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kültür sanat yaşam sağlıkakademik
Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Özel 
Yetenek Sınavı 
Başvuruları Sürüyor

Beslenmeyle İlgili 
Doğru Bilinen 
Yanlışlar

Akıllı ve Otonom 
Sistemler Hayata 
Geçiriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Beslenme ve Diyetetik 
Merkezi Diyetisyeni Banu Özbingül 
Arslansoyu, beslenmede 
doğru bilinen yanlışlarla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi 
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim 
Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için 
Lisans, Yüksek Lisans ve 
Doktora başvuruları sürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi 
mühendisleri gerçeğe yakın 
modellenen bir arabayı insansız 
olarak kampus içerisinde trafik 
kurallarına uyarak dolaştırmayı 
başardı.

AYRINTILAR 6’DA AYRINTILAR 13’TEAYRINTILAR 9’DA

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
ülkemizdeki sanatsal 
yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, 
kültürel kimliği uluslararası 
sanat ortamıyla paylaşmak 
ve toplumun sanatla 
bütünleşmesini 
sağlamak amacıyla 
oluşturduğu Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’nin temelleri 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın katılımıyla atıldı. 

KIBRIS MODERN 
SANAT MÜZESİ’NİN 

TEMELLERİ ATILDI
temsilcisi, milletvekilleri, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İ. Günsel ile Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat 
Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Cemre Günsel Haskasap, 
rektörler, rektör yardımcıları, 
dekanlar, sanatçılar, davetli misa-
firler ve Yakın Doğu Üniversitesi 
çalışanları yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, 

20 bin metrekare alana sahip 
14 farklı salondan oluşacak 
olan “Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi” temel atma törenine, 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 
Başbakan Tufan Erhürman, 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Düsen Kaseinov, Gagavuzya 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali 
Ulah, Etiyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Temsilcileri, Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal 
Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı 
Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi 

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 
ilgili hazırlanan tanıtım videosu 
ile müzede yer alacak değerli 
eserlerden bir kesitten oluşturulan 
sinevizyon gösterimi yapıldı.

Törende; Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit 
Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. Günsel, Gagavuzya 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali 
Ulah, TÜRKSOY Genel Sekreteri 

Düzen Kaseinov, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 
Başbakan Tufan Erhürman ile 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
birer konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından plaket takdimi yapılarak, 
temel atma butonuna basıldı.

AYRINTILAR 2’DE

Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE ekipleri tarafından 2014 
yılında üretilen RA 25 ile 2016 yılında üretilen RA 27’nin 
ardından yeni nesil üçüncü güneş enerjili araba RA30’un 
üretim çalışmalarına başlandı.

3. Güneş Enerjİlİ Araba RA30 
İçİn Çalışmalara Başlandı

AYRINTILAR 4’TE

Yüksek Lisans ve 
Doktora Kayıtları 

Devam Ediyor
YÖK ve YÖDAK onaylı 143 yüksek lisans, 

75 doktora programlarına 2018-2019 öğretim 
yılı güz dönemi kayıtları devam ediyor.
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20 bin metrekare alana sahip 
14 farklı salondan oluşacak 
olan “Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi” temel atma törenine, 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 
Başbakan Tufan Erhürman, 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Düsen Kaseinov, Gagavuzya 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali 
Ulah, Etiyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Temsilcileri, Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal 
Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı 
Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi 
temsilcisi, milletvekilleri, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İ. Günsel ile Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat 
Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Cemre Günsel Haskasap, 
rektörler, rektör yardımcıları, 
dekanlar, sanatçılar, davetli misa-
firler ve Yakın Doğu Üniversitesi 
çalışanları yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 
ilgili hazırlanan tanıtım videosu 
ile müzede yer alacak değerli 
eserlerden bir kesitten oluşturulan 
sinevizyon gösterimi yapıldı.

Törende; Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit 
Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. Günsel, Gagavuzya 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali 
Ulah, TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düzen Kaseinov, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 
Başbakan Tufan Erhürman ile 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
birer konuşma yaptı. Konuşmaların 
ardından plaket takdimi yapılarak, 
temel atma butonuna basıldı.

Prof. Dr. Ümit 
Hassan: “Sanat 
Yoluyla Köklerimize 
ve Geleceğimiz 
Uzanacağız”

sanatının başlangıcından itibaren 
günümüze kadar yarattıklarıyla 
sanatın gelişimine öncülük etmiş 
ve katkı koymuş ressamların 
eserleri yer alacağını aktardı.

Ülkenin dört bir yanına kurdukları 
sağlık kuruşları, hayata 
geçirdikleri toplumsal fayda 
odaklı projelerler, ülke insanını 
her alanda özgürleştiren bayrağı 
taşıdıklarını dile getiren Doç. 
Dr. İrfan S. Günsel, şimdiyse 
sanat yoluyla hem insanımızın 
hem de dünya insanının ruhunu 
ve kalbini özgürleştirmeyi gaye 
edindiklerini anlattı. “Teknoloji ve 
endüstri alanındaki projelerimizle 
robotlarımızla, Günselimizle, 
tıbbi teknolojimizle ülkemizin ve 
halkımızın endüstri ve teknoloji 
alanında verdiği özgürlük mü-
cadelesinin bayrağını taşıyan bir 
aile olduk” diyen Doç Dr. Günsel, 
ülkemizin toplumsal ve bireysel 
özgürleşme süreçlerin de en 
önemli yapıtaşlarından biri olacak 
olan Kıbrıs Modern Sanatlar 
Müzesi ile sanatı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden tüm dünyayla 
paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

“Adada kıtalı gibi yaşamak” 
sloganından hareketle, 30 yıllık 
köklü bir eğitim geleneğine sahip 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
bir ilke daha imza attığına vurgu 
yapan Doç. Dr. Günsel, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin kuruluşundan bu 
yana kültür ve sanatı, bilimsel 
çalışmalarla ve toplumsal fayda 
odaklı projelerle bütünlük içinde 
yürütmeyi ilke edindiğini söyledi. 
Doç. Dr. Günsel, “Temeli atılan 
sanat müzesinin Yakın Doğu 
Ailesinin geleceği inşa edip ona 
yön verirken tarihine, eğitimine, 
ekonomisine ve sağlığına olduğu 
kadar kültürüne ve sanatına 
da sahip çıkma misyonunun en 
önemli ve anlamlı anıtlarından biri 
olacaktır” dedi.

“Dünya ve Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti İçin 
Önemli Bir Gün”
Gagavuzya Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Vitali Ulah ise 
konuşmasında, bulunmaktan 
memnuniyet duyduğu temel 
atma töreninin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve dünya için önemli 
olduğunu belirtti.

E-kültürün önemine dikkat çeken 
Vitali Ulah, kültürün bir güç

KIBRIS MODERN 
SANAT MÜZESİ’NİN 

TEMELLERİ ATILDI

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülkemizdeki sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel 
kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini 
sağlamak amacıyla oluşturduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelleri 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla atıldı. 

Törende ilk sözü alan Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit 
Hassan, Kıbrıs Türk sanatçılarının 
varlığımızı renklendirdiği, 
insanımızın bütünlüğüne doğru 
atılmış büyük bir adım olan 
“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin 
oluşumunun başlangıç anını 
yaşadıklarını söyledi.

Müze ile sanatçıların dünyasından 
hareketle köklerimize, 
geleceğimize, Kıbrıs’ımızın beşeri 
yaratıcılığına uzanılacağını dile 
getiren Rektör Prof. Dr. Hassan, 
sanat yoluyla ülke ve insanımızın 
tarihsel, psikolojik birleşmesine 
katkıda bulunulacağını, özel-
likle resim sanatının ekoller-
inin farklı bilinç ve bilinçaltı 
bombardımanları konusunda 
halkımıza sunulacağını söyledi. 
Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel 
organizasyonları yanı sıra kültürel 
ve sanatsal faaliyetleriyle de 
önder bir üniversite olduğunu ifade 
etti. Prof. Dr. Hassan, Yakın Doğu 
Üniversitesinin sanat dünyasında 
da çok boyutlu gösteriler, sahne 
sanatları, sergi ve eğitim

olduğunu ve kültür sayesinde 
ülkelerin kalkındığını ifade etti. 
Açılacak olan müzede, Gagavuzya 
ve Moldovya’dan sanatçıların 
resimlerinin yer alacağını söyledi. 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in çok 
önemli bir dostları olduğunu söye-
lyen Ulah, Yakın Doğu Üniversitesi 
ile güzel işbirliği yaptıklarını her 
yıl 10 öğrenciye burs sağlandığını 
aktardı. Desteklerinden dolayı 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
teşekkürlerini sunan Vitali Ulah 
Gagavuzya halkı adına saygı ve 
selamlarını sundu.

Prof. Dr. Düsen 
Kaseinov: “Müze 
Kültürel Zenginliğin 
Sanat yoluyla 
aktarılmasına 
Önzülük Edecek…”
Törende söz alan TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düzen Kaseinov, Yakın 
doğu Üniversitesi tarafından 
sanatı yaratıcı kitlerere ulaştırmak, 
kültürel kimliği sanat ortamıyla 
paylaşmak ve toplumu san-
atla bütünleştirmesini sağlamak 
amacıyla kurulan Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’nin temel atma 
töreninde bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
ilk sanat müzesi olma özelliği 
taşıyacak olan bu yapının, modern 
ve çağdaş alandaki yapıların serg-
ilenmesine fırsat vereceğini akta-
ran Kaseinov, kültürel zenginliğin 
sanat yoluyla aktarılması ve 
bu mirasın korunarak geleceğe 
aktarılmasına öncülük edeciğini 
belirtti.

Kaseinov, “Müze kültürünün 
tanıtılmasına, yaşatılmasına 
ve müze toplum ilişkisinin 
gelişmesine vesile olacak olan bu 
girişimi takdir ediyor ve gönülden 
destekliyoruz. Kıbrıs’ın güzide 
üniversitesi olan Yakın Doğu 
Üniversitesinde açılacak olan 
müze sadece KKTC değil, Türk 
dünyası ve dünya için anlam teşkil 
ediyor. Bu girişim sayesinde dünya 
mirası korunacak, ülke turizminin 
zirvelere taşınacağına inanıyoruz. 
Sanat kurumuna kaktı sağlayacak 
sanat, bilim ve kültür insanlarına 
şükranlarımı sunuyorum. kalkınma 
refahı için eğitim ve bilim alanında 
üstün çaba sarf eden Dr. Suat 
İ. Günsel’i kutluyor ve müzenin 
Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sanat Merkezi 
Hizmete Giriyor… 
Yakın Doğu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ümit Hassan, 9 
Eylül 2018 tarihinde Yakın Doğu 
Üniversitesi Sanat Merkezi’nin 
hizmete gireceğini duyurdu. 1500 
metrekare alana sahip olacak 
merkezde, 3 sergi salonu ile 
alanda resim çalışmaları atölyesi 
yer alacak. Prof. Dr. Hassan, Dr. 
Suat Günsel camisi ile 14 katlı 
rektörlük binasının da hızla 
tamamlandığını aktardı.

Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel: “Kıbrıs Türk 
Halkı’nın Uluslararası 
Alanda Özgürce Yer 
Alması 
Mücadelesinde Bir 
Mihenk Taşı İnşaa 
Ediyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel, Yakın Doğu Ailesinin ül-
kemize ve dünyaya kazandıracağı 
yeni bir anıtsal eser olan sanat 
müzesinin hem düşünce ve duygu 
hem de mekan olarak

Sanata destek vererek gelişimi 
sağlamak adına bakanlık olarak 
hem kendi ülkemizde yaşayan 
toplumun kültürüne hem de 
dünyanın kültürel gelişimine ışık 
tutmaya çalıştıklarını söyleyen 
Bakan Özyiğit, bir dünya markası 
olacak olan Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin ülkemize, bölgemize, 
sanata ve sanatçılara hayırlı 
uğurlu olmasını temenni etti.

Başbakan Tufan 
Erhürman: “Bu Proje 
Kıbrıs Türk Halkının 
Uluslararası Alanda 
Görünürlülüğünü 
Artırmada Çok 
Önemli Bir Atılım”
Başbakan Tufan Erhüman da 
yaptığı konuşmada, Kıbrıs modern 
sanatlar müzesi açılması hayalinin 
sanatçı ve sanatseverlerin onlarca 
yıllık bir hayali olduğunu belirterek 
müzenin temellerinin atılmasının 
halkımız adına yüreğe su serpen 
bir olay olduğunu söyledi.

Eserin ortaya çıkmasıyla halkın 
geleceği açısından önemli olan bir 
takım şanslara sahip olunacağını 
dile getiren Başbakan Erhürman, 
gelecek nesillerin Kıbrıs Türk 
halkının resim ve heykel sanatında 
neler yaptığını toplu bir biçimde 
görme fırsatı bulacaklarını belirtti. 
Bu atılımın çocukların hayatında, 
ufkunda ve geleceğinde de belir-
leyici olacağından söz eden Erhür-
man, ülkeye gelen turistlere gezi 
yapılırken Kıbrıs Modern Sanatlar 
Müzesi’ni geziniz deme olanağına 
da sahip olunacağını söyledi.

Ekonomik ve kültürel kalkınmanın 
yan yana götürülmesinin önemine 
değinen Erhürman, kültürel, 
sanatsal, spor ve bilimsel 
alanda Yakın Doğu Üniversitesinin 
katılarıyla ileriye doğru atılım 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Kıbrıs sorunun çözümlenemediği 
koşullarda, uluslararası alanda si-
yaseten görünürlüğun engellenmiş 
olmasına rağmen, spor, sanat, 
kültür ve bilimle önümüze konulan 
engelleri bu atılımlarla aşmanın

geçmişimizle bugünümüzü ve 
geleceğimizi birbirine bağlayacak 
bir proje olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri kopmuş 
demektir.” sözünü ilke edindiğini 
dile getiren Doç Dr. Günsel, sanat 
alanında ülkemize kazandırılacak 
bu anıtsal eserle, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti halkının, 
hem kendi ülkelerinde hem de 
uluslararası alanda özgürce var 
olma ve kökleşme mücadele-
lerinde yeni bir mihenk taşı 
kazandıracağını belirtti.

Doç. Dr. İrfan Günsel, Kıbrıs 
Türk sanatının ülke ve dünyaya 
tanıtılmasında etkin bir rol oy-
nayacak olan müzenin bir yandan 
halka ve sanatçılara Kıbrıs Türk 
sanatlarının tanıtımını sağlarken 
diğer yandan ülkemiz sanatçılarına 
kendi yarattıkları sanat eserlerini 
sergileme imkanı sunacağını 
kaydederek, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin içerisinde, Kıbrıs Türk

gösteriyorlar. Bu temel atma töreni 
Kıbrıs Türk halkının uluslar arası 
alanda görünürlülüğünü artırma 
hedefinde çok önemli bir atılımıdır. 
Yakın Doğu ailesine teşekkürlerimi 
sunarken tebrik ve takdirlerimi 
iletirim” dedi.

Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı: 
“Müze, Turizm 
Açısından Önemli Bir 
Çekim Merkezi Haline 
Gelecek…”
Törende son sözü alan 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 
önemli bir başlangıç noktasında 
olduklarını ifade ederek, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nin dış dün-
yadan gelecek toplumlar açısından 
önemli bir çekim merkezi olacağını 
söyledi.

Müzenin sadece kendi insanımıza 
sunulan bir olanak değil, aynı za-
manda turizm açısından da önemli 
bir çekim merkezi oluşturacağına 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Akıncı, “Önemli şehirlerde resim 
ve sanat müzeleri ziyaret merke-
zleri arasında yer alıyor. Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi de, kendi 
toplumumuz dışında dış dünyadan 
gelecek toplumlar açısından çekim 
merkezi oluşturacaktır” dedi.

Temeli atılan Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin sadece toplumsal 
ölçekte değil bir çok önemli 
dünya şehirlerinde gördüğümüz 
etkinlikleri de içerisinde 
barındırabileceğini dile getiren 
Akıncı, müzenin sanatçıların 
daha fazla ürün verme ortamı 
oluşturacağına inanç belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesinin 
halka, topluma, gençlere ve 
üçüncü ülkelerden gelen gençlere 
sunduğu imkanlarla herkesin 
göğsünü kabarttığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Akıncı, toplu-
mun sanat ve kültür etkinlerini 
gerçekleştirmesi konusunda da 
ciddi alt yapılar oluşturduğuna 
vurgu yaptı.

faaliyetleri ile önemli perfor-
manslar sergilediğini kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat Günsel’in Modern 
Sanat müzesinin fikir ve estetik 
değerlendirmesini üstelendiğini 
anlatan Prof. Dr. Hassan, 
müzede yer alacak resimlerin 
temsil hüviyetini de önemsey-
erek zamanlarını, ekollerini 
ve tarzlarının dikkate aldığını, 
ülkemizin sanat hayatı öyküsünü 
ve geçmişin temsilini sağladığını 
söyledi.

Kıbrıs modern sanat müzes-
inin geniş bir anlam yelpazesi 
içerisinde düşünülmesi gerektiğine 
vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ümit 
Hassan, “Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesini esasen Türkçe konuşan 
ülkelerin ressamların değerli 
eserlerini sağlam ve sürekli kılma 
görevi ile karşı karşıyadır. Müzede, 
sadece 10 yıllarda resmedilmiş 
tablolar değil, eskiden bugüne ve 
geleceğe el sallayan resimler yer 
alacaktır” dedi.

Bakan Cemal Özyiğit: 
“Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi Bir Dünya 
Markası Olacak”
Güzel ve anlamlı bir etkinlikte yer 
almaktan mutluluk duyduğunu be-
lirten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
Cemal Özyiğit ise, Kıbrıs Türk 
toplumunun neler yapabileceğinin 
hayallerinin ne kadar büyük ve 
geniş olduğunun yeni bir örneğini 
gördüklerini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektör Suat Günsel’in hep ilklere 
imza attığını belirten Bakan 
Özyiğit, “Hayallerini toplumun hay-
alleri ile örtüştürerek Kıbrıs Türk 
toplumunun dünyada varoluşunun 
simgelendiği açılımlar yapması 
ülkemiz için önemlidir” sözlerini 
kullandı.

Bilimsel etkinliklerin yanı sıra 
sanatsal etkinliklerle bir sanat 
eseri olacak olan müzenin aynı za-
manda Türk soyundan gelen ancak 
farklı coğrafyalarda kendi kültürel 
kimlikleriyle evrimlerini devam et-
tiren topluluklarının yansımalarının 
serinleneceği çok anlamlı bir eser 
olacağını kaydeden Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 
“Dünyanın her yerinde aynı soydan

gelip farklı şekilde gelişen ama 
hem ortak yönlerimizi hem 
farklılıklarımızı görmek, bunları 
kaynaştırmak, belleğimize 
kazıyarak gelecek nesillere devam 
ettirmek ve gelecek nesillerin 
bunları bilerek şekillenmesini, 
onların kültürel gelişimini de 
bu şekilde devam ettirmesini 
sağlamak açısından öncü bir 
proje oldu. Yakın Doğu Üniversitesi 
ailesini kutlarım” dedi.

mümkün olduğunun ortaya 
çıktığını kaydeden Başbakan 
Tufan Erhürman: “Yakın Doğu 
Üniversitesinin robotik takımının 
uluslararası alanda gösterdiği 
dünya birinciliği siyasi engellerin 
bu alanda sanıldığı kadar sınır 
koymadığını gösterdi. Bireysel 
sporcuların sergilediği başarılar 
da ortada. Resim, heykel 
sanat, alanında faaliyet gösteren 
sanatçılar siyasi sınırın söz 
konusu olmadığını başarılarıyla

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 
temel atma töreninde 
bulunmasından memnuniyet 
belirten Mustafa Akıncı, müzenin 
hayırlı olmasını temenni ederek 
sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından müzenin 
oluşmasına katkı koyanlara plaket 
takdim edildi. Plaket takdiminin 
ardından temel atma butonuna 
basılarak temel atma töreni sona 
erdi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 
inşaatı tamamlandığında 

modern ve estetik mimarisiyle 
göz kamaştıracak... 
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Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğrenci Dekanlığı, 2018-
2019 Akademik Yılı Güz 

Dönemi Oryantasyon Günleri 24 
Eylül – 3 Ekim 2018 tarihleri 
arasında düzenleniyor. Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne katılacak 
olan yeni öğrencileri ağırlamak 
ve Kuzey Kıbrıs’taki üniversite 
yaşamına alışmalarını sağlamak 
amacıyla organize edilen Ory-
antasyon Günleri kapsamında 
öğrenciler karşılanıp kayıt 
işlemleri ile yerleştirmeleri 
yapılacak.

Birbirinden farklı ve eğlenceli 
etkinliklerin yer alacağı Oryan-
tasyon Günlerinde, karşılama 
ve konaklama programı 
kapsamında Yakın Doğu Üniver-
sitesine yeni gelen öğrenciler, 
Ercan Havalimanı ve Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsünde 
karşılanıp yurtlarına 
yerleştirilecek.

Yeni öğrenciler için üniversit-
edeki hayatı zenginleştirmek, 
kolaylaştırmak ve iyileştirmek 
amacı taşıyan Oryantasyon 
Günlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni yeni öğrencilere 
tanıtmak, öğrencilerin üniversite 
ve çevreye uyum sürecini 
desteklemek, üniversitesinin 
yapısını ve olanaklarını

Lefkoşa’nın tarihi ve turistik 
yerleri olan sırasıyla Barbarlık 
Müzesi, Büyükhan, Selimiye 
Camii, Arasta/Bedesten, Dr. 
Fazıl Küçük Anıtı, Dr. Rauf Raif 
Denktaş Anıtı gezdirilecek. 
Tur programı kapsamında 27 
Eylül’de ise Girne’nin tarihi ve 
turistlik yerleri olan Bellapais 
Manastırı, Hz. Ömer Türbesi, 
Girne Kalesi, Girne Limanı, 
Karaoğlanoğlu Şehitliği, Yavuz 
Çıkarma Plajı gezdirilecek.

Hoşgeldin Partisi
ile Öğrenciler 
Kaynaşacak…
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı tarafından

tanımalarına yardımcı olmak 
amacıyla çeşitli aktivite ve 
etkinlikler düzenlenecek.

Oryantasyon Günleri çerçeves-
inde, öğrencilere 24 Eylül 2018 
tarihinde “Yakın Doğu Hakkında 
Her Şey” söyleşisi ile Kahvaltı 
etkinliği düzenlenecek. Söyleşi 
kapsamında üniversitenin farklı 
birimlerinden sorumlu kişilerle 
tanışacak olan öğrenciler, 
kampüs hayatı ile ilgili detaylı 
bilgi edinme fırsatı edinecekler. 
Program kapsamında, 25 Eylül 
2018 tarihinde Kampüs Turu ve 
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi önü 
çim alanda Kuzey Kıbrıs Turkcell 
sponsorluğunda sinema filmi 
gösterimlerinin yer alacağı 
Açık Hava Sinema Gecesi 
gerçekleştirilecek.

Kültür Gezileri 
Düzenlenecek…
Oryantasyon Programı 
kapsamında yeni gelen 
öğrencilere ve ailelerine Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha 
iyi tanıyabilmeleri için kültür 
turları düzenlenecek. Geziler 
kapsamında, 26 Eylül günü 
öğrencilerin eğitim hayatlarını 
sürdüreceği kenti daha iyi 
tanımaları için Lefkoşa turu 
yapılacak. Turda öğrencilere

gerçekleştirilecek olan 2018– 
2019 Akademik Yılı Güz Dönemi 
Oryantasyon programı 28 
Eylül tarihinde düzenlenecek 
Hoşgeldin Partisi ile sona 
erecek. Öğrencilerin üniversiteye 
gelişlerini kutlamak, idari ve 
akademik birimlerle ve öğrenci 
kulüpleriyle tanıştırmak için 
gerçekleştirilecek Hoşgeldin Par-
tisiyle yeni kayıtlı öğrenciler so-
syal bir ortamda biraraya gelme 
kaynaşma şansını yakalayacak. 
Gerçekleştirilecek olan gecede 
öğrenci kulüplerinin/birliklerinin 
tanıtımları, çeşitli oyunlar, dans 
gösterileri, müzik grupları ve 
konserler yer alacak.

30 FIA’nın değişen kurallarına 
göre yeniden Challanger sınıfında 
yarışacak.

Eylül Ayında 
Üretimine 
Başlanacak…
Yeni nesil güneş enerjili teknolojik 
sistemle üretilecek olan RA30’un 
yürüyen aksam dizaynının bir ay 
içerisinde bitirilmesinin planlandığı 
ve eylül ayı içerisinde üretimine 
başlanacağı belirtildi.

Yeni güneş enerjili araba 3,5 metre 
boy ve 1.8 metre eninde olacak. 
Yeni kurallara göre 4,5 metrekare 
solar panel kullanılacak olan 
araçta belirlenen solar paneller 
%28,2 verimlilikte olacak. Saatte 
130 km hıza ulaşması hedeflenen 
yeni RA 30’da 3,6kW gücünde iki 
adet motor 400 adet lityum ion pil 
ile beslenecek.

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden yapılan 
açıklamada, uzun süredir 

üzerinde çalışılan 4 tekerlekli bir 
dizayna sahip tamamen karbon-
fiberden üretilecek olan RA30 
isimli arabanın dış dizaynının 
sonlanmak üzere olduğu 
duyuruldu. RA30 gerekli işlemlerin 
tamamlanmasından sonra 
plakalanarak RA 25 ve RA 27’den 
sonra KKTC’de üretilen üçüncü 
araba olma özelliğini taşıyacak.

Her yıl FIA (Dünya Motorsporları 
Federasyonu), ISF (Uluslararası 
Güneş Enerjili Araç Federasyonu) 
tarafından Güney Afrika’da düzen-
lenen “Sasol Solar Challenge” 
yarışması için daha önce Adven-
ture sınıfı olarak bilinen klasman-
da yarışmak üzere üretilen RA 25 
ve Challanger sınıfı klasmanı için 
üretilen RA 27’den sonra RA 

Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE 
ekipleri tarafından 2014 yılında 
tasarlanıp üretilen ve ülkenin 
güneş enerjisi ile çalışan ilk 
yerli üretim arabası olan RA 25 
ile 2016 yılında üretilen 
RA 27’nin ardından yeni nesil 
üçüncü güneş enerjili araba 
RA30’un üretim çalışmalarına 
başladı.

3. Güneş Enerjİlİ Araba 
RA30 İçİn Çalışmalara 
Başlandı

İÇİN ORYANTASYON
GÜNLERİNE HAZIRLANIYOR

YAKIN DOĞU
ÜNİVERSİTESİ
YENİ
ÖĞRENCİLERİ

Çevre konusunda farkındalık 
yaratma, doğal ve tarihsel çevreyi 
koruyup geliştirme, ülkenin ve 
üniversitenin bilimsel araştırma 
altyapısını geliştirmeye yönelik deniz 
kirliliği, geri dönüşüm ve sürdürül-
ebilir çevre konusunda BAP birimi 
tarafından üç projeye destek verildi.

Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon 
Birimi tarafından, Akdeniz bölges-
inde gelecekte yaşanacak deniz 
kirliliği araştırmaları için tavsiyeler 
üretmek adına Mimarlık Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özge Özden Fuller’in Exeter 
Üniversitesi işbirliği ile yürüttüğü 
“Kuzey Kıbrıs Kıyıları Boyunca 
Denizsel Atıkların Mekansal-Dönem-
sel Olarak Tespiti ve Gözlemlen-
mesi” konulu bilimsel araştırmaya 
destek verildi.

Birim tarafından Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin kampus içerisindeki 
öğrencilere geri dönüşümü tanıtma, 

Bu yıl üç önemli çevre 
projesine imza atıldı

Eğitim-öğretim ve araştırmada üniversiteler 
arasında ön sıralarda yer alan Yakın Doğu 
Üniversitesi, taşıdığı bilim-buluş-teknoloji-yöntem 
boyutlarında ülke kalkınması ve toplum refahına 
katkı sorumluluğu ile bünyesinde bulunan 
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon 
Birimi desteğiyle bu yıl üç önemli çevre projesine 
imza attı.

Dikkate Alan
Bilimsel Çalışmalara 
Devam Edeceğiz”
Bilimsel Araştırma Projeleri Koor-
dinasyon Birimi tarafından yapılan 
açıklamada, “Doğaya, kültürel 
gelişime, etik ve estetiğe duyarlı 
bir yaklaşımla, tamamlandığında 
sonuçları ile alanında bilime 
evrensel veya ulusal ölçülerde katkı 
yapması, ülkenin teknolojik, ekono-
mik, sosyal ve kültürel kalkınmasına 
katkı sağlaması beklenen projeleri 
hayata geçirilmesine destekçisi 
olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 
ve toplumumuzun gereksinimlerini 
dikkate alan bilimsel sonuçlara 
ulaşmak ve bu sonuçları hayata 
geçirmek, kurum ve kuruluşlarla or-
tak araştırma projeleri geliştirmeye 
teşvik edilmesi, aynı zamanda da 
uluslararası araştırma projeleri 
açılımına yönlendirmesine öncülük 
edeceğiz ” denildi.

yaygınlaştırma, sürdürülebilirliğini 
sağlama ve çevre bilinci oluşturma 
hedefiyle Greenwise katkılarıyla 
“Geri Dönüşüm Projesi” başlatıldı.

Doğal çevre eğitimi ile birlikte 
sürdürülebilir yapılı çevre eğitimini 
destekleyici bir program hayata 
geçirilmesi amacıyla Yakın Doğu 
Okul Öncesinde “Okul Öncesi 
Dönemi Eğitiminde Sürdürülebilir 
Yaşam Çevresi Pratiği” başlıklı 
projeye de Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi 
destek verdi. Giderek ciddi artış 
gösteren çevre sorunlarının önüne 
geçilebilmesi ve çevre bilinci sahibi 
kuşaklar yetişebilmesi için erken 
yaşlarda başlayan eğitim gerekliliği 
düşünülerek hayata geçirilecek 
proje ile çocuklarda doğa bilinci 
oluşturulması hedefleniyor.

“Ülkemizin ve 
Toplumumuzun 
Gereksinimlerini

Yüksek Lisans ve 
Doktora Kayıtları 

Devam Ediyor
Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim 
Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve 

Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 
yüksek lisans, 75 doktora programları 

2018-2019 öğretim yılı güz dönemi 
kayıtları devam ediyor.

Akademik, kariyer 
ve kişisel gelişim 
açısından son derece 
önemli olan Yüksek 

Lisans ve Doktora programları 
Yakın Doğu Üniversitesi bünyes-
inde yer alan Sosyal Bilimler, 
Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri 
ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 
tarafından 1714 Öğretim Üyesi ile 
yürütülüyor. Son yıllarda yalnızca 
akademik uzmanlaşma açısından 
değil aynı zamanda profesy-
onel kariyer ve kişisel gelişim 
açısından da önem kazanan ve 
iş hayatında önemli bir tercih 
sebebi haline gelen yüksek lisans 
ve doktora eğitimleri Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin uzman akademik 
kadrosunun yürütücülüğünde 
meslek adaylarına ve profesyonel-
lere yeni ufuklar açıyor.

Araştırma ve uygulamanın 
birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli 
bir şekilde yürütüldüğü Yüksek 
Lisans ve Doktora programlarında 
her türlü araştırmanın rahatlıkla 
yapılabilmesi için Fakülte 
laboratuvarlarının yanında İleri 
Düzey Araştırma Laboratuvarları, 
Yakın Doğu Hastanesi, Diş Has-
tanesi ve Hayvan Hastanes’inin 
tüm imkanları da öğrencilerin 
hizmetine sunuluyor.

Doç. Dr. Yeter Tabur: 
“Yüksek Kalitede Amaç 
Odaklı Eğitim 
Veriliyor”…
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur 
yaptığı açıklamada Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Yüksek Lisans 
ve Doktora adaylarına yüksek 
kalitede amaç odaklı bir eğitim 
verildiğini ifade etti. Teori ile 
pratiğin harmanlanarak eğitimin

etkileşimli bir şekilde 
yürütüldüğünü ifade eden 
Tabur, yüksek lisans ve doktora 
adaylarının istedikleri konu ve 
alanda, uzmanlaşma ve araştırma 
yapma imkanı sağladıklarını 
belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi 
olarak 2018-2019 öğretim yılında 
YÖK ve YÖDAK onaylı 218 pro-
gramda Yüksek Lisans ve Dok-
tora eğitimi verildiğini belirterek 
gerek akademik kariyer gerekse 
profesyonel kariyer açısından 
bu programların son derece 
önemli olduğunu vurgulayarak, 
günümüzün rekabetçi yapısında 
yüksek lisanslı profesyonellerin 
iş hayatında diğerlerine göre daha 
çok tercih edilir hale geldiğini 
belirtti. 

Kamu Personeli’ne % 20 
İndirim…
Son dönemde kamu 
kuruluşlarındaki personelin 
profesyonel gelişimi konusunda 
da Üniversite olarak büyük has-
sasiyet gösterdiklerini söyleyen 
Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede 
Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki 
Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarına kayıt olmak isteyen 
Kamu personeline de %20 indirim 
uygulandığının altını çizdi.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde yer alan 
218 Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarına güz dönemi için 
kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 
daha detaylı bilgiyi www.neu.
edu.tr web sayfasından veya 
0 392 680 20 00 (dahili 5211-
5225-5377) no’lu telefondan 
alabilirler.

Sahne Sanatları Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alacak
Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro 
Bölüm”üne Özel Yetenek Sınavı ile, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık 
Anasanat Dal’larına öğrenci alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne 
Sanatları Fakültesi’nden yapılan 
açıklamada, Tiyatro Bölümü, Oyun-
culuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat 
Dallarına ön kayıtların başladığı, 

Kayıt yapılabilecek 
adresler:
• T.C yurttaşı adaylar,bulundukları 
illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,
• KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ 
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına 
veya SSF Bölüm Başkanlığına mü-
racaat edebilirler. Tel: (0392) 680 
20 00 – (0392) 6751000/3021

Yetenek 
Sınavlarında Nelere 
Dikkat Edilir:
• 2018 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir 
fotokopisi.
• Öğrenci adayı’nın 2018 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na 
(YGS) girmiş ve YGS puanlarının

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık 
Anasanat Dallarına girmek isteyen 
adaylar aşağıdaki adreslere Özel 
Yetenek Sınavları için ön kayıt 
yaptırabilirler.

yanında kurşun kalem, kalemtraş ve 
silgi bulundurması yeterlidir.
• II. aşamada ise, adaylara 
verilecek konular üzerinden 
tekrar kompozisyon yazmaları 
istenir.Ancak yazacakları kom-
pozisyonlarda anlatım biçimleri, 
yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle 
değerlendirilecektir.
• Dramatik Yazarlık adaylarında Yaş 
Sınırı aranmaz…

Yetenek Sınavı Tarih 
ve Yerleri:
Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek 
Sınav Tarihleri, 11 – 12 Eylül 2018 
tarihinde sabah saat 10.00 da Yakın 
Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları 
Fakültesinde yapılacaktır.

özel yetenek sınavlarının, 11 – 12 
Eylül – 2018 tarihlerinde Yakın 
Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları 
Fakültesinde yapılacağı belirtildi.

en az birinden 150 veya üzeri puan 
almış olması gerekmektedir.
• Tüm sınavlar 2 aşamada 
gerçekleştirilir.
• “Oyunculuk “ sınavında I. 
aşamada, öğrenci adayından 2 adet 
tirat ve 1 adet şiir istenir.
• II. aşamada ise öğrenci adayının 
piyano eşliğinde, ses-kulak ve ritim 
duygusuna bakılır.
• Oyuncu adaylarının 23 yaşını 
aşmamış olması gerekmektedir.
• Adayların ana dili Türkçe 
olmalıdır.
• “Dramatik Yazarlık” sınavında 
ise, I. aşamada öğrenci adayından 
verilecek konular üzerinden kompoz-
isyon yazması istenir. Adayın
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

RESİM-İŞ 
ÖĞRETMENLİĞİ 
ANA BİLİM DALI SEVİYE 
TESPİT GİRİŞ SINAVI 
BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Anabilim Dalı Lisans ve 
Lisansüstü Özel Yetenek Sınavı 

Başvuruları Sürüyor
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim 
Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve 

Doktora başvuruları sürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi (YABEM) ve Tıp Fakültesi 2018–
2019 Akademik yılında sağlık personeline, 
öğrencilere ve ilgili katılımcılara yönelik kısa 
dönemli eğitim programları düzenleyecek. 

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Akademik 
eğitim yılı için, Atatürk Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 
Anabilim Dalı seviye tespit sınav kayıtları 
sürüyor.

sınavda da lisansüstü seviyede 1 etüt, 1 eser ve 
sözlü mülakat yapılacaktır.

Doktora kabulü içinse adaylar yazılı sınavda; Eser 
çözümleme ve Müzik Eğitimi ile ilgili sorular sözlü 
bölümde ise doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser ve 
sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

Sınav Başvuruları:
Yurt dışında bulunan T.C. yurttaşı adaylar, 
bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi 
temsilciliklerine veya ertem.nalbantoglu@neu.
edu.tr adresine; KKTC’de bulunan T.C. ve KKTC 
yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
İşleri Dairesi Başkanlığına veya 0392 680 20 00 
numaralı telefonu arayarak dahili 5110’dan ön 
kayıt yaptırabileceklerdir.

Detaylı bilgi için ertem.nalbantoglu@neu.edu.
tr adresine e-posta yollayabilir ya da (0392) 
223 6464–168 numaralı telefondan bölüme 
ulaşılabiliyor.

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) ve Yüksek 
Öğretim Planlama, Akreditasyon ve 
Denetleme Kurulu (YÖDAK) onaylı pro-
gramlara, 2018-2019 Öğretim Yılı için 

40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi 
kabul edileceği duyuruldu.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi’nden verilen bilgide, Müzik Öğretmenliği 
Ana Bilim Dalı yetenek sınavlarının, 18-19 
Eylül 2018 tarihlerinde, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kampüsü Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik 
Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı’nda saat 
10.00’da yapılacağı bildirildi.

Sınav İçerikleri…
Lisans öğrencileri bölüme kabul için; Tartım tekrarı, 
tek ses, aralık, akor, Tonal – makamsal ezgi 
tekrarı, öğrencinin hazırladığı şarkı, İstiklal Marşı, 
öğrencinin çalgı performansı, yazılı sınav ve sözlü 
mülakata tabi tutulacaklar.

Yüksek Lisans kabulleri içinde yazılı sınavda; Eser 
çözümleme, müzik eğitimi ile ilgili sorular, sözlü

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi’nden verilen 
bilgiye göre, 11 Eylül 2018 
tarihinde gerçekleştirilecek sınava 

girmek isteyen aday öğrencilerin ön kayıt 
yaptırabilecekleri belirtildi.

Kayıt Yapılabilecek 
Adresler:
• Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar, 
bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine 
veya KKTC ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığına;
• KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci 
İşleri Dairesi Başkanlığı Tel: (0392) 223 64 
64’den ön kayıt yaptırabilecekler.

Yakın Doğu Enstitüsü’nden 
yapılan açıklamada, 
üniversitenin akademisyen 
ve uzmanları tarafından 

yürütülecek eğitimlerin birbirinden farklı 
alanları içerdiği ifade edildi. Eylül ayında 
başlayacak ve Yakın Doğu Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek 
olan YABEM kısa dönemli tıp eğitim 
programları; İlk Yardım Eğitimi, Toksikoloji 
Eğitimi, Travma Resustasyon Eğitimi, 
Temel Yaşam Desteği Eğitimi, İleri Kardi-
yak Yaşam Desteği Eğitimi, Cinsel Yolla 
Bulaşan Enfeksiyonlar, Tütün Kontrolü 
ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi, Thorax 
Anatomisi Eğitimi, Baş Boyun Anatomisi 
Kursu gibi farklı eğitim disiplinlerini ve 
alanlarını kapsıyor.

YABEM Müdürü Doç. Dr. 
Koldaş: “Çok Önemli 
Kısa Dönemli Eğitim 
Programlarını Sağlık 
Profesyonellerimiz, 
Uygulayıcılarımız, 
Öğrencilerimiz Ve 
İlgili Katılımcılarla 
Buluşturuyoruz”
Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık 
alanında bilimsel birikim ve tecrübenin 
uygulamaya dönük yaşam boyu eğitim 
anlayışıyla kotarıldığı birçok önemli kısa 
dönemli eğitim programını öğrencilerin, 
sağlık çalışanlarının ve genel olarak 
bu konularda bilinçlilik ve farkındalık 
seviyelerini arttırmak isteyen bireylerin 
ilgisine sunduklarını belirten Yakın Doğu 
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “Tıp

E
czacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından 
yürütülecek olan “Kozmetik Ürünlerin Dünü, 
Bugünü ve Yarını ” ve “Sağlığımız İçin 
Bitkilerden Doğru Yararlanma” başlıklı kısa 

dönemli eğitim programlarının Yakın Doğu Üniversitesi 
yerleşkesinde Eylül ayında başlayacak.

Eczacılık Fakültesi öğretim elemanları tarafından 
tasarlanan iki programdan ilki olan “Kozmetik 
Ürünlerin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu eğitim 
programının Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji 
Anabilim Dalı’nda, Yrd. Doç. Dr. Yıldız Özalp ve 
Öğretim Görevlisi Uzman Eczacı Banu Tuncay 
tarafından gerçekleştirileceği ve konu hakkında 
bilgi birikimi sağlamak isteyen herkese açık olacağı 
belirtildi.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Sağlığımız 
ve Güzelliğimiz İçin Yaşam Boyu 
Eğitim Anlayışıyla Geliştirilmiş 
İki Önemli Eczacılık Programı”
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi 
Bilim Dalı Başkanı ve Ezcacılık Fakültesi YABEM 
Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Sağlığımız ve 
güzelliğimiz için önemli pratik bilgilerin paylaşılacağı 
eğitim programlarımız Yakın Doğu Üniversitesi 
mensuplarına ve tüm halkımıza açıktır, yaşam kali-
tesini artırmak isteyenleri bekliyoruz” dedi.

Diğer bir kısa dönemli eğitim programı olan 
“Sağlığımız İçin Bitkilerden Doğru Yararlanma” konulu 
programın ise kendisinin de katkılarıyla Dr. Selin 
Işık tarafından gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. 
Meriçli, bu kısa dönemli eğitim programının içeriğini 
yaşamımızda gıda, ilaç, kozmetik ürünlerinin ana 
maddesi olan bitkilerin organik olarak yetiştirilmesi, 
organik gıdalar başta olmak üzere bitkisel ürünlerin 
üretilmesi ve bu ürünleri alırken dikkat edilecek nok-
talar; bitkisel kimyasallar, yararlı ve zararlı olduğu

Seviye Tespit Sınavı Tarih 
ve Yeri:
•11 Eylül 2018 Salı sabah saat 10.00 da 
Atatürk Eğitim Sarayı Resim-İş Öğretmenliği 
Atölyesi 3.kat.
• Sınav üç oturumdan oluşmaktadır;
• Desen çizimi.
• İmgesel Tasarım.
• Mülakat.

Sınava girmek için gerekli 
malzemeler;
• 2 adet 50×70 çizim kağıdı.
• Kalem, silgi.
• Sınava girişi belgesi.
• Kısa özgeçmiş.

Fakültemizin ve Üniversite Hastanemizin 
değerli öğretim elemanları ve uzmanları 
tarafından yaşam boyu eğitim anlayışı 
çerçevesinde hazırlanan bu önemli 
kısa dönemli eğitim programlarının bir 
kısmı sağlık personelinin ve sağlık 
personeli adaylarının hem kişisel 
hem de profesyonel gelişimine katkı 
sağlamayı hedeflerken diğer bir grup 
eğitimimiz ise genel olarak halkımızın 
önemli sağlık konularında bilgilendirilm-
esi ve farkındalıklarının arttırılmasını 
amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
bağlı sağlık eğitimi kurumlarının ve sağlık 
kuruluşlarının bilgi ve deneyimini bilimsel 
yöntemler ışığında katılımcılara aktara-
cak olan bu programların sağlığın farklı 
alanlarında ilgili katılımcılara çok önemli 
katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Bu 
kurum ve kuruluşlarımızda sağlık hizmeti 
veren değerli eğitmen ve uygulayıcılarımız 
tarafından yürütülecek bu programlarda 
her bir eğitim sorumlumuzun katılımcılara 
sadece bilimsel eğitim vermekle kalmayıp 
kendilerine aynı zamanda mesleki 
tecrübelerini de aktaracak olmasının, 
katılımcılar için ayrı bir kazanç 
sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim 
programlarına kayıt süreci ve eğitim 
programlarının içerikleriyle ilgili daha 
detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web 
sayfasından, yabem@neu.edu.tr e-
posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü 
ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi face-
book sayfalarından, 223 64 64 (dahili 
5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan 
ulaşılabilir.

durumlar gibi sağlıklı yaşam için bitkilerle ilgili 
konuların oluşturduğunu belirtti.

Doç. Dr. Koldaş:  “Kozmetik 
ve Bitkilerin Bilinçli Kullanımı 
Konularında Yaşam Boyu 
Öğrenme Anlayışıyla Bireysel
ve Toplumsal Gelişimimizi 
Pekiştirmeyi Hedefleyen İki 
Önemli Eğitim Programı”
Gelişen teknolojinin ve modern yöntemlerin 
yoğunluklu olarak kullanıldığı eczacılık ve kozmetik 
alanlarında doğanın ve bitkilerin ana kaynak olmaya 
devam ettiğini vurgulayan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
Doç. Dr. Umut Koldaş, “Hem güzelliğimiz hem de 
sağlığımız açısından önem taşıyan kozmetik ürünlerin 
ve bitkilerin doğru bir şekilde üretilmesi ve kullanımı 
ancak bu konularda bireysel ve toplumsal bilincin 
geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Yaşam boyu eğitim 
anlayışıyla üniversitemizin değerli bilim insanları ve 
uzman uygulayıcıları tarafından geliştirilerek hayata 
geçirilecek olan bu iki programla kozmetik ürünler 
ve bitkiler hakkında program katılımcılarımızın bilgi 
dağarcıklarına ve bilinçlilik düzeylerine uygulamaya 
yönelik bilimsel katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu 
programlar yoluyla katılımcıların bitkisel sağlık ve 
kozmetik ürünlerindeki en yeni gelişmeleri ve en 
doğru uygulamaları öğrenerek yaşam kaliteler-
ini artıracaklarına ve yaşamlarına farkındalık 
katacaklarına inanıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
kısa dönemli eğitim programlarına kayıt süreci 
ve eğitim programlarının içerikleriyle ilgili daha 
detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, 
yabem@neu.edu.tr e-posta adresinden, Yakın Doğu 
Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook 
sayfalarından, 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 
97 36 telefonlardan ulaşılabilir.
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Sertifikalı Yaşam Boyu Sağlık ve 
Tıp Eğitimleri Eylülde Başlıyor

Sertifikalı Eczacılık 
Eğitimleri 
Eylülde 
Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve 
Eczacılık Fakültesi 2018 – 2019 Akademik yılında başta sağlık 
profesyoneli olacak gençler olmak üzere ilgi duyan tüm katılımcılara 
yönelik iki kısa dönemli eğitim programı düzenleyecek.
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PARK PALACE 
RESIDANCE 

7 Eylül’de törenle hizmete açılıyor

AKILLI VE OTONOM SİSTEMLER 
HAYATA GEÇİRİLİYOR

Girne Üniversitesi 
karakum kampüsünde 
öğrenci ve öğretim 
üyelerinin tüm 

ihtiyaçlarını karşılamak, ve 
Üniversite misafirlerini ağırlamak 
amacıyla oluşturulan 15.000 m2 
büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli 
“Park Palace Residance” tamam-
lanarak, 7 Eylül’de törenle hizmete 
açılıyor.

Girne Üniversitesi Karakum 
Kampüsünde hizmete açılacak olan 
“Park Palace Residance” içerisinde 
ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, 
Akademik Lojmanlar, Misafirhane, 
Kütüphane, Çalışma ve Etüd 
Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness 
Merkezi, Restoranları ile öğrenciler 
ve öğretim görevlilerinin sosyal 
yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

15.000 m2 
Büyüklüğünde ve 
600 Yatak 
Kapasiteli yeni bir 
yaşam merkezi: 
“Park Palace 
Residance”…
Öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını 
ev ortamı konforuna en yakın 
şekilde sunma hedefiyle planlanan; 
modern mimari ve ileri teknolojik 
altyapıların kullanıldığı binada, 
tek kişilik, iki kişilik rezidans oda 
ve üç ile dört kişilik ekonomik oda 
seçenekleri bulunuyor. Binada aka-
demik çalışmalara destek olacak 
etüt odalarının yanı sıra çalışma 
odaları ve kütüphane de yer alıyor. 
Her katta bulunan modern tasarımlı 
ortak mutfaklar, öğrencilere kendi 
yemeklerini pişirme ve keyifli bir 
ortamda beraber vakit geçirme 
imkânı sunarken, öğrencilerin 
ortak kullanım alanlarında, 
çamaşırhaneler, alışveriş yapabi-
lecekleri bir mini market, 

öğrencilerin aile ortamında yaşama 
imkanı bulacakları Girne Üniver-
sitesi Park Palace Residance’taki 
yurtların öğrencilerin ihtiyaç ve 
beklentilerine göre tasarlandığını 
aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, özellikle 
ailelerin güvenlik, konfor ve hijyen 
konularında içlerinin rahat etmesini 
sağlayacak bir yaşam alanı 
oluşturulduğunu belirtti. Üniversite 
hayatı boyunca öğrencilere iyi 
bir eğitim vermenin ve mesleki 
birikimlerinin arttırılmasının yanı 
sıra sosyal, kültürel ve sportif alan-
larda da kendilerini geliştirmelerini 
sağlayabilecek faaliyetleri 
olabildiğince desteklediklerini 
dile getiren Rektör Prof. Dr. İlkay 
Sadıkoğlu: “Öğrencilerin canlı so-
syal yaşamın bir parçası olmalarını 
sağlamak amacıyla kurulan 
sosyal aktivite alanlarıyla onların 
sosyalleşme bilinci, vizyon kazan-
ma, sorumluluk alabilme, liderlik 
gibi yetkinliklerin kazandırılacağını 
sözlerine ekledi.

Öğrencilerin üniversite yaşamında 
kendi ayakları üzerinde durmasını 
sağlayan kampus anlayışıyla 
oluşturulan Karakum Çağdaş 
Yaşam Merkezi ile sadece barınma 
ihtiyacı değil, diğer sosyal yaşam 
ihtiyaçlarının da sunulacağını 
aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, “Birçok 
aktiviteyi gerçekleştirme imkânının 
bulunacağı merkezde; akademik 
lojmanlar, çok amaçlı salonlar, 
kütüphane, fitness merkezi, 
restoran ve kafelerle, öğrenciler 
donanımlı ve modern bir kampuste 
eğitim hayatı geçirecekler” dedi. 
Prof. Dr. Salihoğlu Girne Üniversitesi 
Park Palace Residance’ın 7 Ey-
lülde düzenlenecek törenle hizmete 
açılacağını da sözlerine ekledi.

kafeterya, fitness merkezi, spor ve 
etkinliklerde kullanılmak üzere açık 
ve kapalı sosyal etkinlik alanı da 
bulunuyor.

Prof. Dr. Salihoğlu: 
“Öğrencilerimizin 
ve Öğretim 
Görevlilerimizin 
Yaşam 
Standartlarını 
Yükseltecek, 
İhtiyaçlarına 
Kampüs İçerisinde 
Cevap Verebilecek
Yatırımlar 
Yapıyoruz”
Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İlkay Sadıkoğlu, deniz kıyısında yer 
alan tek kampus olma özelliği ile 
üniversitenin dinamik ortamında, 
güvenli ve nitelikli öğrencilik 
yaşamını deneyimleyecek olan üni-
versite öğrencilerinin büyük oranda 
faydalanacağı Girne Üniversitesi 
Park Palace Residance’ın, çağın 
gerektirdiği her türlü donanım ve 
konfora sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hem akademik 
hayatlarında başarılı olmalarını 
sağlamak hem de sosyal 
gelişimlerine katkıda bulunabilmek 
için üzerlerine düşen her türlü 
sorumluluğu yerine getirmek için 
çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. 
Salihoğlu, Park Palace Residnace 
içerisinde yer alan ve toplam 
600 yatak kapasiteli yurtlarda 
öğrencilere sunulan 1, 2, 3 ve 4 
kişilik ekonomik ve rezidans tipi 
yurt odaları bulunduğunu, 24 saat 
sıcak su ve internet, sosyal aktivite 
alanları, öğrencilerin sorun ve 
sıkıntılarıyla birebir ilgilenen bir 
ekiple, öğrencilere güvenli ve kon-
forlu bir ortamda sosyal bir yaşam 
imkanı sağlanacağını aktardı. Özel-
likle yurt dışından gelen yabanci

Girne Üniversitesi Karakum Kampüsünde yapımı 
tamamlanan 15,000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak 

kapasiteli “Park Palace Residance” 7 Eylül’de 
törenle hizmete açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi 
3D Laboratuvarı yetkilileri 
tarafından verilen bilgide, 
geleceğin teknolojisi olarak 

görülen 3 boyutlu biyo-yazıcıda son 
aşamaya gelindiği, Biyo-yazıcının 
elektronik devre dizaynının Yakın Doğu 
Üniversitesinde üretimi tamamla-
narak yazıcının üzerindeki yerini aldığı 
belirtildi. Biyo-yazıcının dış kutusunun 
dizaynın da tamamlanıp üretildikten 
sonra yazıcının kullanıma hazır hale 
geleceği belirtildi.

Canlı Hücre 
Denemelerine 
Başlanıyor…
Biyo yazıcı için geliştirilen yazılım ve 
araştırmacıların kullanacağı ara yüzün 
de tamamlanmış olduğu, bu yılsonunda 
başlanması planlanan canlı hücre tes-
tleri için önümüzdeki 3 ay boyunca ön 
denemeler yapılacağı kaydedildi. Yakın 
Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Projeleri bünyesinde geliştirilen projede 
mekanik, elektronik ve yazılım YDÜ 
3D Laboratuvarı çalışanları tarafından 
yapıldı.

Cerrahi Enstrümanlar
ile Doku İskeleleri 
Geliştirildi…
Yakın Doğu Üniversitesi 3D 
Laboratuvarına yeni bir 3 boyutlu yazıcı 
eklenerek üretim kapasitesini arttırıldığı

da belirtildi. Şu ana kadar Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi doktorlarının 
talepleri doğrultusunda özel cerrahi 
enstrümanlardan oluşan bir ameliyat 
seti NEU3D Laboratuvarında üretilerek, 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde 
kullanılmaya başlandı. 3D Biyo-yazıcı 
ile Tıp Fakültesi öğrencileri için organ 
modelleri üretilirken, Diş Hekimliği 
Fakültesinde yapılan kök hücre 
araştırmaları için doku iskeleleri de 
hazırlanıyor. Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi Oftalmoloji Bölümü ile 
katarakt operasyonlarında kullanılacak 
ve göz ameliyatlarında gözü sabitlemek 
amaçlı cerrahi enstrümanlar da 3D 
Laboratuvarında geliştirildi. Laboratu-
varda, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesinde bulunan hayvanların 
iyileşme sürecini hızlandıracak hayvana 
özel çalışmalar da yürütülüyor.

3D Yazıcıda Hammade 
Elde Edilecek…
Laboratuvara yeni alınan makine ve 
teçhizat ile plastik şişeler toplanarak 3 
boyutlu yazıcılarda kullanılabilecek ham 
madde haline getirilecek. Böylelikle, 
Yakın Doğu Üniversitesi 3 boyutlu 
laboratuvarı kendi kendine yetebilir 
bir laboratuvar haline gelecek. Aynı 
zamanda öğrenci ve araştırmacıları 
getirdikleri plastik şişelerin karşılığında 
3 boyutlu yazıcıları kullanabilecekler.

Yeni 3 Boyutlu 
Yazıcı ile 
Artırıldı

3D LABORATUVARIN ÜRETİM KAPASİTESİ 

Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D 
Laboratuarı tarafından yapılan ve 
doku mühendisliği, biyomalzeme, 
kanser ve ilaç araştırmaları alanında 
önemli bir cihaz görevi görecek olan 
3D Biyo-Yazıcının üretime 
hazırlandığı ve 3D Laboratuvara 
yeni bir 3 boyutlu yazıcı eklendiği 
bildirildi.

Yakın 
Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendislerinden Murat Arslan, Şenol Korkmaz ve Idoko John Bush, simülasyon ortamında otonom araba yazılımı geliştirdiler.

Üniversitenin bir bölümünü 
modelleyen mühendisler 
simülasyon ortamında 
geliştirdikleri yazılım ile 

gerçeğe yakın modellenen bir arabayı 
insansız olarak kampus içerisinde 
trafik kurallarına uyarak dolaştırmayı 
başardılar. Açıklamada, aracın üzerine 
2 kamera, 1 lidar sensor, 12 adet ultra-
sonic sensor yerleştiren mühendislerin 
aynı zamanda paralel park yazılımı da 
geliştirdikleri kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda kameralardan 
görüntü alan mühendisler, resim işleme 
teknikleri kullanarak trafikteki yayalar, 
diğer araçlar, trafik ışık ve levhalarına 
uygun şekilde aracın hızını ve direksi-
yon açısını hesapladılar. Yazılımlarına 
ekledikleri yapay zekayla daha önceden 
kaydedilen sürüş tekniğine benzer 
şekilde aracı süren mühendisler bir 
kaç farklı yol daha bulma algoritması 
üzerinde çalışıyor. Geliştirilen otonom 
yazılım ilerleyen zamanlarda gerçek yol 
ortamı koşullarında denenecek. 

indireceğini vurguladılar. Önümüzdeki 
günlerde simulasyon ortamından çıkıp, 
gerçeğe yakın bir ortam kuracaklarını 
belirten mühendisler, uzaktan 
kumandalı arabaya entegre

Otonom Yazılımla 
Gerçek Sürüş 
Denemeleri 
Yapılacak…
Ayrıca yazdıkları yazılımı bilgisayar 
ortamındaki araba yarışı oyunlarında 
test eden mühendisler, programın 
insandan daha başarılı olduğunu ve 
gelecekte insanların yerini alacağı 
düşünülen bu tip yazılımların 
kazaları ve kayıpları
en aza

edecekleri bir sistem ile gerçek hayatta 
sürüş denemelerine başlayacaklarını 
kaydettiler. 

El Hareketleri ve Ses  
   Komutlarıyla 
    MultiMedia Sistemi  
          Kontrol 
             Edilebilecek

Buna ek olarak, araç içerisindeki 
kameradan sürekli şoförü takip eden 
ve uyuması halinde klimaları açan ve 
uyarı veren bir sistem de geliştirildi. 
Bununla birlikte şu an dünyada 
sadece BMW markasının en yeni 
modellerinde hayata geçirilmiş olan 
el hareketleri ve ses komutları ile 
aracın multimedia sistemini de kontrol 
etmeyi başardıklarını dile getirdiler. 
Mühendislerden Murat Arslan daha 
önce Günsel prototip 1’in elektrik 
sistemini dizayn ettiğini ve yaptıkları bu 
sistem ile aracın bütün fonksiyonlarının 
ses ile kontrol edilebileceğinin de 
mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Yücel Yazgın’ın 
Güzel Yazı 
Teknikleri 
İsimli Kitabı 

Yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Tasa-
rim Fakültesi’nden ver-
ilen bilgide, eğitimciler, 

sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni 
adaylarına yönelik olarak hazırlanan 
kitapta, farklı yazı karakterlerinin 
harf şekilleri ile öğretimde hangi 
sıralamaya uyularak öğretilecekleri 
yönünde bilgilerin sağlanmasının 
hedeflendiği belirtildi. Kitapta, 

Ayrıca yazı öğretiminin, sadece bilgi 
akışı sağlayan bir araç olmadığını, 
insanın yaşamında çok farklı 
yönlerdeki gelişimine katkısı olan bir 
süreç olduğunu ifade etti. 

Bireylerin, Yaş ve 
Kas Gelişimine 
Uygun Bilimsel Yazı 
Öğretimi Planlaması 
Önem Taşıyor…
Dr. Yazgın açıklamasında şu sözlere

sağlayan bir iletişim aracına 
indirgenemez, indirgenmemelidir.” 
Bu bağlamda bireylerin, yaş ve kas 
gelişimine uygun bilimsel bir yazı 
öğretimi planlaması çok önem-
lidir. Kitap buna hizmet edecek 
teori ve uygulama örnekleri ile 
tasarlanmıştır.”

becerinin artan bir şekilde önem 
kazandığı günümüzde bilgi akışı ve 
iletişim aracı olması yanında “Yeni 
Nesillere Beceri Kazandırma” ile 
“Yazı Öğretiminin” önemine dikkat 
çekiliyor. 

Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan 
Dr. Yücel Yazgın, kitabın eğitim 
camiasına yapacağı katkı yanında, 
veliler için de bir danışma kılavuzu 
olmasını umut ettiğini söyledi. 

de yer verdi: “Anadil öğretiminin en 
önemli unsuru olan yazı, sanatsal 
yönü ile de çok yönlü ve birçok 
yeteneğin geliştirilmesinde önemli 
bir etkendir. Bireylerin gelişiminde, 
dikkat, özen, disiplin, kurallara 
saygı, beceri, planlama, zevk ve 
estetik değerler geliştirme gibi tutum 
ve davranışların kazanılmasında 
yazı öğretimi önem arzetmektedir. 
Yazı, bireye özgü bir yansıma olduğu 
için özgünlüktür. Sadece bilgi akışını

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM 
FAKÜLTESİ PLASTİK SANATLAR BÖLÜM BAŞKANI DR. YÜCEL 

YAZGIN’IN YAZARLIĞINI YAPTIĞI “GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ” İSİMLİ 
KİTAP YAYIMLANDI.
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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
YDÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Nazmi Özer, Doç. Dr. Özlem 
Dalmızrak, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez 
Ergören, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Ege ile Vet-
eriner Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Serkan Sayıner ve doktora öğrencisi 
Vet. Hek. Deniz Ceylanlı’nın ile temsil 
edilen kongrede, 3 bilimsel çalışma 
yapıldı.

Kongredeki genel oturumlarda nöro-
transmitter salınımının mekanizması, 
kütle spektrometrisi ile proteom 
analizleri, Ebola virüs reseptörünün 
yapısı ve potansiyel terapiler, mi-
tokondriyel proteinlerin taşınması ve 
yıkımı, moleküler tanıma, görüntüleme 
ve ilaç taşınmasında enzim inhibitör-
lerinin kullanımı, Crispr-Cas genom 
editleme, diyet, mitokondri ve enerji 
metabolizması, kromatin dinamikleri ve 
DNA tamiri ve gelişmede gen ifade-
lenme modelleri konularının masaya 
yatırıldığı belirtildi.

Moleküler Yaşam 
Bilimleri İle İlgili Özel 
Oturumlar Yapıldı
Kongre kapsamında beş salonda eş 
oturumlu gerçekleşen sempozyumlarda 
ise kromozom yapısı ve segregasyonu, 
ksenobiyokimya ve ilaç metabolizması, 
konakçı-patojen etkileşimleri, omics 
teknolojileri, hesaplamalı biyoloji, 
epitranskriptom, hücresel membran-
lardaki biyokimyasal süreçler, RNA 
sentezi ve işlenmesi, metal homeostazı 
ve nörodejenerasyon, kardiyometabolik 
hastalıklar, sistem biyolojisi, kanser 
patogenezi ve immunitede proteazlar, 
redoks biyokimyası, ekstraselüler 
matriks, bitki biyokimyası ve moleküler 
biyolojisi, doğada ve yiyeceklerdeki 
doğal biyolojik olarak aktif bileşikler 
gibi konulara yer verildi. Özel oturum-
larda ise moleküler yaşam bilimlerinde 
biyoetik, bilimsel makalelerin değer 
ve etkisinin geliştirilmesi ile bilimde 
cinsiyet konuları irdelendi.

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim 
Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazmi 
Özer ve Doç. Dr. Özlem Dalmızrak çeşitli 
antidepresanların asetilkolinesteraz, 
bütirilkolinesteraz ve glutatyon S-trans-
feraz pi enzimine bağlanma şekillerini 
inceledikleri “Antidepresanların 
asetilkolinesteraz ve bütirilkolinest-
eraz enzimlerinin aktif-bölge oluğuna 
bağlanma biçimlerinin araştırılması: 

Yakın Doğu Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nden 
verilen bilgiye göre, Türk 
dünyasından yedi ülkenin 

katılımı ile gerçekleşecek olan 3. Türk 
Dünyası Belgesel Film Festivali ve 
Yarışması’nın bu yılkı paydaşı yine 
Yakın Doğu Üniversitesi oluyor. Birinci 
etkinlikte organizasyonda yer alan 
tek KKTC üniversitesi olan Yakın Doğu 
Üniversitesi, bu yıl yine “7 Ülke 8 
Şehir 1 Festival” sloganı ile düzen-
lenecek festivalde KKTC’yi temsil 
etmenin onurunu yaşayacak. Festival 
kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi 
ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasy-
onu arasında bir de işbirliği protokolü 
imzalandı.

YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı İrfan Günsel 
Festival Onur 
Kurulunda
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkiye’nin önde gelen üniver-
sitelerinin rektörlerinin ve TDBB Genel 
Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 
da aralarında bulunduğu Festival Onur 
Kurulu’nda Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan 
Günsel de yer alıyor.

Öte yandan, Festival Yürütme 
Kurulu’nda YDÜ Center of Excellence 
Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı 
ve YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap da görev 
alıyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarından 
birçok Türk cumhuriyetinin katılımı 
ile oluşturulan festival programında; 
“Meslektaş Buluşması, Belgesel Atöly-
esi, Gösterimler ve Türk Dünyası

protein-ligand docking ve etkileşim 
profilleme çalışması” ile“İnsan 
plasental glutatyon S-transferaz pi 
enzimindeki antidepresan bağlanma 
bölgelerinin in silico araştırılması” 
başlıklı çalışmalarını sundular.

Prof. Dr. Hamdi Öğüş ve Yrd. Doç. Dr. 
Kerem Teralı ile ortak yürütülen bu 
çalışmalarda fluoksetin (Prozac) ve 
sertralinin (Zoloft) insan plasental 
glutatyon S-transferaz pi enziminin 
aktif bölgesine bağlanarak kompetitif 
inhibisyona; amitriptilin ve klo-
miraminin ise iki monomer arasındaki 
ara yüze bağlanarak non-kompetitif 
inhibisyona neden olduğu ve ayrıca 
bu etkileşmelerde önemli olan amino 
asitler ile pozisyonları ve ne türde 
etkileşime katıldıkları gösterildi. Yine 
aynı şekilde asetilkolinesteraz ve 
bütirilkolinesteraz enzimlerinin ami-
triptilin (Elavil), fluoksetin ve sertralin 
ile etkileşmesi in silico modelleme ile 
incelenmiş ve bu antidepresanların aktif 
bölge oluklarına bağlanarak enzimleri 
inhibe ettikleri bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Mahmut 
Çerkez Hastalık 
Yapıcı Gen ve Gen 
Varyantlarını 
Kongrede Sunarak 
Literatüre Kazandırdı
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez 
Ergören ve bilimsel çalışma ekibi üç 
farklı özgün bilimsel bildiri ile yeni 
tanımladıkları hastalık yapıcı gen ve 
gen varyantlarını kongrede sunarak 
literatüre kazandırdı.

Yrd. Doç. Dr. Ergören’in Yakın Doğu 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Bahar Kaymakamzade ve Çocuk ve 
Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Uzm. Dr. Yeliz Engindereli ile 
ortak çalışması olan “Joubert Sendromu 
ile birlikte Obsesif Kompulsif Bozukluğa 
neden olan CC2D1A homozigot 
mutasyonunun tanımlanması” başlıklı 
araştırmasında ilk defa Joubert sendro-
muna neden olan geni tanımladılar.

Yrd. Doç. Dr. Ergören danışmanlığında 
Moleküler Tıp doktora öğrencileri Vet. Dr. 
Meryem Betmezoğlu ve Vet. Dr. Hüseyin 
Şah sırası ile İtalyan çalışma ortakları 
MAGI grup, Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
konferans, ‘Mimarlık ve Mimarlık 
Tarihi,’ Mimaride Disiplinlerarası 
İlişlikiler’, ‘Pedagoji’, ‘Metodoloji’, 
‘Bina Tasarımı’, ‘Temel Mimaride 
Geçiş’, ‘Mimari ve Çevre Yaklaşımları’, 
‘Şehircilik ve Diğer Konular’ ile özel 
başlıklar konulu oturumu takiben, 
modern ve antik Atina’da eğitimsel 
kentsel yürüyüş ile birlikte, toplamda 
10 konu başlığı, 14 oturum ve 60 adet 
bildiri sunumuyla gerçekleştirildiği 
belirtildi.

Kıbrıs’ta Osmanlı 
Egemenliğinin En 
Önemli Yapıları 
Han’lar
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi öğretim görevlileri Şefika Ka-
raderi Özsoy ve Hasan Altan ‘Mimarlık 
ve Mimarlık Tarihi’ oturumunda ‘Tra-
ditional Khan Culture in Cyprus and 
Today’s Space Design with the Effect 
of Culture and New Functions; “The 
Case Study on Great Khan” birlikte 
sundular. Kıbrıs adasının önemine 
vurgu yapılan sunumda şöyle devam 
edildi; “Doğu Akdeniz ticaret yollarının 
Kıbrıs’tan geçmesi, adanın jeopolitik 
konumunu güçlü kılmıştır. Buna 
mukabil, tarihsel süreçte ticaret yapan 
kişilerin burada duraklamaları, ko-
naklama ihtiyacını doğurduğundan ve 
adanın 1571 yılında resmen Osmanlı 
egemenliğine girmesini takiben, bu 
dönemin mimarisinin en önemli kilit 
taşı sayılan han yapılarının inşa 
edilmeye başlamasının gerekçeleri 
anlatıldı. Adanın çeşitli kentlerine 
yapılan han yapıları, ticaret yollarının 
burada kesişmesinden ötürü, geçici 
süreliğine bu mekanlarda barınma 
ihtiyacı karşılanmıştır. Osmanlı 
Dönemi’nde de adanın başkenti olan 
Lefkoşa kenti suriçine inşa edilen 
ve yapılan restorasyonlar sonucu 
günümüze kadar varlığını sürdürmüş

2. Sinemacılar Şurası, Türk Dünyası 
Film Festivali Gala ve Ödül Töreni” de 
yer alacak. Festival kapsamında hem 
ustaların filmleri hem de yarışmada 
ödül almış filmler Türk cumhuriyetler-
inde gösterime sunulacak. Ustalar ile 
söyleşi ve atölyelerin de düzenleneceği 
festival kapsamında ortak filmler de 
çekilecek.

Yedi Farklı Ülkede 
Çekilen Görüntülerle 
Ortak Belgesel 
Festival kapsamında, yedi farklı ülkede 
çekilen görüntülerle ortak bir de bel-
gesel çekilecek. “Türk Ana” adlı proje 
kapsamında yedi farklı ülke, kendi 
bakış açısı ile kadınını ve annesini 
anlatma imkanı bulacak.

Projede, Kıbrıslı Türk anne ise Yakın 
Doğu Üniversitesi, İletişim Fakül-
tesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü 
tarafından çekilecek. Danışmanlığını 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın 
üstlendiği projenin yürütücülüğünü 
Öğretim Görevlisi ve Doktora öğrencisi 
Zeyde Y. Örek ve Ömer Evre üstleni-
yor. Festival kapsamında her ülke 
kendi bağımsız filmini de kurgulayıp 
festivalde gösterme imkanına da sahip 
olacak.

Festival Kapsamında 
Belgesel Film 
Yarışması
7 ülke 8 Şehir 1 Festival ismiyle 
start alan festivalde, Türk cumhuri-
yetlerinden gelen belgesel filmlerin 
yarışacağı bir de belgesel yarışması 
düzenlenecek. Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın 
da jüri üyesi olarak yer alacağı 
yarışmaya başvurular 20 Ağustos’a 
kadar devam edecek. Ödül alan filmler 
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu 
Başkanı Menderes Demir’in katılımı ile 
değişik ülke ve şehirlerde gösterime 
sunulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalları 
ile ortak çalışmaları “Wiedemann 
– Rautenstrauch Sendromunun bir 
nedeni olarak bi-allelik POLR3A 
mutasyonlarının karakterizasyonu 
ve silico modellenmesi” ve “Feno-
tip, mutlaka genotipi takip etmez: 
Treacher Collins sendromunun olası 
bir nedeni olarak, tamamlanmamış 
penetrans gösteren yeni bir POLR1D 
varyantının tanımlanması” isimli 
bilimsel araştırmalarında Dünya tıp 
topluluğuna hastalık nedeni olan yeni 
gen varyantlarını tanıttılar. Yrd. Doç. Dr. 
Ergören, klinikte özellikle nadir genetik 
hastalıkların teşhisi ve en doğru tedavi 
yöntemlerinin belirlenmesinde önem 
arz eden genotip-fenotip korelasyo-
nunun yapılabilmesi için moleküler 
mekanizmaların aydınlatılması 
gerektiğini vurguladı.

Süt İneklerinin 
Gebelik Dönemlerinde 
Antioksidan Enzim 
Aktivite Değişiklikleri 
İncelendi…
Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler 
Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan 
Sayıner ve doktora öğrencisi Vet. Hek. 
Deniz Ceylanlı ise “Protective effect of 
alpha lipoic acid on apical periodontitis-
induced cardiac injury” ve “Monitoring 
of changes in serum antioxidative sys-
tem parameters in different gestation 
periods of cows” başlıklı posterlerini 43. 
FEBS kongresinde sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi BAP desteği ile 
gerçekleştirilen projelerin birer ürünü 
olan poster bildirileri katılımcılardan 
geniş ilgi gördü. Yakın Doğu Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte 
gerçekleştirilen çalışma ile apikal peri-
odontitis nedeniyle uyarılmış kalp doku 
hasarında alfa-lipoik asit kullanımının 
etkisine ait elde edilen bulgular 
katılımcılar ile paylaşıldı. Yrd. Doç. Dr. 
Serkan Sayıner’in yürütücüsü olduğu 
ve YDÜ Veteriner Fakültesi Doğum 
ve Jinekoloji Anabilim Dalı ile birlikte 
gerçekleştirilen aynı isimli projeden 
hazırlanan “Monitoring of changes in 
serum antioxidative system parameters 
in different gestation periods of cows” 
isimli poster sunumu ile süt ineklerinde 
farklı gebelik dönemlerine ait antiok-
sidan enzim aktivitelerinin periyodik 
değişimleri katılımcılara aktarıldı.

olan iki tane han yapısının mevcudi-
yetinden bahsedilerek, bunların Büyük 
Han ve ona çok yakın bir mesafede 
konumlanan Kumarcılar Hanına ait 
görseller ile mimari planları sunuldu. 

Lefkoşa Suriçinin 
Formsal Yapı 
Şekillenişi, Lüzinyan 
Dönemi İle Başlayıp, 
Venedik Dönemi’nde 
Bugünkü Halini 
Almıştır 
Lefkoşa suriçinin formsal yapı 
şekillenişi, Lüzinyan Dönemi ile 
başlayıp, Venedik Dönemi’nde 
bugünkü halini almıştır denilen 
bildiride, adada varolan politik 
nedenlerden ötürü, Büyük Han yapısı, 
dünyada örneğine az rastlanan bir 
örnek teşkil eden bölünmüş başkent 
olan Lefkoşa kentinin Kuzey Kıbrıs 
topraklarında yeralmakta olduğu 
görseller ve suriçinin tarihi dönem-
lerdeki farklı formsal yapıları vaziyet 
planları ile anlatılarak, Lefkoşa kenti 
ve özellikle suriçinde simgesel bir yapı 
olması, çeşitli dönemlerde geçirdiği 
restorasyonlar sonucu, günümüzde 
de varlığını hala korumakta olduğuna 
vurgu yapıldı. Konaklamak için inşa 
edilen yapının, adanın tarihsel süre-
cindeki dönemlerde değişik işlevlere 
sahip olup, günümüzde Kıbrıs’a ait 
geleneksel elsanatları üretim ve 
satış mekanları ile yerel yiyeceklerin 
pişirilip ziyaretçilere sunulduğu bir 
restaurant ile varlığını sürdürdüğüne 
de dikkat çekildi.

Bu bildiri kapsamında, Büyük Han’ın 
başkent Lefkoşa’daki konumu, ada 
halkı ile yurtdışından gelen turistlerin 
ziyaret ettiği ve çekim noktası haline 
gelen otantik bir yapı olması, topluma 
faydası ile toplumun yapıya faydası 
irdelenen kongrede, Lefkoşa suriçinin 
simgesel yapılarından biri olan Büyük 
Han, konumu itibariyle yakın

çevresinde varolan cami, katedral, 
belediye pazarı, restaurant, konut, 
arasta çarşısı gibi fonksiyonlar ile 
de sağlam ilişkiler temelini kurmuş 
yegane yapı özelliğini göstermekte 
olduğu, yapılan çevre analizleri ile 
aktarıldığı vurgulandı. 

“Büyük Han, 
Gelecek Kuşaklara 
Anlatılması ve Her İki 
Toplum İçin Kültürel 
Miras Olarak 
Korunması Gereken 
Tarihsel Bir Anıt”
Öğretim Görevlileri Şefika Kara-
deri Özsoy ile Hasan Altan, bildiri 
sonunda Büyük Han yapısının tarihi 
süreçteki fonksiyonlarına ait olan 
arşiv fotoğrafları ile günümüzdeki 
fotoğraflarını da paylaşarak, 
dönemler arasındaki fonksiyon ve 
fiziki farklılıkları ile geçirmiş olduğu 
restorasyonları aşama aşama anlatıp, 
yapının gelecek kuşaklara aktarılması 
için varlığını sürdürme hususunda 
korunması gerektiğine ve her iki 
toplum için, gerek kültürel bir miras 
olması, gerekse turizm açısından 
sağladığı katkılar ile önemli bir tarih-
sel anıt olduğunun dikkati çekilerek, 
yöneltilen soruları yanıtladılar.

Mimari bağlamda çeşitli konu 
başlıklarının irdelendiği Atina-
VIII.Yıllık-Uluslararası Mimarlık 
konferansında, her oturum sonunda 
soru-cevap ile birlikte, sunu-
lan öneriler ve bildirilere yönelik 
yaklaşımlar da konuşuldu. Dünyanın 
çeşitli coğrafyalarından ve farklı 
kültürlerinden gelen akademisyen 
ve araştırmacıların, gerek sunumlar 
esnasında gerekse sosyal ortamlarda 
mimari konuları tartışmaları ile son 
buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim 
görevlileri Yüksek Mimar Şefika Karaderi Özsoy ve 
Yüksek Mimar Hasan Altan tarafından, Atina Eğitim ve 
Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen VIII. Yıllık-
Uluslararası Mimarlık Konferansında temsil edildi. 

YDÜ Mİmarlık Fakültesİ, 
Yunanİstan’da temsİl 
edİldİ

TÜRK DÜNYASI 
BELGESEL FİLM 
FESTİVALİ’NDE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
PRAG’TA TEMSİL EDİLDİ

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Veteriner 
Fakültesi öğretim üyeleri, Avrupa ve komşu 

bölgelerden moleküler yaşam bilimleri 
araştırmacılarını bir araya getiren ve en seçkin 

uluslararası forumlardan biri olarak kabul edilen 
Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu’nun 

Prag’da düzenlediği 43. FEBS Kongresine katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 

Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası 
Gazeteciler Federasyonu tarafından 
düzenlenen, Türk Dünyası Belgesel Film 
Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’nden verilen 
bilgiye göre kongrede, Prof. Dr. 

Tamer Yılmaz, Dr. Ziya Salman ile birlikte 
hazırladıkları “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yetinde yaşayan Beta-Talasemia Majör’lü 
Hastalarda Yüksek Feritin Düzeylerinin 
Kemik Turnover Biomarker’lar Üzerine 
Etkileri” konulu posterlerini sundular.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Has-
tahanesi Talasemia Merkezi’nde 
görevli Dr. Ziya Salman ile birlikte yapılan 
çalışmada, Talasemi majör tanısı ile Dr. 
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 
izlenen ve puberte yaş sınırını dolduran 
yirmi ile elli yaş arası 50 hasta (25 erkek, 
25 kadın) değerlendirmeye alındı. Kontrol 
grubu olarak da yaşları 20-50 arası olan 
30 gönüllü kişiden (15 erkek, 15 kadın) 
kan örnekleri toplandı.

Prof. Dr. Yılmaz, tüm denekler için 
Kalsiyum, Fosfor ve ALP yanında Ferritin, 
PTH, Osteokalsin, Vitamin D3 ve Ferritin 
çalışılmış ve sonuçları değerlendirilen 
çalışmadan elde edilen sonuçlara 
göre, Talasemi majör hasta grubu ile 
Kontrol Grubu arasında Total kalsiyum, 
Fosfor, ALP ve Parathormon açısından 
anlamlı bir farkın görülmediğini belirtti. 
Bu parametrelerdeki değerlerin her iki 
grupta da normal sınırlar içerisinde tespit 
edildiğini kaydetti. Talasemili hastalarının 
Ferritin seviyelerinin, kontrol grubuna göre 
oldukça yüksek tespit edilen çalışmada, 
özellikle Talasemili kadınların Ferritin

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Çek Cumhuriyeti
Başkenti Prag’da Avrupa Biyokimya 
Dernekleri Federasyonu’nun Prag’da 
düzenlediği 43. FEBS Kongresine katıldı.

seviyelerinin, Talasemili erkeklere göre 
de yüksek bulunduğu belirtildi. 25-OH 
VitaminD3 sonuçlarına baktığında ise 
Talasemili Hasta Grubunun ortalama 
değerlerinin oldukça düşük, kontrol 
grubunun ise yetersiz olduğunun tespit 
edildiğini aktaran Prof. Dr. Yılmaz, iki grup 
arasında anlamlı fark bulunduğunu, Os-
teokalsin değerlerinin ise BTM’lı grupta, 
kontrol grubuna göre oldukça düşük 
bulunduğunu ve İki grup arasında anlamlı 
farkın mevcut olduğunu söyledi.

Çalışılan parametreler arasındaki 
korelasyon katsayıları incelenmiş, BTM’lı 
hastalarda Ferritin ile 25 (OH) D Vitamini 
arasında düşük derecede (-.196) negatif 
korelasyon tespit edilmiştir.

Çalışılan testlerden elde edilen ver-
iler doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yaşayan Talasemi 
hastalarına uygulanan rutin tetkiklere ve 
çeşitli nedenlerle hastanelere başvuran 
hastalar ile sağlıklı kişilerin rutin kon-
trolleri (check-up) sırasında 25-OH D3 
vitamin tayinini de tetkikleri içine ekle-
melerinin uygun olacağı bilgisi kongreye 
katılan delegelerin bilgisine sunuldu.

Elde edilecek test sonuçları 
doğrultusunda gerekli D vitamini takviyesi 
yapılarak 25-OH D3 düzeyinin normal 
sınırlara yükselmesinin hem iskelet 
sistemlerinin daha sağlıklı olması, hem 
de yaşam kalitesini artırmak adına gerekli 
olduğu bilgisinin paylaşıldığı bildirildi.

YDÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi, 43. 
Uluslararası FEBS 
Kongresi’nde 
Temsil Edildi
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Yerli ve yabancı turistler, 
öğrenciler, gençler 
ve takipçileri gittikçe 
artan klasik otomobil 

tutkunlarının uğrak mekanı haline 
gelen müzeyi bugüne kadar 40 binden 
fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi. 
Açıldığı günden beri yurt dışından 
çeşitli otomobil kulüplerinin üyeleri 
tarafından da ziyaret edilen ve çok 
beğenilen Yakın Doğu Üniversitesi 
Araba Müzesi, özellikle ülkemize gelen 
turistlerin uğrak mekanı haline gelirken 
çocuklar, antika otomobil meraklıları, 
koleksiyonerler tarafından da yoğun ilgi 
görüyor.

Jaguar, Lamborghini Murcielago Road-
ster, Dodge Viper SRT10 Final Edition 
gibi efsane olmuş pek çok spor araba 
turistlerin ilgi odağı oldu.

Her biri zamanının kilometre taşı olan 
motorlu araçların yanında, müzede 
bulunan orijinal uçak parçalarından 
tasarlanan toplantı salonu da büyük 
ilgi görüyor. Klasik ve spor tarzda 
onlarca çeşit arabanın sergilendiği 
müze, haftanın beş günü 8.30 – 17.00 
saatleri arasında meraklılarını bekliyor.

Turistler Klasikler 
ve Özel Üretim 
Spor Arabalara 
Hayran Kalıyor…
Koleksiyonunda bulunan arabalarla 
ziyaretçilerini adeta bir zaman tüneline 
sokan müzede, otomobil dünyasının 
demirbaşları olan Mercedes, Ford, 

Ferrari, BMW, gibi markaların 
ilk modellerinden günümüze ka-
darki yolculuklarını izlemek mümkün. 
Dünyada ilk üretilen ve ilk üretilenlerin 
son kalan yegane örneklerini bünyes-
inde barındıran müzede, 1899 Model 
Crestmobil, 1903 model Wolseley ve 
1909 model Buick gibi klasik araçların 
yanında 300 km hız sınırını aşmış

Otomobil Tutkunlarını Buluşturan Müze
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
her ay farklı alanlardan uzmanlar, 
akademisyenler ve sanatçılarla 
sunumlar gerçekleştiren Kulübün 
bu ayki toplantısına, Yeşilada

Lions Kulübü Dönem Başkanı Iraz 
Solman’ın daveti üzerine katılan 
Doç. Dr. Fevzi Kasap, sinemanın 
Kıbrıs Türk toplumsal yaşamına 
etkileri konulu bir sunum 
gerçekleştirdi.

sinemaya uygulanan sansür ve 
sinemanın bir propaganda aracı 
olarak kullanımından bah-
sederek, milli mücadele yıllarında 
sinemanın Kıbrıs Türk toplumu için 
moral ve motivasyon aracına

dönüştüğüne vurgu yaptı.

“Yeşilada Lions 
Kulübü İle Ortak 
Sanat Etkinliklerine 
Hazırız…”
Oldukça ilgi ile izlenen sunumda 
Doç. Dr. Fevzi Kasap, sinemanın 
günümüzde de en etkili sanat dalı 
olduğunu dile getirerek Kıbrıs Türk 
toplumunda sinema kültürünün 
gelişmesinde ve hak edilen 
değeri görmesinde sadece kamu 
kuruluşlarının değil, yerel yönetim-
lerin ve sivil toplum örgütlerinin de 
görev ve sorumluluk üstlenmesi 
gerektiğini belirtti. Yeşilada Lions

Kulübünün bu bilinç içerisinde 
sürekli sanat odaklı kültürel 
etkinlikler düzenlemesinden 
duyduğu memnuniyeti belirten 
Doç. Dr. Kasap, sinema ile ilgili 
her etkinliğe Yakın Doğu Üniver-
sitesi, İletişim Fakültesi, Radyo 
TV ve Sinema Bölümü’nün şevkle 
katkı koymaya devam edeceğini 
vurguladı.

Toplantı bitiminde Yeşilada Lions 
Kulübü Dönem Başkanı Iraz 
Solman tarafından Doç. Dr. Fevzi 
Kasap’a teşekkür belgesi takdim 
edildi.

Güzelyurt Belediye Oteli’nde 
düzenlenen toplantıda, Doç. Dr. 
Kasap yaptığı sunumda tarihsel 
süreç içerisinde Kıbrıs’ta ilk film 
gösterimlerinden başlayarak, 
İngiliz Sömürge döneminde

SİNEMANIN KIBRIS TÜRK 
TOPLUMSAL YAŞAMINA ETKİLERİ

Doç. Dr. Fevzi Kasap

Sunumunu Yaptı

Yakın Doğu 
Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Tv-
Sinema Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fevzi Kasap, 
Güzelyurt Yeşilada 
Lions Kulübü tarafından 
periyodik olarak 
düzenlenen toplantıların 
bu ayki konuğu oldu.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
ARABA MÜZESİ

Kıbrıs’ın ilk ve tek araba müzesi olma özelliği ile 
ön plana çıkan, içerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait 

arabaların sergilendiği Yakın Doğu Üniversitesi Araba 
Müzesi ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor.

Banu Özbingül Arslansoyu
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 

Beslenme ve Diyetetik Merkezi Diyetisyeni 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik 
Merkezi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, Sağlıklı 
Beslenme Konusunda Daha Çok Prim Yapan Asılsız 
Haberlerin Gündeme Gelmesiyle Doğru Bilinen Bir Çok 
Yanlışın Ortaya Çıktığını, Kişilerin Bazen Doğru Bilinen 
Bu Yanlışlarla Gereksiz Kısıtlamalara Gidebildiğini, Durum 
Böyle Olunca da Sağlıklı Beslenmenin Kişilerin Gözünde 
Büyüyebildiğini İfade Ederek, Beslenmede Doğru Bilinen 
Yanlışlarla İlgili Açıklamalarda Bulundu.

Beslenmeyle İlgİLİ 
Doğru Bİlİnen 
Yanlışlar

eder, dolayısıyla geçici bir tokluk 
sağlar. Sabahları limonla tatlandırıp 
tüketeceğiniz ılık su ile gün içerisinde 
daha az atıştırma gereği duyabil-
irsiniz. Bunun dışında yağlarınızın 
erimesi gibi mucizevi bir etki bekle-
meyiniz.

Akşam Saat 6’dan 
Sonra Hiçbirşey 
Yenilmemelidir
Bu cümle “Gece yatmadan 2 saat  
önce son öğününüzü tüketiniz” diye 
değiştirilirse anlamlı hale gelecektir. 
Ancak şu da bir gerçektir ki, yemek 
saatiniz pek de ilaç saatleriniz gibi 
olmazsa olmaz değildir. Çünkü 
hayatın gerçekleri herkes için 
belirli günlerde farklı bir yemek saati 
oluşturmaktadır. Yatmadan 2 saat 
önce en son öğününüzü tüketmek, 
sabah açlıkla uyanmanıza engel 
olacak ve sizi rahatsız etmeyecek en 
doğru seçimdir.

Zeytinyağı Kilo 
Aldırmaz
Akdeniz diyetinin temel kaynağını 
oluşturan zeytinyağının düzenli 
tüketimi, insan sağlığı üzerine çeşitli 
yararlar sağlamaktadır. Ancak 5 gram 
yağ 45 kalori iken, 5 gram et 12 ka-
loridir. Yani yağlar diğer makro besin 
öğelerine göre daha fazla kalori içerir 
ve şu bir gerçektir ki, yağın zeytin 
yağı mı, yoksa başka bir yağ çeşidi 
mi olduğunun kalori açısından pek 
bir önemi yoktur. Dolayısıyla hangi 
yağ çeşidi olursa olsun, gereğinden 
fazla tüketmek kilo olarak kişiye 
geri dönmektedir. Dolayısıyla zeytin 
yağı tüketiniz ancak bol bol değil, 
kararında tüketiniz.

Aç Karnına Sıcak 
Limonlu Su İçmek 
Yağları Eritir
Bir kalıp yağa limon damlatmak nasıl 
ki yağı eritmiyorsa, içeceğiniz limonlu 
karışım da yağlar üzerinde direkt bir 
etki yaratmayacaktır. Sıcak su soğuk 
suya göre mideyi daha geç terk

Günde Tek Öğün 
Yemek Yerseniz 
Kolayca Kilo 
Verirsiniz
Uzun süren açlıklardan sonra 
birşeyler yenildiği zaman vücut 
savunmaya geçmekte ve “Tekrar 
aç kalırsam depoladığım ener-
jiyi kullanırım” mantığıyla yenileni 
depolamaktadır. Ramazan aylarında 
metabolizmanızın yavaşlayıp 
kilo almanıza sebep olması buna 
verilebilecek en güzel örnektir. Azar 
azar ve sık sık birşeyler yemek hem 
acıkma duygunuzu bastırır, hem daha 
az/kontrollü yemenizi sağlar, hem 
de metabolizmanızın hızlanmasına 
yardımcı olur.

Ekmek Yemek 
Kilo Aldırır
Ekmek sofraların baş tacı ve en 
temel enerji kaynağıdır. Gereğinden 
fazla tüketeceğiniz her gıda size nasıl 
kilo olarak geri dönecekse, fazla 
tüketeceğiniz ekmek de size kilo 
olarak geri dönecektir. Bir dilim ek-
mek 70 kaloridir ancak ekmeğin yağa 
ya da yemek suyuna bandırılmasıyla 
kalori iki, hatta üç katına 
çıkabilmektedir. Ekmek tüketmemek 
yerine, ekmeğin miktarına ve yanında 
tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeniz 
doğru bir yaklaşım olacaktır.

Termal 
Eşofmanlar 
Zayıflatır
Ne yazık ki sıcak ortamlarda terley-
erek kaybedilen, yağ değil sudur. 
Zayıflamadaki amaç, yağsız vücut 
kütlesinden su kaybı yerine, yağ 
kitlesinden yağ kaybı olmalıdır. Çünkü 
sağlığınızı tehdit eden yağlardır. Ter ile 
vücuttan toksinleri de atarsınız. An-
cak toksinlerin yanında yaşamınızda 
çok önemli görevleri olan minerallerin 
kaybını da hızlandırırsınız ve ne yazık 
ki bunu gün içerisinde hemen yerine 
koyamazsınız. Bu nedenle çok yorgun 
ve bitkin olursunuz. Vücuttaki su 
kaybını çoğaltmak yerine, azaltmak 
yöntemlerini uygulamalısınız.

Balık ve Yoğurdu 
Beraber Yerseniz 
Zehirlenirseniz
Balıkta ve yoğurtta histamin adı ver-
ilen bir protein bulunmaktadır. Balık 
bayatladıkça içerisindeki histamin 
miktarı artmaktadır. Bayat balıkla 
tüketeceğiniz yoğurtla vücudunuza 
fazla miktarda histamin almış ve his-
tamin zehirlenmesiyle karşı karşıya 
kalmış olursunuz. O yüzden taze balık 
tüketmeye dikkat ediniz.

Çay, Kahve ve 
Kola Suyun Yerini 
Tutar
Çay, kahve ve kola gibi içecekler 
içerdikleri kafein sebebiyle diüretik 
etki göstermekte, yani vücuttan su 
atımına yol açmaktadırlar. Kolayı 
hayatınızdan çıkarmak, çay ve kahve 
sayısını azaltmak, sağlıklı beslen-
mede atacağınız önemli adımlardan 
biridir.

Esmer Şeker Kilo 
Aldırmaz
Aslında esmer şeker ile beyaz şekerin 
kalori içeriği aynı, besin içerikleri 
farklıdır. Beyaz şekerin besin içeriği 
sıfır iken, esmer şeker içerisinde, az 
miktarda bitkisel protein, pota-
syum, magnezyum, kalsiyum, demir, 
sodyum, fosfor, B12 vitamini, kolin ve 
niasin barındırır. Buna rağmen esmer 
şekerin beyaz şekere göre pek de bir 
üstünlüğü yoktur. Şekeri hayatınızdan 
tamamen çıkartmak, sağlıklı yaşam 
konusunda atacağınız en önemli adım 
olacaktır.

Protein Diyetleri 
ile Zayıflamak 
Sağlıklıdır
Protein diyetleri son zamanlarda 
çok popüler olmuştur. Çünkü uzun 
süren sindirimleriyle proteinler hem 
tokluk sağlar hem de metabolizmayı 
daha hızlı çalışmaya zorlar. Ancak 
uzun süre uygulanan yüksek proteinli 
diyetler besin öğesi yetersizliklerine, 
karaciğer ve böbreklere aşırı yük 
binmesine, kan yağlarında artışa ve 
daha pek çok benzer sağlık problem-
ine yol açabilmektedir. Kilo kaybetmek 
uğruna sağlığınızı bozmak hayati teh-
likelere yol açabilmektedir. Bu yüzden 
bu gibi tek tip beslenme modellerin-
den uzak durmalı, sağlıklı beslenmeyi 
kendinize ilke edinmelisiniz.

Termal 
Eşofmanlar 
Zayıflatır
Ne yazık ki sıcak ortamlarda terley-
erek kaybedilen, yağ değil sudur. 


