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Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol 
Takımı NEUIslanders RoboCup 2018’e 
şampiyon olarak damga vurdu. 

Ekip Üyeleri 
Dünyanın En 
Prestijli 
Organizasyonunda 
Yönetim Kurulu ile 
Teknik Heyete 
Seçildi…
Öte yandan turnuvada takımlar tarafından 
yapılan seçimlerde NEUIslanders takım

kaptanı Ersin Aytaç turnuva Yönetim 
Heyetine seçildi. Takımın yapay zekadan 
sorumlu üyesi Nurullah Akkaya ise Teknik 
Komiteye seçilerek, 2019 yılında 1-8 
Temmuz tarihleri arasında Kanada’da 
yapılacak yarışmada önemli görev 
üstlenecekler. 

Ersin Aytaç: 
“Şampiyon olarak 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne 
dönmekten Mutlu

ve Gururluyuz”
Takım kaptanı Ersin Aytaç, elde ettikleri 
şampiyonlukla ilgili olarak mutlu ve 
gururlu olduklarını söyledi. Aytaç, “Yedinci 
kez Robotik Dünya Kupasına Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti adına katılmaktan ve 
şampiyon olarak adımızı duyurmaktan 
dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yakın 
Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bayrağını üst sıralarda 
dalgalandırarak adaya başarılı bir sonuçla 
dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel: “Dünya 
Şampiyonluğumuz 
Kıbrıs Türküne 
Armağan Olsun…”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de, Yakın 
Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı 
tarafından geliştirilen Robotik Futbol 
Takımının Kanada’da düzenlenen Robo-
cup 2018 Robotlararası Futbol Dünya 
Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından 
gurur duyduklarını belirtti.

Doç. Dr. Günsel, “Kanada’da yapılan 
Dünya Robot Futbol şampiyonasında 
hiç gol yemeden namağlup olarak 
dünya şampiyonu olduk. Ekibi-
mizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya 
Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de 
mutluyuz” dedi.

Robotik Futbol Takımının dünya 
şampiyonluğunun, üniversitenin üçüncü 
nesil üniversiteler arasında yer alma 
vizyonunu hayata geçirilmesi konu-
sunda en güzel örneklerinden birisi 
olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, 
“Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız 
bizim teknoloji alanında dünya devleriyle 
rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu 
alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak 
sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve 
Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında 
neler başarabileceğini bir kez daha 
göstermiştir. Bu gurur verici başarının 
ülkemizin diğer alanlardaki çalışmalarına 
da ilham vermesini temenni ederim” 
sözlerini kullandı.

RoboCup Dünya Kupasına yedinci kez 
katılan ve dünya çapında 35 ülkeden farklı 
boyut ve yeteneklere sahip robotların, 
sanal simülasyonlar, suni çim üzerinde 
oynanan futbol oyunları dahil olmak üzere 
çeşitli etkinliklerle yarıştığı turnuvanın 
Süper Lig kategorisinde 17 takımla 
yarışan NEUIslanders takımının oynadığı 
maçlarda, 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 
namağlup olarak Dünya Şampiyonluğunu 
elde ettiği belirtildi.

Namağlup 
Adını Dünya 
Şampiyonluğuna 
Yazdırdı…
Dünyanın farklı ülkelerinde geliştirilen 
futbol oynayan robotlardan oluşan 
takımların mücadelesine sahne olan 
Robocup 2018’de NEUIslanders takımı, 
turnuvanın ilk gününde bir galibiyet bir 
de beraberlik elde etti. Turnuvanın ikinci 
ve üçüncü gününde yaptığı maçlardan 
galibiyetle ayrılan NEUIslanders oynadığı 
final serisinde de namağlup ve gol 
yemeden şampiyonluğa ulaşarak dünya 
şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol 
Takımı NEUIslanders turnuvada yarıştığı 
Amerika Birleşik Devletlerinden Georgia 
Institute of Technology Üniversitesinin 
Robojackets takımını 1-0, Kanada’dan 
University of British Columbia’nın 
“Thunderbots” takımını 2-0, University 
of Laval’ın “Ultron” takımını 2-0, Şili’den 
“AIS” takımını ise 7-0 mağlup ederken, 
Brezilya’nın Military Engineering Institu-
tion Üniversitesi ve AMC takımlarıyla da 
0-0 berabere kaldı. Bu skorların ardından

Başbakan Tufan 
Erhürman Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni 
ziyaret etti

Hemşirelik Fakültesi
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

İletişim Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

Başbakan Tufan Erhürman 
heyetiyle birlikte üniversite 
kampüsünü gezdi ve Yakın 
Doğu’nun inovatif çalışmaları 
hakkında bilgiler aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi 2017-2018 
Bahar Dönemi mezuniyet töreni 
Yakın Doğu Üniversitesi AKKM 
Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi 2017 – 2018 Bahar 
Dönemi mezuniyet töreni 
Büyük Kütüphane Salon 4’te 
gerçekleştirildi.

AYRINTILAR 4’DE AYRINTILAR 9’DA AYRINTILAR 12’DE

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEUIslanders, bu yıl Kanada’nın Montreal 
kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında büyük bir 
başarıya imza atarak Dünya Şampiyonluğuna ulaştı.

Dr. Suat İ. Günsel, robot futbol 
takımı ekibini tebrik etti

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kanada’nın Montreal kentinde 
düzenlenen RoboCup 2018 Robot Dünya Fubol Kupası’nda, Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu 

Üniversitesi Robot Futbol Takımı ekibini kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.
AYRINTILAR 3’TE
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Dünya Şampiyonu Robotlar ve 
Yapay Zeka Kodlamaları 
Tamamen Yakın Doğu 
Üniversitesi Tarafından Yapıldı
Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında 
mekanik ve elektronik tasarımları yapılan 
ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın 
Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen 
Robot Futbol Takımı (NEUIslanders), bu yıl 
Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen 
RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol 
Kupası’nda “Dünya Şampiyonu” oldu.

Dünyanın en prestijli robot futbol 
turnuvası olarak bilinen RoboCup 2018 
Robotlararası Dünya Futbol Kupasına 
katılan Robot Futbol Takımı, 17 takımı 
geride bırakıp namağlup olarak dünya 
şampiyonluğuna ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini temsilen dünya kupasına 
katılım hakkı elde eden tek Türk takımı 
olma özelliği taşıyan Yakın Doğu Üniversi-
tesi Robot Futbol Takımı, dünya kupasında 
oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik 
elde etti.

Harvard Üniversitesi & 
Massachusettes 
Institue of Technology 
ile Carniege Mellon 
Üniversitelerini Geride 
Bıraktılar…
2018 yılında Kanada’nın Montreal 
kentinde düzenlenen Robocup 2018 
Robotlararası Dünya Kupasında Amerika 
Birleşik Devletleri’inin önde gelen üniver-
sitelerinden olan Harvard Üniversitesi & 
Massachusettes Institue of Technology, 
Georgia Institute of Technology, Carniege 
Mellon Üniversitesi, Almanya’dan Baden-
Württemberg Cooperate State Üniversi-
tesi, Brezilya’dan Centro Universitario 
da FEI ve Instituto Militar de Engenha-
ria, Fransa’dan Bordeaux Üniversitesi, 
Kanada’dan University of British Columbia 
ile Laval Üniversitesi, Japonya’dan Toyota 
National College of Technology, İran’dan 
Tahran Üniversitesi, Çin’den Zheijang 
Üniversitesi gibi 17 takımdan oluşan 
rakiplerini namağlup olarak geride bırakan 
futbolcu robotlar dünya şampiyonluğuna 
adını yazdırdı.

Kanada’da 
Şampiyonluğa 
Ulaştılar…
Kurulduğu günden itibaren Dünya 
Robotlararası Futbol Şampiyonasına 
katılma hakkı elde eden NEUIslanders 
2012 Meksika, 2013 Hollanda, 2014 
Brezilya, 2015 Çin, 2016 Almanya, ve 
2017 Japonya’da düzenlenen Robotlarası 
Dünya Futbol Kupasına katıldı. Futbolcu 
robotlar katıldıkları bu turnuvalarda, 
2016 yılında Avrupa 3.sü, 2017 yılında 
dünya 9.su olma başarısını gösterirken 
2018 yılında da Dünya Şampiyonluğuna 
ulaştılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol 
Takımı NEUIslanders, Kanada’da düzen-
lenen RoboCup 2018’de, rakip olduğu 
Amerika Birleşik Devletlerinden Georgia 
Institute of Technology Üniversitesi’nin 
Robojackets takımını 1-0, Kanada’dan 
University of British Columbia’nın 
“Thunderbots” takımını 2-0, University 
of Laval’ın “Ultron” takımını 2-0, Şili’den 
“AIS” takımını da 7-0 mağlup etti. NEU-
Islanders turnuvada, Brezilya’nın Military 
Engineering Institution Üniversitesi ve 
AMC takımıyla ise 0-0 berabere kaldı. 
NEUIslanders turnuvayı 4 galibiyet, 2 
beraberlikle namağlup bitirdi.

Futbolcu Robotlar ve 
Yapay Zekaları Yakın 
Doğu Üniversitesi 
Araştırma 
Laboratuarlarında 
Geliştirildi…
8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi 
Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın 
tüm mekanik ve elektronik tasarımları 
ile yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, 
araştırma laboratuarlarında görevli 
mühendisler tarafından tasarlanarak 
üretildi. Her biri özel bir teknolojiyle el 
yapımı olarak üretilen futbolcu robotlar, 
üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim 
sistemiyle yönetiliyorlar. Elektrik elektronik 
mühendisleri ile Bilgisayar mühendisler-
inin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı 
yöneten yapay zeka sıfırdan yazılarak 
daha ofansif bir robotik futbol takımı 
yaratıldı.

sinin üçüncü nesil üniversiteler arasında 
yer alma vizyonunun hayata geçirilm-
esi konusunda en güzel örneklerinden 
birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. 
Günsel, “Kanada’da yapılan Dünya Robot 
Futbol şampiyonasında hiç gol yemeden 
namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. 
Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, 
Dünya Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz 
için de mutluyuz. Üçüncü nesil üniver-
siteler arasında yer alma vizyonumuzun 
en güzel örneklerinden biri olan robotik 
çalışmalarımızda her yeni gün bu alanda 
geleceğin inşasına yönelik yeni atılımlar 
gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel nokta 
robotlardan oluşan takımımızın

FIFA Dünya Kupası şampiyonu olacak 
takımla, Robot Futbol takımının maç 
yapmasında Yakın Doğu Üniversitesi robot 
futbol takımının yapay zekasının daha da 
geliştirilerek 2050 organizasyonunda yer 
alması gerektiğini ifade etti. 

Ersin Aytaç: “Daha 
Büyük Başarılar İçin 
Çalışacağız” 
Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol 
Takım Kaptanı Ersin Aytaç da ekip 
arkadaşları adına kabulde yaptığı 
konuşmasında, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. 
Günsel’e, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuarına 10 yıldır verdiği destek için 
teşekkür ederek daha büyük başarılar elde 
etmek için çalışmaya devam edecekleri 
ve 2050 hedefini gerçekleştirmek için çok 
çalışacaklarının sözünü verdi.

Ersin Aytaç Robocup Organizasyonu ile 
FIFA’nın 2050 yılında Dünya Futbol Kupası 
şampiyonu ile Robocup şampiyonunun 
maç yapma projesi olduğunu belirterek bu 
maçta yer alacak Robot futbol takımının, 

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile 
birlikte kabul eden Kurucu Rektör Dr. 
Suat İ. Günsel, dünyanın önde ge-
len üniversitelerinden olan rakiplerini 
geride bırakarak namağlup olarak dünya 
şampiyonluğuna ulaşma başarısından 
dolayı tebrik ederek, 2050 yılında Robocup 
organizasyonu ile FIFA tarafından organize 
edilecek olan 2050 Dünya Futbol Kupası 
şampiyonu takım ile Robocup Şampiyonu 
olan takımın maç yapması projesinde 
yer alınması için ekibin yapay zeka 
çalışmalarını daha da artırarak devam 
etmesini istedi.

Dr. Suat İ. Günsel: 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Olarak İnovasyon 
Çalışmalarında Öncü 
Üniversite Olmak 
İçin Çalışmalarımızı 
Sürdürüyoruz”…
Kurucu Rektör Dr. Günsel kabul sırasında 
yaptığı konuşmada, küçücük bir adada

Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel: “Dünya 
Şampiyonluğumuz 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne 
Armağan Olsun…”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın 
Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı 
tarafından geliştirilen Robotik Futbol 
Takımının Kanada’da düzenlenen Robo-
cup 2018 Robotlararası Futbol Dünya 
Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından 
gurur duyduklarını belirtti.

Robot Futbol Takımının dünya 
şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversite-

yaşamamıza rağmen dünyanın en 
önemli üniversitelerini Yakın Doğu 
Üniversitesi araştırma merkezinde 
üretilen robotlar ve yapay zeka sayesinde 
namağlup olarak geride bırakarak Dünya 
şampiyonu olan robot futbol takımının, 
Yakın Doğu Üniversitesinin genelde 
inovasyon çalışmalarında özelde ise 
yapay zeka çalışmalarında geldiği son 
noktayı göstermesi açısından çok önemli 
olduğunu söyledi. 

Robot Takımının yapay zekasının tama-
men Yakın Doğu Üniversitesi araştırma 
merkezinde görevli mühendisler 
tarafından geliştirilmesinin çok büyük bir 
başarı olduğunu, geleceğin teknolojisinin 
temelinde yapay zeka çalışmalarının çok 
önemli yer tuttuğunu belirten Dr. Günsel, 
yapay zeka çalışmalarının daha da 
artırılmasının önemine değindi.

Dünya Şampiyonluğunun çok büyük bir 
onur ve gurur olduğunu ifade eden Dr. 
Suat İ. Günsel, RoboCup Organizasyonu ile 
FIFA’nın ortak hedefi olan 2050 yılında

göstermiş olduğu başarının diğer 
takımlara karşı göstermiş olduğu skorer 
üstünlükten ziyade teknoloji alanında 
ortaya koyduğumuz vizyonel çalışmaların 
uluslararası alanda gelmiş olduğu sevi-
yenin tescili niteliğinde olmasıdır.

Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız 
bizim teknoloji alanında dünya devleriyle 
rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu 
alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak 
sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve 
Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında 
neler başarabileceğini bir kez daha 
göstermiştir” dedi.

başarılarına ve yapay zeka konusundaki 
yeteneklerine göre belirleneceğini söyledi.

Futbolcu Robotların 
2050 Yılında İnsanlarla 
Mücadele Edebilecek 
Seviyeye Gelmesi 
Bekleniyor…
Ersin Aytaç, 2025 yılında zıplayıp kafa 
vurabilen robotların sahalarda olmasını, 
2030’da 8 kişilik robot takımının insan-
larla futbol oynayabileceğini, 2040’ta 
ise FIFA standartlarında 11’e 11 maç 
yapabilecek seviyeye gelmesi beklenen 
robotların 2050’de dünya şampiyonu 
bir futbol takımını yenebileceğinin 
düşünüldüğünü belirtti. Bu beklentilere 
paralel olarak, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Robot futbol takımının yapay zeka 
geliştirme çalışmalarının artarak devam 
ettiğini belirten Ersin Aytaç 2050 Dünya 
Futbol kupası şampiyonu ile oynanacak 
maçta yer alacak takımın Yakın Doğu 
Üniversitesi Robot Futbol takımının 
olması için çalışmalarını aralıksız olarak 
sürdüreceklerinin altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Harvard Üniversitesi & Massachusettes Institue of Technology, Georgia Institute of 
Technology, Carniege Mellen Üniversitesi, Japonya’dan Toyota National College of Technology, Kanada’dan 
University of British Colombia ile İran, Tahran, Çin ve Brezilya Devlet Üniversiteleri Gibi Dünyanın Önde Gelen 
Üniversitelerini Geride Bıraktılar.

Dr. Suat İ. Günsel, 
robot futbol takımı 
ekibini tebrik etti

Yakın Doğu 
Üniversitesi 

Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İ. Günsel, 

Kanada’nın Montreal 
kentinde düzenlenen

 RoboCup 2018 Robot 
Dünya Fubol 
Kupası’nda, 

Dünya Şampiyonu olan 
Yakın Doğu Üniversitesi 

Robot Futbol Takımı 
ekibini kabul ederek, 
başarılarından dolayı 

tebrik etti.
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araştırılmadığının ortaya çıktığı 
vurgulandı.

Londra’daki 
okullarda Dil 
Politikaları 
İrdelendi…
Sempozyumdaki diğer sunumlar-
da, Doç. Dr. Çavuşoğlu ile birlikte 
yer alan Dr. Petros Karatsareas ve 
Alexandra Georgiou, Londra’daki 
Rum okullarında dil öğrenimi 
gören öğrencilerin ve onların 
öğretmenlerinin Kıbrıs Rumcasına 
karşı olan tutumları, Dr. Birgül 
Yılmaz’ın sunumunda Londra’daki 
Kürt göçmenlerin dil öğrenme ve 
dil devamlılığına karşı tutumları, 
Katie Harrison’un sunumunda di-
aspora kapsamında Ukraynacanın 
çeşitlerine karşı varolan tutumları 
ve son olarak da Dr. Darren 
Paffey’nin sunumunda Londra’da 
İspanyolca konuşan gruplar 
arasında standart olmayan dil 
çeşitlerine yönelik dil politikaları 
irdelendi.

Konferans Dil ve 
Kültür Alanlarında 
Çalışan Birçok 
Değerli Araştırmacıyı 
Bir Araya Getirdi… 
Sempozyumun özellikle İngiltere’de 
yaşayan yabancı grupların 
standart olmayan dil çeşitlerinin 
nasıl algılandığı ve hem ev hem 
de okul ortamında devamlılığının 
nasıl sağlandığı konularının 
verimli bir şekilde tartışılmasına 
olanak sağlandığını belirten Doç. 
Dr. Çavuşoğlu, Girit Üniversites-
ine bağlı Kürtürlerarası ve Göç 
Çalışmaları Merkezi ile Araştırma 
ve Çalışma Merkezlerinin işbirliği 
ile hazırlanan konferansın dil ve 
kültür alanlarında çalışan birçok 
değerli araştırmacıyı bir araya 
getirdiğini söyledi. Doç. Dr. Çise 
Çavuşoğlu, böyle konferansların 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
de yer alması için çalışmalara 
başladıklarını da sözlerine ekledi.

Alıyorsunuz.”
Prof. Dr. Çalış; “Bugün hepi-
niz geleceğe açılan bir kapının 
eşiğindesiniz. Bu kapının 
ardında geleceğinize, aramızda 
geçirdiğiniz 5 yılın kazanımları 
ile sizler şekillendireceksiniz. 
Sizleri bu ulvi mesleği icraa 
edebilmeniz için etkinlik ve 
yeterliliklerle donatmaya çalıştık. 
Her biriniz ilgi ve becer-
iniz ölçüsünde çalışmalarınızın 
karşılığı olarak bu bilgilerden 
farklı derecelerde yararlandınız. 
Bir kısmınız dipolamaya uzanan 
bu yolda zorlandınız. Bunun 
bir çok nedeni olduğunun da 
farkındayım. Bu nedenle öğretim 
üyesi kadrosu olarak sizlere 
bu anlayışla yardımcı olmaya 
çalıştık.” ifadelerine yer verdi.
“Sevgili genç eczacılar, değerli 
meslektaşlarım. Size bu 
şekilde hitap edebilmek için 
öğretmenleriniz olarak çok gayret 
ettik.Umarım bunu şu anda 
takdir ediyorsunuz veya zamanla 
anlayacaksınız. Bugün sağlık 
bilimleri dünyasındaki en önemli 
ve en saygın mesleklerden 
biri olan eczacılık mesleğinin 
dipolamasını alıyorsunuz. 
Bugüne kadar öğrendiklerinizle 
yetinmeyin. Öğrenmenin sonu 
yoktur. Hayat boyu sürer. Bu 
nedenle kariyerinize bu bilinçle 
başlamanız çok önemlidir. 
Kendinizi sürekli geliştirmeniz 
gerekiyor. Bir diplomaya sahip 
olmak asla yeterli değildir. 
Sorumluluklarınızı ve yüküm-
lülüklerinizi yerine getirirken, 
bilimden yararalanarak kendinizi 
daima yenileyin.” diye konuştu.

Prof. Dr. 
Çalış; “Bugün 
Çocuklarınız, 
Sizlere Çok Saygın 
Bir Meslek Sahibi 
Olarak Geri 
Dönüyorlar.”
Prof. Dr. Çalış öğrenci velilerine 
de seslenerek; “Mezuniyet töre-
nine katılarak, çocuklarınızı ve 
bizleri bu anlamlı günde yalnız 
bırakmadığınız için hepinize en 

derin sevgi ve saygılarımı 
sunarım. Bizler yönetici veya 
öğretim üyeleri olarak sizlerin 
yokluğunu hissetirmemek için 
her ihtiyaç duyduklarında 
sorunlarını dinleme ve çözmede 
yardımcı olabilmek amacıyla 
ama asla sizlerin yerini 
tutamayacağımızın bilinci ile her 
konuda evlatlarınızın yanında yer 
aldık. Bugün çocuklarınız, sizlere 
çok saygın bir meslek sahibi 
olarak geri dönüyorlar. Gençler-
imizin başarıları ve onlara olan 
destek ve inancınız nedeniyle 
sizleri candan kutluyorum.” diye 
konuştu.

Fakültenin başarısında katkısı 
olan tüm akademik ve idari 
kadro başta olmak üzere Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Dr. Suat İ. Günsel’e ve Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel’e teşekkürlerini sunan 
Prof. Dr. Çalış, öğrencilere 
meslek hayatlarında başarılar 
dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; 
“Benimsemiş 
Olduğumuz 3. Nesil 
Üniversite Modeli 
İle Akademik 
Çalışmaları, 
Araştırmaları Ve 
ARGE Faaliyetler-
inin Tüm Bilimsel
Çıktılarını Toplum
Yararına 
Sunmaktayız.”
Prof. Dr. Çalış’ın ardından 
konuşmasını gerçekleştiren,Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, üniversitelerin 
toplumdaki önemine değinerek, 
“Kültürümüzün ileri uygarlık 
safında faaliyetler geliştirmesi 
kültümüzü yakından ilgilen-
diren kesimlerinin sağlam bilgi 
ışığında geliştirmekle müm-
kündür. Eflatun ve aristodan 
başlayarak günümüze dek 
uzanan süreçte, bilgiyi üreten, 
yayan ve topluma sunulmasını 

sağlayan üniversiteler, ideal-
izmin felsefe esasları üzerinde 
temellenmiş, bilim ve eğitim 
gibi farklı unsurları bünyesinde 
bütünleştiren kurumlardır.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu 
Üniversitesi süregelen birikimi, 
yüksek öğretimde oluşturduğu 
kültürüne dayanarak yaptığı 
bütün eylemlerinde newton 
evreninin kuralları olan bilimsel 
akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel 
etik vardır. Benimsemiş olduğu 
3. Nesil üniversite mod-
eli ile akademik çalışmaları, 
araştırmaları ve ARGE faali-
yetlerinin tüm bilimsel çıktılarını 
toplum yararına sunmaktayız.” 
diye konuştu.

“Eczacılık fakültesi denil-
ince aklıma eğitimde kalite, 
yenilikçilik bilimsel araştırma 
projeleri, mentor-mentii ilişkisi 
ve bunların doğal sonucu olarak 
da başarı gelmektedir.” diyen 
Prof. Dr. Şanlıdağ; “Fakültenin 
çok iyi bir alt yapısı, deneyimli 
ve güçlü bir öğretim kadrosu 
bulunmaktadır.

Son Olarak öğrencilere seslenen 
Prof. Dr. Şanlıdağ; “Her geçen 
gün artacak deneyim ve bilgini-
zle aranan bir eczacı olacağınıza 
yürekten inanıyoruz. Bu vesile 
ile şahsım ve tüm öğretim 
elemanları adına mezuniyeti-
nizi kutluyor yeni yaşamınızın 
sizlere sağlık başarı ve mutluluk 
getirmesini diliyorum yolunuz 
açık olsun.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

YDÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İhsan Çalış tarafından 
mesleki yeminin ardından, YDÜ 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. 
İrfan S.Günsel’in dönem birinci-
sine madalyası ve diplomasını 
takdim etti. Tören diplomaları 
takdimi ve geleneksel kep atma 
töreni ile son buldu.

Rethymno, Girit’te düzen-
lenen konferansa, Yakın 
Doğu Üniversitesi, İngilizce 

Öğretmenliği Bölümünü temsilen 
Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu katıldı. 
Doç. Dr. Çavuşoğlu, dil ve kültür 
alanlarında çalışan araştırmacıları 
bir araya getirmesi bakımından 
bu konferansı oldukça başarılı 
bulduğunu, paylaşılan sunumların 
özellikle göçmen gruplar arasında 
konuşulan ve standart olmayan dil 
çeşitlerinin araştırılmasında da bu 
konferansın önemli bir yere sahip 
olduğunu dile getirdi.

Ev ve Okul 
Ortamında Dil 
Öğrenimi…
Konferansın bu yılki odak noktası 
olan ev ve okul ortamında dil 
öğrenimi konusu, Yunanca ve 
İngilizce dilinde yapılan su-
numlarda İngiltere, Yunanistan, 
Kanada, İzlanda, Almanya, Kıbrıs, 
Lüksemburg ve Avustralya gibi 
ülkelerden katılan araştırmacıların 
sunumlarıyla farklı başlıklar 
altında irdelendi. Konferansta 
özellikle aile dil politikaları, çok 
dilli ortamlarda öğretmen gelişimi, 
gençlerin dil birikimleri ve okuldaki 
dil öğrenimi deneyimleri, dil geçişi, 
dil politikaları ve göçmenler-
mülteciler, sosyal ağlar ve çok 
dillilik alanlarındaki çalışmalar 
dinleyicilerle paylaşıldı.

Doç. Dr. Çise 
Çavuşoğlu; “Göçmen 
Tarafından Kullanılan 
Dil Çeşitlerinin Çok 
Kültürlü 
Ortamlarda 
Nasıl Yer Aldığı 
Yeterince 
Araştırılmıyor…”
Konferansa Westminister Üniver-
sitesinden Dr. Petros Karatsareas 
ile ortak hazırladıkları “Diyaspora 
ve Göçmen Gruplarda Standart 
Olmayan Diller: Okul, Ev ve Ötesi” 
başlıklı bildiri ile katılan Doç. 
Dr. Çise Çavuşoğlu, Londra’daki 
Türk okullarında görev yapan 
Türkçe öğretmenlerinin düzgün 
Türkçe öğretiminde karşılaştıkları 
sorunların ele alındığını belirtti. 
Beş farklı sunumdan hareke-
tle, göçmen gruplar tarafından 
kullanılan ve standart olmayan dil 
çeşitlerinin çok kültürlü ortamlarda 
nasıl yer aldığının yeterince

Törene, Yakın Doğu Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 

Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter 
Tabur, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. 
Murat Kocaoğlu, İlaç ve Eczacılık 
Dairesi Eski Başkanı Mert 
Doğan, Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İhsan Çalış, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Hüsnü Can 
Başer,öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasının ardından, Yakın 
Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü Öğretim Üyelerinden 
İlyas Abdullini ve öğrencisi Nina 
Koçebe müzik dinletisi sundu.

Açılış konuşmasının önces-
inde fakülte birincisi Eczacı 
Gizem Rehber bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Yakın Doğu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış; 
“Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü mezuniyet 
törenininde hepinize ev sahipliği 
yapmaktan dolayı mutluluk 
duyuyorum. Aileler, arkadaşlar, 
öğretim görevlileri ve seçkin 
konuklar eşliğinde, bu seçkin 
öğrenci grubuna diplomalarını 
sunuyor olmak, şahsım ve 
çalışma arkadaşlarım adına çok 
büyük bir onur” diyerek sözlerine 
başladı.

Prof. Dr. Çalış; 
“Bugün Sağlık 
Bilimleri 
Dünyasındaki 
En Önemli Ve En 
Saygın 
Mesleklerden Biri 
Olan Eczacılık 
Mesleğinin 
Diplomasını 

Yakın Doğu Üniversitesi, Girit Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “5. Uluslararası Diller 
ve Kültürler Kesişmesi: Evde ve Okulda Diller 

ve Kültürler” konulu konferansta temsil edildi.

Yakın Doğu Ünİversİtesİ, 
Gİrİt’te Uluslararası 

Dİl Konferansında 
Temsİl Edİldİ

Eczacılık Fakültesi 
2017 – 2018 Bahar Dönemi
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi 
Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da 
gerçekleştirildi.
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Başbakan Tufan Erhürman 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni 

Ziyaret Etti

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sunumunda, 
üniversitenin gerek bilimsel, gerekse to-
plumsal fayda üretimine dönük çalışmalar 
yaptığını, ülke bilimine yön verirken dünya 
bilimine de önemli katkılar sağladığını 
anlatarak yapılan yayınlar, yürütülen 
araştırmalar ve projeler ile ilgili bilgiler 
aktardı.

Doç. Dr. İrfan Günsel: 
Başbakanın İnovatif 
Çalışmalarımızı Yerine 
İncelemesi Bizi Mutlu 
Etmiştir”
Ziyaret sırasında kısa bir açıklama 
yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, 
Başbakan Tufan Erhürma’ın Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin ar-ge ve inovasyon 
çalışmalarını yerinde incelemesinden 
dolayı mutluluk ve onur duyduklarını 
belirterek toplum faydasına dönüşecek

akademik birimleri, yayın, araştırma ve 
devam eden projeleri hakkında detaylı bir 
sunum yapıldı.

Üniversitesinin Bilimsel 
Çalışmalarını Yerinde 
İnceledi…
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri 
Merkezi’ni gezen Başbakan Tufan 
Erhürman’a, İnovasyon ve Bilişim 
Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet 
Çağman ile 3D yazılım ekibi sorumlusu 
Ersin Aytaç tarafından; Süper Bilgisa-
yar, sokak hayvanlarına yemek ve su 
sağlayacak FeedMe İstasyonları, 3D 
Laboratuarında yapılan çalışmalar, Oto-
nom Elektirikli Minibüs, Düşünce Kontrollü 
Elektrikli Sandalye, Robotik Futbol Takımı 
NEU Islanders, Güneş Enerjili Arabalar 
ve yeni projeler hakkında detaylı bilgiler 
aktarıldı.

Ziyarette Başbakan Tufan Erhürman’a, 
Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, 
Başbakanlık Bilim Danışmanı Haldun 
Yücel ve Başbakanlık Sosyal Sorumluluk 
Danışmanı Umure Örs eşlik etti. Ziyarette, 
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Tüzünkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ ile Mütevelli Heyeti Üyesi 
Mehmet Soykurt da hazır bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon 
ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nde, 
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel 
tarafından karşılanan Başbakan Erhür-
man heyetiyle birlikte İnovasyon ve Bilişim 
Teknolojileri Merkezi ile Hayvan Hastane-
sini gezerek birimler hakkında bilgiler aldı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından 
Başbakan Erhürman’a üniversitenin

Hayvan Hastanesi 
Çalışmaları ve Gelinen 
Nokta Hakkında 
Bilgiler Aldı…
Daha sonra Hayvan Hastanesini ziyaret 
eden Erhürman’a burada da Hayvan Has-
tanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene 
ile Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ömer Memduh Esendal tarafından 
laboratuvarlar, acil müdahale servisleri, 
teşhis tanı merkezleri, ameliyathaneler, 
yoğun bakım üniteleri ve tedavi üniteleri 
gibi birimler hakkında detaylı bilgi verildi.

Üniversitenin 
Akademik Gelişmelerini 
Öğrendi…
Başbakan Tufan Erhürman’ın ziyareti 
kapsamında son olarak Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından 
Yakın Doğu Üniversitesinin akademik 
çalışmaları hakkında sunum yapıldı. 

projeler üretmeye ve geliştirmeye devam 
edeceklerini söyledi. 

Başbakan Erhürman: 
“Eğitim ve İnovatif 
Çalışmalarınızda 
Başarılar Dilerim…”
Başbakan Tufan Erhürman da, yürüttüğü 
İnovatif çalışmaları ile “3.Nesil Üniver-
site” modeline örnek olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin inovatif çalışmalarını 
yerinde incelemekten heyecan ve mutluluk 
duyduğunu ifade ederek Yakın Doğu Üni-
versitesine yükseköğretim, bilim, teknoloji 
ve mühendislik konularında yürüttüğü 
araştırma-yenilik çalışmalarında başarılar 
diledi.

Başbakan Tufan Erhürman heyetiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’i ziyaret ederek, üniversite kampüsünü gezdi 

ve üniversitenin inovatif çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi
Törene; Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, 
bölüm başkanları, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başlayan törende 
türk öğrencileri temsilen Remziye 
Arpaçık, yabancı öğrenciler adına 
ise Kendi Aki Oşella birer konuşma 
yaptı.

Prof. Dr. Eyüpoğlu; 
“13 Bölüm ve 
1800’e Yakın 
Öğrenciye Eğitim 
Veren Bir 
Fakülteyiz.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. 
Dr. Şerife Eyüpoğlu “Yakın Doğu 
üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 1988 yılında İşletme, 
Bilgisayar Enformatik olmak üzere 
iki bölümlü olarak kurulmuştu. Daha 
sonraki yıllarda 11 ayrı bölümün 
daha kurulmasıyla 13 bölüm ve 
1800’e yakın öğrenciye eğitim 
veren bir fakülte olmuştur.” Diyerek 
sözlerine başladı.

Prof. Dr. Eyüpoğlu; “İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nin amacı genç,  
dinamik öğretim elemanlarımız ve

iise öğretim elemanı, öğrenci 
ilişkisidir. Şu anda üniversitemizde 
1714 tane öğretim elemanı var 
bunların 606 tanesi öğretim üyesidir 
yani ünvanları Dr., Yrd. Doç. Ve 
Prof. dür. Oranlara baktığımızda ise 
1 öğretim elemanına 18 öğrenci 
düşüyor bu dünya standartlarına 
yakın. Türkiye ve 3. Dünya ülkeleri 
standartlarının üzerindedir.” 
İfadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kurt; “Kısaca şu nasihatı 
vermek istiyorum sizlere. Hayal 
kurabilirsiniz ama bir şeyler yapın, 
üretin. Bir şeyler ürettiğiniz sürece 
varsınız bu dünyada. Hata yapın, 
risk alın. Bir şeyler yapmadan bu 
dünyada kalıcı iz bırakamazsınız an-
cak bir şeyler ürettiğiniz zaman bu 
anlamda var olursunuz. Size bundan 
sonraki yaşamınızda başarılar 
dilerim, yolunuz açık olsun” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Sahnede Renkli 
Görüntüler
Konuşmaların ardından Zimbambe’li 
öğrencilerin dans şovu ve Yakın 
Doğu Üniversitesi Anadolu Halk 
Dansları Eğitmenleri Neziha Erkel 
ve Önder Ataç dans gösterisi renkli 
görüntülere sahne oldu.

Diplomaların takdimi ve geleneksel 
kep atma merasiminin ardından 
tören sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri 
bölümü öğrencileri 
Özerlat kuru kahve 
imalathanesine 
ziyarette bulundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakım ve Gü-
zellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim 
Üstün Aksoy, kahvenin doğal bir peeling 
yöntemi olarak kullanıldığını uygulamalı 
olarak öğrencilere sunduklarını belirt-
erek, etkinliğin yerinde uygulanmasından 
dolayı Özerlat kuru kahve direktörü Derviş 
Özerlat’a teşekkür etti.

Etkinlikte öğrenciler kahvenin nasıl işlendiği 
ile ilgili bilgileri almalarının yanısıra, 
kahvenin doğal bir peeling yöntemi olarak 
kullanıldığını uygulamalı bir şekilde görme 
ve uygulama imkanı bulduar.

Kahvenin Cilde 
Faydaları Saymakla 
Bitmiyor
Aksoy, yapılan araştırmalarda kahvenin cil-
di, fazla güneş ışığına bağlı olarak meydana 
gelen erken yaşlanmadan koruduğunu, 
kahvede bulunan polifenollerin cilt lekeler-
indeki hiperpigmentasyonun azalmasına 
katkı sağladığını, kahve peelinginin ölü deri 
hücrelerden kurtarıp cildi yenilediğini ve 
bunlarla birlikte kafeinin ciltteki fazla nemi 
alarak pürüzsüz ve daha sıkı görünmesini 
sağlayıp yüzdeki şişlikleri azalttığını söyledi.

Aksoy; “Türk Kahvesini 
Peeling Aracı Olarak 
Kullanıp Yüz Soyma 
İşlemi Yapabilirsiniz”
Ayrıca Aksoy, yıllardır severek içtiğimiz ata 
mirasımız olan ve faydaları bitkisel sağlık 
uzmanları tarafından defalarca belirtilen 
Türk kahvesini peeling aracı olarak kullanıp 
yüz soyma işlemi yapılabileceğinin altını 
çizdi.

Saç Bakımı ve 
Güzellik 
Hizmetleri 
Bölümü Yine 
Farklı Bir 
Etkinliğe İmza 
Attı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi 
mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük 
Salon’da gerçekleştirildi. Törende Zimbambe’li öğrencilerin ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Anadolu Halk Dansları eğitmenlerinin dans şovu renkli görüntülere sahne oldu.

sürekli güncellenen ders programları 
ile hem ulusal piyasaların 
ihtiyaçlarını karşılayabilen hem 
de dünya ölçeğinde yarışabilecek 
özellikte mezunlar yetiştirmektir. 
Fakültemizin eğitim-öğretim dili hem 
İngilizcedir hem de Türkçedir ayrıca 
fakültemiz bir çok farklı ülkeden 
gelen yabancı uyruklu öğrenciye 
ev sahipliği yapmakta. Bu özellik 
öğrencilerimizin farklı kültürl-
erle tanışmasına ve kaynaşmasına 
olanak sağlamakta ve mezunların 
ulusal, uluslararası kuruluşlarda iş 
bulma olanaklarını arttırmaktadır.” 
Dedi.

Prof. Dr. Eyüpoğlu; 
“Aslında Bugün 
Bitişin Değil Bir 
Çok Başlangıcın 
Yaşandığı Gündür”
Prof. Dr. Eyüpoğlu; “Sevgili 
mezun öğrencilerim, bugün mezun 
olup aramızdan ayrılıyorsunuz. 
Aslında bugün bitişin değil bir çok 
başlangıcın yaşandığı gündür. 
Bugünden itibaren hayat mücade-
lesi başlıyor. Bizleri en iyi yerlerde, 
en iyi şekilde temsil edeceksiniz. 
Unutmayın ki İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi olarak sizlere elimizden 
geldiği kadarıyla destek olduk 
bugünden sonrada sizin yanınızda 
var olmaya ve destek olmaya devam 
edeceğiz. Mezun öğrencilerimizi 
ve ailelerini en içten dileklerimle 
kutlarım. Hayırlı uğurlu olsun, 

yolunuz açık olsun.” İfadelerini 
kullandı. 

Doç. Dr. Kurt; 
“Üniversitenin 
Genelde 3 Tane 
Temel Amacı Vardır 
Bir Tanesi Eğitim 
Yapmak Diğeri 
Araştırma Yapmak 
Üçüncüsü İse 
Topluma Hizmet.”
Prof. Dr. Eyüpoğlu’nun ardından söz 
alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt 
“Biz üniversite olarak kendimizde 
3. Nesil bir üniversite olma amacını 
oluşturduk. Bu şu demektir, üniver-
sitenin genelde 3 tane temel amacı 
vardır bir tanesi eğitim yapmak 
diğeri araştırma yapmak üçüncüsü 
ise topluma hizmet. Eğitimde ön 
sıralardayız, çok nitelikli, uygar ve 
aynı zamanda eleştirel düşünen 
öğrenciler yetiştiriyoruz. Üniversit-
enin ikinci önemli işlevi araştırma
yapmaktır.”

Doç. Dr. Kurt; “Üniversite kend-
ine şunu hedef almıştır ilk 500 
üniversitenin içerisine girmek. 
Bunun için çabalıyoruz. Değerli 
öğretim elemanları, üniversitemiz 
yönetimi tamamen buna odaklanmış 
durumda ve amacımıza en kısa 
zamanda ulaşacağız. Yine benzer 
bir şekilde üniversitenin nitelikli 
olduğunu gösteren başka bir unsur

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal 
Özkul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan tören, Yrd. Doç. 
Dr. Ali Denker ile Fatoş Mayın tarafından 
hazırlanan tango gösterisi ile devam etti.

Prof. Dr. Ali Efdal 
Özkul; “Bu Gençleri 
Yetiştirdiğiniz İçin 
Öncelikle 
Akademisyen 
Arkadaşlarım Ve 
Kıymetli Velilerimize 
Tekrardan Teşekkür 
Ediyorum.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul; “1992’de 
kurulan bir fakülteyiz. Üniversitemizin 
neredeyse ilk fakültelerinden bir tanesi. 
Küçük bir çekirdekten, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümüyle başlayan serüven 
şu anda 8 bölüme sahiptir. Bu büyük bir 
şey çünkü Fen-Edebiyat bütün bölümlerin 
anası. Üniversitelerde olmazsa olmaz olan 
bölümler dolayısıyla böyle bir fakültenin 
mensubu olmak ayrıcalıktır insan seviniyor 
ve gurur duyuyor. Bu gençleri yetiştirdiğiniz 
için öncelikle akademisyen arkadaşlarım 
ve kıymetli velilerimize tekrardan teşekkür 
ediyorum.” İfadeleriyle sözlerine başladı.

Prof. Dr. Özkul; “Tabi ki bu imkanları 
bize sağlayan başta Kurucu Rektörüm 
Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Doç. Dr. İrfan Günsel’e 
şükranlarımızı sunmalıyız. Onlar bize bu 
imkanı tanımasa biz burada bu pırıl pırıl 
gençleri yetiştiremezdik. Yelkenli bi gemi ile 
geleceğe, ufka açılmalarını sağlayamazdık 
çünkü onlar bizim geleceğimiz. Nasıl 
velilerimiz dişinden, tırnağından artırarak 
onları bugünlere getirmek için büyük çaba 
sarfettiyse bizde onlara çıkacakları bu 
hayat yolunda yol gösterici, kılavuzluk

yapmak istedik ama bütün iş yine de 
onlarda. Onlar bu emekleri, özellikle 
ailelerinin ve akademisyen arkadaşlarının 
kendilerine verdikleri emekleri nasıl 
kullanacaklarını bana sorarsanız çok iyi 
öğrenmişlerdir ve biliyorlardır. Ben tek tek 
hepsine kefilim çünkü bu diplomaları biz 
onlara veriyorsak her zaman söylediğimiz 
bir söz vardır; fakülteye, bölümlere 
başladıklarında yuvalarından yeni uçmayı 
öğrenen kuşlar gibi acemiyken artık 
ayakları üzerinde durabilecek bireylerdir 
dolayısıyla biz onlara sonsuz güveniyoruz” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Özkul; “Fakültede 8 bölümümüz 
var bir de bünyemizde Türkçe hazırlık 
birimi var uluslararası öğrencilere hizmet 
verdiğimiz yani güzel türkçemizi herkese 
öğretmeye çalıştığımız bölümümüz var 
bu kadar bölüm içerisinde şöyle bir 
sıralama yaptık. Normalde fakülte birincisi 
ikincisi ve üçüncüsü vardır bizde 5 kişi var. 
Çünkü 2 tane fakülte birincimiz, 2 tane 
ikincimiz 1 tane de fakülte üçüncümüz 
var. Ne yazık ki o 1 tane. Buda şunu 
gösteriyor öğrencilerimizin ne kadar bilgi 
donanımı olarak dolduklarını. Size verilen 
sorumluluğu ne kadar yerine getirdiğinizi 
gösteriyor bu bizim için onur verici bir 
kaynak. Bizler sizlerden Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin dünyadaki temsilcileri 
olmanızı istiyoruz. Bunu yapacağınıza da 
yürekten inanıyorum” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Doç. Dr. Mustafa 
Kurt; “Siz Bir Yakın 
Doğu’lusunuz Ve Yakın 
Doğu’lu Olmakla Her 
Zaman Gurur Duyun.”
Prof. Dr. Özkul’un ardından konuşmasını 
gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörü Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt; 
“Üniversitemizin iddiası üçüncü nesil 
üniversite olmasıdır yani bu üçüncü 
nesil demekle şunu kastediyoruz eğitim, 
araştırma ve topluma hizmet. Biz topluma 
hizmet kavramını toplumu dönüştürmekle 
değiştirdik. Eğitim konusunda idaalıyız 
gerçekten yaşama, insanlığa katkı

sağlayacak çok değerli mezunlar veriyoruz, 
bunların kalitesinden, niteliğinden %100 
eminiz” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Kurt; “Geçen yıl üniversitemizde 
hemen hemen her gün bilimsel etkinlik 
oldu. Bu bilimsel etkinlikler hem yerel an-
lamda bilimsel hem de uluslararası anlam-
da bilimsel etkinliklerimiz oldu. Türkiye’ye 
yön veren 100 bilim adamının %40’ını 
üniversitemizde ağırladık. Nobel ödüllü 
Aziz Sancar’ı üniversitemizde ağırladık. 
Bunlar çok önemli çünkü öğrencilerimizde 
bir şevk, zevk, aslında bir amaç ve yol 
gösterici oluyor. Eğer çalışırlarsa onlarda 
bir gün belkide bilime yön veren insanlar 
içerisinde olacaklardır. Belkide bir nobel 
alan mezunumuz olacak neden olmasın. 
Bu anlamda mezunlarımıza sesleniyo-
rum bütün beklentilerinizin üzerine çizgi 
çekin ve bunların 2 katını yapın, yükseltin 
beklentilerinizi. Sıradan olmayın çünkü 
herkes sıradan bu anlamda. Yeni şeyler 
yapmaya çalışın, yenilikçi olun. Yaptığınız 
şeyleri eleştirin, beğenmeyin. Daha iyi 
nasıl yaparım diye düşünün. Değer verin 
diğer insanlara, empati kurun. Siz bir Yakın 
Doğu’lusunuz ve Yakın Doğu’lu olmakla her 
zaman gurur duyun. Size başarılar dilerim” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Fen-Edebiyat 
fakültesi mezun öğrencilerin slayt gösterisi 
izletilirken, fakülte birincisi Neval Yük-
sekyayla bir konuşma yaptı.

Tören, başta dereceye giren öğrencilere 
madalya ve diploma verildikten sonra 
sırasıyla tüm diplomalar takdim edildi ve 
ardından geleneksel kep atma merasimi ile 
sona erdi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel San-
atlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Vekili Doç. 
Erdal Aygenç, bölüm başkanları, öğrenciler ve 
veliler katıldı.

Doç. Aygenç; “Sanat 
Ve Tasarım Alanındaki 
İnsanlar Çok Fazla 
Yetişmiyor.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Vekili Doç. Erdal Aygenç, 
“Mezun sayımız hoca sayımızdan çok daha 
az. Küçük bir fakülte gibi görünüyoruz ama 
etkisi büyük olan bir fakülteyiz. 6 tane mezun 
veriyor olmak demek şu demek aslında sanat 
ve tasarım alanındaki insanlar çok fazla 
yetişmiyor. Yüzlerce kişi mezun etmiyoruz. 
Bu da sanatın doğasında var.” İfadelerini 
kullandı.

Doç. Aygenç öğrencilere hitap ederek; 
“Mezuniyetle birlikte hayatlarının yeni bir 
dönemine giriyorlar. Eğitimlerini bitiriyorlar 
sanat ve tasarım alanlarındaki yaşantıları 
bundan sonra da mezuniyetlerinden sonra da 
devam edecek. Bu yol çok uzun ve meşakatli 
bir yol, 4 yılda bitecek bir süreç değil. 
Bundan sonraki çabanız sizi sanat ve tasarım 
alanında nerelere götürecek hep beraber 
izleyeceğiz. Umarım iyi bir yol alırsınız. Biz 
de sizin başarılarınızla gurur duyarız.” diye 
konuşurken, “Mezun olmakla fakülteyle ilgili 
bağlarınızı koparmıyorsunuz mutlaka. Biz her 
türlü sıkıntınızda sanat ve tasarım alanıyla 
ilgili her zaman kucak açmaya hazırız. 
Hepinizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun 
şimdiden.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tören diplomaların verilmesi ve kep atma 
töreni ile son buldu.

Güzel Sanatlar
ve Tasarım 
Fakültesi 
Mezuniyet 
Töreni 
Gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
2017-2018 Bahar Dönemi 
mezuniyet töreni Yakın Doğu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Sergi 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2017-2018 
Bahar Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM 
Büyük Salon’da gerçekleştirildi.
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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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doktora düzeyinde eğitim veren ilk 
kurum olma özelliğini taşımaktadır. 
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi’nin misyonu birey, aile 
ve toplumun sağlığını koruma, 
geliştirme ve sürdürme de, bakım 
eğitim, araştırma, yönetim, 
danışmanlık ve liderlik rollerini 
geliştirme de bilim ve teknolojiye 
dayalı yaklaşım ve yöntemler-
ini kullanarak temel hemşirelik 
eğitimini yürütmek ve hizmetlerini 
geliştirmektir” dedi.

Prof. Dr. Bayraktar; “Yakın Doğu 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 
ilk mezunları olmanın onurunu 
ve gururunu yaşıyorsunuz. Bu 
kurumda eğitim almış olmanız 
sizlerin hemşirelik hizmetlerinin 
toplum sağlığına katkısını artırma 
ve mesleğinizi geliştirip güçlendirme 
sorumluluğu yüklemektedir. Mezu-
niyet eğitim anlamında bir bitiş gibi 
görünmekle beraber aynı zamanda 
bunun bir başlangıç olduğunu 
unutmayınız. Mesleki yaşamınızı 
hemşireliğin evrensel ilkeleri 
olan bilgi, bakım ve hümanizm 
doğrultusunda etik ilkelere uyarak 
ve sürekli gelişerek sürdürmenizi 
diliyoruz. Bilime dayalı çağdaş 
uygarlık yolunda kimliğinizi onur 
duyarak taşıyacağınıza inanıyoruz. 
Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Yolu-
nuz açık, şansınız bol olsun” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; 
“Yaptığımız Bilimsel
Çalışmalarla 
Ülkemizi Sadece 
Uluslararası Alanda 
Saygın Bir Yere 
Getirmekle 
Kalmayıp Çıkan 
Sonuçları da Faydalı
Ürünlere 
Dönüştürmeyi 
Hedeflemekteyiz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör

Etörene, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti BAşkanı Doç.Dr. 
İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik 
Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. 
Dr. Nurhan Bayraktar, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve aileler 
katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunması ile başlayan törende açılış 
konuşmasını Hemşirelik Fakültesi 
Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan 
Bayraktar yaptı.

Prof. Dr. Bayraktar;
“Kıbrıs’ın İlk 
Hemşirelik Fakültesi 
Olmanın Onurunu 
Ve Mutluluğunu 
Yaşıyoruz.”
Prof. Dr. Bayraktar; “Bu tören 
bizler için ayrı bir önem ve 
anlam taşımaktadır. Bir bakıma 
kutlamadır. Bu törenle Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden 12 yıllık 
hemşirelik lisans eğitimi olan 
kurumumuzdan ilk kez Hemşirelik 
Fakültesi olarak mezun vermekteyiz. 
Kıbrıs’ın ilk Hemşirelik Fakültesi 
olmanın onurunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz.”

Bayraktar; “Bize her zaman 
destek olan, desteğini her zaman 
yanımızda hissettiğimiz mütev-
elli heyeti başkanıma, rektörüme, 
rektör yardımcılarıma, okulumuzu 
bugünlere taşıyan tüm yöneticilere, 
öğretim elemanlarına ve idari 
personelimize, tüm emek ver-
enlere içtenlikle teşekkür ediyor 
şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs’ın 
en büyük eğitim ve kültür merkezi 
olan gelişmiş bir üniversitenin 
bünyesinde bulunmanın ayrıcalığını 
yaşamakta olan Yakın Doğu 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 
tarihçesi köklü bir geçmişe 
dayanmaktadır. Okulumuz Kuzey 
Kıbrıs’ta lisans, yüksek lisans ve

Konuşmaların ardından Hemşirelik 
Fakültesi öğrencisi Zülpüf Akol 
piyano dinletisi sunarken, Fakülte 
mezunlarından Dudu Akerise ise 
Mehmet Balıkçıoğlu eşliğinde 
şarkılar seslendirdi.

Konuşmaların ardından Türk 
öğrenciler adına Şeyma Tepe, 
yabancı öğrenciler adına ise 
Rakidov Tapibo Katri birer konuşma 
gerçekleştirdi.

Doç. Dr. İrfan 
S.Günsel, Dereceye 
Girenlere Madalya 
ve Diploma Takdim 
Etti.
Hemşirelik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal 
Yılmaz Türk öğrencilere, Prof. 
Dr. Candan Öztürk ise yabancı 
öğrencilere Hemşirelik yemini ettirdi. 
Ardından Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç.Dr. İrfan S. Günsel dereceye 
giren öğrencilere madalya ve 
diploma takdiminde bulundu.Tören 
diplomaların verilmesi ve kep atma 
merasimi ile son buldu.

Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ ise; “Yaptığımız bilimsel 
çalışmalarla ülkemizi sadece 
uluslararası alanda saygın bir yere 
getirmekle kalmayıp çıkan sonuçları 
da faydalı ürünlere dönüştürmeyi 
hedeflemekteyiz. Yaklaşık 3 yıldır 
büyük bir sabır, özveri ve gayre-
tle yürütülen ve Kıbrıs’ta bir ilk 
niteliğinde olan Hemşirelik Fakültesi 
kuruluşunun tüm yasal süreçlerini 
tamamlayarak hem YÖK hem de 
YÖDAK tarafından onaylandığını 
bir kez daha buradan belirtmek 
isterim. Fakülte tüm dünyadan 
öğrenciler ve akademisyenler 
yetiştireceğine yürekten inanıyorum. 
Üniversite yönetimi olarak bundan 
sonraki süreçte Hemşirelik 
Fakültesinden beklentimiz lisans 
üstü programlarında Anabilim dalı 
bazında açılması, doktora öğrenci 
sayısının arttırılması ve buna 
paralel olarak akademik başarının 
üst düzeylere çıkarılmasıdır” diye 
konuştu. 

Prof. Dr. Şanlıdağ son olarak 
öğrencilere seslenirken;“ Tanrı’nın 
en değerli armağanı olan hayat 
çok defa hemşirelerin ellerine 
terkedilmiştir.” cümlesini asla 
unutmayınız. Tarih yaprakları bunu 
kanıtlayan yüz ağırtıcı gerçek yaşam 
hikayeleriyle doludur. Buradan 
ayrıldıktan sonrada mesleki tecrü-
belerinize yönelik eğitim faaliyetler-
ine devam ediniz. Her geçen gün 
artacak ilgi ve deneyimlerinizde 
kendi alanlarınızda aranan birer 
hemşire olacağınıza hiç kuşkumuz 
yok. Bu vesileyle şahsım ve tüm 
öğretim elemanlarımız adına mezu-
niyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın 
size sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini umuyorum” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Hemşirelik Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey 
Kıbrıs Kampusu (ODTÜ) Elektrik-
Elektronik Mühendisliği öğrencileri, 
Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek gerilim 
Laboratuvarını ziyaret ederek, 
Yüksek Darbe Gerilimlerinin Üretilmesi 
ve Ölçülmesi ile ilgili deneyleri demo 
olarak gördü.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre 
ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Ele-
ktrik -Elektronik Mühendisliği Öğretim 
üyesi Prof. Dr. Sezai Dinçer, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Program Koordinatörü Doç. 
Dr. Murat Fahrioğlu, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Dokora öğrencisi Mehmet Yenen ve 
deneylere katılan ODTÜ Kuzey kampüs 
öğrencileri yer aldı.

ODTU Kuzey Kampusu Elektrik-Elektron-
ik Mühendisliği öğrencilerine öncelikle 
Laboratuarda bulunan test ve ölçüm sistem-
leri tanıtıldı, daha sonra da 170 KV Darbe 
Gerim Jeneratörü ile 30 KV, 50 KV ve 100 
KV gerilme tepe değerlerinde 1.2/50 mikro 
saniye standart darbe gerilimleri üretildiğini 
ve çubuk-düzlem elektron aralığının bu 
gerilimler altında davranışı farklı hava 
basınçlarında uygulamalı olarak gösterildi. 
Ayrıca, Darbe Generatörü ve ölçüm sistemi-
nin kalibrasyonu öğrencilere uygulamalı 
olarak gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik -Elek-
tronik Mühendisliği Öğretm üyesi Prof. Dr. 
Sezai Dinçer öğrencilere, “Yakın Doğu Üni-
versitesi Yüksek Gerilim Laboratuarında 
170 KV Darbe Gerilim Jeneratörü, 100 KV 
AC Test Transformatörü, Kapasitif Yüksek 
Gerlim Bölücüleri, Küre – Küre Standart 
Elektrod, İki ayrı Test Çemberi ve farklı 
elektrik alan düzgünlüğü veren Çubuk- Dü-
zlem Elektrodlar bulunduğunu ve bu labo-
ratuarda Lisans Üstü seviyede yalıtkanlık 
tasarımı ve yalıtkan delinme mekanizmaları 
üzerine çalışma yapıldığını anlattı. Ayrıca, 
lisans seviyesinde Yüksek Gerlim dersi alan 
son sınıf öğrencilerine Yüksek Gerilimlerin 
Üretilmesi ve Ölçülmesi üzerine deneyler 
gösterildiğini belirtti.

Adanın Tek Yüksek Gerlim
Laboratuarı Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde Bulunuyor…
Adanın tek Yüksek Gerlim 
Laboraturvarı’nın Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde bulunduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Dinçer, Türkiye’de dört üniversit-
ede ODTÜ, İTÜ, GAZİ ve Kocaeli Üniver-
sitelerinin farklı kapasitede Yüksek Gerilim 
Laboratuarı olanakları mevcut olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Dinçer, “Şu anda 
Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Gerilm 
Laboratuvarında Çevreye Dost (Kürel Isıma 
Indeksi Düşük) Gaz Yalıtkanlar üzerine 
araştırmalar devam etmektedir” dedi.

YDÜ, ODTÜ Elektrİk 
- Elektronİk 
Mühendİslİğİ 
Öğrencİlerİnİ Ağırladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
2017-2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni 

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yakın 
Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, 
öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler 
katıldı.

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

Törende Kuran-ı Kerim Tilavetini Yakın 
Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Mezunlarından İbrahim Tığçen 
gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarından önce İlahiyat 
Fakültesi mezunları adına Mansur Adanır 
bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Bektaş; 
“Bugün Mezun
Olacak Olan 
Öğrencilerimiz İçin 
Çok Kutlu Bir Gün”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Bektaş, “bugün mezun 
olacak olan öğrencilerimiz için çok kutlu 
bir gün. Bugüne kadar vakitlerini, bilgi 
dağarcıklarını zenginleştirmekle geçiren 
mezun öğrencilerimiz, artık bugünden 
sonra bilgi dağarcıklarındaki bilgileri 
çıkarıp tek tek kullanacakları ve toplumun 
hizmetine sunacakları bir sürece girmek-
tedirler.” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Bektaş; 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi Acaba 
Neden Bir İlahiyat 
Fakültesi Kurma 
İhtiyacı Hissetti?”

mobil alana kaydığını ifade etti. 
Sunumuna oyun sektörünün küresel 
boyutu ile başlayan Ertetik, daha sonra 
Türkiye’deki gelişimin önemine vurgu 
yaparak, ileride bu sektörde çalışmak 
isteyenler için fırsatların olduğunu 
söyledi.

Doç. Dr. Keçeci; 
“Ülkemizde Bu Sektörün 
Var Olabilmesi Adına 
Önemli Adımlar Atmaya 
Çalışıyoruz.”
İletişim Fakültesi Dekan Vekili aynı 
zamanda Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Gökçe Keçeci etkinlikle ilgili yaptığı 
açıklamada, Animasyon sektörünün 
ülkemizde de gelişmesi için adımlar 
attıklarını söyledi.

Doç. Dr. Keçeci, “İki süren etkin-
likte, Romanya’dan Sebastian Cosor, 
Amerika Birleşik Devletleri’nden Nuri 
Keli ve Türkiye’den Dilek Ertetik çok 
değerli isimler animasyon ve dijital 
oyun sektörü üzerine bilgiler verdiler. 
Ülkemizde de bu sektörün var ola-
bilmesi adına önemli adımlar atmaya 
çalışıyoruz. Bunu ancak eğitim ve bilg-
inin paylaşımıyla başarabileceğimizi 
biliyoruz, ayrıca etkinlik partner-
imiz Aron Kongre’ye teşekkür ederiz” 
ifadelerini kullandı.

Akademik kadro yanında öğrenciler 
tarafından da büyük bir ilgiyle takip 
edilen etkinlik, teşekkür belgeler-
inin takdiminin ardından anı fotoğrafı 
çekilmesiyle sona erdi.

Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz 
Söyelemez,”Fakültemiz 2011 yılında 
kuruldu ve bugün 4. Dönem mezunlarını 
vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.” 
diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Söylemez, “Her gün daha ileriye 
doğru giden fakültemiz son zamanlarda 
yeni bir takım şeyler de yapmaya başladı. 
Hazırlık sınıfı açtık. Hayırlısıyla bu sene 
yüksek lisans da açacağız. Dolayısıyla 
fakültemiz çok daha güçlü, çok daha ileri 
bir durumda. Bütün bunları yaparken 
sevgili öğrencilerimiz sizleri en iyi şekilde 
yetiştirmenin gayreti ve heyecanı içer-
isindeyiz. Çünkü sizler bu milletin liderleri 
ve önderleri olacaksanız. Dolayısıyla 
sizleri Allah’ın dini, Hz. Peygamber’imizin 
çizdiği yol üzerine sizleri en iyi şekilde 
yetiştirmenin çabası içerisinde olduk.”

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör’ü 
Dr. Suat İ. Günsel’e, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S. Günsel’e, Rektör yardımcılarına, 
üst düzey yöneticilerine ve hocalara 
teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Söylemez, 
“Hepinizi Allaha emanet ediyorum.” 
Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tören diplomaların takdim edilmesi ile 
son buldu.

Prof. Dr. Bektaş; “Bizler her zaman 
konuşma yaparken geriye dönük birşeyler 
hatırlatmaktan büyük zevk alıyoruz. Şöyle 
ki Yakın Doğu Üniversitesi acaba neden bir 
İlahiyat Fakültesi kurma ihtiyacı hissetti? 
Neden kurdu? Ve bizlerin sizlerden 
beklentilerimiz nelerdir? Kısacası biraz 
geriye dönersek 2000’li yıllar toplumu-
muzda çok anlamsız, manasız bir tartışma 
vardır din konusunda. Bu öyle bir raddeye 
gelmişti ki toplum işini gücünü bırakmış 
ve taraf olmaya zorlanmıştı. Bazı basın 
yayın organları tabi ki bu gibi tartışmalara 
çanak tuttu. Bu öyle bir raddeye geldi ki 
Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel, bu 
tartışmaların böyle gitmesini, toplumda 
büyük bir ayrıma ve çatışmaya neden 
olacağını gördüğü için buna bir müdahale 
etme ihtiyacı hissetti. Din konusundaki 
bilgi kirliliğini yok etmek için en doğru 
yöntemin bir ilahiyat fakültesinin 
kurulmasında gördü.” diye konuştu.

“İlahiyat fakültesinin kurulmasıyla 
üniversitemiz çok ağır eleştirilere maruz 
kaldı. Fakat biz yılmadık, ciddiye almadık. 
Ne mutlu ki bugün bizleri eleştiren kurum 
ve kuruluşların, ilahiyat fakültemizin çok 
masumhane nedenlerle kurulduğunu, 
toplumdaki bir eksikliği gidermek 
üzere kurulduğunu onlar da gördüler 
ve bugün onlar ilahiyat fakültemizi hiç 
eleştirmemektedirler hatta doğru bir karar 
olduğunu zaman zaman da seslendirme-
ktedirler” diyen Prof. Dr. Bektaş, “en 
güzel günlerin mezunlarımızın olmasını 
diliyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Mahfuz 
Söylemez; “Bugün 
4. Dönem 
Mezunlarını 
Vermenin Onurunu 
ve Gururunu 
Yaşıyoruz.”
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

1. Uluslararası 
Animasyon 
Etkinliği 
Düzenlendi
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İlahiyat Fakültesi 
4. Dönem 

Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi 
Mezuniyet Töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane 

Salon 1’de gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Mercedes, Yamaha gibi 
büyük firmalara reklam filmleri çeken 
Romanya’nın önde gelen animasyon 
şirketlerinden Safe-Frame Direktörü 
Sebastian Cosor, Amerika Birleşik 
Devletleri’nden Keli Illustration Direk-
törü Nuri Keli ve dünyanın en önemli 
animasyon-digital oyun şirketlerinden 
Netmarble Halkla İlişkiler ve Pazarlama 
Müdürü Dilek Ertetik birer sunum yaptı.

İki gün boyunca gerçekleşen etkin-
likte, animasyonun günümüzdeki 
yerinin yanısıra, hangi alanlarda nasıl 
kullanıldığına dair sektör odaklı bilgiler 
paylaşıldı. Yapmış olduğu sunumda 
kişisel deneyimlerinden yola çıkan Se-
bastian Cosor, günümüzde animasyon 
piyasası hakkında verdiği bilgiler 
dışında, Avrupa ve Amerika sektörünün 
ihtiyaçları ve hangi platformda nasıl 
kullanıldığını örnekler vererek açıkladı.

Senaryo, Storyboard, 
Karakter Tasarımı, Mekan 
İllüstrasyonları, Hareket 
ve Görsel Efekt Uygulama 
Süreçleri Anlatıldı…
Keli Illustration Direktörü Nuri Keli 
ABD’den internet üzerinden canlı 
olarak yapmış olduğu sunumunda, ani-
masyon örnekleri üzerinden senaryo, 
storyboard, karetter tasarımı, mekan 
illüstrasyonları, hareket ve görsel efekt 
uygulama süreçlerini anlattı.

Etkinliğin ikinci gününde Netmarble 
Halkla İlişkiler ve Pazarlama müdürü 
Dilek Ertetik ise animasyon ve dijital 
oyun sektörü hakkında bilgiler vererek, 
özellikle oyun sektörünün günümüzde 

Yakın Doğu Üniversitesi Görsel İletişim 
ve Tasarım Bölümü ile Çizgi Film ve 
Animasyon Bölümleri’nin Aron Kongre 
işbirliğinde 1. Uluslararası Animasyon
Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik 
kapsamında sunum ve çalıştaylar 
yer aldı.

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

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

Sahibi
Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
Fuat Boğaç Evren

Bilişim Desteği
Near East Technology
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İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Fakültesi

Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevveli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat 
Mühendisliği Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ve Prof. Dr. 
Fahrettin Sadıkoğlu, İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş, öğretim elemanları, öğrenciler 
ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın 
okunması ile başlayan tören yeni mezun-
lar için kısa bir video gösterimi ile devam 
etti.

Prof. Dr. Gökçekuş; 
“Önümüzde Daha Çok, 
Yeni Açılacak Bölüm, 
Yayınlanacak Makale 
Ve Düzenlenecek 
Uluslararası Konferans 
Var.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş; “22 yıl kesintisiz hizmet 
verdiğim Yakın Doğu Üniversitesi’ne 4 
yıllık bir aradan sonra dönmüş olmaktan 
büyük bir mutluluk duyduğumu ve şu 
anda göreve başladığım 1992 yılı mart 
ayının ilk günlerinde olduğu gibi aynı 
heyecanı hissettiğimi belirtmek isterim. 
İkinci bahar olarak nitelendirebileceğim bu 
yeni dönemin ilk 6 ayı içerisinde bildiğiniz 
gibi Çevre Mühendisliği bölümünü 
ardından da İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
fakültemizin sizlerin gayretleriyle ve 
katkılarıyla birlikte hayata geçirdik.” dedi.

Prof. Dr. Gökçekuş; “Önümüzde daha çok 
yeni açılacak bölüm, yayınlanacak makale 
ve düzenlenecek uluslararası konferans 
var. Kısaca hatırlamak gerekirse bir 
çoğumuzun bildiği gibi İnşaat Mühendisliği 
bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyes-
inde ilk kurulan bölümlerden biridir. 
1992/1993 eğitim-öğretim yılında sadece 
38 öğrenci ile ingilizce dilde lisans eğitimi 
vermeye başladığımız inşaat mühendisliği 
bölümüne ek olarak mayıs 2013 tarihin-
den itibaren Türkçe lisans programına 
da öğrenci almaya başladık. 2017/2018 
eğitim-öğretim yılı itibariyle bugün 33 
ülkeden 1287 öğrenciye hem ingilizce 
hemde türkçe dilde inşaat mühendisliği 
lisans bölümleriyle hizmet vermekteyiz ve 
mevcut haliyle de Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesinde en fazla uluslararası öğrenci 
nüfusuna sahip fakültelerden birisiyiz 
inşallah birincisiyiz de diyeceğiz.” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Gökçekuş; 
“Bu Diploma İle 
Hayatınıza Bir Meşale 
Yakıyorsunuz.”
Prof. Gökçekuş; “Şu ana kadar vermiş

olduğumuz 3300 civarında mezunu-
muz dünyanın dört bir tarafında kısa 
süreler içerisinde önemli ve çok saygın 
işyerlerinde çalışma olanağı bulmuştur. 
Bunun yanında bir çok mezunumuzun 
böylesi önemli ve saygın kurumların 
yönetsel kadrolarında en üst seviyelere 
ulaşmış olmaları bizler adına bir sevinç 
ve gurur kaynağı olmaktadır. Bu gururun 
eksilmemesi için öğrenci odaklı verdiğimiz 
yüksek kaliteli eğitim, tüm fakülte 
mensupları ile bir aile sıcaklığında bundan 
böyle de sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin bu 
seviyeye gelmesinde siz anne babaların 
bazende aile fertlerinin rolü çok büyüktür. 
Bugün burada evlatlarınızın başarılarıyla 
duyduğunuz gurur emeklerinizin bir 
meyvesidir. Yakın Doğu Üniversi-
tesi ailesi olarak onların hayatlarına 
dokunacak emekler vermiş olmaktan 
bizlerde en az sizler kadar mutluyuz. 
Sevgili öğrencilerimiz; bu diploma ile 
hayatınıza bir meşale yakıyorsunuz. Bir 
bilim ve teknoloji meşalesi. Ömür boyu 
taşıyacağınız bu meşale bütün teknik 
ve sosyal başarılarınızda sizin temel yol 
göstericiniz olacaktır. Meşaleniz hiç sön-
mesin, sizi daima daha parlak geleceklere 
taşısın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Yağcıoğlu; “Yakın Doğu 
Üniversitesi İnşaat Ve 
Çevre Mühendisliği 
Fakültesi Yakın Tarihte 
İmzalanan E-Alanlar 
İşbirliği Protokolü İle 
Yapacağımız Meslek 
İçi Eğitimleri Ve 
Çalışmaları Artarak 
Devam Edecek.”
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği İnşaat Mühendisliği Başkanı Gürkan

birlik ve beraberlik içerisinde başarılı, 
huzurlu ve sağlık dolu uzun yıllar dileyip 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yağcıoğlu’nun ardından konuşan Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ise; “İnşaat ve 
Çevre Mühendisliği Fakültesi, Yakın Doğu 
Üniversitesi kurucu Rektörümüz Dr. Suat 
Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S.Günsel’in öngörüleriyle Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin 19. Fakültesi olarak 
yerini almıştır. İnşaat sektörü ve çevreyle 
ilgili konuların ülkelerin medeniyet 
seviyelerine ve ekonomilerine katkıları göz 
önünde bulundurulduğunda bu kararın ne 
kadar doğru olduğu tartışmasızdır. Ben 
bu vesileyle İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
fakültesinin yeni ismiyle bu ilk mezuniyet 
üzerine hoşgeldiniz diyerek sözlerime 
başlamak istiyorum.” dedi.

Prof. Dr. Kocaoğlu; 
“Her Geçen Gün 
Artacak Deneyim Ve 
Bilgi Birikiminizle Kendi 
Alanınızda Aranan Birer 
Mühendis Olacağınıza 
Yürekten İnanıyoruz.”
Prof. Dr. Kocaoğlu; “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin son yıllarda ivme kazanan 
ve Kıbrıs’ta 1. Türkiye üniversiteleri 
arasında 3. Sıraya yerleşmesini sağlayan 
ve kısa süre içinde güçlü akademik 
kadrolarımızın çabalarıyla dünyada 
ilk 5 üniversiteler içerisinde olacağını 
öngördüğümüz akademik faaliyetlerimizin 
yanında, topluma sosyal açılardan da 
katkı sağlayabilmek üniversitemizin temel 
prensiplerindendir. İnanıyorum ki Yakın 
Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre

Yağcıoğlu ise; “Tüm gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi bizim ülkemizde de üniversite 
mezunu olmak ve insanlığın en eski ve 
saygın mesleğine sahip olmak toplumlar-
da önemli bir özellik ve ayrıcalıktır. Bugün 
yeni mezun olmuş meslektaşlarım; inşaat 
mühendisliği mesleğinin birinci temel 
özelliğinin dürüstlük olduğunu, size verilen 
ilgi ve sorumlulukların bu bilinçle toplum 
adına faydalı olacak şekilde kullanmanız 
gerektiği gerçeğini asla unutmayınız. 
Bir ülke ancak bilimi doğru kullanan 
mühendislerin gayretleriyle medeniyet 
seviyesine yükseltebilir. Mesleğinizde 
bilginin yanı sıra tecrübe de çok önemlidir. 
Karşılaşacağınız sıkıntılar ve zorlukların 
aşılmasında bazen bilgi, bazen tecrübe 
ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla sizlerin bu 
bilinçle hareket etmenizi ve çevrenizdeki 
tecrübeli meslektaşlarınızla yakın 
ilişkilerinizin olmasını tavsiye ederim” 
diye konuştu.

Yağcıoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat 
ve Çevre Mühendisliği Fakültesi yakın 
tarihte imzalanan E-Alanlar İşbirliği pro-
tokolü kapsamında çağdaş ve daha kaliteli 
mühendis yetiştirme hedefimizin yanı sıra 
genç meslektaşlarımızın bilgi ve birikimini 
yükseltmeye yönelik yapacağımız meslek 
içi eğitimleri ve çalışmaları artarak devam 
edeceğini, ayrıca yapılan protokolde 
duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek 
isterim. Mezuniyetlerimizin üzerinden 
yıllar geçmiş olmasına rağmen bizlere de 
her zaman, her konuda yardımcı olan; 
yol göstericilik yapan, toplumumuzun 
gelişiminde tartışılmaz katkı sağlayan 
ve beni buraya davet etme nezaketi 
gösteren başta Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş 
hocam olmak üzere tüm akademisyen-
lerimize teşekkür eder mezun olan tüm 
meslektaşlarıma mesleki hayatlarında

Çevre Mühendisliği akademik kadroları 
mezunları ve öğrencileri KKTC İnşaat 
Mühendisleri Odası başta olmak üzere 
bu konudaki paydaşları ile de işbirliği 
yaparak güzel ülkemizin hem alt hem de 
üst yapı sorunlarına en uygun çözümleri 
bulacaklardır.” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Her geçen gün 
artacak deneyim ve bilgi birikiminizle 
kendi alanınızda aranan birer mühen-
dis olacağınıza yürekten inanıyoruz. 
Sizlerin başarıları bizlerin gururu olacaktır. 
Önümüzdeki bu uzun süreçte Yakın Doğu 
Üniversitesi akademik personeli sizlere 
ihtiyacınız olduğu her an destek ve 
yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. 
Bu vesileyle şahsım ve tüm akademik 
personeli adına mezuniyetinizi kutluyor, 
yeni yaşamınızda sizlere sağlık, başarı ve 
mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz 
açık olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

Tören’de, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği İnşaat Mühendisliği Genel 
Başkanı Seran Aysal’ın kutlama mesajı 
okundu. Aysal mesajında ; “Yeni mezun 
olmuş mühendis meslektaşlarımı ve 
ailelerini tebrik eder, mesleklerini meslek 
etiğine uygun, bilim ışığında ve mühendis-
lik ilkelerine bağlı olarak yürütmelerini te-
menni ederim. Meslektaşlarımıza meslek 
icra tmeye başlamadan önce ilk işinizin 
meslek odamıza kayıtlı olmak ve meslek 
örgütüne katılmak olduğunu hatırlatırım. 
Bundan sonraki özel mesleki hayatınızın 
başarılarla dolu geçmesini ve hedeflerin-
ize ulaşmanızı dilerim. Bilinmelidir ki 
meslek örgütlerimizin kapısı hepinize 
sonuna kadar açıktır.” dedi.

Ardından fakülte birincisi Baran 
Mohammed’in birr konuşma 
gerçekleştirdi. Mezuniyet töreni daha 
sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Halk 
Dansları Topluluk Gösterisi, Filinstin Dans 
Grubu Halk Dansları Gösterisi, Pakistan 
Halk Dansları gösterisi ve müzikal perfor-
mansla devam etti.

Mezun öğrencilere diploma takdimi ise 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan 
S.Günsel tarafından dereceye girenlere 
madalya ve diploma takdimiyle başladı. 
Tören, öğrencilerin sırasıyla diplomalarını 
alması ve keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2017-
2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 

Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
Bektaş ve Doç. Dr. Mustafa Kurt, 
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep 
Onur, Bölüm başkanları,öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk,Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. 
Fazıl Küçük,Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf R.Denktaş ve Aziz Şehitler için 
bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. Onur; “Umarım 
O Kadar İnanır Ve O 
Kadar Seversiniz 
Ki Yaptığınız İşi, 
Yaşamınızın Sonuna 
Kadar Bu Öyküyü 
Sürdürebilme İnancına, 
Arsuzusuna Ve 
Sevincine Sahip 
Olursunuz.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Zeynep Onur; “çağdaş uygarlık 
dünyasında bilginin sınırlarının 
genişletmede öncü bir rol oynamayı 
benimsemiş bir kurumun, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin 22. Dönem 
mezunlarını yürekten kutluyorum. 
Yüksek öğrenim yaşamınızın son 
tatili sona erdi. Artık birer adam, 
birer kadın olarak yaşamdaki bir çok 
rolü de üstlenerek yolunuza devam 
edeceksiniz. Başarılı ve mutlu bir 
yaşam sürdürmek için size önerim, 
burada, eğitim yaşamınız boyunca 
size verilenlerin daha fazlasını elde 
etmeye, meraklarınız, ilgileriniz, 
hayalleriniz ve kendinizi keşfetmeye 
birer uyarı olarak kabul etmeniz. 
Birer tasarımcı olarak, uzun ve sonu 
olmayan bir uğraşa adaysınız artık. 
Bugün burada başılıyor bu yolculuk” 
diyerek sözlerine başladı.

diplomalarını vermek üzere bir 
aradayız. Bugün başta mezunlarımız 
olmak üzere, mimarlık fakültesi 
öğretim üyelerinin ve siz değerli 
velilerimizin gurur duyacağı bir gün. 
Özverili çalışmanın, emek vermenin 
ve dayanışmanın ödüllendirileceği 
bir gün yaşayacağız” diyerek sözler-
ine başladı.

Prof. Dr. Bektaş; “Mimarlık fakül-
temizin hocaları öğrencilerini yoğun 
bir eğitim-öğretim sürecinin aka-
binde mezuniyete taşımalarından 
dolayı çok mutlular. Ailelerimiz, 
evlatlarını büyük fedakarlıklara 
katlanarak, tıpkı hocalarımız gibi 
bugüne taşımaktan dolayı çok 
mutlular. Emeklerin taçlandırıldığı 
bir gün. Peki ama bu başarının esas 
sahipleri kim? Tabi ki siz değerli 
mezunlar. Bizlere düşen bir görevdi. 
Tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. 
Ancak en büyük başarı tabi ki 
sizlerindir. Üniversiteye kaydını 
yapan her öğrenci mezun olacağı 
günün hayali ile yaşar. Bu gün öyle 
bir gün. Bugün sizlerin hayallerinin 
gerçekleştiği bir gün. Bu başarıyı 
gösterdiniz. Mezunlarımızın ailelerini 
tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. 
Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Konuşmaların ardından fakülte 
öğrencilerinden Feyza Sağlık ve 
Fatih Gürler müzik dinletisi sundu.
Dönem mezunu öğrencileri adına 
Nurcan Erbaş, yabancı öğrenciler 
adına ise Nukutula Kofu birer 
konuşma gerçekleştirdi.

Meslek yeminin ardından ise di-
ploma takdiminde bulunuldu. Tören 
geleneksel kep atma merasimi ile 
son buldu.

Prof. Dr. Onur; “Umarım o kadar 
inanır ve o kadar seversiniz ki 
yaptığınız işi, yaşamınızın sonuna 
kadar bu öyküyü sürdürebilme 
inancına, arsuzusuna ve sevincine 
sahip olursunuz. Bir genç insan 
eğitim günlerinin sonunda çok 
iyi bir tasarımcı olabiliyor. Ama 
mesleğinizin ayrıntılarına ermek çok 
uzun yıllarınızı alacak. Her meslekte 
olduğu gibi bir işi sadece iş olarak 
yapanlar vardır. İşin sadece iş 
olabilmesinin ötesine geçebilmek 
yapılan işin üzerine etkisi vardır. 
Ama daha önemlisi yapan insanın 
iç dünyası, mutluluğu üzerine 
yapmış olduğu etkidir. Bu yapılan 
işi kendi kişiliği ile yüzleşmek için 
bir olanak olarak gören, başkalarına 
beğendirmek için değil, kendi adına 
yapan bir insan olmaya cesaret 
etmektir. Umarım içinizde bu ce-
saret hiç tükenmez. Kendi olmanın 
cesareti. İyi ki yaşadım gibi bir 
cümleyi kurabilmenizin önerisidir 
bu. Hepinize kendine ait değerleri 
yaratabilen, dünyaya değiştirmek 
üzere yola çıkan fertler olarak 
gönderiyoruz. Hayal kırıklıklarında 
cesaretinizi hiç kaybetmeyin. ‘Ben 
bitti dememişsem bu iş bitmemiştir’ 
diye düşünün. Bir gün sizlerin 
vardığınız yerleri görmek, duymak, 
işitmek, ailenizin olduğu kadar bizim 
de en büyük gururmuz olacaktır. 
Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Prof. Dr. Bektaş; 
“Özverili Çalışmanın, 
Emek Vermenin 
Ve Dayanışmanın 
Ödüllendirileceği Bir 
Gün Yaşayacağız”
Prof. Dr. Onur’un ardından 
konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Bektaş; “ Mimarlık 
fakültemizin yeni mezunlarına

Mimarlık Fakültesi 
22. Dönem Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği 
Yüksekokulu yeni 
mezunlarını verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Yüksekokulu 2017 – 2018 Bahar Dönemi mezuniyet 
töreni Kütüphane Salon 4’te coşkuyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2017-2018 
Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu 

Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, 
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokul ve Turizm 
Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tülen 
Saner, öğretim görevlileri, öğrenciler ve 
veliler katıldı.

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

Ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim 
elemanlarından İlyas Abdullin müzik 
dinletisinde bulundu.

Prof. Dr. Saner; 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi Turizm 
Ve Otel İşletmeciliği 
Kaliteli Ve Günün 
Koşullarına Uygun 
Eğitim Vermeyi 
Kendine İlke Edinmiş 
Bir Okuldur.”
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokul Ve Turizm 
Araştırma Merkezi Başkanı Prof.. Dr. 
Tülen Saner, “Yakın Doğu Üniversitesi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği kaliteli ve 
günün koşullarına uygun eğitim vermeyi 
kendine ilke edinmiş bir okuldur. İş 
hayatınızdaki tüm kapıların açılabilmesi 
için sizlere standartların üzerinde 
eğitim vermek amacı ile tüm öğretim 
üyesi arkadaşlarımla birlikte özverili bir 
şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Saner; “Bu diplomalarda 
öğrencilerimizin olduğu kadar siz veliler-
imizin de hakları olduğuna inanıyorum. 
Sizler bu süre zarfında çocuklarınıza her 
zaman özverili oldunuz ve onları yalnız 
bırakmadınız. Siz değerli velilerimiz 
çocuklarımızın eğitimi süresince başarıyla 
tamamlayabilmeleri için onlara koymuş 
olduğunuz katkıların da farkındayız. 
Bu süreçte sizler de farklı sınavlardan 
geçtiniz ve karşılaştığınız sıkıntıları 
onlara yansıtmadan hep destek oldunuz” 
ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Saner; 
“Ülkeniz Ve İnsanlık 
İçin Sorumluluk Alma 
Zamanı Geldi.”
“Bugün buradan mezun olup gidiyorsunuz 
aslında bu sizin için bir son değil yeni 
ve heyecanlı bir başlangıç olduğuna 
inanıyorum.” diyerek öğrencilere de

seslenen Prof.. Dr. Saner; “Bugünden iti-
baren hayat mücadeleniz başlıyor. Ülkeniz 
ve insanlık için sorumluluk alma zamanı 
geldi. Ben eminim ki siz pırıl pırıl bakan 
tüm mezun öğrencilerimiz bizleri en iyi 
şekilde en ön sıralarda temsil edeceksi-
niz. Unutmayın ki Yakın Doğu Üniversitesi 
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul’u 
olarak tüm ekip arkadaşlarımla birlikte 
sizlere elimizden gelen desteği verdik,hep 
destek olmaya çalıştık bundan sonra da 
bu destek hep devam edecek. Yeniden 
hoşgeldiniz diyerek bizleri unutmayın 
diyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Bektaş; 
“4 Yıllık Eğitim, 
Öğretimin Sonunda 
Bugün Öğrencilerimiz 
Hak Ettikleri 
Diplomalarına 
Kavuşacaklardır.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ise 
konuşmasında; “bugün aranızda olmak-
tan büyük bir mutluluk duymaktayım. 
4 yıllık eğitim, öğretimin sonunda 
bugün öğrencilerimiz hak ettikleri 
diplomalarına kavuşacaklardır. Öncelikle 
bugün diplomalarını alacak olan tüm 
mezunlarımızı kutlamak istiyorum ve 
diplomalarının onlara hayırlı olmasını 
diliyorum” Diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Bektaş; “onları yetiştiren, eğiten 
ve bugüne getiren öğretim üyelerimizi, 
başta yüksekokul müdürümüzü tebrik 
ediyorum. Mezun olan öğrencilerimizin 
ailelerinin sevincini de paylaşıyorum” diye 
konuşurken, “bugün diplomalarını ı alacak 
olan mezunlarımızı bir kere daha tebrik 
ediyorum. üniversiteniz ve hocalarınız ile 
temaslarınızı ihmal etmeyiniz, her zaman 
canlı tutunuz. Her zaman üniversiteniz 
için bir nefer gibi çalışınız. Her gittiğiniz 
yerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir 
elçisi olduğunuzu unutmayınız. Sizlere 
başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Türk 
öğrenciler adına Aslı Çetin, Yabancı 
öğrenciler adına ise Saadettin Egakak 
birer konuşma gerçekleştirdi.

Diploma takdimi öncesi Yakın Doğu 
Üniversitesi Dans Topluluğunun gösterisi 
ise mezuniyete renk kattı.

Tören diploma takdimi ve geleneksel kep 
atma töreni ile son buldu.
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU 11. DÖNEM MEZUNİYET 
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zaman Ön Plana 
Çıkamayan Asıl 
Oyuncularsınız.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür 
Prof. Dr. Aslı Aykaç; “Öğrencilerimizin 
bugünlere ulaşmasını sağlayan tüm 
öğretim elemanlarımızın gönülden 
verdikleri desteklerden dolayı sağlık 
hizmetleri müdürü olarak kendilerine 
teşekkür etmek istiyorum. Çağdaş ve 
kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesinde 
iyi donanımlı bir hastaneye, iyi yetişmiş 
ve deneyimli hekim kadrosunun yanında 
olmazsa olmazlardan biri de nitelikli 
yardımcı sağlık personellerinin varlığıdır. 
Sizler kaliteli sağlık hizmeti verilmesinde 
belki her zaman ön plana çıkamayan asıl 
oyuncularsınız. Ne kadar iyi ve donanımlı 
cihazlarınız olursa olsun iyi bir eğitim 
almış iyi ve tecrübeli sağlık personelinin 
etkisi başarıda yadsınamaz” dedi.

Prof. Dr. Aykaç; “Mezun 
Olan Öğrencilerimiz İki 
Yıllık Eğitimleri 
Boyunca 17500 Saat 
Teorik 4 Bin Saat Pratik
Uygulamalı Yanında Yaz 
Döneminde 30 İş Günü 
Sürekli Mesleki 
Staj Uygulaması 
Yapmışlardır”
Prof. Dr. Aykaç; “2008 yılında KKTC’de 
bir ilk olarak açılan tıp fakültesi ve buna 
paralel olarak 2010 yılında hizmete giren 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile 
beraber yüksek standartlara ulaşma misy-
onundaki bir sonraki basamağını 2011 
yılında nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmek 
amacıyla sağlık hizmetleri meslek yükse-
kokulumuzun hizmete girmesi ile

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür 
Prof. Dr. Aslı Aykaç, 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 aziz Şehitler anısına saygı 
duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla 
başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Bahar 
Dönemi’nde, Ağız ve Diş Sağlığı 30, Ameli-
yathane Hizmetleri Teknikerliği 26, An-
estezi Teknikerliği 57, Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi 2, Çocuk Gelişimi Teknikerliği 
11, Diyaliz Teknikerliği 28, Eczane 
Hizmetleri Teknikerliği 1, Elektronörofizy-
oloji Teknikerliği 10, Fizyoterapi Teknikerliği 
49, İlk ve Acil Yardım 241, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Teknikerliği 3, Laborant ve Vet-
eriner Sağlığı 4, Odyometri 50, Optisyenlik 
1, Ortopedik Protez ve Ortes 3, Patoloji 
Laboratuvar Teknikerliği 4, Perfüzyon 
Teknikerliği 5, Radyoterapi Teknikerliği 6, 
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 18, 
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği 33, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikerliği 7, Yaşlı Bakım 
Teknikerliği 3 mezun verdi.

Açılış konuşmalarına geçmeden önce 
Yakın Doğu Dans Okulu’nun gösterisi renkli 
anlar yaşatırken, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokul birincisi Sare kübra Yıldırım bir 
konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Aykaç; “Sizler 
Kaliteli Sağlık Hizmeti 
Verilmesinde Belki Her 

Prof. Dr. Murat 
Kocaoğlu; “Sağlık Sad-
ece Hastalıklardan Ve 
Mikroplardan Korun-
mak Değil Bir Bütün 
Olarak Fiziki, Ruhi Ve 
Sosyal Açıdan da İyi 
Olma Hali Olarak da 
Tanımlanır.”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat 
Kocaoğlu; “İlk çağlardan başlayarak 
günümüze ulaşan süreçte bilgiyi 
üreten yayan ve topluma sunulmasını 
sağlayan üniversiteler bilim ve eğitim 
gibi farklı unsurları bünyesinde geliştiren 
kurumlardır. Kurucu Rektörümüz Dr. Suat 
İ. Günsel’in engin öngörüsü doğrultusunda 
1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniver-
sitesi yüksek düzeyde eğitim olanakları 
ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası 
bir kimlikte etkinlik gösteren 118 ulusal 
ve uluslararası kuruluşa üye bir yüksek 
öğretim kurumudur. 19 fakülte, 6 enstitü, 
2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 
28 araştırma merkezi ve 1600 öğretim 
elemanı ve 27 bin 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” 
diyerek cümlelerine başladı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Sağlık sadece 
hastalıklardan ve mikroplardan korun-
mak değil bir bütün olarak fiziki, ruhi ve 
sosyal açıdan da iyi olma hali olarak da 
tanımlanır. İnsanın toplum kurallarına 
uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler 
kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davrana-
bilmesi, düşünce gelişiminin yanında

bedensel ve ruhsal gelişimine de bağlıdır. 
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya 
önlemek misyonunu üstlenmiş olan sağlık 
bilimleri çatısı altında tıp, diş hekimliği, 
eczacılık, veterinerlik, hemşirelik, sağlık 
hizmetleri meslek yüksekokulu gibi 
alanları barındırır. Sağlık hizmetlerinde 
ekip çalışması, sağlığın çeşitli alanlarında 
eğitim görmüş meslek sahiplerinin aslında 
sağlığına kavuşturulması, sağlığının 
korunması hedefine doğru yürümeleri 
hedefini taşır” dedi.

Son olarak öğrencilere seslenen Prof. 
Dr. Kocaoğlu; “Diploma alarak sa-
dece hayatınızın belli bir dönemini 
tamamladınız. Diplomanız sizin aslında 
bundan sonraki meslek hayatınıza 
başlamanız için bir araç olacaktır. Bizim 
size verdiğimiz temel eğitim üzerine 
bundan sonra yapacağınız pratikler 
sizin tecrübelerinizi artıracaktır. Bugün 
diplomalarınızı alıp bizden ayrılacaksınız 
ama şunu da bilmenizi isteriz. Ne zaman 
bir rehberliğe veya yardıma ihtiyacınız olur 
ise Yakın Doğu Üniversitesi çalışanları size 
yardım etmekten, yol göstermekten mem-
nun olacaktır. Bu vesile ile sizleri tekrar 
tebrik ederken, yeni yaşamınızda başarı, 
sağlık ve mutluluklar dilerim” ifadelerini 
kullanarak sözlerini noktaladı.

Konuşmalarının ardından meslek andını 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdür Prof. Dr. Aslı Aykaç içirtti. Tören 
diplomaların dağıtılmasının ardından me-
zun öğrencilerin keplerini havaya atması 
ile sona erdi.

tamamlanmıştır. Sağlık hizmetleri meslek 
yüksekokulunda 2011 yılında sadece 2 
bölüm vardı ve bu iki bölümden mezun 
olan 34 öğrencimiz mevcuttu. Bugün 
2017-2018 bahar döneminde toplam 70 
programda eğitim vermeye devam etme-
kteyiz. Önümüzdeki dönem 2018-2019 
güz dönemi itibari ile iki yeni programın 
eklenmesi ile beraber 25 ön lisans’tan 
oluşan bir yüksekokul olmanın verdiği 
mutluluğu hep birlikte yaşamaktayız. Me-
zun olan öğrencilerimiz iki yıllık eğitimleri 
boyunca 17500 saat teorik 4 bin saat pra-
tik uygulamalı yanında yaz döneminde 30 
iş günü sürekli mesleki staj uygulaması 
yapmışlardır” diye konuştu.

Prof. Dr. Aykaç veliler ve öğrencilere de 
seslenerek; “Velilerimiz tüm bu süreç 
içerisinde bizlere güvenerek büyük özveri 
ve özlemle gönderdiğiniz çocuklarınızdan 
ayrı kaldınız. Maddi ve manevi olarak 
onları desteklediniz. Bizler de onları belki 
biraz yorduk. Belki biraz terlettik. Ama 
bütün amacımız bu iki yıllık kısa eğitim 
döneminde onlara verebileceklerimizin 
en iyisini verebilmek ve onları iyi bir 
tekniker olarak yetiştirebilmekti. Sizlere 
açık yüreklilikle belirtebilirim ki bu kısa 
eğitim dönemi içerisinde onlara sağlam bir 
mesleki temel verdik. Bilgilerini deneyimle 
birleştirmelerini sağladık. Bundan sonraki 
mesleki gelişimleri için de doğru bir yol 
ve hedef çizdik. Sevgili öğrenciler çalışma 
yaşamınızda sizlere öğretilen doğrulardan 
sapmayın, onlar her zaman yol gösterici-
niz olsun. Sizler bugün alacağınız diploma 
ile birer sağlık çalışanı olacaksınız. 
Mesleğinizin temeli insandır, bunu hiç bir 
zaman aklınızdan çıkarmayın” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.
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İletişim Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın 
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan 
Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, enstitü 
müdürleri, bölüm başkanları, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs 
Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve tüm 
şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. Fakülte 
tanıtımının izlenmesinin ardından Atatürk 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi İlyas Ab-
dullin ardından Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ali Cem Gül 
ve grup arkadaşı Fatih Çöker, Grup Fallaf 
olarak izleyicilere müzik dinletisi sundular.

Doç. Dr. Keçeci; 
“Bugün Bir Bitişi Değil 
Başlangıcı Kutlarken, 
Heyecanı Ve Coşkuyu 
Yaşıyoruz” 
Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci; 
“Bizlerin varlık nedeni olan öğrencilerimiz 
ve onların aileleriyle bir arada olmaktan 
gurur duyuyorum. Başarının ardından 
gelen ödül her zaman yeni bir başlangıcı 
işaret eder. Bu nedenle bugün bir bitişi 
değil, başlangıcı kutlarken, heyecanı ve 
coşkuyu yaşıyoruz. Bizler için ayrı ayrı 
değer taşıyan öğrencilerimiz, Yakın Doğu 
Ailesinin birer parçası olarak çalışma 
hayatına adım atacaklar” dedi.

Doç. Dr. Keçeci; “kuramsal bilgiyle pratiği 
birleştirme olanağı buldukları, akademik 
tartışmalarda söz sahibi oldukları, ekip 
ruhuyla çalışabildikleri, eşitlik ilkesi çer-
çevesinde muamele gördükleri, çağdaş bir 
eğitim anlayışıyla bugüne ulaştılar. Eğitim 
ve sosyal yaşam süresince edinmiş

Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı 
Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM) 
ve Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği Ana Bilim Dalının, 
“Köprüler Kurmak: Farklı Gruplara 
İngilizce Öğretimi” (Building Bridges: 
Teaching English to Diverse Groups) 
başlıklı projesi çerçevesinde, projeye 
katılan öğrencilerin sunumlarını içeren 
yıl sonu gösterisi yapıldı.

Büyük Kütüphane Salon 4’te 
gerçekleştirilen gecede, Kıbrıs Türk 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Lefkoşa 
Türk Belediyesine bağlı Haspolat Çocuk 
Kulübüne kayıtlı öğrenciler, bir yıl 
boyunca İngilize Öğretmenliği son sınıf 
öğrencileri ile birlikte yapmış oldukları 
çalışmalar aracılığıyla öğrendikleri 
İngilizce şarkıları ve tiyatro gösterilerini 
sahneye koydu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Meh-
met Harmancı, Haspolat Köy Muhtarı 
Asım Egemen, Lefkoşa Türk Belediyesi 
Meclis Üyeleri ve Kıbrıs Türk Çocuk 
Esirgeme Kurumu Müdürü Süreyya 
Özkan’ın katılım gösterdiği gerçekleşen 
gece beğeniyle izlendi.

Ücretsiz İngilizce Dil 
Eğitimi Veriliyor…
Proje yürütücüsü ve İngilizce 
Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, gecenin 
açılışında yaptığı konuşmada, üç 
yıldır farklı sivil toplum örgütleri ve 
kuruluşlarla yaptıkları işbirlikleri 
sayesinde, yaklaşık 150 öğrenciye 
ücretsiz İngilizce dil eğitimi verdiklerini 
kaydederek projenin başarısının böyle 
bir geceyle taçlandırılmasının gurur 
verici olduğunu dile getirdi.

Gece sonunda gösteriyi hazırlayan 
İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf 
öğrencilerine Atatürk Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yağmur

Çerkez tarafından sertifikaları takdim 
edilirken, sahne alan öğrencilere de 
bağlı oldukları kurum yöneticileri 
tarafından sertifikaları verildi.

Farklı Öğrenim 
Gruplarına Sahip 
Bireylere İngilizce 
Eğitimi Sunmak 
Amaçlanıyor…
Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi 
tarafından yapılan açıklamada, 
“Köprüler Kurmak” projesinin temel 
amacının, İngilizce’yi öğrenmek ve 
günlük hayatta kullanmak isteyip 
de toplum içinde bu gibi öğrenme 
olanaklarına sahip olamayan farklı 
gruplara İngiliz dili eğitimi sunmak 
olduğu belirtildi.

Projenin farklı sosyal ve kültürel 
kesimlerden gruplara, İngiliz dili 
eğitimini ücretsiz olarak sunarken, 
çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği 
yaparak, farklı yaş gruplarından dil 
öğrenenlere hayat boyu öğrenmeyi 
aşılamayı da hedeflendiği kaydedildi. 
Verilen derslerin, belirlenen öğrenci 
gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanmasının projenin güçlü 
yanlarından olduğunu kaydeden 
proje ekibi, projenin ileride İngilizce 
öğretmenliği yapacak olan öğretmen 
adaylarının, dört yıl boyunca almış 
oldukları eğitimi pratiğe dökme fırsatı 
yakalamaları bakımından da önemli 
olduğunu belirttiler.

Projenin dil öğrenimi ve öğretiminin 
farklı boyutlarda incelenmesi için 
yapılacak olan akademik çalışmalara 
da zemin hazırladığını belirten 
proje ekibi, gelecek dönemlerde de 
farklı gruplarla benzer çalışmaların 
hazırlığı içerisinde olduklarını, bu 
projenin uzun soluklu ve başarılı bir 
çalışma olacağını ümit ettiklerini de 
vurguladılar.

istiyorum ki üniversitemiz üçünü nesil 
bir üniversitedir. Üçüncü nesil demekle 
şunu kasdediyoruz; bilimsel ürün merkezli 
bir üniversitedir. Yalnızca eğitim yapan 
bir üniversite değil, eğitimin yanında 
araştırma ve araştırdığı konularla birlikte 
onları ürüne dönüştüren bir üniversite.” 
diyerek sözlerine başladı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt; “Üniversitenin 
büyüklüğü sayısal değil, fiziksel hiç 
değil. Üniversitenin büyüklüğü her za-
man ürettiği bilim ve dolayısıyla ürettiği 
makalelerle ölçülür. 2017 yılı içerisinde 
üniversitemizde, iletişim fakültesi 
fakülteler arasında üçüncü sırada.Bilimsel 
üretim açısından son 2 yılda büyük yol ka-
tettiler. Bu büyük bir başarı. Üniversitemiz 
2017 yılında 792 tane makale üretti. 
Rakam olarak 1000’nin altında ama şöyle 
bir ilişkisel açıklama yapmak istiyorum; 
Kıbrıs’ta şu an faal 16 tane üniversite 
var. Bu 16 üniversitenin ürettiği makale 
kadardır bu. 16 üniversite 796 makale 
üretirken, Yakın Doğu Üniversitesi tek 
başına 796 makale üretti” dedi. Doç. Kurt 
öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, 
yeni hayatlarında başarılar diledi.

Mezun dönem arkadaşları adına ise 
İleişim Fakültesi Birincisi Görsel İletişim 
ve Tasarım Bölümü mezunu Zeynep 
Alkan, yabancı öğrenciler adına ise Vongai 
Mbayimayi bir konuşma gerçekleştirdi. 
Zeynep Alkan aynı zamanda arkadaşlarıyla 
birlikte iletişim yemini etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Doç.Dr. Mustafa Kurt tarafından dereceye 
giren öğrencilere madalya ve diploma 
takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra 
sırasıyla mezun öğrencilere diplomaları 
takdim edildi ve tören geleneksel kep 
atma merasimi ile son buldu.

oldukları hayat derslerini, bilgi ve 
deneyimlerle büyüterek parlatmak artık 
mezunlarımızın elinde. 21 yıldan bu yana 
eğitim vermekte olan iletişim fakültesi 
her geçen yıl bir öncekine göre, değişim 
ve gelişim göstermekte. Güncellenen 
ders programı, artan ders sayısı, nitelik 
kazanan etkinlikler ile birlikte 2017-2018 
eğitim yılında başarıyla tamamlamanın 
huzurunu yaşıyor.”

Doç. Dr. Keçeci; “Derslerde yer alan 
teorinin uygulamaya dönüşebilmesi, 
fikirlerin yaşamla birleştirebilmesiyle 
amacıyla öğrencilerimizin, hizmet alması 
veya hizmet verebilmesi için varlığını 
sürdüren Yakın doğu TV ve Yakın doğu 
FM stüdyolarını, bilgisayar tasarım 
atölyelerini ve fotoğraf stüdyolarında 
güzel çalışmalara imza atıldı. Burada 
öğrencilerimizin ürettikleri fikirleri 
destekleyip, projelerini hayata geçirmek 
için yol gösterici olmayı misyon edindik” 
diye konuştu.

Doç. Dr. Keçeci mezunlara da seslenerek, 
“artık Kıbrıs Türkü’nün gururu olan Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin mezunlarısınız. 
Eğitiminiz ve tüm bilgilerinizin temelini 
almış olduğunuz ailenize, kültür ve yaşam 
tarzınızı oluşturan toplumunuza, barış 
ve huzur içinde yaşadığınız milletinize 
vefalı ve yararlı bireyler olun. Adalet, 
eşitlik, özgürlük ilkelerini sözde değil özde 
benimseyin. Evrensel bütünün bir parçası 
olduğunuz gerçeğini hep hatırlayın. Bizleri 
de unutmayın. Teşekkürler” diyerek 
sözlerine son verdi.

Doç. Dr. Kurt; “16 Üni-
versite 796 Makale 
Üretirken, Yakın Doğu 
Üniversitesi Tek Başına 
796 Makale Üretti”
Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Mustafa Kurt; “Şunu bilmenizi

Farklı Gruplara 
İngilizce Dili 
Öğretimi Projesi 
Yıl Sonu Gösterisi 
Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017 – 2018 Bahar Dönemi 
mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.
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Veteriner Hekimliği 
Fakültesi Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi
Törene, Veteriner Dairesi Müdürü Hüda 
Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler 
Birliği Başkanı Umut Sayılı, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Yakın 
Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh 
Esendal, bölüm başkanları, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın 
okunması ile başlarken konuşmaların 
öncesinde Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim 
Elemanlarından İlyas Abdullin müzik 
dinletisi sundu.

Prof. Dr. Esendal; “Elim 
Bir Trafik Kazası 
Sonucunda Aramızdan 
Ayrılan Jale Asya 
Hilmioğlu’nu Tüm 
Sınıf Arkadaşları, 
Hocaları, Sevenleri Ve 
Ailesi Adına Rahmet Ve 
Özlem İle Anıyorum.” 
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh 
Esendal; “Konuşmama bir anma ile 
başlamak istiyorum. Bugün normalde 
bizlerle beraber olması ve mezun olması 
gerekirken maalesef 5 Kasım 2015 
tarihinde fakülteye gelirken elim bir trafik 
kazası sonucunda aramızdan ayrılan Jale 
Asya Hilmioğlu’nu tüm sınıf arkadaşları, 
hocaları, sevenleri ve ailesi adına rahmet 
ve özlem ile anıyorum. Nurlar içinde 
yatsın” ifadelerini kullandı.

Porf. Dr. Esendal; “Her alanda ilkeli, 
başarılı, bir ilki edinen ve gelenek haline 
getiren üniversitemizin Kurucu Rektörü Dr. 
Suat Günsel’in engin vizyonu, öngörüsü 
ve girişimciliğinin bir eseri olarak 2 kasım 
2009 tarihinde açılan ve ilk öğrencilerini 
alan Yakın doğu Üniversitesi Veter-
iner Hekimliği Fakültesi 1 yıllık İngilizce 
Hazırlık okulu sürecinin ardından 20 
Eylül 2010 tarihinde ülkenin, adanın, 
Türkiye’nin ve bulunduğumuz coğrafyanın 
ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu 
olarak meslek eğitim ve öğretim hayatına 
başlamıştır. Bu ilk ve tek özel veter-
iner eğitim kurumu olma özelliğini hala 
korumakta olan fakültemiz 1. Mezuniyet 
döneminde 10, 2. Mezuniyet döneminde 
21, 3. Mezunityet döneminde 30 ve şu 
anda içinde bulunduğumuz mezuniyet 
döneminde 32 olmak üzere toplam 93 
genç veteriner hekimi meslek camiamıza 
kazandırmıştır ve bunun haklı gururu ve 
sevincini sizlerle paylaşmaktayız. 

Fakültemizin kurulması sayesinde bugün 
bu salonda bir araya gelmemize ve 
bu gurur ve sevinç tablosunu birlikte 
yaşamamıza vesile olan Dr. Suat Günsel’i 
huzurlarınızda şükranlarımı sunmayı bir 
borç bilirim” dedi.

Prof. Dr. Esendal; 
“Genç Veteriner 
Hekimler Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Veterinerlik 
Fakültesinin Birer 
Mezunu Ve Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin 
Birer Fahri Temsilcisi 
Olarak Size Yakından 
İzleyeceğiz”
Prof. Dr. Esendal; “Veteriner Hekimlik 
Eğitimi uzun soluklu, zor ve çeşitlilik 
gerektiren bir eğitimdir. Kurum içi teorik 
ve pratik eğitimin yanı sıra; mezbaha 
uygulamaları, çiftlik ziyaretleri, işletme 
ziyaretleri ve klinik gibi kurum dışı uygu-
lama ağırlıklı bir eğitim söz konusudur. 
Eğitim materyallerin temelini hayvanların 
oluşturduğu veteriner hekimlik eğitiminde 
öğrenci ile eğitim materyalleri olan çeşitli 
hayvan türlerini uygun ortamda bir araya 
getirmek öğrenciye en kaliteli eğitim vere-
bilmenin olmazsa olmaz bir ön koşuludur. 
Kurulduğumuz tarihten bu yana denk 
üniversitemizin bize sağladığı olanaklar ve 
verdikleri destek sayesinde dersliklerin, 
öğrenci uygulama laboratuvarlarının, 
anatomi müzesi Bilimsel Araştırma

Prof. Dr. Şanlıdağ; 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi Kıbrıs’ın 
En Büyük Eğitim, 
Araştırma Ve Kültür 
Merkezi Olmuştur”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; 
“Kültürümüzün ileri uygarlık kurma 
faaliyetinin ön safında yer alacak biçimde 
geliştirilmesi kültürümüzü yakından 
ilgilendiren kesimlerini sağlam bilgi 
ışığında geliştirmekle mümkündür. 
Eflatun ve Aristo’dan başlayarak, 
günümüze dek uzanan süreçte bilgiyi 
üreten, yayan ve topluma sunulmasını 
sağlayan üniversiteler idealizmin felsefi 
esaslar üzerine temellenmiş; bilim ve 
eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde 
bütünleştiren kurumlardır. Yakın Doğu 
Üniversitesi süre gelen birikimi ve yüksek 
öğretimli oluşturduğu kültürüne dayanarak 
yaptığı bütün eylemlerinde Newton 
evrenine kuralları olan bilimsel akıl, 
bilimsel yöntem ve bilimsel etik vardır. 
Benimsediğimiz 3. Nesil üniversite modeli 
ile akademik çalışmaların, araştırmaların  
ve arge faaliyetlerinin ve tüm bilimsel 
çıktılarını toplum yararına sunmaktayız. 
Kuruluşundan bu yana geçen bu kadar 
kapsamlı ve yüksek düzeyli bilim ve 
eğitim kurumunun tarihi bakımından kısa 
sayılacak zaman dilimi içerisinde üniver-
sitemiz olağanüstü bir hızla gelişmiş ve 
Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve 
kültür merkezi olmuştur” dedi.

Laboratuvarları ve deney hayvanı 
araştırma laboratuvarının bulunduğu 
ana eğitim binamız ile birlikte ana eğitim 
binamız içinde yer alan tam teşekkürlü ve 
7/24 hizmet ve eğitim veren Hayvan Has-
tanemiz, şirinevlerde bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Havva Hanım Eğitim Öğretim 
ve Araştırma Çiftliği ve arapköyde bulunan 
at çiftliğinden oluşan eğitim kompleksimiz 
ile koşulu yerine getirmiş, ülkemiz ve 
öğrencilerimize en üst düzeyde bilimsel, 
güncel, yeni bilgiler içeren; çağdaş, 
günlük gereksinimlerini karşılayabilen ve 
mevkidaşlarıyla rekabet edebilir bir eğitim 
verilmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Esendal, “Genç Veteriner Hek-
imler. Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesinin birer mezunu ve Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin birer fahri temsil-
cisi olarak size yakından izleyeceğiz. 
Mesleğinizle göstereceğiniz başarı ve 
ilerlemeler bizler için en büyük gurur ve 
sevinç kaynağı olacaktır. Bugün sizlerle 
olan hoca öğrenci ilişkimiz sona erme-
ktedir. Ancak her son yeni bir başlangıç 
anlamına gelir. Şu andan itibaren sizlerle 
meslektaş ilişkimiz başlamaktadır. Şunu 
unutmayın ki bundan sonraki meslek 
yaşamınızda her ne zaman bize ihtiyaç 
duyarsanız bir meslek büyüyüğünüz olarak 
daima yanınızda olacak ve sizlere destek 
vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepi-
nizin mezuniyetinizi en içten dileklerimle 
kutlarım. Yolunuz, bahtınız ve şansınız 
açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Değerli mezunlarımız 
bugün alacağınız diplomalarınızla Veterin-
er Hekim ünvanını elde etmiş olacaksınız. 
Üniversiteden mezun olan çoğu öğrencinin 
uluslararası düzeyden ziyade ulusal 
düzeyde yarar gösterdiği görülmektedir. 
Mütevazi miktarda para kazanacak 
veya şöhrete kavuşacaksınız. Zamanla 
göreceksiniz, hepiniz değil ama çoğunuzun 
yazgısı böyle olacak. Hayata atıldığınızda 
kendinizi, toplumunuzu kurarken veya 
güçlendirirken bulacaksınız. Yazgınız 
böyle çıkarsa sevinin çünkü toplumlar bu 
dünyada elle tutulur tek şeylerdir gerisi 
boştur. Her geçen gün artacak deneyim 
ve bilgi birikiminizle kendi alanlarınızda 
aranan birer Veteriner Hekim olacağınıza 
yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile şahsım 
ve tüm öğretim elemanlarımız adına 
mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın 
süre sağlık, mutluluk ve başarı getirmenizi 
diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Konuşmaların ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal 
eşliğinde meslek yemini edildi.

Fakülte birincisi Veteriner Hekim Furkan 
Edilzer geleneksel olan yaş kütüğüne 
ismini çakmasının ardından bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Diplomaların takdimi ve geleneksel 
kep atma merasimi ardından mezun 
öğrenciler ve aileleri onuruna bir kokteyl 
gerçekleştirildi ve tören sona erdi.
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Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Özsöz, Enstitü müdürleri, bölüm 
başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından, Mühendislik 
Fakültesi öğretim elemanlarından Doç. 
Dr. Kamil Dimililer ile birlikte Derviş Paşa, 
Eyüp Kavalcı ve Zeki Erenköy’ün sunduğu 
müzik dinletisi ile devam etti. Ardından 
video gösterimi yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi’nde, 
Elektirik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisa-
yar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, 
Bio-Medikal Mühendisliği, petrol ve 
doğalgaz Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv 
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, Elektirik-Elektronik 
Teknolojileri Yüksek Teknikerliği Programı, 
Otomotiv Teknolojisi Programı, Elektronik 
Teknolojisi Programı olmak üzere 13 
bölümde 259 mezun verdi.

Prof. Dr. Özsöz; 
“İnanıyoruz Ki 
Yapacağınız İşlerde 
Sizlere Verdiğimiz 
Çağdaş Ve En Üst 
Düzey Bilgilerle Kısa 
Zamanda Kariyer 
Basamaklarını Hızla 
Çıkacak Ve Başarılar 
Elde Edeceksiniz.”
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Özsöz yaptığı konuşmada; 
“Burada bugün Yakın Doğu Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nden 2017-2018 
eğitim döneminde mezun olan genç 
mühendisler için buradayız. Burada 
aldıkları eğitim ile gerek ülkemizde 
gerekse uluslararası arenada büyük 
katkıları olacağı inancındayım. Değerli 
mühendisler yıllardır devam eden zorlu 
eğitim hayatınızın sürecini tamamlamış 
bulunmaktasınız. Arkanıza dönüp 
baktığınızda geçtiğiniz bu süreçte soluklu 
bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. 
Bugün kendinizin ve ailelerinizin yanı 
sıra ülkemize ve dünyaya karşı sorumlu 
genç mühendislersiniz. İananıyoruz ki 
yapacağınız işlerde sizlere verdiğimiz 
çağdaş ve en üst düzey bilgilerle kısa 
zamanda kariyer basamaklarını hızla 
çıkacak ve başarılar elde edeceksiniz. 
Sizler başarıdan başarıya koşarken Yakın

Yer Aldığı Sergi, Yakında 
Lefkoşa ve Güzelyurt’ta da 
Sanatseverlerle Buluşacak
Kırka yakın sinema afişinin yer 
aldığı sergide, Yeşilçam sinemasının 
üretiği Kıbrıs Milli Mücadele içerikli 
film afişlerinin yanı sıra, Hollywood 
yapımı olup Kıbrıs’ta çekilen filmler 
ve Türk Sineması’nın mekan olarak 
Kıbrıs’ı seçtiği filmlerin afişleri de 
yer alıyor.

Tarih aralığı olarak 1959-2014 
yılları arasındaki filmlerin 
afişlerinin yer aldığı sergi, Bilim ve 
Sanat Vakfı (BİSAV) bünyesinde 
çalışmalar yürüten, Türk Sineması 
Araştırmaları’nın (TSA) katkıları 
ile sanatseverlerin beğenisine 
sunuluyor. Kasap, Sergi’nin, 
Gazimağusa’daki sergilemeden 
sonra film afişlerinin, Güzelyurt ve 
Lefkoşa’daki sanat severlere de 
ulaştırılacağını belirtti.

Ayrıca kongrede, Yakın Doğu Üniver-
sitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi 
Doktora öğrencisi Tinotenda Chi-
ganze, “Beşeri Sermaye Bağlamında 
Kullanıcı Sermayesi: Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Kütüphanesi 
Üzerine Ampirik Bir Çalışma”; Yakın 
Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi 
Yönetimi Doktora öğrencisi Audrey 
Dumbra, “Kütüphanelerde Yapısal 
Sermayenin Ölçülmesi: Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Kütüphane 
Örnek Olayı”; Yakın Doğu Üniver-
sitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi 
Doktora öğrencisi Azadeh Ghafourian 
Alizadeh Tabrizi de “Kütüphane-
cilerin Sosyal Ağ Okuryazarlığı’nı 
Araştırma: Yakın Doğu Üniversitesi 
Büyük Kütüphanesi’nde Durum” adlı 
bildirileri başarıyla sunarak Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni temsil ettiler.

Kongrede, Prof. Dr. Mesut Yal-
vaç da, “Prof. Dr. Jale Baysal’a 
Saygı” adlı oturumun başkanlığını 
gerçekleştirerek Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesinden verilen bilgiye göre, 
İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve 
Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap tarafından hazırlanan sergide, 
sinemanın emektar oyuncularından 
Ayla Algan’ın katılımıyla City Mall 
AVM’de sinema ve sanata gönül 
verenler buluştu.

Doç. Dr. Fevzi Kasap; 
“Kıbrıs’ın Seçildiği Filmleri 
Anımsatmak Amacı ile Bu 
Proje Hayat Buldu”
Doç. Dr. Fevzi Kasap sergiyle alakalı 
yaptığı açıklamada; “Unutulan 
Kıbrıs ve Sinema temasını yeniden 
hatırlatmak, bilinmeyen Kıbrıs temalı 
ya da mekan olarak Kıbrıs’ın seçildiği 
filmleri anımsatmak amacı ile 2017 
yılından beri hayata geçirilmesi için 
üzerinde çalıştığımız bir proje olarak 
hayat buldu” dedi.

Hollywood Yapımı Kıbrıs’ta 
Çekilen Film Afişlerinin de

Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen 
bilgi ve teknoloji alanında yaşanan 
gelişmelerden etkilenerek bilgi 
merkezlerinde yaşanan değişim, 
dönüşüm sürecinin ele alındığı 
kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi 
öğrencileri bilgi ve belge yönetimi 
hakkında sundukları bildirilerle 
kongreye damga vurdu.

Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki 
öğrencileri, akademisyenleri, 
uygulamacıları ve ilgili meslek 
paydaşlarını, bu alana ilgi duyan 
birey ve kuruluşları bir araya 
getirerek karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunmalarına olanak sağlamayı 
amaçlayan kongrede, Hemşirelik 
Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden 
Ahmet Enes Güngördü, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Di-
yetetik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi İpek 
Canyakanlar, “Sağlık Okuryazarlığının 
Sağlık Bilimleri, Bilgi Belge Yönetimi 
Bilimi ve Onların Uygulama Alanları 
ile İlişkisi” adlı sözlü sunum ve yazılı 
bildiri sundular.

Doğu Üniversitesi’ni daha yücelterek bizi 
onurlandıracaksınız” diyerek sözlerine 
başladı.

Prof. Dr. Özsöz; “Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden 
Mezun Olmak Yeni 
Kapıların Açılmasına 
Olanak Sağlayacaktır.”
Prof. Dr. Özsöz; “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden mezun olmak 
yeni kapıların açılmasına olanak 
sağlayacaktır. bundan sonraki süreç 
sizin için öğrendiklerinizin yeni bilgilere 
uygulamasıdır. Günümüz dünyasında 
en önemli gelişmeler mühendislik ve 
tıp alanlarında olmaktadır. Bu nedenle 
tüm dünyaya açık olan bu bilgilerden 
yararlanmak sizlere kalmaktadır. Kim 
daha fazla çalışırsa bilgiye ulaşmak için 
o kazanacaktır. Bundan sonraki süreçte 
iş arayacaksınız. Kendi konumunuzla ilgili 
her iş olduğunda seçici davranmayın. 
O işi ve iş hayatını öğrenmeye çalışın. 
Bu deneyim size mesleki açıdan büyük 
avantajlar sağlayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Özsöz; “Güncel olanı yenilikleri 
takip edin, mühendislk literatürüne yeni 
giren endüstri ile ilgilenin. Önümüzdeki 
yıllar bunun uygulaması da olacaktır. 
Hayallerinizin arkasından gidin hayal gücü 
bilgiden çok daha önemlidir. Her zaman 
başınız sıkıştığında 3 kelimeyi tekrar 
edin; yapacağım, yapacaksın, yapacağız. 
Sizden isteğim sizleri bugünlere kadar 
her türlü fedakarlığı göğüsleyerek getiren 
ailenizi, ülkenizi ve üniversitemizi 
unutmamanızı talep eder, bundan sonraki 
hayatınızda hepinize üstün başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; 
“Değerli Mezunlar 
Sizlere Öğretilen 
Bilimsel Ve Etik 
Kurallara Daima Bağlı 
Kalınız.
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ise, “Bilgiyi 
üreten, yayan ve topluma sunulmasını 
sağlayan üniversiteler bilim ve eğitim gibi 
farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren 
kurumlardır. Yakın Doğu Üniversitesi 
kuruluşundan bu yana bilim ve eğitim 
kurumunun, tarihi bakımından kısa 
sayılacak zaman dilimi içerisinde 
olağanüstü bir hızla gelişmiş, Kurucu 
Rektörümüz Dr. Suat Günsel ve Mütevveli 
Heyeti Başkanımız Doç. Dr. İrfan

S. Günsel’in öngörüleri ve liderliğinde 
19 fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek 
yüksekokulu, araştırma ve uygulama 
merkeziyle 1600 öğretim elemanı ve 
27 bine yakın öğrencisine en iyi eğitim, 
öğretimi ve araştırma ortamını sağlamak 
amacıyla Kıbrıs’ın en büyük eğitim, 
araştırma ve kültür merkezi olmuştur” 
diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Sayın konuklar 
değişik zamanlarda farklı meslekler pop-
üler olabilmektedir. Bazen sağlık, bazen 
mühendislik, bazen hukuk ya da işletme 
gibi branşlar ön plana çıkabilmektedir. 
Bilime yön veren, bilim insanı seminerleri 
çerçevesinde her ay üniversitemizde 
iki ya da üç tane konuşmacı olmakta, 
Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversiteler-
inde alanlarında çok başarılı semin-
erler vermektedir. Bu bilim insanlarını 
incelediğimde büyük çoğunluğun 
mühendisler olduğunu fark ettim. Bu 
bilim insanlarının bazılarının Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde olması hatta bunun 
mühendislik fakültesi dekanı olması gurur 
verici” diye konuştu.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Değerli mezun-
lar sizlere öğretilen bilimsel ve etik 
kurallara daima bağlı kalınız. Artan 
rekabet ortamına uyum sağlayabilmek 
için buradan ayrıldıktan sonra mesleki 
tecrübelerinizi artırmaya yönelik eğitim 
ve araştırmalara devam ediniz. Her 
geçen gün artan deneyim, bilgi ve 
tecrübelerinizle kendi alanınızda aranan 
birer mühendis olacağınıza ve çalışmaya 
devam edeceğinize yürekten inanıyorum. 
Bu vesile ile şahsım ve kurmumuz adına 
mezuniyetinizi kutluyor yeni yaşamınızda 
sizlere sağlık, başarı ve mutluluk 
diliyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek 
konuşmasını noktaladı.

Tören, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Murat Kocaoğlu 
tarafından başta dereceye giren 
öğrencilere madalyalarının takdimi ve 
diplomaların takdimiyle devam etti 
ardından kep atma merasimi ile son 
buldu.

Mühendislik Fakültesi
Bahar Dönemi 
Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi

Film Afişlerinde Kıbrıs 
sergisi City Mall AVM’de 
açıldı

Sinema filmlerinde Kıbrıs’ı yansıtan, “Film Afişlerinde 
Kıbrıs” adlı film afişi sergisi, Gazimağusa’da 
sanatseverlerle buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Ankara’da temsil edildi
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Ürolojide Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon 
Sempozyumu gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel 
Kongre Merkezi’nde çok yoğun bir katılımla 
gerçekleşen, Üroloji alanında Fizy-
oterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının 
kullanımı ele alındığı sempozyumda 
‘Prostat Kanserinde Güncel Yaklaşımlar” 
konusu tartışıldı. Üç oturum halinde 
gerçekleşen, 7 konuşmacı ve 6 oturum 
başkanının yer aldığı sempozyumda üroloji 
alanındaki uygulamaların yeni olmasına 
dikkat çekildi.

Sempozyum, Fizyoterapi ve Rehabili-
tasyon mesleğinin Türkiye’deki kurucu 
hocalarından olan Yrd. Doç. Dr. Engin 
Akış’ın Fizyoterapi ve Rehabilita-
syon Mesleği’ndeki 50. yılına ithafken 
düzenlenen sempozyum, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından 
açılış konuşmaları ile devam etti. Kıbrıs 
Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Uzm. 
Fzt. Sn. Şahveren Çakartaş ile Birlik 
Üyesi Dr. Fzt. Sn. Özge Özalp sempozyum 
başkanları olarak yer aldılar.

Yrd. Doç. Dr: Akış: 
“Prostat Kanseriyle 
Fizyotreapi ve 
Rehablitasyon 
Uygulamaları Değişim 
Gösteriyor…”
Sempozyum Onursal Başkanı olan 
Yrd. Doç. Dr. Engin Akış yaptığı açılış 
konuşmasında, Türkiye ve KKTC’de ilk 
Ürolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Sempozyumu’nda mesleğinin 50. yılı 
anısına sempozyum onursal başkanlığına 
davet edilmekten büyük mutluluk 
duyduğunu dile getirerek duygularını 
kelimeler ile ifade edemeyeceğini söyledi. 
Kıbrıs’ın kendisi için çok özel bir yeri 
olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Akış, Yakın 
Doğu Üniversitesi Centre of Excellence 
ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’ne 
davetleri için teşekkür etti. Kanserin 
prevalansının artması ile yaşam kalites-
inin öneminin arttığını ve Prostat Kanseri 
sonrasında Fizyoterapi ve

Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Söz 
ve kurucusu Mehmet Remzi 
Okan’ın yanı sıra Kıbrıs’ın ilk 

kadın gazetecisi de olan kızı Bedia 
Okan’ın yaşanmışlıklarının tarihsel 
süreçte aktarıldığı belgeselin drama 
yönetmenliğini Ömer Evre ve görüntü 
yönetmenliği ise Zeyde Y. Örek 
üstendiler.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
oldukça yoğun ilgi gören “Söz’ün 
Son Kadını: Bedia Hanım” bel-
geselinin Kıbrıs galası; Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör yardımcıları, 
dekanlar, öğretim üyeleri, ülkemizdeki 
diğer üniversitelerin yöneticileri ve 
öğretim elemanları, TAK yönetim 
kurulu başkanı ve müdürü, Kıbrıs Türk 
Gazetciler Birliği başkanı, çeşitli basın 
kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, 
Okan Ailesi ve sanat severlerin katılımı 
ile gerçekleştirildi.

Ayla Algan ve Biket 
İlhan Galaya Onur 
Konuğu Olarak 
Katıldılar!
tGeceye ayrıca ünlü sinema ve tiyatro 
sanatçısı Ayla Algan ve ünlü yönet-
men Biket İlhan ise onur konuğu 
olarak katıldılar. Algan, filmden çok 
etkilendiğini ve Bedia Hanım karak-
terini Kıbrıs’ta sergileyeceği bir tiyatro 
oyununda canlandırma arzusunda 
olduğunu ifade etti. Diğer yandan, usta 
yönetmen Biket İlhan ise, filmden çok 
etkilendiğini ve tüm ekibi içtenlikle 
kutladığını belirtti.

Gösterim Öncesi
Yapılan 
Konuşmalarda Okan 
Ailesi’nin Kıbrıs Türk 
Basın Tarihindeki 
Önemi Vurgulandı
Gösterim öncesi açılış konuşmasını 
yapan Doç. Dr. Fevzi Kasap, belgeseli 
hazırlamalarındaki en önemli nedenin 
Kıbrıs Türk kadınının toplumsal 
gelişme içerisinde oldukça önemli 
bir rol üstlendiğini vurgulama gayesi 
olduğunu belirtti. Bedia Okan ve kız 
kardeşlerinin 1940’lı yıllarda oldukça 
zor koşullar altında kadının toplumsal 
yaşam içerisinde etkin rol üstlenerek

öncü oldukları kadar, Kıbrıs Türk 
kimliğinin korunması yönünde büyük 
uğraş verdiklerini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş 
ise yaptığı konuşmada, Remzi Okan 
tarafından çıkarılan ve adadaki 
Türk toplumunu bir arada tutmayı 
amaçlayan Söz Gazetesi’nin bizzat 
Atatürk tarafından desteklendiğine 
işaret etti. Bektaş, önce yarı Osmanlıca 
yarı Latin alfabesiyle yayınlanan 
gazetenin, daha sonra tamamen Latin 
alfabesiyle çıktığını hatırlattı. Bektaş, 
“Okan” soyadını da Atatürk tarafından 
verildiğini ifade etti.

Belgeselin hazırlanmasına katkı 
koyanlar arasında yer alan şair ve 
yazar Oktay Öksüzoğlu ise, gecede 
yaptığı konuşmada; Remzi Okan’ın 
büyük fedakarlıklarla Söz gazetesini 
çıkardığını, birkaç kez hapse atıldığını 
ve o dönemde gazetenin kızları 
tarafından hazırlandığını aktardı. 
Mehmet Remzi Okan’ın gönül rahatlığı 
ile gazeteyi kızlarına devrettiğini 
belirten Öksüzoğlu, Mehmet Remzi 
Okan’ın Kıbrıs Türk aydınları arasında 
oldukça önemli bir yere sahip olduğunu 
vurguladı.

Gösterim öncesi belgeselin yapım ve 
yönetiminde görev alanlara ve spon-
sor olarak katkı koyanlara teşekkür 
belgeleri takdim edildi.

Belgesel İle İlgili 
Fotoğraf Sergisi 
Açıldı
Gösterimle eş zamanlı olarak açılan 
fotoğraf sergisinde; Söz Gazetesi, 
Mehmet Remzi Okan ve Bedia Okan’a 
ait fotoğrafların yanı sıra, tarihi 
nitelikteki pek çok önemli belge de 
sergilendi. Mehmet Remzi Okan’a 
TBMM tarafından Kurtuluş Savaşı’na 
katkılarından dolayı sunulan takdir 
belgesinin de yer aldığı fotoğraf sergisi 
katılımcılar tarafından büyük beğeni 
topladı.

meslektir” dedi.

Dünyada ve ülkemizde toplumların bugün 
ve gelecekteki olası ihtiyaçlarının fizyoter-
apistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz 
kıldığını, her geçen gün bu alanda yeni 
yaklaşımlar ve tedavi yöntemlerinin 
bulunarak uygulamaya konulduğunu 
anlatan Prof. Dr. Serakıncı, “Fizyotera-
pistler, yataklı tedavi merkezlerinde ve 
başta ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / 
pediatrik nöroloji, psikiyatri, fizyoterapi 
ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, 
genel cerrahi, kadın sağlığı, kardiyoloji, 
kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları ve 
yoğun bakım üniteleri olmak üzere birçok 
klinikte ve hatta üroloji de dahil fizyoterapi 
ve rehabilitasyon uygulamalarının yeri 
bulunmaktadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Serakıncı, sözlerinin devamında 
Türkiye’de ve ülkemizde bir ilk olma 
özelliği taşıyan sempozyumda ev sahipliği 
yapmaktan ayrıca Fizyoterapi ve Reha-
bilitasyon Mesleği’nde 50. Yılını kutlayan 
Yrd. Doç. Dr. Sn. Engin Akış’ı sempozyum 
onursal başkanı olarak konuk etmekten 
onur duyduklarını söyledi.

Üroloji Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon 
Alanlarına İlişkin Farklı 
Konular İrdelendi…
Konuşmaların ardından sempozyum 
oturumlarına geçildi. Sempozyumda, Doç. 
Dr. Süha Akpınar “Prostat Kanserinde 
Güncel Tanı Yöntemleri”, Uzm. Dr. Özgür 
Altmışdörtoğlu “Prostat Kanserinde 
Radyoterapi”, Prof. Dr. Ali Ülvi Önder 
“Prostat Kanserine Cerrahi Yaklaşım”, Yrd. 
Doç. Dr. Nuriye Özengin “Prostat Cerrahisi 
Sonrası Üriner İnkontinansta Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyonda Değerlendirme”, Doç. 
Dr. Serap Özgül “Prostat Cerrahisi Sonrası 
Üriner İnkontinansta Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon”, Uzm. Dr. Ahmet Bindayı 
“Prostat Cerrahisi Sonrası Cinsel İşlev 
Bozuklukları ve Güncel Tedavi Yaklaşımları 
ve Uzm. Fzt. Batuhan Dericioğlu 
“Prostat Cerrahisi Sonrası Cinsel İşlev 
Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilita-
syon” konularında bilgiler paylaştılar.

Rehabilitasyonda kullanılan uygulama-
larda da değişim ve gelişimi de beraber-
inde getirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Akış, 
sempozyumun mesleki gelişime destek 
sağlayacağını kaydetti.

Şahveren Çakartaş: 
“Bir İlke İmza 
Atmaktan Onur 
Duyuyoruz”
Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı 
Çakartaş, sempozyuma ismini vererek bi-
zleri onurlandıran, 50 yıl önce Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Mesleğini Türkiye’de 
kurararak bugün bizlerin fizyoterapist 
olmasını sağlayan, sempozyum onursal 
başkanı, Yrd. Doç. Dr. Sayın Engin Akış’a 
şükranları sunarak, sempozyumun 
gerçekleşmesine büyük destek veren ve 
bizlere her türlü imkanı sunan, Yakın Doğu 
üniversitesi Centre of Exellence Başkanı 
Prof. Dr.Nedime Serakıncı’ya teşekkür 
ederek bir ilke birlikte imza atmaktan onur 
duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Serkancı, 
Fizyoterapistlik 
Mesleğinin Öneminden 
Bahsetti…
Centre of Exellence Başkanı Prof. Dr. 
Nedime Serakıncı da yaptığı konuşmada, 
Fizyoterapistlerin hareket ve fonksiyonun 
çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün du-
rumlarda yaşam kalitesinin arttırılmasında 
her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla 
hizmet verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Serakıncı: “Fizyoterapist-
lik mesleği, yaralanma, hastalık ve 
ayrıca yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon 
bozukluklarına bağlı hareket kısıklığına 
yol açan sorunların uzman bir hek-
imin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü 
değerlendirme yöntemlerini kullanarak 
tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygu-
lamaya yönelik bilgi ve beceriyi bir arada 
kullanarak, sağlık ve yaşam kalitesinin 
artırılmasında önemli görevleri olan bir

Söz’ün Son Kadını 
Bedia Hanım 
Belgeselinin Kıbrıs 
Galası Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler 
Birliği işbirliğinde Türkiye ve KKTC’de ilk olma özelliği taşıyan “Ürolojide 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenlendi.

Yapım ve genel yönetmenliğini Yakın Doğu 
Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap’ın üstlendiği “Söz’ün Son Kadını: 

Bedia Hanım” Belgesel filmin KKTC galası 
ve fotoğraf sergisi Yakın Doğu Üniversitesi 

Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

Törene, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı 
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, Kıbrıs 
Türk Diş Tabibleri Odası Başkanı Dr. Ahmet 
Özant, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın 
Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, enstitü 
müdürleri, bölüm başkanları, öğrenciler ve 
aileler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın 
okunması ile başlayan tören Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi 
İlyas Abdullini’nin müzik dinletisi ile devam 
etti.

Prof. Dr. Ulusoy; 
“Fakültemiz Bu Yıl 12’si 
Yabancı 82 Mezun 
Vermenin Mutluluğunu 
Sizlerle 
Paylaşmaktadır.” 
Açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy; “Yakın 
Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesi 7. Dönem mezunlarının ant içme ve 
diploma törenine hoşgeldiniz. Fakültemiz 
bu yıl 12’si yabancı 82 mezun vermenin 
mutluluğunu sizlerle paylaşmaktadır. 2007 
yılında kurulan fakültemiz 2011/2012 
döneminde 27 diş hekimiyle ilk mezunlarını 
vermiş, daha sonraki dönemelrde bu sayı 
giderek artmış ve bugün ki mezunlarımızla 
beraber sayı 514’e ulaşmıştır. Bu haklı 
gururu yaşamamızı sağlayan Kurucu 
Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel başta olmak 
üzere tüm akademik ve idari kesimden 
değerli kadromuzu ve emeği geçen herkesi, 
çocuklarını bizlere emanet eden değerli ve-
lileri şükranla anıyoruz, hepinize teşekkür 
ederim” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Ulusoy; “Fakültemizde Türkçe 
ve İngilizce olmak üzere iki şube halinde 
eğitim verilmektedir. Bu yıl ingilizce diş 
hekimliği lisans programında 424 Türkçe 
diş hekimliği lisans programında ise 807 
olmak üzere toplam 1231 öğrenciye eğitim 
verilmiştir. Doktora programında ise 67 
öğrenci lisans üstü eğitim almakta ve 
araştırma yapmaktadırlar. Bütün bu eğitim 
hamleleri yanında fakültemiz akademik 
kadrosu bilimsel araştırma ve yayın konu-
sunda da ön sıralarda yer almakta, ulusal 
ve uluslararası kongrelerde KKTC’nin sesini 
duyurmaktadır. Genç fakültemizin kısa 
sürede bu düzeye ulaşmasını sağlayan 
çalışma arkadaşlarımı özverili 

çalışmalarından dolayı kutluyorum. Her 
düzeyde kendisini kabul ettirmiş saygın 
öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip 
mezunları her yerde seçilen bir fakülte 
olma ilkesiyle yolumuza devam etmekteyiz. 
Atatürk ilkelerine bağlı, eleştirel düşünceye 
ve bilimsel anlayışa sahip özgüven ve 
hoşgörüsü olan etik değerlere saygılı, 
çağdaş diş hekimleri yetiştirmeye devam 
ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ulusoy’un ardından mezunlar 
adına dönem birincisi diş hekimi şerife 
köle bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; 
“Kendi Alanlarınızda 
Aranan Birer Diş Hekimi 
Olacağınıza Yürekten 
İnanıyoruz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “Kül-
türümüzün ileri uygarlık kurma faaliyetinin 
ön safında yer alacak biçimde geliştirilmesi 
kültürümüzü yakından ilgilendiren kesim-
lerini sağlam bilgi ışığında geliştirmekle 
mümkündür. Eflatun ve Aristo’dan 
başlayarak, günümüze dek uzanan 
süreçte bilgiyi üreten, yayan ve topluma 
sunulmasını sağlayan üniversiteler ideal-
izmin felsefi esaslar üzerine temellenmiş; 
bilim ve eğitim gibi farklı unsurları 
bünyesinde bütünleştiren kurumlardır. 
Yakın Doğu Üniversitesi süre gelen birikimi 
ve yüksek öğretimli oluşturduğu kültürüne 
dayanarak yaptığı bütün eylemlerinde 
Newton evrenine kuralları olan bilimsel 
akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etik vardır. 
Benimsediğimiz 3. Nesil üniversite modeli 
ile akademik çalışmaların, araştırmaların 
ve ARGE faaliyetlerinin ve tüm bilimsel 
çıktılarını toplum yararına sunmaktayız. 
Eğitimde en güncel yöntemleri kullanarak 
evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve 
eleştirel düşünebilen; araştıran, sorgu-
layan bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma 
süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim 
yöntemlerini uygulama yetkisi olan 
alanına hakim bireyler ve araştırmacılar 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Değerli mezunlar 
her geçen gün artacak deneyim ve bilgi 
birikiminizle kendi alanlarınızda aranan 
birer Diş Hekimi olacağınıza yürekten 
inanıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve tüm 
öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi 
kutluyor, yeni yaşamınızın sağlık, mutluluk 
ve başarı getirmenizi diliyorum” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Dr. Özant; “Bugünden 
Sonra Toplumumuzun 
Ağız Ve Diş Sağlıığını En 
Üst Düzeyde 
Koruyacak Olan 
Diş Hekimleri Olrak 
Meslek Hayatınıza 
Atılıyorsunuz.”
Prof. Dr. Şanlıdağ’ın ardından konuşma 
gerçekleştiren Kıbrıs Türk Diş Tabibleri 
Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant da; “Çok 
zor, uzun, zahmetli ve stresli bir eğitimi 
başarıyla tamamlamış, alacağınız diplo-
malar ile de bu başarınızı taçlandırmış 
olacaksınız. Mezun olarak içtiğiniz ant ile 
Diş Hekimliği öğrenci kimliğinizden Diş 
Hekimliğine geçiş adımı atmış oluyor-
sunuz ancak bu öğrenciliğinizin bittiği 
anlamına gelmiyor. Hekimlik mesleği 
yaşam boyunca süren bir öğrenciliktir. 
Bilgi birikiminizi ve becerilerinizi artımaya 
ve kendinizi geliştirmeye devam etmek 
kaçınamayacağınız bir yükümlülüğünüzdür. 
Bugünden sonra toplumumuzun ağız 
ve diş sağlığını en üst düzeyde ko-
ruyacak olan diş hekimleri olarak meslek 
hayatınıza atılıyorsunuz. Maddi ve manevi 
tüm desteğini ortaya koyarak sizlerin 
yetişmesinde emeği geçen herkese, tüm 
ailelere ve hocalara teşekkürlerimi sunuyor 
sizleri sevgiyle kucaklıyorum” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Dr. Besim; “82 Mezun 
Pırıl Pırıl Mezun 
Diplomasını Alıp Diş 
Hekimi Olarak Hayata 
Atılmaya Hazırlanıyor.”
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, KKTC 
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ise; “Çok 
değerli mezunlar eminim ki diş hekimi ol-
mak sizler için hayatta çok büyük bir şans 
olacak. Ben diyorum ki hastalarınız çok 
ama çok sevin, onların sadece ağızlarına 
dişlerine değil yüreklerine dokunun. Bir 
süre sonra göreceksiniz ki onlar sizin 
aileleriniz gibi olacaktır. Biliyorum ki 
buradan çıkacak mezunlar dünyanın bir 
çok yerinde bizim aslında elçimiz olacak. 
82 tane mezun pırıl pırıl mezun diplomasını 
alıp diş hekimi olarak hayata atılmaya 
hazırlanıyor. Tüm mezunlara yolunuz 
açık olsun diyorum sevgiyle saygıyla 
kucaklıyorum, selamlıyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dereceye giren 
öğrencilere madalya ve diploma takdi-
minde bulundu daha sonra sırasıyla mezun 
öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2017-2018 
Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni AKKM Büyük Salon’da 
gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi 7. 
Dönem Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi
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Eğitimleri Kinesio University 
eğitmenleri olan Prof. Dr. Gül 
Baltacı ve Doç. Dr. Nihan 
Özünlü Pekyavaş tarafından 
gerçekleştirilen eğitimde 
Kinesiotaping 1-2 Temel ile 
İleri Teknikler ve Kavramlar 
Eğitimi gerçekleştirildi. 17 
fizyoterapistin katıldığı KT-1 
ve KT-2 eğitimlerinin başarı 
ile tamamlandığı bildirilirken 
kursu başarı ile tamam-
layan katılımcılara “Kinesio 
University tarafından onaylı 
Uluslararası Sertifika” verildi.

İki bölümde gerçekleştirilen 
eğitimlerin ilk bölümünde 
(KT1) temel Kinesiotaping 
konsepti hakkında bilg-
ilendirme ve kas tekniklerini 
içeren eğitimler verildi. İkini 
bölümde ise (KT2) me-
kanik, space, lenfatik ve 
dolaşımsal, fonksiyonel, 
fasya, ligament ve tendon 
koreksiyon yöntemlerini 
içeren eğitimler verildi. Her 
iki eğitimde yer alan tüm 
teknikler vaka tartışmaları 
ile desteklendirildi. Eğitimler 
sonunda kursu başarı ile 
tamamlayan katılımcılara 
Kinesio University tarafından 
onaylı Kinesio uluslarası 
alanda geçerliliği olan sertifi-
kalar verildi.

Sertifikalar Yakın Doğu 
Üniversitesi Centre of 
Excellence Başkanı Prof. Dr. 
Nedime Serakıncı, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı 
başkanı Prof. Dr. Finn Ras-
mussen ve Kinesio University 
eğitmenleri olan Prof. Dr. Gül 
Baltacı ve Doç. Dr. Nihan 
Özünlü Pekyavaş tarafından 
katılımcılara verildi.

Uluslararası 
Geçerliliğe 
Sahip…
Prof. Dr. Finn Rasmus-
sen yaptığı açıklamada, 
uluslararası geçerliliği

bulunan bu eğitimin bir kez 
daha ev sahipliğini üstlen-
menin önemini vurgulayarak 
yeni tedavi seçeneklerinin 
hastaların iyleşme sürecinde 
etkili olacağını ümit ettiklerini 
söyledi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı 
ise, Kinesio University iş 
Birliği ile ilk eğitimin Ağustos 
2016 yılında gerçekleştiğini 
ve uluslararası geçerliliği 
olan eğitimi bir kez daha 
gerçekleştirmekten onur 
duyduğunu söyleyerek kurs 
eğitmenlerine işbirlikleri için 
teşekkürlerini sundu.

Kinesio 
Bantlama 
Tekniği Solunum 
Hastaları ile 
Kalp Hastalarına  
Uygulanabiliyor
Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi, Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Kardiyopul-
moner Rehabilitasyon 
Ünitesi sorumlusu Uzm. Fzt. 
Şahveren Çakartaş da, kas 
iskelet sistemi problem-
leri, nörolojik ve pediatrik 
hastaların tedavisi, mekanik 
ve fonksiyonel bozuklukların 
düzeltilmesi sırasında 
kullanılabilecek tekniklere 
yardımcı olan ve fizy-
oterapistler tarafından gerek 
klinikte gerekse performansın 
devam ettirilmesinde ve 
yaralanmaların önlenmesinde 
kullanılan kinesio bantlama 
tekniğinin solunum hastaları 
ile kalp hastalarında da 
uygulanabileceğini belirtti. 
Çakartaş Kinesio Bantlama 
eğitimini düzenlenen ilk 
eğitimde aldığını belirterek 
ve hala hazırda bu konuda 
Prof. Dr. Finn Rasmussen ile 
birlikte yürüttükleri projeleri 
olduğunu dile getirdi.

Uluslararası 
Kinesio Bantlama
Eğitimine 2. Kez 
Ev Sahipliği 
Yaptık

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence 
ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı ile Kinesio University 
işbirliği ile ikinci “Uluslararası Kinesio 
Bantlama” eğitimi düzenlendi.
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