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Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve 
Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) onayı ile 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Hemşirelik Fakültesi kuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bir İlk!

ilk lisans öğrencileri alındı. 2007-2008 
eğitim-öğretim yılında ise, Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü olarak dört yıllık lisans 
ve yüksek lisans eğitimine başladı. 
Ayrıca 2007-2008 eğitim- öğretim yılında 
daha önce ön lisanstan mezun olan 
hemşirelere dikey geçişle lisans eğitimi 
olanağı sağlandı. Böylece, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde lisans düzeyinde 
hemşirelik eğitimi ilk kez Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde başlamış ve açılan bu 
program ile hemşirelik eğitimi uluslararası 
geçerli nitelik kazandı. 

Ülkenin Hemşirelik 
İşgücü 
Gereksinimlerini 
Sağladı…
Güçlü kadrosu ile sadece mesleki insan 
yetiştirmesiyle değil, aynı zamanda 
kendi alanlarında bilimsel bilgi üretimine 
hız verecek olması nedeniyle fakülte 
düzeyine çıkan Yakın Doğu Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi kuruluşundan bu 
yana, yetiştirdiği üst düzey hemşirelerle 
ülkenin hemşire işgücü gereksini-
minin karşılanmasına önemli katkılar 
verdi. Bunun yanı sıra farklı ana bilim 
dallarında uzmanlaşmış bilim adamları da 
yetiştirilmesine öncülük etmektedir.

Meslekte İlk 
Lisansüstü 
Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Öncülüğünde 
Başladı
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakül-
tesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
yüksek lisans ve doktora eğitiminin 
başlatılmasına da öncülük etti. Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde 2007 yılında 
hemşirelikte yüksek lisans, 2008 yılında 
ise hemşirelikte doktora programlarına 
başladı. Yüksek lisans ve doktora 

mezunları, ülkenin hemşirelik alanında 
öğretim elemanı gereksiniminin 
karşılanmasında önemli rol oynadı.

Toplum 
Gereksinimlerini 
Karşılayan 
Bilgili Hemşirelere 
Yetiştirilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Dekanlığı’ndan yapılan 
açıklamada ise, “Hemşireliğin toplum-
sal hizmette vazgeçilmez olan eşsiz bir 
meslek olduğu belirtilerek, hemşirelik 
eğitimini ve hemşirelik uygulamasını 
geliştirecek bilgiyi üreten lider hemşireler 
yetiştirmenin sorumluluğu üstlenileceği 
kaydedildi. Hemşirelik hizmetlerini 
yenilikçi yaklaşımlarla, etkili ve güvenli 
sunabilen hemşirelerin yetiştirilmesi 
ihtiyacının karşılanacağı ifade edilen 
açıklamada, şu ifadelere yer verildi. 
“Sürekli gelişen ve değişen dünyada 
yükseköğretim kurumlarının da toplumun 
gereksinimleri doğrultusunda yapılanması 
kaçınılmazdır. Tüm dünya genelinde 
yükseköğretime duyulan ihtiyaç her geçen 
gün artarken, üniversiteler uluslararası 
standartlara ulaşmak için çaba göster-
mektedir. Yükseköğretim dünyanın 
değişen koşullarına uyum sağlayabilecek 
esnek ve açık programlar izlemeli, 
kalite bakımından dünya standartlarına 
uygunluğu kabul gören bir hale gelme-
lidir. 2007 yılından bu yana Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde yer almanın kazanımlarını 
eğitim ve araştırma alanlarına başarı 
ile aktarmış olan okul, 2018 yılında 
“Hemşirelik Fakültesi” olarak kurumsal 
özerklik ve mali esneklik kazanması ile bu 
başarılarını toplum yararına daha ileriye 
taşınması amaçlanıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi  
Rektörlüğünden yapılan 
açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi altında eğitim faaliyetlerini sürdüren 
Hemşirelik Bölümü’nün artık Hemşirelik 
Fakültesi olarak hizmet vereceği bildirildi. 
Profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim 
ve araştırma görevlilerinin yer aldığı geniş 
bir akademik kadroya sahip olan Yakın 
Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Dekanlığına ise Prof. Dr. Nuran Bayraktar 
getirildi.

KKTC’de Lisans 
Düzeyinde 
Hemşirelik Eğitimi 
İlk Kez Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde 
Başladı…
Tarihçesi köklü bir geçmişe dayanan 
Hemşirelik eğitiminin temelleri 1973 
yılında atıldı. Sırası ile; Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde 1973-1990 yıllarında ortaokul 
sonrası 2 yıllık, ‘Hasta Bakıcılık ve 
Ebelik Okulu”, 1985-1989 yılları arasında 
mevcut yasa altında lise sonrası 3 
yıllık eğitimle ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik 
Okulu” 1990 yılında değiştirilmiş adıyla 
“Hemşirelik ve Ebelik Okulu”, 1994 yılında 
ise lise sonrası 2 yıllık önlisans eğitimi 
ile ‘Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’ 
oluşturuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Meslek Yüksek 
Okulu eğitimini, Sağlık Bakanlığı ve Yakın 
Doğu Üniversitesi arasında 2004 yılında 
imzalanan protokol çerçevesinde Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin fiziksel, sosyal ve 
akademik desteğinden yararlanarak 2006 
yılına kadar sürdürdü. 2006-2007 Eğitim-
Öğretim yılında yapılan ek bir protokolle, 
YÖDAK’ın yaptığı merkezi sınavla

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Hemşirelik 

Fakültesi kuruldu. Yakın Doğu Üniversitesi kurulan fakülte ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde lisans, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde hemşirelik eğitimi veren ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşıyor.

YDÜ, Geriatri 
Kongresinde Temsil 
Edildi

Basın Özgürlüğü 
Konferansı 
gerçekleştirildi

Bebeğinize 2 Yaşına 
Kadar Anne Sütü 
Verin!

Yakın Doğu Üniversitesi Centre 
of Excellence, Başkanı 
Prof. Dr. Nedime Serakıncı, 
11. Akademik Geriatri 
kongresine davetli 
konuşmacı olarak katıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV 
ve Sinema Bölümü tarafından, 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap koordinatörlüğünde, 
“Basın Özgürlüğü Konferansı” 
düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Diyetisyeni 
Gültaç Dayı, yeni doğan 
bebeğe verilebilecek en iyi 
besinin anne sütü 
olduğunu ifade etti.

AYRINTILAR 6’DA AYRINTILAR 9’DA AYRINTILAR 11’DE

Türkiye Kadınlar Baketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, maçı 68-61 kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi seride 
durumu 1-1 eşitledi. Serinin üçüncü maçı, 19 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
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DİZEM ERTAÇ 
VAROĞLU, 

ECOMOD’DA KURS VERDİ

Hastam” Kursunda 
Konuşmacı Olarak Yer 
Aldı
Beş gün boyunca 3 salonda devam 
eden kongre kapsamında düzenlenen 
“Planlamadaki Değil Poliklinikteki 
Hastam”, “Radyasyon Onkologları için 
Teranostik Nükleer Onkoloji” ve “Stereo-
taktik Radyocerrahi/Stereotaktik Beden 
Radyoterapisi” konu başlıklı kurslara 
çok sayıda radyasyon onkoloğu katılarak 
bilgilerini tazeledi. Prof. Dr. Meltem Nalça 
Andrieu’nun da konuşmacı olarak katıldığı 
ve klinik pratikte sık karşılaşılan soruların, 
sorunların ve yan etkilerin konuşmacılar 
ve dinleyicilerle karşılıklı olarak 
tartışılmasının amaçlandığı “Planlamadaki 
Değil Poliklinikteki Hastam” kursunun 
içeriğinin de yer aldığı tam konuşma 
metni, diğer konuşma metinleri ile birlikte 
bir kitapçıkta toplanarak kursiyerlere 
dağıtıldı.

Medikal Fizik Derneği’nin de önerisi ile 
bu yıl ayrı medikal fizik salonu olmadan, 
her iki disiplinin ortak katılımı ile tüm 
konuların birlikte tartışılmasına karar 
verilen kongrede sabah oturumları 
“Tümör Konseyleri” ile başlayıp olgu 
tartışmalarının ardından, ilgili konunun sö-
zel bildirilerinin sunulması ile devam etti. 
Sabah başlayan konu tüm gün boyunca 
aynı salonda panel ve karşıt görüş

oturumları ile devam ederek grup 
başkanlarının sunduğu “Literatür Saati” 
ile tamamlandı. İlgili sözel bildiriler konsey 
sonrası olduğu gibi makale sunumu 
sonrasında da sunuldu.

Kongrede Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi 
Anabilim Dalı’nın 4 Ayrı 
Posteri 
Sergilenmeye Layık 
Görüldü
YDÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Meltem Nalça 
Andrieu, Uz. Dr. Özgür Altmışdörtoğlu ile 
Medikal Fizikçi Meltem Atamel ve Yenal 
Senin’in farklı bilim dallarından öğretim 
üyeleri ile birlikte yaptıkları çalışmalar 
kongrede 4 ayrı poster olarak sergilendi. 
Bilimsel ve sosyal açıdan çok verimli 
geçen kongrenin sonunda Türk Radyasyon 
Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulu 
yönergesine göre radyasyon onkolojisi 
alanında yeterlik aldıktan sonra 10 yıl 
geçen ve aralarında Prof. Dr. Meltem Nalça 
Andrieu’nun da bulunduğu öğretim üyeler-
inin değerlendirme sonucunda, ölçütleri 
karşılayarak yeniden belgelendirilmeye 
hak kazandıkları bildirildi ve “Yeterlik 
Belgeleri” törenle takdim edildi.

UROK 2018’in Ana 
Teması “Teknoloji ve 
Biyoloji”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
Başkanı ve Akdeniz Bölgesi radyasyon 
onkologlarından oluşan kongre düzen-
leme kurulu üyesi Prof. Dr. Meltem Nalça 
Andrieu tarafından yapılan açıklamada, 
radyasyon onkolojisindeki gelişmeler, 
yenilikler ve klinik yansımaların tartışıldığı 
UROK 2018’de ana temanın “Teknoloji 
ve Biyoloji” olarak belirlendiği bildirildi. 
Bu bağlamda, ABD’nin Houston eyal-
etindeki MD Anderson Kanser Merkezi 
adına kongreye katılan, “Radyoterapi ile 
İmmunoterapiyi Birleştirmenin Biyolo-
jik Mantığı ve Klinik Çalışma Verileri” 
konusunda 2 konuşma yapan J. Welsh 
ile Hollanda’nın Amsterdam kentin-
deki VU University Medical Center adına 
kongreye katılarak “Küçük Hücreli Dışı 
Akciğer Kanserinde Radyocerrahi” ve “MR 
Kılavuzluğunda Radyoterapi” konularında 
konuşan B. Slotman dışında, prostat 
kanserinde radyocerrahi, HyperArc, Proton 
tedavisi ve MR/RT gibi yeni teknolojik 
gelişmeler ile ilgili konuşmalar yapan 
yabancı konukların oturumları dikkat çekti.

Prof. Dr. Meltem Nalça 
Andrieu “Planlamadaki 
Değil Poliklinikteki
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uygulanması, GAMS çözücüleri 
CONOPT, MINOS, PATH ve PATHNLP 
kullanmak, işgücü piyasasını 
modelleme, senaryolar oluşturma ve 
politika simülasyonlarını çalıştırma, 
sonuçları raporlama ve yorumlama, 
Excel’de oluşturulan verilerin 
GAMS’a aktarılması konuları işlendi. 
Pratik ve bilgisayardaki egzersi-
zlerin yoğun kullanımıyla uygulamalı 
deneyim sağlayan 

Yakın Doğu Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden yapılan 

açıklamaya göre, Dizem Ertac-
Varoğlu, EcoMod Network’ün 
kurucusu ve başkanı olan Prof. Dr. 
Ali Bayar ile birlikte dünyanın dört 
bir yanından gelen 12 katılımcıya 
“GAMS ile Pratik Genel Denge 
Modellemesi” üzerine çok yoğun bir 
kurs verdi.

Beş gün süren yoğun kurs 
kapsamında; açık ekonomi genel 
denge modellerinin yapısı, bu 
tür modeller için veri tabanı 
oluşturulması, sosyal muhasebe 
matrislerinin(SAM) oluşturulması, 
Hesaplanabilir Genel Denge (CGE) 
modelinin kalibre edilmesi, doğrusal 
olmayan bir programlama problemi 
olarak bir CGE modelinin formüle 
edilmesi, GAMS yazılımını kulla-
narak bilgisayar üzerinde modelin

EcoMod (küresel ekonomik model-
leme ağı) ekonomi politikaları ve 
karar almada ileri düzey model-
leme ve istatistiksel tekniklerin 
geliştirilmesine adanmış, dünyanın 
önde gelen araştırma, danışmanlık 
ve eğitim amaçlı kar amacı gütmey-
en organizasyonudur. EcoMod ayrıca 
her yıl organize edilen uluslararası 
konferanslarında dünya çapında 
binlerce modelleme uzmanını ve 
kullanıcısını bir araya getiriyor. Bir 
sonraki Uluslararası Ekonomik Mod-
elleme Konferansı (EcoMod2018) 
4-6 Temmuz 2018’de İtalya’nın 
Venedik kentinde gerçekleşecek. 
EcoMod Modelleme Okulu ise 
dünyanın çeşitli şehirlerinde, 
Singapur, Washington, DC, Prag, 
Londra ve daha pek çok şehirde 
genel denge, makro ekonometrik 
ve finansal modelleme alanlarında 
dünyanın önde gelen profesyonel 
eğitim programlarını sunuyor.

kursta, katılımcılar modellerini 
adım adım eğitmenler tarafından 
bireyselleştirilmiş rehberlik sayes-
inde küçükten büyüğe ve basitten 
karmaşık yapıya geçecek şekilde 
oluşturdular.

EcoMod Makro 
Ekonometrik Ve 
Finansal Modelleme 
Alanlarında Eğitim 
Programı Sunuyor

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Kimya II Laboratuvar dersini 
alan 3. Sınıf öğrencilerinin 75 farklı ilaca 
ait hazırladıkları posterlerin sunumları 
Eczacılık Fakültesi’nde 2 ve 9 Mayıs 2018 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Dersin sorumlu öğretim üyeleri Yrd. Doç. 
Dr. Banu Keşanlı ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf 
Mülazim tarafından düzenlenen etkinliğe, 
YDÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri 
de katılımlarıyla katkı koydu. Yapılan bu 
etkinlik, öğrencilerimiz tarafından yoğun bir 
ilgi ile karşılandı.

220 öğrencinin hazırladığı posterl-
erde; ilaçların tanımı, yan etkileri, ilaç 
metabolizması ve aktivitesi gibi bilgiler yer 
aldı.

Farmasötik Kimya 
Laboratuvarı 
Öğrenci 
Poster Sunumları 
Başarıyla 
Gerçekleştirildi

Yakın Doğu 
Üniversitesi, İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi, Ekonomi 

Bölümü Öğretim 
Görevlisi ve Avrupa 

Birliği İlişkileri 
Program 

Koordinatörü Dizem 
Ertaç-Varoğlu, 

EcoMod Modelleme 
Okulu tarafından 

EcoMod ağı ile 
ekonomik modelleme 
konusunda bir haftalık 
yoğun bir kurs vermek 

üzere Washington DC’ye 
davet edildi.

Türk Radyasyon Onkolojisi 
Derneği’nin Her İki Yılda Bir 
Düzenlediği Ulusal 
Radyasyon Onkolojisi 
Kongresinde Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi, 
Radyasyon Onkolojisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Meltem Nalça Andireu 
ve Ekibi Tarafından Temsil 
Edildi.

Dünyanın dört bir yanında 
yabancı öğrencileri 
bünyesinde barındıran 

Yakın Doğu Üniversitesi, 
öğrencilerine 21. yüzyıl yaşam 
becerilerini kazandırma, akılcı 
çalışma sistemleriyle hedefler-
ine adım adım ilerlemelerini 
sağlama misyonuyla en iyi 
koşullarda yeni eğitim modelleri-
yle eğitim sunarken, öğrencilere 
eğitimleri sonrasında da başarı 
hikayeleri yazdırıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı’nda Öğretim 
Görevlisi olarak çalışan, aynı za-
manda Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Göğüs hastalıkları 
başta olmak üzere yoğun bakım, 
geriatri, ilaç danışma merkezi ve 
diğer kliniklerde klinik eczacı ve 
fakülteye bağlı klinik eczacılık 
uygulamaları dersinin koordi-
natörü olarak görev yapan Dr. 
Abdikarim M. Abdi de ülkemizde 
akılcı ilaç kullanımının ülke 
genelinde iyileştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
araştırmalara imza atıyor.

Somali’den Kuzey 
Kıbrıs’a Uzanan 
Bir Eğitim ve 
Başarı…
Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık’nden verilen bilgiye 
göre, Somali Cibuti de doğan ve 
Kuzey Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üni-
versitesinde eğitim alan Dr. Ab-
dikarim M. Abdi, klinik eczacılık 
alanında yaptığı çalılmalarla 
2017 yılında, Seul’de düzen-
lenen FIP kongresinde en iyi 
akademik poster ödülüne layık 
görüldü. Abdi’nin araştırma 
alanları arasında ilaca ilişkin 
problemler, ilaç kullanım 
profilleri, hasta eğitimi ve sağlık 
profesyonelleriyle işbirliği yer 
alıyor. Abdi’nin bu konularda 
birçok uluslararası bildirisi ve 
makalesi de bulunuyor.

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde 
Elde Edilen Üstün 
Başarı…
Yüksek Lisans eğitimi için 2013

yılında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne gelen Dr. 
Abdikarim M. Abdi, eğitimini 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı’nda 2014 yılında 
üstün başarıyla tamamladı. 
Aynı yıl aynı bölümde bur-
slu olarak ÖYP (Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı) 
başlayan Dr. Abdikarim M. 
Abdi, doktora tezinde klinik 
eczacılık uygulamaları ile bu 
uygulamalarla ilgili becerilerin 
değerlendirilmesine yönelik ideal 
bir modelin geliştirilmesi üzerine 
araştırmalar yaptı. Dr. Abdi-
karim, Kkinik eczacılık eğitimi 
konusundaki çalışmalarının 
yanı sıra akılcı ilaç kullanımının 
ülke genelinde iyileştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına yönelik 
araştırmalarına Yakın Doğu 
Üniversitesi bünyesinde devam 
ediyor.

Dr. Abdikarim M. Abdi, 
Lisansüstü eğitimi sırasında 
Lefkoşa’daki Kıbrıs Uluslararası 
Öğrenci Derneği’nin kurulmasına 
öncülük ederek, derneğin üyesi 
olarak çalışmaya da devam 
ediyor. İstanbul’da faaliyet 
gösteren Doğu Afrika Araştırma 
ve Kalkınma Derneği kurucu 
üyesi ve yönetim kurulu üyesi 
de olan Dr. Abdikarim M. Abdi, 
aynı zamanda Amerika Klinik 
Eczacılık Akademisi (ACCP) ve 
Uluslararası Eczacılık Federasy-
onu (FIP) akademik birimi üyesi 
olarak da görev alıyor.

Okul hayatı boyunca en 
başarılı 3 öğrenciden biri olan 
Abdi, 2004 yılında girdiği ülke 
genelinde yapılan sınavda ilk 
10 öğrenci arasına girmeyi 
başararak Dünya İslam 
Bankası’ndan burs almaya 
hak kazandı. Bu bursla Ürdün 
Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesi, PharmD programına kabul 
edilen Dr. Abdikarim, üniver-
site hayatı boyunca eczacılık 
öğrencileri birliğinin başkanlığını 
yürüterek Ürdün ve Kuzey 
Somali’de gençlere yönelik 
birçok sosyal organizasyonun 
düzenlenmesine öncülük etti.

Teorik Bilgiler Alan 
Çalışmalarıyla 
Destekleniyor…
Öğrenciler ile birlikte seminerler 
dizisinde yer alan Uluslararası 
İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Sait Akşit, alan araştırması 
çerçevesinde Estonya Tartu 
Üniversitesi’nden Üniversiteye 
gelen misafirlerle gerçekleştirilen 
sunum, görüşme ve ziyaretlerin, 
öğrencilerin teorik bilgilerini alan 
çalışması ile desteklemesine 
imkân verdiğini belirtti.

Bu çerçevede, öğrencilerin Kıbrıs 
sorununa yerinden ve detaylı bak-
abilmelerine rehberlik etmekten 
büyük mutluluk duyduklarını ifade 
eden Doç. Dr. Akşit, öğrenciler ile 
güncel konu odaklı tartışmalar ve 
toplantılar düzenlemenin, ayrıca 
uluslararası tanınmışlığı olan mis-
afir öğretim üyelerinin öğrencilerle 
bilgi paylaşımının, onlara farklı 
bakış açıları kazandırdığını 
ve bu sayede küresel konular 
kadar Kıbrıs sorunu gibi birçok 
yerel, bölgesel ve küresel aktör 
barındıran sorunları daha iyi 
yorumlayıp analiz etmelerine 
katkıda bulunduğunu, dolayısıyla 
çözüm üretme kabiliyetlerini 
geliştirebildiklerine işaret etti.

Ülkemizi Gezerek 
Ziyaretlerde 
Bulundular…
Estonya Tartu Üniversitesi Johan 
Skytte Siyasal Bilgiler Enstitüsü 
öğretim elemanı ve öğrenci 
grubu, değişim programı 
kapsamında geldikleri ülkemizde, 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
ile Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret 
ettiler. Ayrıca, Girne Kalesi ve 
limanı ile Gazimağusa da geziler 
gerçekleştirdiler.

Öğr. Gör. Evrim Ergün ve 
doktora öğrencisi Tamer Ekendal 
çalışmaları ile yer aldılar.

Pinelo Art Galeri, 1996 yılından 
beri Türk ve Yunan Çağdaş 
Sanatçılara destek veren bir 
kuruluştur. Yurt içi ve yurtdışında 
gerçekleştirdiği sergilerle ve 
sanatsal organizasyonlar 
ile bünyesindeki ressam, 
heykeltıraş ve fotoğrafçılara

geniş olanaklar sunmaktadır. 
Dünyadan da pek çok sanatçının 
ve sanatseverlerin dikkatini 
çekmektedir.

2016 yılından itibaren 
Harbiye’deki yeni adresine 
taşınan galeri, MadeBYArtist 
markası altında Yurtdışında 
Sempozyum Etkinliklerine de 
başlamıştır. Başta Yunanistan ve 
Amerika Birleşik Devletleri

olmak üzere birçok ülkede ser-
giler, sanat fuarları, festivaller 
ve sempozyumlara devam 
etmektedir. 2017 yılı etkinlikleri 
kapsamında Japonya ve Paris 
sergileri yer almaktadır. Japonya 
sergisine Yakın Doğu Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi de tüm öğretim 
elemanları ile birlikte katılarak 
destek verdi.

Siyaset Bilimi yüksek lisans 
programları kapsamında 
alan araştırması için 

aralarında Estonya, Azerbaycan, 
Çin ve ABD’den gelen öğrencilerin 
yer aldığı çok uluslu öğrenci grubu, 
Kıbrıs’taki araştırma ziyaretlerinde 
“Kıbrıs’ta etnik-ulusal çatışma: 
Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk 
Politikaları” başlıklı seminerler 
dizisi ile Kıbrıs meselesini mercek 
altına aldı.

Araştırma ziyareti seminerler 
dizisi çerçevesinde öğrencilere, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğretim üyeleri Doç. Dr. Hüseyin 
Işıksal, Yrd. Doç Dr. Dilek Latif, 
Dr. Zehra Azizbeyli, Siyaset Bilimi 
Bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Şevki Kıralp, AB Bölümü Öğretim 
Görevlisi Dizem Ertaç Varoğlu ve 
İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. 
Hakan Karahasan sunum yaptılar. 
Öğrencilere, Kıbrıs sorununun 
tarihsel bir bakış açısı ile İngiliz 
yönetiminden günümüze kökenleri 
aktarıldı, müzakere süreçleri, 
sorunun yerel ve uluslararası 
dinamikleri detaylı analiz edildi. 
Ayrıca, Kıbrıs meselesinde özel-
likle BM’nin ve Avrupa Birliği’nin 
aldığı rol ve etkileri ile sorunun 
çözümünde gayri resmi ve toplum-
sal çabalar tartışıldı.

Ziyaret kapsamında, Tartu Üniver-
sitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eiki 
Berg de, Yakın Doğu Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset 
Bilimi öğretim elemanları ve 
öğrencilerine yönelik “Ana Dev-
letler ve Ayrılıkçı Birimler Arasında 
Köprü Kurmak: Uyuşmazlıkların 
Yönetimine Yeni Bir Bakış” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
öğretim elemanları, Japonya’da 
gerçekleşen “Uluslararası 
Kağıt işler Sergisi ’50’ karma 
sergisine katıldı. KKTC’den 
Japonya’nın Tokyo kentinde, 
Design Festa Galerisinde açılan 
sergiye Türkiye’den ve dünyadan 
da pekçok sanatçı katıldı.

YDÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim 
Elemanlarının 
Eserleri Japonya’da 
Sergilendi
Pinelo Art Galeri ve Un-
esco Club’un desteklediği 
sergide Yakın Doğu Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Erdal 
Aygenç, Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 
Dr. Yücel Yazgın, Dr. Gökhan 
Okur, Dr. Mine Okur, Dr. Elif 
Atamaz Daut, Öğr. Gör. Raif Kızıl, 
Öğr. Gör. Vedia Okutan Gaydeler, 

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
Avrupa’nın köklü üniversitelerinden Estonya 
Tartu Üniversitesi Johan Skytte Siyasal Bilgiler 
Enstitüsü öğretim elemanı ve öğrenci grubunu 
değişim programı kapsamında ağırladı.

YDÜ, Estonya Tartu 
Ünİversİtesİ 
öğrencİlerİnİ ağırladı

KULLANIMI İLE 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYOR

ÜLKEMİZDE

DR.
ABDİKARİM 
M. ABDİ 
 

AKILCI 
İLAÇ 

YDÜ Hastanesİ, Ulusal 
Radyasyon Onkolojİsİ 
Kongresİ’ne katıldı

GSTF öğretim elemanları 
Japonya sergisinde

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

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
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Berlİn Humboldt 
Ünİversİtesİ 
AKADEMİSYENLERİ

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden verilen blgiye göre, 
Humboldt Üniversitesi Biyolojik 

Bilimler Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. 
Dr. Rolf Schneider’ in, 2012 yılından beridir 
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile bilimsel 
işbirliği yapmakta olduğu belirtildi. Prof. 
Dr. Rolf Schneider artık emekli olduğunu 
ancak üniversiteler arası işbirliğinin 
Humboldt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Thomas Janssen ve Dr. Anika Dreilich 
tarafından devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Rolf 
Schneider; “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Çok 
Hızlı Bir Şekilde 
Büyüyerek, Gerek 
Akademik Altyapı, 
Gerekse Uygulamalı 
Bilimsel Projeler 
Geliştirmekte 
Olduğunu Görüyorum”
Yakın Doğu Üniversitesi’ne 2013 yılından 
beridir 5. kez ziyarette bulunan Prof. Sch-
neider her yıl yapmakta olduğu ziyaretler-
inde kendilerini ya yepyeni bir binada veya 
yeni bir projeyi dinlerken bulduklarını dile 
getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok 
hızlı bir şekilde büyüyerek, gerek akademik 
altyapı gerekse uygulamalı bilimsel projeler 
geliştirmekte olduğunu gözlemlediklerini 
ifade etti.

Humboldt Üniversitesi 
Akademisyenleri YDÜ 
Herbaryumu’nda “Kıbrıs 
Florası” Hakkında Bilgi 
Aldılar

Humboldt Üniversitesi Biyolojik Bilim-
ler Bölümü öğretim üyeleri ve yüksek 
lisans öğrencileri Yakın Doğu Üniversi-
tesi Herbaryumu’na ziyarette bulunarak 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Gücel’den 
“Kıbrıs Florası” hakkında bilgi aldılar. Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan 
fakülteleri ziyaret ettiler.

Humbodlt Üniversitesi
ile Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden 
Ortak Semimerler
Aynı gün Humbodlt Üniversitesi Biyolojik 
Bilimler Anabilimdalı Yüksek Lisans 
öğrencilerine yönelik ortak seminer etkinliği 
de gerçekleştirildi. Etkinlikte Prof. Dr. Rolf 
Schneider ve Dr. Anika Dreilich “Humboldt 
Üniversitesi ve Bilimsel Araştırmalar” 
başlıklı sunum gerçekleştirdiler. Özel-
like Biyolojik Bilimler Anabilimdalı’nda 
yürütmekte oldukları araştırma projelerini 
anlattılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Özge Özden Fuller ise “Kıbrıs’ta 
Biyoçeşitlilik’” başlıklı seminer sunumu 
gerçekleştirdi. Seminere, Mimarlık Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asil-
soy, Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller ve Mimarlık 
Fakültesi Araştırma Görevlisi Uzman Selin 
Laleci (MA) de katıldı.

Prof. Dr. Rolf Schneider ve Dr. Anika 
Dreilich, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
misafirperverliğinden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirerek organizasyon 
için teşekkür ettiler.

“Humboldt Üniversitesi;
Albert Einstein, Emil 
Fischer, Max Planck’ın 
da Yeraldığı Nobel
Ödülü Almış 
Dünyanın En Saygın 
Bilimadamlarının 
Araştırma Yaptıkları 
Üniversite”
Humboldt Üniversitesi 1810 yılında Alman 
Filozof ve Dilbilimci Wilhelm von Humboldt 
tarafından kurulmuş olup 1800 ‘lü yıllarda 
“Tüm Modern Üniversitelerin Anası” olarak 
tanımlandı. İnsancıl ve felsefi eğitime 
önem veren Humboldt Üniversitesi birçok 
öğrenci ve akademisyene hem eğitimde 
hem de araştırmada kapılarını açmıştır. 
Aralarında Albert Einstein, Emil Fischer, 
Max Planck’ ın da yeraldığı Nobel Ödülü 
almış dünyanın en saygın 29 bilimadamı 
bilimsel araştırmalarının bir kısmını veya 
tamamını Humboldt Üniversitesi’nde 
gerçekleştirmişlerdir.

Yakın Doğu Ünİversİtesİ’nİ zİyaret ettİ

Almanya’nın en eski ve önde gelen üniversitelerinden biri olan 
“Humboldt University of Berlin”, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
28 kişilik akademik grupla ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Rolf Schneider, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin çok hızlı 
bir şekilde büyüyerek, gerek 
akademik altyapı 
gerekse uygulamalı 
bilimsel projeler 
geliştirmekte 
olduğunu 
ifade 
etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi, Uluslararası 
İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü eğitim 
alan öğrenciler, alan çalışması kapsamında 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet 
Meclisi’ne araştırma ziyareti gerçekleşirdi. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay, tarafından kabul edilen öğrenciler, 
Cumhuriyet Meclisi’nin amaç ve faaliyetlerini 
yakından inceleme olanağı buldular.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nden yapılan açılamaya 
göre, Meclis Mavi Salonda gerçekleştirilen 
ziyarette, Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Teberrüken Uluçay yaptığı konuşmasında, 
ülkenin önemli gelişim alanlarından birinin 
de üniversiteler olduğuna vurgu yaparak 
öğrencilerin eğitiminin yanı sıra, ülkeyi de 
eğitim vesilesiyle tanıyor olmalarının da son 
derece önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ülkede bulundukları sürede; 
hem siyasi, hem de kültürel yönden aldıkları 
bilgilerin, daha sonraki süreçlerde onları 
aslında bir nevi ülkenin diplomatı durumuna 
koyacağına işaret eden Meclis Başkanı 
Uluçay, devleti yönetenler olarak kendiler-
inin de öğrencilerin ülkede bulundukları 
süre içerisinde ihtiyaçlarına cevap verecek 
çalışmaları yapmaya devam edeceklerini be-
lirtti. Öğrenciler ile sohbet ederek sorularını 
yanıtlayan Uluçay, öğrencilere ziyaret ve-
silesiyle iyi bir deneyim edinmelerini diledi.

Doç. Dr. Köprülü 
Ziyaretin Öğrencilere 
İyi Bir Deneyim 
Olacağını Belirtti
Öğrenciler ile birlikte Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a 
gerçekleştirdikleri ziyaretin ve alan 
çalışmasının önemine değinen İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü de, öğrencilerin 
derslerde edindikleri siyaset kuramları, 
kurumsallaşma, siyasal sistemler, seçim 
yasası, demokrasi modelleri ve dış politika 
gibi alanlarda elde ettikleri kuramsal birikim-
lerin pratik anlamda nasıl yürütüldüğüne 
ilişkin gözlem yapmak amacı ile bu tür 
kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde 
bulunmaya gayret ettiklerini vurguladı. Doç. 
Dr. Köprülü, bu çerçevede gerçekleştirilen 
alan çalışması ile parlamentonun faali-
yetlerini yerinde gözlemlemenin uluslararası 
öğrenci profili dikkate alındığında farklı 
coğrafyalardan ülkemize eğitim almaya gelen 
öğrencilerin edindikleri kuramsal altyapıya 
yeni öğrenim araçları kattığını dile getirdi.

Doç. Dr. Nur Köprülü’nün Meclis Başkanı Sn. 
Uluçay’a teşekkürlerini sunmasının ardından 
ziyaret sona erdi.

Cumhuriyet
Meclisine 
Araştırma 
Ziyareti 
Gerçekleştirdi
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2. Uluslararası Çiftlik 
Hayvanlarında Fertilite 
ve Meme Sağlığı 
Kongresi gerçekleştirildi

Selim Aslan, bunun yanında sürü 
sağlığında ayak hastalıklarından 
tutun, rumen skoru (rumen scor), 
Feçes skoru, kirlilik skoruna kadar 
sayılacak bir çok parametrenin hem 
mastitis hem de infertivite ile ilişkisi 
var olduğunu belirtti.

Prof. Dr Aslan sözlerinin devamında 
şunları kaydetti: “Yani tam 
anlamıyla birbiri içine geçmiş 
birbirinden ayrılmaz sıkı bir ilişki. Bu 
ilişki oosit maturasyonundan tutun, 
matüre follikül oluşumuna kadar ve 
hatta gebeliğin oluşumuna kadar 
bu prosesin sayılan parametrelerin 
iyi veya kötü olmasına bağlı olarak 
etkilemektedir. İşte bu yüzden ancak 
bu koşulları düzeltebilirsek hormon 
tedavisinden daha iyi ve beklenen 
sonuçları alabiliriz.”

Mesleklerde 
Mutlaka 
Yapılması 
Gereken Sürekli 
Eğitim ve Sürekli 
Öğrenmeye 
Vurgu Yapıldı
Sürekli eğitim ve sürekli öğrenme 
vazgeçilmez ve günümüz meslekler-
inde mutlaka yapılması gereken ve 
yapılan bir uygulama olduğunu 

N
uh’un Gemisi Otel’de 
yüksek katılımla 
gerçekleştirilen ve 

çiftlik hayvanlarındaki fertilite ile 
meme sağlığı başlıklı konuların 
güncel bir bakış açısıyla irdelendiği 
kongreye, ABD, İspanya, Almanya, 
Polonya, Avusturya ve Belçika’dan 
bilim insanları konuşmacı olarak 
katıldı. İki gün süren kongrede, 
konularında ve alanlarında uzman 
davetli konuşmacılar sunum yaptı, 
akademik bildiriler sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre 
kongre, İstiklal marşı ve saygı 
duruşunun ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Organizasyon 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Selim 
Aslan ile Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Ömer Memduh Esendal’ın 
konuşmalarıyla başladı.

Meme Sağlığı 
ve Hastalıkların 
Fertilite ile 
İlişkisinden Söz 
Etti
Konuşmasında meme sağlığının 
infertivite ile ilgisi uzun yıllardır 
bilindiğini dile getiren Prof. Dr. 

Yrd. Doç. Dr. 
Osman Ergene; 
“Alanlarında 
Uzman 
Uluslararası 
Bilim İnsanlarının 
Katılımıyla 
Gerçekleşti”
Yakın Doğu Üniversitesi Veter-
iner Hekimliği Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Hayvan Hastanesi 
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman 
Ergene ise yaptığı açıklamada 
düzenlenen kongrenin çok önemli 
konuşmacıları ağırladığını belitti. 
Tüm konuşmacıların uluslararası 
olduğunu belirten Prof. Dr. Ergene, 
kongreye Belçika’dan Prof. Dr. 
Sarne De Vliegher, Amerika Birleşik 
Devlet’lerinden Prof. Dr. Paolo Mo-
roni, Almanya’dan PhD. Dr. Sebas-
tian Patric Arlt, Avusturya’dan Prof. 
Dr. Urban Besenfelder, İsviçre’den 
Prof. Dr. Ulrich Bleul, İspanya’dan 
Dr. Santiago Casademunt Garre 
ve Polonya’dan Prof. Dr. Tomasz 
Janowski davetli konuşmacı olarak 
geldiklerini belirtti.

Dünya Veteriner 
Hekimler 
Gününde 
Muhteşem Final
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Hekimliği Fakültesi tarafından or-
ganize edilen 2. Uluslararası Çiftlik 
Hayvanlarında Fertilite ve Meme 
Sağlığı Kongresi, gala yemeği ve 
konser ile sona erdi. Gala yemeği 
ve konser Kıbrıs’a özgü lezzetlerin 
sunulduğu İskele’de faaliyetlerini 
sürdüren Osman Ağa Kültür evinde 
gerçekleştirildi.

Yrd. Doç. Dr. Ergene, kongre ödül 
töreninin ve gala gecesinin Dünya 
Veteriner Hekimler Günü’ne denk 
gelmesi dolayısı ile hem kongreye 
katılan meslektaşların hem de tüm 
Veteriner hekimlerin bu özel günün 
kutlamaktan onur duyduklarını 
kaydetti.

vurgulayan Prof. Dr. Aslan, bu 
yüzden kongreyi en yararlı olabilecek 
konuları seçerek ve alanlarında 
en yetkin bilim insanlarını davet 
ederek, sürdürmeyi amaçladıklarını 
kaydetti.

Prof. Dr. Selim Aslan, konuşmasında 
şunları aktardı: “Bilim durmuyor 
ilerleme engellenemiyor. 1562 
yılında Fallopius Oviduktu buldu 
ve tanımladı. (Discovered and 
Descreibed the oviduct), 1672 
yılında De Graaf antral foliküllü 
buldu ve tanımladı, 1825 yılında 
Dumas Spermatozoaların fertilite 
ile ilişkisini ortaya koydu. (Proved 
that spermatozoa were the fertilizing 
agents). Başdöndürücü bir hızla 
bilimsel buluşlar 1855 yılında 
başlayarak devam etti. 1950 
yılında inekte ilk embryo transferi 
gerçekleşti, 1960 yılında radio 
immunoassay laboratuar tekniği ve 
ilk vaginal gestagen araç piyasaya 
çıktı, 1970’li yıllarda GnRH ve 
PGF2-a piyasaya çıktı ve 1980’li 
yıllarda östrus senkronizasyonu/em-
bryo transfer protokolüne girdiler ve 
herşey daha hızlı ilerlemeye başladı. 
Sürekli eğitim ve sürekli öğrenme 
vazgeçilmez ve günümüz meslekler-
inde mutlaka yapılması gereken ve 
yapılan bir uygulamadır.”

Veteriner hekim meslektaşlarının 
bu kongreden mesleklerinde 
yararlı olacak bilgileri beraberinde 
götüreceklerine de inanç belirten 
Prof. Dr. Aslan, yaptığı konuşmanın 
sonunda tüm katılımcıları selamla-
yarak, bilgi paylaşımının bol olduğu 
bir sempozyum olmasını temenni 
etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ömer Memduh Esendal ise yaptığı 
konuşmada fakültenin gelişimi ve 
bugünkü durumu hakkında bilgiler 
aktardı.

Yakın Doğu 
Üniversitesi 

Veteriner Hekimliği 
Fakültesi tarafından her 

yıl düzenlenen “Bahar 
Günleri” kapsamında bu 
yıl “2. Uluslararası Çiftlik 

Hayvanlarında Fertilite 
ve Meme Sağlığı 

Kongresi gerçekleştirildi.



Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Doç. Dr. Eylem 

Ümit Atılgan ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan 
tarafından ilki düzenlenen konferansta, 
ABD Nevada Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Elizabeth L. MacDow-
ell katılım gösterdi. Fulbright bursiyeri 
olarak bir süredir Türkiye’de çalışmalarını 
yürüten Prof. Dr. MacDowell, “Toplumsal 
Cinsiyete Dayalı Şiddeti Durdurmaya 
Yönelik Kadın Hakları Mücadelesi ve 
Hukuki Aktivizm: Türkiye ve ABD” konu-
suyla ilgili araştırmasının ön bulgularını 
izleyicilerle paylaştı.

Hukuksal 
Meselelerin Çeşitli 
Toplumsal 
Boyutlarla 
Kavranabilmesi 
Hedefleniyor…
Konferansın açılış konuşmasını yapan 
Doç Dr. Eylem Ümit Atılgan, hukuksal 
problemlerin yalnızca mevzuat ve içtihat-
larla sınırlı kalmadan çeşitli toplumsal 
boyutlarıyla kavranabilmesi için bu kon-
ferans dizisini organize ettiklerini belirtti. 
Hukuk Fakültesi bünyesinde “Hukuk ve 
Toplum” alanında çalışan çeşitli yerli ve 
yabancı akademisyenlerin katılımıyla bu 
konferansları sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye ve ABD’de 
Toplumsal Cinsiyete 
Dayalı Ayrımcılığı 
İrdeledi
Prof. Dr. MacDowell de, konuşmasına 
kendisini Yakın Doğu Üniversitesi’ne 

Dahil Edilebilirliği” konularında 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

Genel Kamu 
Hukuku 
Dersinin Hukuk 
Öğretimindeki 
İşlevi Vurgulandı
Sonraki ilk oturumda ise Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldırım 
Uler başkanlık etti. Bu oturumda 
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Yasemin Özdek “Genel Kamu 
Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve 
Bugünü”, Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan 
ise “Öğrenci Algısında Genel Kamu 
Hukuku” başlıklı bildirileri sundular. 
Bunu takip eden ve Prof. Dr. Oktay 
Uygun tarafından yönetilen tartışma 
oturumunda katılımcılar söz alarak, 
özellikle Genel Kamu Hukuku dersinin 
hukuk öğretimindeki işlevine vurgu 
yaptılar ve bu dersin daha etkin bir 
formata kavuşması konusundaki 
görüşlerini dile getirdiler. Prof. 
Dr. Rona Aybay ve Yrd. Doç. Dr. 
Aydın Atılgan’ın yönettiği kapanış 
oturumunda ise Genel Kamu 
Hukuku alanında daha fazla işbirliği 
ve ortak çalışma gerektiği vur-
gusu yapılarak Çalıştay’ın yarattığı 
motivasyonun korunması ve daha 
ileriye taşınabilmesi için gelecekte 
yapılabilecek bilimsel etkinlik öner-
ileri tartışıldı.

Erdoğan Teziç Salonu’nda, 
Genel Kamu Hukuku 
alanında çalışan toplam 23 

hukuk fakültesinden öğretim üyesi 
ve araştırma görevlisinin katıldığı 
etkinliğin açılışında, Prof. Dr. Rona 
Aybay ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan 
birer konuşma yaptı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi 
Yüzbaşıoğlu’nun da konuşma yaptığı 
etkinlikte, çalıştay düzenleyicisi 
Prof. Dr. Rona Aybay konuşmasında 
katılımcılara teşekkür ederek bu 
etkinliğin bir başlangıç olduğunu, 
ileride daha geniş kapsamlı ve 
uluslararası boyutları olan toplantılar 
üzerine çalışıldığını söyledi. Rona 
Aybay’ın konuşmasının ardından söz 
alan Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan da, 
konuşmasında, Genel Kamu Hukuku 
alanının canlandırılması ve güncel-
lenmesi için Almanya’da sürdürülen 
çalışmalara değindi ve önümüzdeki 
yıl Frankfurt Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Thomas Vesting’in katılımı ile bu 
Çalıştay’ın devamı niteliğinde bir 
toplantının planlandığını belirtti.

Genel Kamu 
Hukuku Dersi 
Kapsamında 
Farklı Konular 
Anlatıldı
Açılış konuşmalarının ardından Yakın 
Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Fazıl Sağlam’ın oturum 
başkanı olduğu bölümde Galatasaray 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Birden 
Güngören Bulgan “Alman Üniver-
sitelerinde Genel Kamu Hukuku 
Dersi”, Ankara Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Bülent Algan “Genel Kamu 
Hukuku Dersi Kapsamında İnsan 
Hakları Eğitimine Yaklaşım”, İstanbul 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Nergiz Karadağ “Genel Kamu 
Hukuku Dersinin Gerekliliği Sorunu ve 
Anayasa Hukuku Kürsüsüne

davet eden konferans düzenleyicilerine 
ve Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. İrfan 
Günsel’e teşekkür ederek başladı. Prof. 
Dr. Mac Dowell, araştırması için neden 
Türkiye ve ABD örneklerini seçtiğini 
açıkladığı konuşmasında, iki ülkedeki 
cinsiyete dayalı ayrımcılık konusundaki 
ortak noktalara işaret etti. Bu bağlamda 
toplumsal cinsiyetin iki toplumda da 
benzer biçimlerde ortaya çıktığını ve 
ortak sorunlara yol açtığını kaydetti. 
Konuşmacı, ayrıca iki ülkenin hukuk 
sistemlerinde bulunan kadına karşı şiddet 
ve ayrımcılıkla mücadele mekanizmalarını 
vurgulayarak, ABD’nin tersine Türkiye’nin 
bu konuda pek çok uluslararası kadın 
hakları sözleşmesine taraf olmasının ve 
ayrıca yargılama süreçlerinde sivil toplum 
örgütlerine mağdurlara destek için yer 
verilmesi olanağının bulunmasını takdir 
ettiğini belirtti.

Prof. Dr. MacDowell, konuşmasının 
devamında kadın hakları mücadelesinin 
doğuşundan bugüne yaşanan sürece 
değindi. Bu süreci birbirini izleyen üç 
dalganın oluşumu şeklinde niteleyen 
konuşmacı, günümüz feminist hareketleri 
açısından ceza hukuku merkezli çözüm-
lerin yerine daha yapısal çözüm öneriler-
inin esas alındığını vurguladı. Kadına karşı 
şiddet ve ayrımcılık konusunda özellikle 
Türkiye’deki kadın hareketinin toplumsal 
farkındalık yaratma konusunda önemli 
bir işlevi olduğunu belirten Prof. Dr. Mac-
Dowell, bu bağlamda Türkiye’deki çoğul 
feminist hareket yapısının uluslararası 
alanda dikkate alınması gerektiği fikrinde 
olduğunu söyledi. Öte yandan konuşmacı, 
hukukçuların ve özellikle de hukuk 
uygulamasının merkezinde yer alan

avukatların aktivizminin Türkiye’de ve 
ABD’de günümüz feminist hareketinin 
gelişimi açısından kritik bir role sahip 
olduğunu anlatırken, avukatlık mesleğini 
hedefleyen hukuk öğrencilerini toplumdaki 
cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele etmek 
için aktif rol almaya çağırdı.

Cinsiyet 
Ayrımcılığında 
Hukukçuların Rolleri 
ve Kadına Şiddetin 
Ortak Sebepleri 
Sorgulandı
Prof. Dr. MacDowell’ın konuşmasının 
ardından soru-cevap kısmına geçildi. 
Konuşmacıya soru yönelten dinleyicilerin 
hukukçuların cinsiyet ayrımcılığına karşı 
neler yapabileceği, Ortadoğu’da süregelen 
şiddet ortamında uluslararası feminist 
hareketin nasıl bir role sahip olabileceği, 
farklı feminist geleneklerin bir arada nasıl 
çalışabilecekleri, cinsel suçlara karşı 
kimyasal hadım gibi yöntemlerin gerekli 
olup olmadığı, kadına karşı şiddetin farklı 
ülkelerdeki ortak sebepleri konusunda 
sorular yöneltti. Konferansın sona ermes-
inin ardından Prof. Dr. MacDowell, Yakın 
Doğu Üniversitesi öğrencilerinin etkinliğe 
gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu, 
bu konferansın Türkiye’deki araştırma 
süreci için önemli bir aşama olduğunu 
belirtti.

Hukuk ve Toplum
Konferansları 
düzenlenmeye 
başlandı

ydü hukuk fakültesİ’NDE Eğitimde Kamu 
Hukuku Geleceği 
Konulu Çalıştay 
Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Genel Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Rona Aybay ve Yrd. Doç. Dr. 

Aydın Atılgan tarafından 
düzenlenen “Türkiye’de Genel 

Kamu Hukuku Öğretiminin 
Geleceği” konulu çalıştay, 

Galatasaray Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

Nörorejenerasyon Çalıştayı’nda, 
Prof. Dr. Seda Vatansever, Doç. Dr. 
Eda Becer ve Yrd. Doç. Dr. Emil 
Mammadov’un yer aldığı ‘Sünnet 
Derisi Kök Hücrelerinin Nörojenik 
Seri Hücrelerine Farklılaşma Po-
tansiyelleri’ adlı projenin sunumu 
ile sözlü sunum birincilik ödülü aldı.

Nörodejenerasyon ve nörorejenera-
syon moleküler temelleri ve tedavi 
yöntemlerinde yeni yaklaşımların 
tartışıldığı çalıştayda, Yakın 
Doğu Üniversitesinin çalışması 
katılımcılar tarafından büyük ilgi 
gördü.

Sünnet Derisinin 
Bir Kök Hücre 
Biyobankası İçin 

Yakın Doğu Üniversitesi 
Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi (DE-

SAM) ve Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi’nin ortak projesi olan 
‘Sünnet derisi kök hücrelerinin nöro-
jenik seri hücrelerine farklılaşma 
potansiyelleri’ adlı çalışması sözlü 
sunum birincilik ödülüne layık 
görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Deney-
sel Sağlık Bilimleri Araştırma 
Merkezi’nden verilen bilgiye göre,
DESAM üyeleri Prof. Dr. Seda 
Vatansever ile Doç. Dr. Eda 
Becer, İstanbul Tuzla’da, Hücre 
Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD) 
tarafından düzenlenen uluslararası 
katılımlı Nörodejenerasyon ve 

lendi. Elde edilen veriler ışığında 
sünnet derisinin başta nörode-
jeneratif bozukluklar olmak üzere 
birçokhastalık tedavisi için alternatif 
bir kök hücre kaynağı potansiyeli 
oluşturduğu belirlendi. 

Bu çalışma ile birlikte sünnet 
derisinin bir kök hücre biyobankası 
için kaynak olarak kullanılabileceği 
gözlemlendi. Proje kapsamında 
sünnet derisi kök hücrelerinin farklı 
vücut hücre tiplerine değişimi ve 
kök hücre tedavi yöntemlerinde 
kullanımıyla ilgili çalışmalara Yakın 
Doğu Üniversitesi DESAM Hücre 
Kültürü Laboratuarında devam 
ediliyor.

yaşam süreci hakkında doğru hedef 
organ telomer uzunluğu ve yapısına 
bakılarak söylemenin nasıl mümkün 
olduğunu değerlendirmenin me-
todolojisini ve bu konudaki doğru ve 
yanlışlarını açıkladı.

Prof. Dr. Serakıncı, yaşa bağlı 
birçok hastalığın telomer uzunluğu ile 
yakından bağlantılı olduğunu yapılan 
klinik çalışmalar ile saptandığını, 
bunlar arasında en önemli noktanın 
hasarlı doku ve hücre önrekleri 
incelenerek karar verilmesi gerektiğini 
vurguladı. Konuşmasında, günümüzde 
telomer tedavisi adı altında anti-aging 
“yaslanmaya karşı” telomer teda-
visinde kullanılan ilaçların fayda ve 
zararlarını irdeleyen Prof. Dr. Serakıncı, 
bu tedavilerin yıpranmış telomerlerin 
tamirinde ne derece etkin oldugunu ve 
bu tedavilerin getirebilecegi riskleri dile 
getirdi.

Konuşması büyük ilgi gören Prof. 
Dr. Serakıncı ayrıca sorulan sorular 
üzerine fiziksel aktif olmanın, spor 
yapmanın bireylerin stres düzeyini 
kontrol altına aldığı için telomer 
uzunluğu ve stres arasındaki ilişkiyi 
düzenlemede önemli olduğunu ve liter-
atürde fiziksel aktivite yapmanın uzun 
telomerlerle ilişkilendirilmiş olduğunu 
söyledi.

Kaynak Olarak 
Kullanılabileceği 
Gözlemlendi…
DESAM üyeleri proje kapsamında 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
Çocuk Cerrahisi bölümünde Yrd. 
Doç. Dr. Emil Mammadov tarafından 
yeni doğan bebeklerde sünnet 
işlemi gerçekleştirildi. Sünnet ile 
alınan deri parçasından Yakın Doğu 
Üniversitesi DESAM Hücre Kültürü 
Laboratuvarında Prof. Dr. Seda 
Vatansever ve Doç. Dr. Eda Becer 
tarafından kök hücre elde edildi. 
Hücrelere kök hücre karakterizasyon 
işlemi yapıldıktan sonra çoğaltılarak 
farklı vücut hücrelerine dönüşümü 
denendi. Yapılan çalışmalarda 
sünnet derisi hücrelerinin sinir 
hücrelerine farklılaşabildiği gözlem-

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of 
Excellence, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 
ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Anabilimdalları 
başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, 11. 
Akademik Geriatri kongresine davetli 
konuşmacı olarak katıldı.

Bu yıl Antalya’da düzenlenen 11. 
Akademik Geriatri Kongresine, Prof. Dr. 
Serakıncı, Telomer ve Telomeraz biyolo-
jisi alanında yaptığı saygın çalışmaları 
nedeniyle davet edildi.

Yoğun katılımla 5 farklı salonda paralel 
olarak düzenlenen ve Moleküler 
Biyoloji ve Genetik alanını kapsayan 
sadece seçili bir konuşmacıdan oluşan 
kongrede, Geriatri alanındaki en 
son gelişmeler tedaviler ana tema 
olarak işlendi. Prof. Dr. Serakıncı 
konferans kapsamında, “Telomer-
Telomerazın kemik kaybı gibi yaşlanma 
hastalıklarında ve genomik instabilite 
ilişkisi ile anti aging olarak telomer 
tedavisi” başlıklı semineri verdi.

Telomer Uzunluğu ile Sağlık 
Sorunlarının İlişkisi İrdelendi
Prof. Dr. Serakıncı konuşmasında, 
Telomerlerin geçmişimizde 
yaşadıklarımızın etkilerini bir özet 
olarak taşıyarak ve geleceğimiz de 
karşılaşacağımız sağlık sorunları ve

Kök hücre çalışması sözlü 
sunum birincilik ödülü aldı
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Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri 
tarafından Hukuk ve Toplum Konferansları düzenlenmeye başlandı. 

İlki düzenlenen konferansta, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti 
Durdurmaya Yönelik Kadın Hakları Mücadelesi ve Hukuki Aktivizm: 

Türkiye ve ABD” konusu işlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Fen – Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nün Dil, Edebiyat, 
Kültür Konferansları etkinliği 
çerçevesinde, Yrd. Doç. Dr. Erdoğan 
Saraçoğlu sunumuyla “Kıbrıs’ta 
Doğumla İlgili Gelenek, Görenek ve 
İnançlar” konulu konferans düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, Yrd. 
Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu konferansta, 
Kıbrıs Türk kültüründeki doğum olayı, 
hamilelik dönemi, doğum ve doğum olayını 
izleyen günler başlıkları altında, üç ana 
bölümde inceledi.

“Kıbrıs’ta Doğumla İlgili Gelenek, Görenek 
ve İnançlar” başlıklı çalışmanın bundan en 
az otuz yıl önce hazırlandığını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Saracoğlu, çalışmanın görüşme 
tekniği ile yapılmış ve kaynak kişilerin, 
Kıbrıs’ın farklı yörelerinden olmasına özen 
gösterilerek özellikle yaşlarının yetmişin 
üzerinde olmasına dikkat edildiğini 
kaydetti.

Çocuk Sahibi Olma, Doğum ve 
Albasması ile ilgili Halk İnançlarını 
Anlattı
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu, 
konferansının birinci bölümünde, çocuk 
sahibi olmak isteyenlerin aldıkları maddi 
ve manevi önlemler üzerinde durmuş 
ve bu önlemlerinin birçoğunun Anadolu 
Türk Kültürü’nün bir uzantısı durumunda 
olduğunu belirtti.

Konferansın ikinci bölümde ise hamilenin 
korunması, doğacak çocuğun cinsiyetini 
tayin eden bazı halk inançları, doğum önc-
esi yapılan hazırlıklar gibi geleneksel konu-
lar üzerinde duran Yrd. Doç. Dr. Saracoğlu, 
ayrıca doğum olayı başladıktan sonra 
doğumun sağlıklı olması için halk inancına 
göre ne gibi önlemler alındığı konusuna da 
değindi. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu, 
doğumdan sonra gerçekleşen Albasması 
ve Albasmasına karşı alınan önlemleri de 
açıklayarak, bugün için ilginç sayılabilecek 
çeşitli halk inançları üzerinde durdu.

Konferansın son bölümünde ise çocukları 
yaşamayan ailelerin başvurdukları ön-
lemlere değinen Yrd. Doç. Dr. Erdoğan 
Saracoğlu konferansını, bugün içinde 
bazıları uygulanan çocuklarla ilgil batıl 
inançlar üzerinde detaylı bilgiler verdi.

Kıbrıs Türk 
kültüründe doğum 
olayı İrdelendİ

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of 
Excellence, Tıp Fakültesi Tıbbi 
Genetik ve Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Anabilimdalları Başkanı Prof. Dr. 
Nedime Serakıncı, 11. Akademik 
Geriatri kongresine davetli konuşmacı 
olarak katıldı.

Yakın Doğu Ünİversİtesİ
Gerİatrİ Kongresİnde Temsİl Edİldİ



Girişimcilik ve yönetim başta 
olmak üzere sosyal bilimlerin 
her alanından özgün bilimsel 

çalışmaların kabul edildiği kongrede, Yakın 
Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak 
Gökbulut ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Esra Karabacak, “Garip 
ile Senem Adlı Halk Hikâyesinin Uygur 
Türk Varyantı Üzerine Bir İnceleme” ve 
“Bir Sözlük Mukaddimesinin Dilbilimsel 
Değerlendirilmesi: Kâmûs-ı Türki” adlı 
çalışmalarıyla katkı koydular. Prof. Dr. 
Esra Karabacak aynı zamanda sempozy-
umda oturum başkanlığı görevinde de 
bulundu.

Sunulan çalışmada, Âşık Garip 
hikâyesiyle, Garip ile Senem hikâyesi 
karşılaştırılması yapılarak hikâyeler 
arasındaki benzerlikler ile farklılıklar 
anlatıldı. Prof. Dr. Esra Karabacak ise, 
“Bir Sözlük Mukaddimesinin Dilbilim-
sel Değerlendirilmesi: Kâmûs-ı Türki” 
çalışmasıyla, Şemsettin Sami’nin sözlük 
kavramını dönemine göre farklı bir 
biçimde ve kaynak olacak nitelikte ele 
alışı üzerinde durdu.

“Garip ile Senem 
Adlı Halk 
Hikâyesinin Uygur 
Türk Varyantı 
Üzerine Bir 
İnceleme”
Türkiye sahası Âşık Garip hikâyesiyle, 
Uygur sahası Garip ile Senem hikâyesi 
karşılaştırıldığında hikâyeler arasında 
benzerlikler olsa da özellikle farklılıklar 
dikkat çektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Yeniasır ile Yrd. Doç. Dr. Burak 
Gökbulut, çalışmayla ilgili olarak şunları 
anlattı: “Garip ile Senem’in (GS) Uygur

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü ile Kıbrıs 
Türk Mühendis ve Mimarlar 

Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri 
Odası arasında, daha önce imzalanan 
protokol çerçevesinde, Yapı malzeme-
leri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarına 
ziyaret gerçekleştirildi. İmzalanan pro-
tokol, ülkemizde mesleki ve akademik 
ilerleme açısından laboratuvar imkanı 
gibi sahip olunan imkanlar hususunda 
kurumlararası karşılıklı desteğin verile-
bilmesini kapsıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
imzalanan işbirliği protokolünün 
ardından, İnşaat Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş 
beraberindeki bir grup öğretim görevlisi 
ile birlikte, yakın tarihte akredite olmuş 
İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet 
Göze (Asi) Yapı malzemeleri ve Zemin 
Mekaniği Laboratuvarına bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

Bilinçli Mühendislik
Çalışmaları İçin 
Karşılıklı Destek 
Sağlanacak
Ziyarette, Kıbrıs Türk İnşaat 
Mühendisleri Odası Başkanı Gür-
kan Yağcıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş, ülkemizde mesleki ve aka-
demik ilerleme açısından laboratuvar 
imkanı gibi sahip olunan imkanlar 
hususunda kurumlar arası karşılıklı 
desteğin verilebilmesi gerektiğini 
vurguladı. Ayrıca iki kurum arasında 
ileriye dönük, bilinçli mühendislik için 
çalışmaların devam edeceği mesajı 
verildi.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, ‘Eldeki 
mevcut olanaklarımızı en etkin ve 
verimli biçimde kullanmalıyız. Ülkemize 
artı değer kazandırmak için bunu 
yapmak zorundayız. Halen Yakın Doğu 
Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği 
Bölümünde 200’e yakın Yüksek Lisans 
ve Doktora öğrencisi bulunduğunu 
belirten Prof. Dr. Gökçekuş, Üniversit-
enin mevcut olanakları yanında odanın 
imkanlarından da yararlanmak iste-
diklerini belirterek, kendi olanaklarımızı 
da oda mensuplarının hizmetine 
sunmaya hazırız” dedi.

İşbirliği Protkolü 
Çerçevesinde 
Odanın Teknik 
Donanımlarından 
Yararlanılacak
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünün yaptığı 
ziyaretten memnuniyetini belirten 
Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da yapılan 
işbirliği protokolü çerçevesinde, 
karşılıklı destek ve işbirliğinin labo-
ratuvarda uygulanmasının mesleki ve 
akademik açıdan faydalı olabileceğini, 
laboratuvar olanaklarını kullanmak 
için odaya yapılacak başvuru ile 
laboratuvar sorumlusunun belirteceği 
tarihte odanın teknik donanımından 
yararlanmanın mümkün olduğunu 
belirtti.

Konuşulanların ardından oda laboratu-
var sorumlusu Enver Toker tarafından 
laboratuvar aletleri ile yapılan işlemler 
hakkında bilgi verildi. Ziyaret toplu 
fotoğraf çekilmesinin ardından sona 
erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre 
konferans, İletişim Fakültesi Turuncu 

Amfi’de, YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Musta-
fa Kurt, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. 
Gökçe Keçeci, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Pelin Agocuk, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Film Yapımı ve 
Yayıncılık Bölüm Başkanı Yrd. Dr. İzlem Kanlı, 
İletişim Fakültesi ve diğer fakültelerden Öğretim 
Elemanları, medya sektöründen konuklar ve 
öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açıklamada, UNESCO Genel Konferansı’nın, 
1989 yılında, iletişimle ilgili aldığı yeni bir 
strateji benimseme kararının ardından 
gelişen süreç sonunda, 3 Mayıs 1991 günü, 
Namibia’nın Windhoek kentinde düzenle-
nen “Bağımsız ve Çoğulcu Afrika Basınının 
Güçlendirilmesi” seminerinin ardından, 35 
Afrika ülkesinin de katılımıyla yayımlanan 
“Windhoek Deklerasyonu”nun yayımlanmıştı. 
BM tarafından, 20 Aralık 1993 tarihinde, 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkes 
düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir; bu hak, 
hiçbir müdahale olmaksızın düşünce sahibi 
olma özgürlüğünü, bilgi ve kanaatleri herhangi 
bir iletişim aracıyla ve sınır tanımaksızın 
araştırma, elde etme ve yayma hakkını içerir” 
düzenlemesini içeren 19. maddesine atıfta 
bulunarak; deklarasyonun yayım günü olan 3 
Mayıs, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak 
ilan edilmişti denildi.

Tecrübeli Konuşmacılar: 
Önemli Başlıklar
Konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi 
RTS Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap 
Moderatörlüğü’nde, Medya Etik Kurulu Başkanı 
Dr. Bekir Azgın, deneyimli Gazeteci Akay Cemal 
ve YDÜ Hukuk Danışmanı & İletişim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay, konuşmacı 
olarak yer alırken; YDÜ İletişim Kulübü 
öğrencileri de, organizasyonda aktif görev 
üstlendi.

Doç. Dr. Kasap: “Özgür 
Basın Tüm Coğrafyalarda 
Kilit Öneme Sahip 
Olmuştur”
Konferans Moderatörü Doç. Dr. Kasap, 
gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, dünden 
bugüne, basın özgürlüğünün önemine işaret 
ederek; “gerek coğrafyamızda (KKTC), gerekse 
tüm dünyada, basının tüm tarihsel süreçte ve 
günümüzde, kilit bir önemi olmuştur. Basın 
doğru haber verme hak ve görevine sahip-
ken; aynı zamanda, bağımsızlık ve tarafsızlık 
noktasında da, sorumluluk üstlenmelidir” 
ifadelerini kullandı.

Dr. Bekir Azgın: “Özgür 
Basın Demokrasinin 
Temeli”
Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Azgın, özgür 
basının demokrasi ve ifade özgürlüğünün temel 
taşlarından olduğunu ifade ederek; çeşitli 

örnekler ile, basın mensuplarının meslekler-
ini icra ederken, özgür olmalarının ne denli 
önemli olduğunu vurguladı. Dr. Bekir Azgın, 
demokrasilerin tam anlamıyla yerleşmediği 
ve ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu dünya 
coğrafyalarında; basın özgürlüğünün zaten 
söz konusu olmayacağını ve tarihsel süreçte, 
pek çok gazetecinin bu çerçevede yaşamlarını 
yitirdiğini ifade ederek; gazetecileri ve özgürlük 
ülkülerini andı.

Akay Cemal: “Milli Tarih 
Boyunca Basın Aktif Rol 
Üstlendi”
Deneyimli Gazeteci Cemal, özgür basının öne-
mini vurgularken; Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk Toplumu 
tarafından yoğun özgürlük mücadeleleri verilen 
milli mücadele yıllarından örnekler verdi; Kıbrıs 
Türk Basını’nın, tarihsel süreçten günümüze 
değin üstlendiği görev ve sorumlulukların 
öneminin altını çizdi. Akay Cemal, mesleki 
tecrübelerinden de bahisle, adada özgür basın 
yolundaki ilk somut adımlardan olan, basın 
tarafından düzenlenen bir konferansa, o

dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı 
Bülent Ecevit’i davet ediş süreçlerine ilişkin 
detayları da izleyicilerle paylaştı. 

Öğretim Görevlisi 
Ayhan Dolunay: “‘Basın 
Özgürlüğü’ Simülatif 
Yapıda Farklı Amaçlar 
Uğruna Kullanılmamalı”
Öğretim Görevlisi Dolunay, konuşmasında, 
yakın coğrafyalar yerine; genel kanıya göre 
en özgür olarak kabul edilerek örnek göster-
ilen “ABD” örneğini ele aldığını ifade ederek; 
kanunlar aracılığı ile sansür girişimleri, 
ilgili girişimleri bozan mahkeme kararları 
ve siyasilerin mahkeme kararlarına yönelik 
sert çıkışları üzerinden, Amerika’nın bilindiği 
ölçüde özgürlükler ülkesi ve ve önerilebilecek 
bir örnek olmadığını ifade etti. Dolunay, Basın 
Özgürlüğü’nün temellerine de yer değindiği 
konuşmasında; bu denli yüksek önemi haiz 
bir hususun, evrensel güç olma/sürdürme 
ülküsündeki ABD ve diğer egemen güçler 

aracılığıyla tanımlayan eserdir. Şemsettin 
Sami’ye göre kamus; lugat kitabı bir 
dilin bütün kelimelerini açıklama ve 
yorumlamalarını içine alan kitap, sözlük 
bir dilin bütün veya belli bir devirde 
kullanılan kelimelerini alfabe sırasına göre 
içinde bulundurup manalarını açıklayan 
veya başka dillerdeki karşılıklarını 
gösteren kitap, lugat olarak tanımlandı. 
Bu çalışmada Şemsettin Sami’nin sözlük 
kavramını dönemine göre farklı bir 
biçimde ve kaynak olacak nitelikte ele alışı 
üzerinde durulmuştur. Şemsettin Sami, 
sözlük kavramını değişik bir açıdan ele 
almış, sözlük dil bağlantısının önemi üzer-
inde durmuştur. Sözlük, bir dildeki kelime-
lerin tümünü veya bir kısmını genellikle 
alfabe sırasına göre aynı dil veya başka 
bir dil aracılığıyla tanımlayan eserdir. Ona 
göre sözlük bir dilin hazinesidir. Bu hazine 
kelimelerden meydana gelir. Eserin ön 
sözünün dil ve dilbilgisi tarihi açısından 
önemli bir kaynak olduğu söylenebilir. 
Daha sonra yazılmış bazı sözlüklerin ön 
sözleri de bu şekilde değerlendirilirse sa-
dece ön sözlerde ortaya önemli bir kaynak 
eser, bir başvuru kitabı çıkacaktır.”

Türk varyantında Şah Senem’in babası 
padişah, Garip’in babası ise vezirdir 
ve her iki kahraman da Karahanlıların 
Diyarbekri şehrinde doğmuştur. Türkiye 
sahası Destân-ı Hikâyet-i Maksûd (DHM) 
hikâyesinde ise Garip’in babası bir 
bezirgândır ve Tebriz’de yaşamaktadır. 
Ancak DHM’de aile, GS’deki gibi çocuk-
suzluk sıkıntısı çekmez ve kahramanın 
doğumu epizotu hikâyede bulunmaz. 
Ayrıca DHM’de Garip’e ad verilmesi 
kısmı da yer almaz. DHM’de Garip’in 
adı Resul’dür ve adı Tiflis’e gittiğinde 
değiştirilir. Kahramanların âşık olmalarına 
bakıldığında, GS’de kahramanların birlikte 
büyüdükleri sırada yavaş yavaş birbirler-
ine âşık oldukları görülmekteyken DHM’de 
Garip, Senem’i rüyasında görerek âşık 
olur ve onu bulmak için Tiflis’e gider. Bir 
saz âşığı olan Garip, Tiflis’te Senem’in 
babasıyla tanışır ve adamın konağında 
saz çalarken Senem’le karşılaşır ve âşık 
olurlar. GS’de sevgililer birlikte büyüdüğü 
için karşılaşma gerçekleşmez. Garip 
ile Senem hikâyesinin epizot yapısının 
incelendiği bu çalışmada toplamda on bir 
epizot incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 
Bu iki varyanta bakıldığında hikâyelerin 
olay örgülerinin birbirlerinden uzak olduğu 
ve epizotlarının da değişiklikler gösterdiği 
görülmektedir.

“Bir Sözlük 
Mukaddimesinin
Dilbilimsel 
Değerlendirilmesi: 
Kâmûs-ı Türki”
Prof. Dr. Esra Karabacak ise “Bir 
Sözlük Mukaddimesinin Dibilimsel 
Değerlendirilmesi: Kâmûs-ı Türki” adlı 
çalışmasında şunları vurguladı: “Sözlükler 
hemen her çalışmamızda hatta günlük 
hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz temel 
kaynaklardır. Sözlük, bir dildeki kelimelerin 
tümünü veya bir kısmını genellikle alfabe 
sırasına göre aynı dil veya başka bir dil 

YDÜ İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü,
İnşaat Mühendisleri 
Odasını ziyaret etti
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BASIN
ÖZGÜR
LÜĞÜ
KONFERANSI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
tarafından, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap ve Öğretim Görevlisi Ayhan 
Dolunay koordinatörlüğünde, 
“Basın Özgürlüğü Konferansı” düzenlendi.

““

YDÜ, Uluslararası EMI 
Girişimcilik ve Sosyal 
Bilimler Kongresi’nde 
başarıyla temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, Kıbrıs Sosyal Bilimler 
Üniversitesi ev sahipliğinde, Lefkoşa’da Nişantaşı Üniversitesi ile Haliç 
Üniversitesi işbirliği ile DİLKUR Akademi tarafından organize edilen ve 
yüzlerce akademistenin katıldığı Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal 

Bilimler Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler.

Basın doğru haber verme 
hak ve görevine sahipken; 
aynı zamanda, bağımsızlık 

ve tarafsızlık noktasında da, 
sorumluluk üstlenmelidir.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, konferansın 
konuşmacılarından Dr. Bekir Azgın’a teşekkür belgesini takdim etti.



Annelere Emzirme ve 
Anne Sütü Konusunda 
Eğitim Verilmeli
Doğduktan sonraki ilk bir saat içinde 
canlı, aktif, uyanık ve hareketli olan 
bebeğin anne sütü ile beslenmes-
inin önemi ve gerekliliği konusunda 
açıklamalarda bulunan Gültaç Dayı, 
bebek doğduktan yarım saat sonra 
şartların uygun olmasıyla birlikte annenin 
bebeğine meme vermesi gerektiğini, 
böylelikle bebeğin memeyi tutmasıyla 
birlikte, annede prolaktin ve oksitosin 
hormonlarının salgılandığını belirtti. 
Gültaç Dayı, bu hormonların salgılanması 
ile birlikte memeden süt gelimi ve süt 
salgılanmasının gerçekleştiğini, bunun 
ise annenin rahmindeki kasılma ve 
doğum sonrası anne için en büyük sorun 
olan kanamalar üzerinde olumlu etkisi 
olduğunu ifade ederek, memedeki sütün 
sağıldıkça yeni süt yapımı gelişeceğini, 
bu nedenle de emzirme ve anne sütü 
konusunda gebelikten itibaren anneye 
eğitim verilmesi gerektiğini de sözlerine 
ekledi.

Diyetisyen Gültaç Dayı: 
“Gece Emzirmeleri 
Hem Süt Yapımını 
Arttırır Hem de 
Annenin Dinlenmesini 
Sağlar.”
Bebeğin memeyi emmesi ile birlikte 
annenin meme başlarında uyarma hissi 
gerçekleştiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç 
Dayı, bu uyarıların sinirler vasıtasıyla 
beyine iletildiğini ve böylece süt üretimi 
ile süt akışının başladığını belirtti. Di-
yetisyen Gültaç Dayı şöyle devam etti: 
“Salgı dokusundan yapılan süt, kanallar 
boyunca göğüs ucuna doğru ilerler. Süt 
kanalları göğüs ucundaki kahverengi 
bölümde genişleyerek, sütün toplandığı 
torbacıklarda sütü biriktirir. Bebeğin 
emmesi ile meme uçlarından anne sütü 
gelir. Bu döngü emzirme tekrarlandığı 
sürece devam eder. Sütün üretimini 
sağlayan hormon geceleri daha çok 
salgılanır, bu hormon anneyi rahatlatarak 
daha iyi uyumasını veya dinlenmesini 

• İçerdiği akyuvarlar ve koruyucu 
maddeler sayesinde bebeği enfeksi-
yonlara karşı korur.
• İshale yol açan 
mikroorganizmaların oluşumunu 
engeller.
• Anne sütü ile beslenen bebeklerde 
kansızlık daha az olur.
• Alerjik hastalıklar, şeker hastalığı, 
astım, kanser, damar sertliği, 
diş çürükleri gibi ileri yaşlarda 
gelişebilecek hastalıkların olasılığını 
azaltır.
• İçerdiği A vitamini ile göz 
hastalıklarına karşı korur.
• Anne sütü alan bebeklerde pişik, 
karın ağrısı ve kabızlık daha az 
görülür.
• Bebek için doğal bir 
sakinleştiricidir.
• Emzirmeyle anne ile bebek arasında 
var olan duygusal bağı geliştirir.
• Bebeğin zekâ gelişiminin daha iyi 
olmasını sağlar.

Emziren Anneler 
Günde Ortalama 3 – 4 
Litre Su İçeren Gıdalar 
Tüketin!
Emziren annelerin hamilelik döneminden 
itibaren beslenmesine özen göstermesi 
gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç 
Dayı, emziren annelerin dengeli ve yeterli 
beslenmesi gibi diyet de yapmaması 
gerektiğini de belirtti. Günde ortalama 
3 – 4 litre sulu gıdalar tüketilmesi 
gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç 
Dayı, annelerin gün içinde düzenli 
şekilde taze sebze ve meyve tüketmesi 
gerektiğini belirterek şöyle devam etti: 
“Emzirme döneminde, içeriği bilin-
meyen ve katkı maddesi olan besinleri 
tüketmeyiniz. Kafeinli içecekler, alkol 
ve sigara kullanmayınız. Günde en az 
iki bardak süt, yoğurt, peynir gibi süt 
ürünleri tüketmeye dikkat ediniz. Soğan, 
sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, 
acı baharatlar veya kuru baklagiller anne 
sütünü değiştirebildiği için bu durum 
bazı bebeklerde huzursuzluk yaratırken, 
bazılarındaysa herhangi bir rahatsızlık 
yaratmaz. Bebeğinizde ciddi bir takım 
huzursuzluklar gelişirse bu tür besinler 
ya daha az sıklıkla tüketilmeli ya da hiç 
tüketilmemelidir.

Öneriler;
• Doğumdan sonraki ilk yarım 
veya bir saat içinde emzirmeye 
başlanılmalıdır.
• İlk 6 ay sadece anne sütü verilme-
lidir.
• Anne sütüyle birlikte 6 aydan 
itibaren ek besinlere başlanmalıdır.
• 2 yaşına kadar ek besinlerle birlikte 
anne sütü vermeye devam edilmelidir.

sağlar. Bu nedenle gece emzirmeleri hem 
süt yapımını arttırır, hem de annenin 
dinlenmesini sağlar.”

Süt Miktarını 
Arttırmak için 
Yapılması Gerekenler;
• Doğumdan sonra en kısa sürede 
bebek emzirilmeli
• Bebek doğumdan sonraki ilk 
haftalarda her istediğinde sık sık 
emzirilmeli
• Emzirme saatleri bebekle birlikte 
belirlenmeli
• Bebek doğru pozisyonda memeye 
yerleştirilmeli
• Geceleri de emzirmeye devam 
edilmeli
• Anne yeterli ve dengeli beslenmeli
• Biberon, yalancı emzik 
kullanılmamalı
• Ek besinlere erken başlanmamalı

Her Anne İki Bebeğe 
Yetecek Kadar Süt 
Üretmektedir
Hemen hemen her annenin bir hatta 
iki bebeğe yetecek kadar süt ürettiğini 
söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, 
ancak çoğu annenin “yeterli sütüm 
yok, bebeğim iyi beslenemiyor” gibi 
kaygılar taşıdığını, bu durumda aldığı süt 
miktarına bağlı olarak, bebeğin günde 
6-8 kez bol miktarda açık renkli idrar 
yapıp yapmadığının, ağırlığının haftada 
125 – 200gr, ayda en az 500gr artıp 
artmadığını gözlenmesi ile alınan anne 
sütünün yeterli olup olmadığına karar 
verilebileceğini vurguladı.

Anne Sütünün 
Faydaları;
• Bebeğin ruh ve vücut sağlığı için en 
uygun besindir.
• Her zaman hazır, temiz, uygun ısıda 
ve ekonomiktir.
• Sindirimi en kolay besin maddesidir.
• Her annenin sütü kendi bebeği 
için en uygun özelliktedir. Prematüre 
bebeği olan annenin sütü prematüre 
bebeğe, 1 aylık bebeği olan annenin 
sütü 1 aylık bebeğe, 3 aylık bebeği 
olan annenin sütü ise 3 aylık bebeğe 
göredir.
• Organ ve sistemlerin gelişmesini 
düzenleyen büyüme faktörlerini 
içerdiğinden bebeğin büyümesini ve 
gelişmesini hızlandırır.
• Bebeğin ilk 6 ayda ihtiyacı olan pro-
tein, yağ vb. her türlü besin değerine 
sahiptir. Bu nedenle D vitamini ve flor 
dışında hiçbir ek besine, ek sıvıya, 
vitamine gereksinim duyulmaz. 
• Aşırı şişmanlama (obezite) riski 
daha azdır.
• Annenin ilk gelen sütü (ağız sütü) 
bebek için çok önemlidir, bebeğin ilk 
aşısıdır.

işten ve okuldan yoksunluğun önde 
gelen nedenlerinden biridir. Astım 
belirtileri sürekli tekrarlanıyorsa 
vakit kaybetmeden göğüs 
hastalıkları ve alerji uzmanına 
başvurulmalıdır.”

Astımda Risk Faktörleri
Kişiye ve Çevresel 
Faktörlere Göre Değişim 
Gösteriyor
Hastaların öksürük, hırıltı, göğüste 
sıkışma hissi gibi şikayetleri 
haftada birden fazla yaşaması 
durumunda mutlaka bir göğüs 
hastalıkları uzmanına başvurması 
gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Finn 
Rasmussen, aynı zamanda gece 
uykudan uyanma, konuşmada zor-
luk, dudak ve tırnakta morarma, 
kalpte aşırı çarpıntı, nabızda 
hızlanma, yürümede zorluk gibi 
şikayetleri bulunan kişilerin 
da mutlaka uzman bir hekime 
başvurması gerektiğini belirtti. 
Astıma neden olan risk faktör-
lerine de değinen prof. Dr. Finn 
Rasmussen, astım hastalığında 
risk faktörlerinin kişiye ve çevresel 
faktörlere göre değişebildiğini 
belirterek şöyle devam etti: 
“Ailede astım hastalığının olması, 
evde beslenen hayvanlar, toz 
akarları, küfler, bazı ilaçlar, gıda 
katkı maddeleri, sigara dumanı, 
kimyasal dumanlar ve ağır kokular, 
stres, bebeklik döneminde alerjen 
maddelere fazlasıyla maruziyet, 
soğuk algınlığı, grip veya diğer 
hastalıklar, 2 yaşından itibaren 
ağır solunum yolları rahatsızlıkları 
geçirmek, gebelikte annenin sigara 
içmesi (bebek için risk faktörü), 
çocukken tütün dumanına maruz 
kalma, anne karnındayken 
bebeğin yetersiz beslenmesi ve 
düşük tartılı doğması, soğuk 
hava veya aşırı kuru, ıslak 
veya rüzgarlı hava koşulları, 
yaygın bir çocukluk çağı akciğer 
enfeksiyonu olan bronşiyolitis, 
hamilelik sırasında sigara içmek 
gibi nedenler risk faktörü olarak 
sıralanabilmektedir.”

Solunum Fonksiyon Testi 
ile Astım Farkındalığı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Finn Ramussen 
önderliğinde gerçekleştirilen etkin-
likte, Dr. Ali Ahmet Uzan, Uzman 
Solunum Fizyoterapisti Şahveren 
Çakartaş ile birlikte Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon öğrencileri 
görev aldı. Çevre halkı tarafından 
yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, 
katılımcılara taşınabilir spirometre 
cihazı ile solunum fonksiyon testi 
uygulandı.

Prof. Dr. Finn 
Rasmussen: “Sürekli 
Tekrarlanan Astım 
Belirtileri Varsa 
Vakit Kaybetmeden 
Göğüs Hastalıkları 
ve Alerji Uzmanına 
Başvurulmalıdır.”
Astımla ilgili açıklamalarda da 
bulunan Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Finn Rasmussen, astımın akciğer 
içi hava yollarında daralmaya 
neden olan ve alevlenmeler 
ile seyreden kronik bir akciğer 
hastalığı olduğunu belirtti. 
“Hava yollarındaki daralmanın 
nedeni, mikrobik olmayan bir 
tür iltihap nedeniyle hava yolu 
düz kaslarının kasılması ve 
yine ayni zamanda hava yolu 
duvarının şişmesi durumudur.” 
diyen Prof. Dr. Finn Ramussen, 
hastalığın tekrarlayan nefes 
darlığı, nefes alıp verirken ortaya 
çıkan hırıltı, hışırtı, ıslık sesi, 
göğüste baskı hissi ve öksürük 
gibi belirtilerle kendini gösterdiğini 
belirtti. Prof. Dr. Finn Rasmussen 
şöyle devam etti: “Astımın tipik 
belirtileri vardır. Bunlar öksürük, 
nefes darlığı, hırıltılı solunum ve 
göğüste sıkışma hissidir. Bu gibi 
semptomlarınız varsa ve astım 
için en iyi tavsiyeyi ve te-
daviyi almak istiyorsanız bir alerji 
umanına başvurup en iyi şekilde 
tedavi olmalısınız. Şiddetli astımı 
bulunan kişilerin devam eden 
problemleri olabilmesine rağmen, 
çoğu kişi normal ve aktif yaşamına 
devam edebilmektedir. Ancak iyi 
tedavi edilmediği takdirde astım

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı Ekibi Tarafından Dünya 

Astım Günü Dolayısıyla, Toplumda Astım Hastalığı 
ile İlgili Farkındalık ve Bilinç Oluşturulmasına 

Yönelik Dünyanın Her Yerinde Gerçekleştirilen 
Etkinliklerle Eş Zamanlı Olarak Lefkoşa 
Dereboyu’nda Bir Etkinlik Düzenlendi. 

Bu Kapsamda Bireylere Solunum Fonksiyon 
Testi Uygulandı.

Yakın Doğu Ünİversİtesİ 
Hastanesİ’nden Astım 
Farkındalık Etkİnlİğİ
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Ziyaret esnasında Kıbrıs Türk 
Çiftçiler Birliği Genel Başkanı 
Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs 
Türk Çiftçiler Birliği tarihi ile 
ilgili öğrencilere kısa açıklamalarda 
bulundu. Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler 
Birliği’nin geçmişten günümüze ülke 
tarımına, Kıbrıs Türk Halkı’na kattığı 
değerlerden bahsederek, Kıbrıs Türk 
Çiftçiler Birliği’nin Dünya Çiftçiler 
Birliği (WFO) ile olan çalışmalarına 
yer verdi.

Kelle: “Kıbrıs 
Türk Kültürü ile 
Bütünleşmiş Harup 
ve Zeytin 
Ürünlerinin 
Uluslararası 
Pazarda Kıbrıs Türk 
Halkı Adına Yer 
Alması Gerekir”
Ziyaret esnasında Genel Başkan 
Kelle ülke de üretilen veya üretilm-
esi gereken birçok tarımsal üründen 
bahsederek bu ürünlerin farklı

yönünde temennide bulundu. 

Ülke İçerisinde 
Üretilen Tarımsal 
Ürünler Uluslararası 
Pazarda Nasıl Yer 
Almalı?
Yakın Doğu Üniversitesi Pazar-
lama Bölümü öğretim görevlisi 
Ahmet Hamdi ziyaret esnasında 
yaptığı açıklamada, Uluslararası 
Pazarlama dersi alan öğrencilerin, 
sadece teorik olarak değil pratikte 
de ülke içerisinde üretilen tarımsal 
ürünlerin uluslararası pazarda nasıl 
yer alması gerektiğinin önemine 
işaret etti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 
Genel Başkanı’na öğrencileri ve 
kendilerini kabul ettikleri için ayrıca 
teşekkür eden Hamdi, amaçlarının 
uluslararası pazarın ne denli büyük 
olmakla beraber doğru pazarlama 
stratejileri ile kontrol edilebilir bir 
pazara dönüştürülebileceğine işaret 
etti.

katma değerler yaratabilmesinin 
imkânı olduğunun altını çizdi. 
Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın erkenci 
bir iklime sahip olduğunu belirten 
Genel Başkan ülkenin tarımsal 
politikalarının zenginleştirilerek 
ülkenin sahip olduğu doğal ağaçlara 
ve bitkilere sahip çıkılması 
gerektiğini de belirtti. Bu ürünler 
arasında en yaygın ve en fazla 
Kıbrıs Türk kültürü ile bütünleşmiş 
olan Harupculuk ve Zeytinciliğin 
daha da yaygınlaştırılarak ortaya 
çıkacak olan harup ve zeytin ürün-
lerinin zenginleştirilerek uluslararası 
pazarda Kıbrıs Türk halkı adına yer 
alması gerektiğini vurguladı.

Kelle, öğrencileri kabulünde ülke 
içerisinde yaşanan yanlış tarım 
politikalarından kaynaklanan 
sıkıntılara da değinerek, öğretim 
görevlisi Ahmet Hamdi’ye ve 
öğrencilere kendilerini ziyaret et-
tiklerinden ötürü teşekkür ederek bu 
tip kabullerin artarak devam etmesi

Pazarlama Bölümü 
Öğrencileri Çiftçiler 
Birliği’ni Ziyaret Etti

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza 
Taşkale’nin kitabı 
Routledge Yayınevi 
tarafından yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Siyaset Bilimi öğretim üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale’nin Post-Politics in Context 
(Bağlamda Post-Politika) isimli kitabı uluslararası 
alanda kabul görmüş saygın bir yayınevi olan 
Routledge tarafından basıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Pazarlama Bölümü Uluslararası 
Pazarlama Dersi Alan Öğrenciler, Öğretim 

Görevlisi Ahmet Hamdi öncülüğünde Kıbrıs Türk 
Çiftçiler Birliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gültaç Dayı
YDÜ Hastanesi 
Diyetisyeni

BEBEĞİNİZE
2 YAŞINA KADAR 
ANNE SÜTÜ 
VERİN!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, Yeni Doğan Bebeğe 
Verilebilecek En İyi Besin Olan Anne Sütünün, İlk 4 – 6 Ay Boyunca Bebeğin Biyolojik 
ve Psikolojik Tüm Gereksinimlerini Karşıladığını, Sadece Bebeğin Süt ile Beslenmesi 
Anlamına Gelmeyen Emzirmenin, Ayni Zamanda Bebeğin Ruhsal ve Sosyal Yönlerini 

Güçlendiren Kültürel Bir Olgu Olduğunu İfade Etti.

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza 
Taşkale’nin Post-Politics in Con-
text isimli kitabı, çağdaş toplumda 
siyasetin neoliberalizmin post-
politik yönetimsellik biçimleri 
tarafından baypas edildiğini 
ileri sürerek, siyasal eylemin 
nasıl istenmeyen bir fikir haline 
getirildiğini inceliyor.

Walter Benjamin, Friedrich Ni-
etzsche, Gilles Deleuze ve Michel 
Foucault gibi önemli teorisyen-
lerle birlikte düşünüp, güncel 
olayları ve filmleri inceleme 
nesnesi yapan kitap, neoliber-
alizmin günümüzdeki post-
politik üretim biçimlerinin neler 
olduğunu ve ne tür efektif öznel-
likler ürettiğini ortaya koymayı 
amaçlıyor. Kitap bu anlamda 
neoliberalizmin günümüzdeki 
hakim biçimi post-politikanın, 
çatışma, mücadele ve radikal 
yapısal değişimin olmadığı bir to-
plum yaratmayı amaçlayan karşı-
devrimci bir mantık olduğunu 
savunuyor.

Yrd. Doç. Dr. Taşkale: “Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Disiplinlerinde Silikleşen 
Radikal Düşüncenin 
Canlandırılması Amaçlanıyor”
Kitaba ilişkin olarak konuşan 
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler disiplinlerinin, liberal 
enternasyonalizm geleneğinden ve 
politik hayal gücünün, müdahale 
ve özgürleşmeden ziyade, ‘düzen’ 
ve ‘istikrar’ ile meşgul olduğu ve 
bu nedenle politik gerçekçilikten 
yoğun oranda etkilendiğini; bu 
yüzden de günümüzde siyasal 
eylemin neden kapatıldığına, 
istenmediğine dair tatmin 
edici cevaplar vermekten uzak 
olduğunu dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Taşkale, “Kısaca 
Post-Politics in Context, çağdaş 
toplumun neoliberalizmce 
depolitize edilmiş koşullarına 
dair bir tartışma içermesinin 
yanında, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler disiplinler-
inde silikleştirilmiş olan radikal 
düşünce geleneğini diriltmeyi 
amaçlayan güncel bir müdahale 
olarak da işlev görüyor.



Yakın Doğu Üniversitesi 
Spor Kulübü’nden verilen 
bilgiye göre, İstanbul 

Caferağa Spor Salonu’nda 
oynanan maça Yakın Doğu 
Üniversitesi Bahar Çağlar, 
Quanitra Hollignsvorth, Courtney 
Vandersloot, Kayla McBride, 
Jantel Lavender beşiyle başladı. 
Maçta periyotlar 23-15, 33-32, 
54-45 ve 68-61 tamamlandı.

Quanitra Hollignsvorth ve 
Kiah Vaughn’ın hava atışıyla 
başlayan maçın ilk iki dakikası 
7-0’lık seriyle Yakın Doğu 
Üniversitesinin üstünlüğü ile 
geçildi. Fenerbahçe maçtaki ilk 
basketini Tuğçe Canitez’le 7.58 
geçilirken buldu. Periyotta ilk 
beş dakika iyi savunma yapan 
Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile 13-4 geçildi. Kayla 
McBride, Jantel Lavender, Corut-
ney Vandersloot ile sayı üreten 
Yakın Doğu Üniversitesi periyotta 
2.22 geçirilirken rakibi ile farkı 
10 sayıya çıkardı ve skoru 23-
13’e taşıdı. İlk periyodu 23-15 
Yakın Doğu Üniversitesi önde 
bitirdi.

Fenerbahçe hücumuyla başlaya 
ikinci periyotta ilk basket 1 daki-
ka sonra Sandrine Gruda’dan 
geldi(25-15). Periyotta üç 
dakika geride kalırken Yakın 
Doğu Üniversitesi 29-17 skor 
kaydetti. Fenerbahçe’nin farkı 
6 sayıya indirdiği ve skorun 29-
23’e geldiği 5.35’de molaya

gidildi. Mola dönüşü Kayla Mc-
Bride ile Yakın Doğu Üniversitesi 
32-23’lük skorla üstünlüğünü 
devam ettirdi. 

İkinci yarı başında Courtney 
Vandersloot ve Hollingworth ile 
farkı tekrar çift hanelere çıkaran 
Yakındoğu Üniversitesi oldu (42-
32). Son perioda çift haneler ile 
fark açan Yakın Doğu Üniversi-
tesi önde girdi (54-45).

Üstünlüğünü 4. Periyotta da 
sürdüren Yakın Doğu Üniver-
sitesi Fenerbahçe’nin aradaki 
farkı azaltmasına izin vermedi. 
Maçtan 68-61 galip ayrılan 
Yakın Doğu Üniversitesi final 
serisinde skoru 1-1 eşitledi.

Maçta Önce 
Çıkanlar
Yakın Doğu Üniversitesi’nde; 
Courtney Vandersloot 15 sayı,3 
ribaunt,11asist, Kayla McBride 
9sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 
Jantel Lavender 8 sayı,7 ribaunt, 
Quanitra Hollingsworth 14sayı, 
11 ribaunt, Olcay Çakır 10 
sayı,4 ribaunt, Bahar Çağlar 4 
sayı,4 ribaunt ile oynadı.

Fenerbahçe’de: Anastasia 
Verameyenka: 9 sayı,5 ribaunt, 
Birsel Vardarlı-Demirmen 6sayı, 
4ribaunt, 2 asist, Kia Vaughn 
8 sayı,7 ribaunt, Kelsey Plum 
13 sayı,2 ribaunt, 6 asist, Ayşe 
Cora 8 sayı, 2 ribaunt, 2 asist 
kaydetti.

Bilim Üretmek ve Bilime Katkı 
Sağlamak Misyonu ile “Bilim 
Üretmek İçin 100 Neden” Konulu 
Konferans Dizisini Düzenleyen 
Yakın Doğu Üniversitesi, Bu 
Doğrultuda Alanında Başarılı 
Olmuş ve Bilime Katkı Sağlamış 
Bilim İnsanlarını Konuk 
Etmeye Devam Ediyor. Önde 
Gelen Araştırmacıları Konferans 
Dizisine Konuk Ederek 
Akademik Kadrosu ve 
Öğrencileri ile Buluşturan Yakın 
Doğu Üniversitesi “Bilim 
Üretmek İçin 100 Neden” 
Konferans Dizisine Bir Yenisini 
Ekledi.

“Bilim Üretmek İçin 100 Neden” 
konferans dizisinin yeni konuğu mikro/
nano robotlar, biyomimetik ve nanoüretim 
alanlarında çalışmaları bulunan Prof. Dr. 
Metin Sitti oldu.

Minyatür robot üretimi ile ilgili araştırma 
alanı olan mikro/nano robotlar, doğadaki 
modelleri inceleyip bu tasarımları taklit 
ederek ilham alan ve insanların problem-
lerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim 
dalı biyomimetik ve nano teknoloji gibi

Bölgede yaşayan ve hayatını 
fitoterapi ve aromaterapiye adamış 
olan Mariam Gökçebağ’ın evini de 
ziyaret eden öğrenciler, Mariam 
Gökçebağ’dan bitkilerin gizemli 
tedavi edici özellikleri ve bitkilerden 
“esansiyel yağ” üretiminde en çok 
kullanılan yöntem olan damıtma 
işleminin nasıl yapıldığı hakkında 
bilgiler aldılar. Öğrencileri Kıbrıs’ın 
doğasında bulunan birçok bit-
kinin yalnızca peyzaj için önemli 
olmadığını aynı zamanda sağlık teda-
visinde de kullanılabileceği hakkında 
önemli bilgiler edindiler.

Öğrenciler daha sonra Aydınköy’de 
yer alan Baydar Garden Centre’da 
süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta 
olan serada gözlemler yaparak, süs 
bitkileri yetiştiriciliği hakkında Uzman 
Ziraat Mühendisi Konce Baydar’dan 
da bilgi aldılar. Burada bitkilerin tür/
çeşit isimlerini öğrenme fırsatıda 
buldular.

Getirmeye Hazırız
Buradaki yaşlıların ilgi, sevgi ve 
anlayış dışında çok beklentileri 
olmadığını, kendilerinin de üzer-
ine düşen sorumlulukları yerine 
getirmeye hazır olduklarını söyleyen 
öğrenciler, anlamlı ve özel bir günde 
huzurevi sakinleriyle bir araya 
geldiklerini, huzurevine yapılan 
ziyaretlerin sıklaştırılmasını hedefl-
ediklerini belirttiler.

Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç da, 
sadece özel günlerde değil her 
fırsatta gençlerle yaşlıların bir araya 
gelmesini istediklerini ifade ederek, 
bu ziyaret vesilesiyle bütün annelerin 
Anneler Günü’nü kutladı.

Constitutionalism: 
A Socio-legal 
Perspective” 
(Küresel Anayasacılık: 
Sosyo-Hukuki Bir 
Perspektif) başlıklı 
kitap dünyanın önde 
gelen yayınevlerinden 
Springer tarafından 
yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre 
kitap ayrıca, 1927 yılından beri devam 
eden, Max Planck Uluslararası ve 
Karşılaştırmalı Hukuk kitap serisinde de 
yer buldu.

Küresel Anayasacılık 
Fikrinin Yaşatılabilirliği 
Sorununa Işık Tutmayı 
Amaçlanıyor
Springer tarafından yayımlanan kitap 
tanıtım bülteninde kitapla ilgili şu 

ifadelere yer verildi: “Bu kitap küresel 
anayasacılık fikrinin yaşatılabilirliği 
sorununa ışık tutmayı amaçlamaktadır. 
Küresel Anayascılık uluslar arası 
hukuk alanında bir paradigma 
alternatifi olarak ortaya çıktı. Ancak, 
çağdaş anayasacılığın kompleks ve 
çok boyutlu yapısı düşünüldüğünde, 
gerçekte anayasa hukukunu uluslarası 
hukuk için yeni bir paradigma 
olarak görmek oldukça zordur. Bu 
kitap kültürel paradigmanın küresel 
anayasacılık tartışmasına işlevsel 
araçlar sunabileceğini ileri sürüyor. 
Başka bir deyişle, küresel anayasacılık 
küresel bir anayasa yerine küresel 
bir “anayasa kültürü” bağlamında 
ele alınabilir. Böylece, uluslararası 
toplum gibi çok farklı aktörlerin mevcut 
olduğu; küresel yönetim ve hukukun 
henüz gerçekleştirilemediği bir alanın 
anayasalaşması fikri daha gerçekçi bir 
tartışma zemine ortaya çıkabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık bölüm 
öğretim üyeleri, öğrencileri ile 
birlikte 7. asrın sonlarında Emevilere 
dayanan Piri Mehmet Paşa Camii 
ile cami yanında yer alan Anıt 
Meşe ağacı ve Mariam Gökçebağ’ın 
evini ziyaret ettiler. Ayrıca tarihsel 
açıdan önemli olan Piri Mehmet 
Paşa Camii’nin mimari yapısını da 
incelediler.

Öğretim üyeleri bölgedeki kırsal pe-
yzaj öğelerini inceleyerek, öğrencilere 
kırsal peyzajın aslında değerli 
bölgesel miras olduğu gerçeğini 
anımsatarak kırsal peyzaj alanların 
korunmasının önemini aktardılar.

Kıbrıs’ın Doğasında 
Bulunan Birçok Bitki 
Yalnız Peyzaj
İçin Değil Sağlık 
Alanında da 
Kullanılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgide, 
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Ufuk Altunç’un, Anneler Günü’nde 
Lapta Huzurevi’nde yaşayan anneleri 
unutmayarak öğrencileri ile birlikte 
ziyaret organize ettiği belirtildi.

Yapılan ziyarette öğrenciler, yaşlılar 
ve çalışanlar ile tek tek görüşüp 
sohbet ederek, Huzurevi’nde kalan 
annelerin Anneler Günü’nü kutladı. 
Annelerle dertleşen öğrenciler, 
duygulu anlar yaşarken huzurevinde 
eksik olduğu söylenen çay makine-
sini da hediye olarak beraberinde 
götürdü.

Üzerimize Düşen 
Sorumlulukları Yerine

Yakın Doğu 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Aydın Atılgan 
tarafından yazılan 
“Global 

alanlarda çalışmaları olan Prof. Dr. Metin 
Sitti, deneyimlerini Yakın Doğu Üniversi-
tesi akademik kadrosu ve öğrencileri ile 
paylaştı.

Teknolojinin Doğadan 
İlham Aldığı Blim Dalı 
Biyomimetik
Prof. Dr. Metin Sitti sunumunda hayvanlar 
ve böcekleri inceleyerek uygulanan ve 
bilim ile sanatın taklit edilme durumu 
olan biyomimetik bilim dalı hakkında 
somut örnekleriyle birlikte alanı 
tanımlayan açıklayıcı bilgiler verdi. Prof. 
Dr. Metin Sitti, biyomimetik bilim dalının 
doğada yer alan düzenekler üzerinde 
yapılan çalışmalar ile ilgili olduğunu, 
ilham kaynağının yine doğada bulunan 
varlıkların tasarımlarına dayandığını 
ve insan ile doğa problemlerini çözmek 
amacını taşıdığını belirtti. Sunumunda 
biyolojik yapışkanlara da değinen 
Prof. Dr. Metin Sitti, uzun yıllar yapılan 
araştırmalar sonucunda hayvanların, 
küçük tüyleri kullanarak kimyasal 
olmadan tamamen kuru bir halde bir yere 
tutunabildiklerinin tespit edildiğini, bu 
sonuca dayanarak da araba koltuğundan 
emniyet kemerine, mobilyadan 
elektroniğe kadar birçok kullanım alanı 
bulunan polimer maddelerin üretilmeye 
başlandığını belirtti.

Prof. Dr. Metin Sitti 
Adına Yakın Doğu Bilim 
Ormanına Fidan Dikildi
Konuşmasının sonunda yöneltilen soruları 
cevaplayan Prof. Dr. Metin Sitti, yapılan 
davete ilişkin memnuniyetini dile getirdi. 
Seminer sonunda söz alan Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Mustafa Kurt ise bu keyifli, bilgi verici, 

aydınlatıcı bilgilerin paylaşıldığı konferans 
için Prof. Dr. Metin Sitti’ye teşekkür 
ederek, günün anısına ilişkin plaketi ve 
adına Yakın Doğu Bilim Ormanı’na dikilen 
ağacın belgesini takdim etti.

Prof. Dr. Metin Sitti 
Kimdir?
Prof. Dr. Metin Sitti, lisans ve yük-
sek lisans derecelerini elektrik ve 
elektronik mühendisliği branşında 
Boğaziçi Üniversitesi’nden 1992 ve 
1994 yıllarında, doktora derecesini 
elektrik mühendisliği branşında Tokyo 
Üniversitesi’nden 1999 yılında almıştır. 
1994-1996 yılları arasında, TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi’nde CAD/CAM 
Robotik Bölümü’nde araştırmacı olarak 
çalışmıştır. 1999-2002 yılları arasında ise 
Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde 
araştırmacı bilim adamlığı ve eğitmenlik 
yapmıştır. Şu an Carnegie Mellon 
Üniversitesi’nde makine mühendisliği 
bölümünde ve Robotik Enstitüsü’nde 
profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 
NanoRobotics Laboratuvarı ve Bio-Robot-
ics Merkezi’ni yönetmektedir. Araştırma 
projeleri NSF, NIH, NASA, endüstri ve 
DARPA tarafından desteklenmektedir. 
NanoGriptech adında yeni doğadan 
esinlenen yapıştırıcı melezlemeleri ürüne 
dönüştürmek amacıyla 2009’da bir şirket 
kurmuştur. SPIE Nanoengineering Pioneer 
Ödülü’nü 2011’de, National Science 
Foundation CAREER Ödülü’nü 2005’de 
ve IBM Smarter Planet Ödülü’nü 2012’de 
almıştır. Birçok robotik konferansında en 
iyi makale ve video ödülleri almıştır. Jour-
nal of Micro-BioRobotics dergisinin baş 
editörlüğünü ve IEEE Trans. On Robotics 
ve ACS Applied Materials and Interfaces 
dergilerinin yan editörlüğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Metin 
Sitti’yi ağırladı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİPeyzaj Mimarlığı 
Bölümü’nden Lefke 
Bölgesine Teknik Gezi

YDÜ öğrencileri 
Anneler Günü’nde 
huzurevindeydi Yrd. Doç. Dr. Aydın 

Atılgan’ın kitabı
SPRINGER YAYINEVİ TARAFINDAN YAYINLANDI
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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü, Uluslararası Peyzaj Mimarlığı 
Derneği olan ASLA (American Society of Land-
scape Architects) tarafından ilan edilen Nisan 

ayı “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı Etkinliği (WLAM 
2018)’’ kapsamında, Lefke Bölgesi’ne teknik bir 

gezi gerçekleştirdi.
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Voleybol Erkekler Süper Kupa mücade-
lesinde YDÜ Voleybol Erkek Takımı 
rakibi DAÜ’yü 3-1 mağlup ederek ilk kez 
oynadığı Süper Kupa finalini kazanarak 
kupayı müzesine götürdü. Böylece Yakın 
Doğu Üniversitesi sezonu Levent Soykut 
Anı Turnuvası, Federasyon Kupası , Lig, 
ve Süper kupayı da alarak dört kupayla 
tamamlamış oldu.

Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu’nun 07-10 Mayıs 2018 
tarihleri arasında Adana’da düzenlediği 
Koçfest Spor Oyunlarına katılan Yakın 
Doğu Üniversitesi Atletizm takımı büyük 
başarı elde etti. YDÜ’lü sporcu Yusuf 
Yalçınkaya disk atmada 51.79m’lik dere-
cesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Süper Kupa’da 
YDÜ’nün!

YDÜ’lü 
Atletten 
Türkİye 
İkİncİlİğİ

YAKIN DOĞU 
ÜNİVERSİTESİ 

SERİYİ EŞİTLEDİ
Türkiye Kadınlar Baketbol 
Süper Ligi final serisi ikinci 
maçında sahasında 
Fenerbahçe’yi konuk eden 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı, maçı 
68-61 kazandı. Yakın Doğu 
Üniversitesi seride durumu 
1-1 eşitledi. Serinin üçüncü 
maçı, 19 Mayıs Cumartesi 
günü İstanbul’da oynanacak.


