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YDÜ, Bilime Yön Veren 100 
Biliminsanı’nı Ağırlıyor

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN 
Uluslararası 
Konferanslarda Üst Düzey 
Görevler Almaya Devam 
Ediyor

YDÜ İletişim Fakültesi,
Harvard Üniversitesi’nde
Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, 
yükseköğretimde oluşturduğu 
eğitim, araştırma ile toplumu 
dönüştürme kültürü ve pratiği çer-
çevesindebilim yapmayı ve üretmeyi 
anlatacak ve özendirecek bir dizi 
konferans düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sümer 
ŞAHİN Çin’in Anhui Eyaletinde, Hefei 
şehrinde Çin Bilimler Akademisi, 
Yakın Doğu Üniversitesi ve Gazi Üni-
versitesi tarafından organize edilen 
“The 5th International 
Conference on Nuclear and 
Renewable Energy Resources” 
isimli nükleer ve yenilenebilir enerji 
kaynakları isimli konferansda onur 
başkanlığı yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo, TV ve Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap, Öğretim Görevlileri Ayhan 
Dolunay ve Çağdaş Öğüç ile birlikte, 
Amerika’nın önde gelen
üniversitelerinden Harvard 
Üniversitesi’nde düzenlenen, 
Uluslararası Eğitim ve Teknoloji 
Konferansı (International 
Educational Technology 
Conference, IETC-2017)’nda, iki 
bildiri sunarak, ülkemizi ve Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni başarıyla temsil 
etti.
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Bir Diplomaya Sığmayan 
Hayaller İçin İkinci Meslek 
Şansı…
Çift anadal programı ile ilgili bilgiler 
paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, “Başarı şartını ve diğer koşulları 
sağlayan öğrenciler, Üniversitemizin 
iki diploma programından eş zamanlı 
olarak ders alıp, iki ayrı diploma 
alabileceklerdir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 
öğrencilerine eğitim öğretim 
hayatları boyunca çeşitli eğitim 
fırsatları verildiğini ifade eden Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Kurt, üniversitenin 
sahip olduğu otuz yıllık tecrübesi 
binlerce öğretim elemanı ve eğitim 
metotlarında kullandığı gelişmiş 
teknolojileri ile eğitimde tercih edilen 
ilk üniversitelerden biri olduğunu dile 
getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
mezun öğrencilerin başta ülkenin 
ihtiyaçlarına cevap veren, uzman 
kişiler olarak değerli bireyler olmasını 
hedeflediklerini dile getiren Doç. Dr. 
Kurt, fırsat tanıdıkları çift anadal 
programı sayesinde farklı lisans

programları ile öğrencilerin kariyer-
lerine ikinci meslek edinmelerini 
sağlayacaklarını söyledi.

İkinci diploma’nın; farklı lisans 
programları ile mesleki ve birey-
sel gelişiminin devam ettirmek 
isteyenlerin okuduğu veya mezun 
olduğu bölümle yetinmeyen öğrenci 
ve çalışanların tercih ettiği bir yöntem 
olarak öne çıktığını vurgulayan Doç. 
Dr. Kurt, “Bu imkan öğrenciler için 
önemli bir fırsat. Öğrenci ve araştırma 
odaklı bir üniversite olarak insana ve 
geleceğe yatırım yapmanın yanı sıra, 
öğrencilerimizi yerleştiği bölüm ve 
alanda uzmanlaştırırken onlara ikinci 
diploma alma şansı da tanıyoruz. 
Buraya gelen öğrenciler farklı alan-
larda uzmanlaşıp, üniversitemizden 
mezun olma şansına sahip olacaklar. 
Öğrencilerin geleceğini yaptığı terci-
hlerle şekillendirdiği bilincinde olarak 
sadece meslek sahibi yapan bir okul 
değil, bir dünya görüşü ve misyonu 
kazandıran, hayatlarını ve kimliklerini 
şekillendiren bir kurum olmayı hede-
fliyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarına göre 
öğrencilerimizi dünya standartlarında 
yetiştirmek ve topluma kazandırmak 
için çalışacağız” şeklinde konuştu.

başında, beş yıllık programlarda 
yedinci yarıyılın başında, altı yıllık 
programlarda ise dokuzuncu yarıyılın 
başında anadal önlisans programında 
en erken ikinci yarıyılın başında, 
en geç ise üçüncü yarıyılın başında 
başvurabilir. 

Çift anadal başvurusu için öğrencinin 
lisans programındaki genel akade-
mik başarı not ortalamasının en az 
2.72 olması ve lisans programında 
başarı sıralaması açısından en üst 
% 20 içinde yer alması gerekiyor. 
Lisans diploma programındaki genel 
akademik başarı not ortalaması en 
az 2.72 olan ancak başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20’sinde yer 
almayan öğrenciler, çift anadal 
yapılacak programın ilgili yıldaki 
taban puanından az olmamak üzere 
puana sahip olanlar da çift anadal 
programına başvurabilirler.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift 
anadal diploma programına öğrenci 
kabulünde ise yetenek sınavında 
da başarılı olma şartı aranıyor. Çift 
Anadal başvuruları, Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığına yapılabiliyor.

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden 

İkinci Diploma Fırsatı!

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerine çift 
anadal programı ile ikinci diploma alma fırsatı sunuyor.

Çift Anadal Programı Nedir?
Bir lisans programına devam etmekte 
olan öğrencilerden belirli koşulları 
yerine getirenlerin istedikleri ve kabul 
edildikleri takdirde, aynı fakülte içer-
isinde başka bir bölümde veya başka 
bir fakültede istedikleri herhangi bir 
bölümde, ikinci bir lisans diploması 
almalarına olanak sağlayan programa 
“Çift Anadal Programı” adı veriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Çift 
Anadal Başvuru ve Kabul 
Koşulları
Sunulan ikinci diploma fırsatı için 
öğrencinin başvurduğu yarıyıla 
kadar aldığı lisans programındaki 
tüm kredili dersleri başarıyla 
tamamlamış olması ve başka bir çift 
anadal programına kayıt yaptırmamış 
olması gerekiyor. Öğrenci aynı anda 
birden fazla çift anadal programına 
kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci 
çift anadala ek olarak bir yan dal 
programına kayıt yaptırabilir.

Öğrenci ikinci anadal diploma 
programına, anadal lisans di-
ploma programında en erken üçüncü 
yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık 
programlarda beşinci yarıyılın

Yakın Doğu Üniversitesi 
Spor Kulesi 
25 Ekim’de 
Açılıyor!

120 eğitmen ve personelin görev alacağı Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 
25 Ekim 2017 tarihinde açılıyor.
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Kasap, Öğüç ve Dolunay, 
çalışmaları ile ilgili şu bilgileri 
de paylaştı:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
basını, son yıllarda artış gösteren 
cinsel istismar haberlerine özel ilgi 
göstermektedir. Bu noktadan hareketle, 
çalışmamızın konusu, söz konusu artış 
ve medyanın bu haberlere gösterdiği ilgi-
ye paralel olarak, cinsel istismar haberl-
erinin internet haberciliğinde sunumunun 
incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmada, 
Kuzey Kıbrıs medyasında sıklıkla yer alan 
adli haberler kapsamında olan “taciz” 
ve “tecavüz” haberlerinden hareke-
tle, Bilişim Yasası’nın KKTC’de henüz 
bulunmadığının da bilinciyle ülkede yayın 
yapan internet gazetelerinin örneklemleri

incelenmesi amaçlanmıştır. Gazeteciliğin 
temel etik kodlarından biri olan 
tarafsızlık ve bir haberin iki tarafı 
olabileceği gerçeği zaman zaman göz 
ardı edilmektedir. Tecavüz, intihar, 
cinayet gibi haberler, toplumsal olarak 
daha çok tepki çeken haberlerdir. 
Dolayısıyla gazetecilerin, yaşanan 
bu tür gelişmeler karşısında duy-
gusal sorun yaşayabileceği gerçeği ile 
karşı karşıyayız. Çoğu zaman haber 
manşetlerinde kullanılan ifadeler ile, 
hakkında mahkeme hükmü bulunmayan 
(hakkında yargılama süreci devam 
eden) kişilerin suçlandığı görülmektedir. 
Araştırma kapsamında, Kıbrıs’ta yayın 
yapan internet gazeteleri incelenmiştir. 
Gazetelerin bazıları sadece İnternet üzer-
inden yayın yapan gazeteler olurken, bazı 
gazetelerin geleneksel basılı gazeteleri de 
bulunmaktadır. Araştırma kapsamında, 
basılı gazetelerin etik kaidelere daha çok 
dikkat gösterdiği gözlemlenirken, sadece 
internette yayın yapan gazetelerin, etik 
kodları çok dikkate almadan, tamamıyla 
okuyucunun dikkatini çekmek üzere 
haberini şekillendirdiği belirlenmiştir.”

Cumhuriyeti’ni ve Yakın Doğu Üniver-
sitesini temsil etmekten dolayı onur ve 
mutluluk yaşadıklarını belirterek, bildir-
ilerin geliştirilmiş makale versiyonlarının 
kısa süre sonra yayınlanacağını da 
sözlerine ekledi.

açmaktadır.

Sosyal medyanın, yeni bir ka-
musal alan olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği tartışması, 
çalışmanın odak noktasını oluşturmakta 
olup; sosyal medyanın, Habermas’ın 
Burjuva Kamusal Alanı gibi, toplumsal 
sorunların ve hatta daha kolay iletişim 
olanakları sayesinde artık küresel çapta 
bir toplumsal – küresel katılım ile eğitsel 
nitelikte tartışmalar için kullanılarak, 
toplumsal – küresel önemli sonuçlar 
doğurmakta etkili olup olamayacağının 
sorgulanması amaçlanmıştır.

Çalışmada, alan, katılım ve yarattığı 
etkiler bakımından iki kavramın önemli

benzerlik ve farklılıkları belirlenmiş; so-
syal medyanın doğru kullanımı ile, önemli 
toplumsal, hatta küresel hususlarda, etki 
yaratabileceği saptanmıştır” ifadelerini 
kullandı.

Mahkeme Kararları İle İlgili 
Sosyal Medya’da “Kurban”ların 
Temsili Ele Alındı
Kasap, Öğüç ve Dolunay, Harvard 
Üniversitesi’nde düzenlenen konfer-
ansta sundukları ikinci bildiri olan, 
“The Representation of the Victim as 
a Social Construction in Court News” 
(Bir Sosyal İnşa Olarak Mahkeme 
Haberlerinde Mağdurun Temsili) ile 
de, İnternet haberciliğinin, geleneksel 
medyaya kıyasla, cep telefonlarımız 
aracılığı ile dahi erişilebilecek kadar 
günlük yaşantımızın vazgeçilmez bilgi 
edinme aracı olması; yine ücretsiz, hızlı 
ve saniye bazında haberlerin iletilebilir 
olması nedeniyle, en kolay ulaşılabilir 
haber mecrası haline gelmesinden 
hareketle; yeni medya haberciliğini ele 
aldıklarını belirtti.

Kıbrıslı Türk Akademisyen-
ler Olarak Onur ve Mutluluk 
Duyduk
Doç. Dr. Fevzi Kasap konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Harvard Üniversitesi’nde iki 
bildiri sunarak, Kuzey Kıbrıs Türk

“Yeni Medya” ve Habermas 
Burjuva Kamusal Alan Teorisi 
Karşılaştırıldı
Kasap, Dolunay ve Öğüç, sundukları 
“The Educational Qualification of 
Social Media: A Search for a New 
Public Sphere” (Sosyal Medyanın Eğitsel 
Niteliği: Yeni Bir Kamusal Alan Arayışı) 
adlı bildiride, yaklaşık kırk yıl kadar önce 
(1970’li yıllarda) bilgi ve iletişim tabanlı 
araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekono-
mik, politik ve kültürel çalışmalar yapan 
araştırmacılar tarafından ortaya atılmış 
“Yeni Medya” kavramının, 1990’larda 
önemli bir ivme kazanan bilgisayar ve in-
ternet teknolojisi ile birlikte genişlemesi 
ve farklı boyutlara ulaşması ardından; 
2000’li yıllarda, yeni medya kapsamına

“sosyal medya” platformlarının/siteler-
inin de kurularak eklenmesi ile birlikte, 
bireyler arası iletişimin, “vazgeçilmez” 
hale gelen bu yeni mecrada 
taşınmasından hareketle önce “internet-
yeni medya-sosyal medya” incelemesi 
yaptıklarını ifade ettiler.

Bu kapsamda, Doç.Dr. Fevzi Kasap, 
Ayhan Dolunay ve Çağdaş Öğüç, 
çalışmaları ile ilgili yaptıkları ortak 
açıklamada, “Sosyal medya siteleri 
üzerinden, gerçekleşen ilgili iletişim, 
‘eğlence’ temalı olmakla birlikte; 
bir yandan da, aynı sitelerde, bazı 
toplumsal veya küresel sorunların, çeşitli 
şekillerde ifadesi ve tartışılması söz 
konusu olmaktadır. Bu niteliği, sosyal 
medyanın, Habermas’ın, ‘Public Sphere’ 
(öffentlichkeit) olarak adlandırdığı, 
burjuvaların, toplumsal hususları 
tartışarak, çeşitli kararlar ürettikleri ve 
bu kararların toplumsal yaşam ve yine 
toplum yaşamını düzenleme altına alan 
yasaların oluşumunda etkili olduğu 
olgunun, güncel hali olarak yorumlanıp 
yorumlanamayacağı düşüncesine ve bu 
çerçevede de güncel tartışmalara yol 

YDÜ İletişim Fakültesi,
Harvard Üniversitesi’nde

 Temsil Edildi

DOÇ. DR. FEVZİ KASAP
YDÜ Radyo TV ve Sinema 

Bölüm Başkanı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Görevlileri Ayhan 
Dolunay ve Çağdaş Öğüç ile birlikte, Amerika’nın önde gelen 

üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen, 
Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Konferansı (International 

Educational Technology Conference, IETC-2017)’nda, iki bildiri 
sunarak, ülkemizi ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni başarıyla temsil etti.
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Spor Kulesi’nde yer alacak olan Vacu 
Activ Bodyshape cihazı ile standart 
egzersizlere oranla fiziksel aktivitenin 
etkilerini daha çok artıran vakum 
ve kızılötesi (infrared) gibi en son 
ve devrimci teknolojiler kullanılarak 
daha az sürede arzu edilen sonuçların 
elde edilmesi sağlanacak. Vacu Activ 
Bodyshape cihazının sahip olduğu birçok 
özellik ile selülitten uykusuzluğa birçok 
soruna çözüm üretilebilecek.

Vacu Activ Bodyshape İle Selülit 
Sorununa Çözüm Sağlanacak…
Vakum ve kızılötesi gücünün kombinasy-
onu ileVacu Active Bodyshape vucüttaki 
selülitlerin azaltmasında önemli rol 
oynayacak. Selülit azaltma yannda Vacu 
Activ Bodyshape cihazı kilo kaybet-
mede ve genel görünüm iyileştirmesinde 
olumlu sonuçlar alınmasına imkan 
tanıyacak.

Renk Terapisi ile Vücut 
Sorunlarına Çözüm Aranacak…
Vacu Activ Bodyshape ile  uygulanacak 
yeni uygulamalardan bir diğeri de her 
insanın vücudunda karşılaştığı sorunları 
azaltmada yardımcı olan Renk Terapisi 
uygulaması olacak. Renk terapisi; en-
erji rezervleri, bağışıklık, zihinsel refah, 
metabolizma, cilt ve doku sorunları 
enerji merkezleri olan çakralara, enerji 
yolları ve enerji noktalarının uyarılmasını 
sağlıyor.

Uyku Hali ve Halsizliğe Hava 
İyonizasyon Uygulaması…
Sürekli yorgunluğun neden olduğu uyku 
hali ve halsizliğe Vacu Activ 

Yağ yakımını artıran vakum teknolojiside 
Vacu Activ Bodyshape ile  kullanılacak 
bir diğer yenilik olacak.  Uygulanan 
basınçla deri ve deri altı dokularda 
kan dolaşımının artırılarak, biriken 
yağların lenf dolaşımı ile dışarıya atılımı 
gerçekleştirilecek. Ayrıca kızılötesi 
ışınlarla kan damarlarının genişlemesini 
sağlayan Infrared Isınma ile toksinlerin 
büyük miktarlarda vücuttan atılması 
sağlanacak.

Activ Cryo İle Zafıylamanın 
Yanı Sıra Bağışıklık Sis-
temi Güçlendirme Egzersizleri 
Yapılacak…
Spor Kulesi’nde yer alacak bir diğer yeni-
lik ise kozmik soğuk  bir sauna olan Activ 
Cryo olacak. Activ Cryo sadece bölgesel 
olarak değil, tüm vucüda uygulanabi-
lecek soğuk saunadır. Activ Cryo sadece 
kilo vermeye, incelmeye ve selülit tedavi-
sine yönelik değil, aynı zamanda immun 
sistem güçlendirme ve ağrı tedavisinde 
de kullanılabilmektedir.

Activ Cryo sauna sistemi, ortalama -175 
derece sıcaklıkta ve sadece 3 dakika için 
tüm vücut geneline uygulanmaktadır. 
Cryoasauna, tüm vücuda uygulanan 
soğuk lipoliz ve sağlıklı yaşam cihazıdır.
Düzenli uygulamalar sonucunda her se-
ans başına ortalama 900 kcal harcandığı 
tespit edilmiştir.Cryosauna, Selülit 
tedavisinde de etkili olmaktadır.

Selülitli bölgede oluşturulan kozmik 
soğuk kılcal dolaşımı hızlandırır aynı 
zamanda selülitlerin oluşumuna neden 
olan artık maddelerin ve yağ hücrelerinin 
dondurularak parçalanmasını sağlar.

Birçok Etkili Sonuçlar Elde 
Ediliyor…
Cryosauna uygulaması ile ağrı, ödem 
ve şişkinliklerin giderilmesi, eklem 
ağrılarında azalma ve yaralanmalardaki 
iyileşme sürecinin hızlanması, daha 
güçlü bir immünsistemi ve kan sirkül-
asyonu, selülitlerde azalma ve daha 
sıkı bir cilt, cilt çatlaklarında azalma, 
yorgunluk ve adale ağrılarının gider-
ilmesi, depresyona karşı eşsiz çözüm, 
genel kondisyonumuzda fark edilir artış 
görülmesi konusunda son derece başarılı 
sonuçlar elde edilebiliyor.

Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan 
Ergün tarafından stencil grafiti tekniği 
kullanılarak sanatsal tasarımlar yapıldı. 

Spor Salonlarında nadir bulu-
nan Cihazlar Spor Kulesinde 
yer alacak…
Otomotiv devi Ferrari’nin tasarımcısı 
olan Pininfarina tarafından tasarlanıp 
çizilen ve dünyanın en iyilerinden biri 
olarak kabul edilen İtalyan markası Pan-
atta ürünlerinin kullanılacağı salonda, 
yeni spor trendleri de yer alacak.

İleri teknoloji ile Avrupa Birliği’nde 
üretilmiş, İnbody, Bodyshape yürüyüş 
bandı ve Kriyoterapi sauna, vücut analizi 
cihazları ile sağlıklı zayıflama ve incelme 
yanında sıkılmadan spor yapabilme 
sağlanacak. Ayrıca, renk terapisi, hava 
iyonizasyon, ozon tedavisi, elektro stimu-
lasyonu, LED foto gençleştirme – kolajen, 
aromaterapi, vakum etkisi, infrared 
ısınma, activ cryo gibi uygulamalarda 
Spor Kulesinde yer alacak. 

Ağırlık, Kas Kütlesi ve Vücut Yağ 
Kütlesi INBODY 770 İle Ölçül-
ecek…
Merkezde kullanılacak INBODY 770 
cihazı iletoplam vücut suyu, protein, 
mineraller ve vücut yağ kütlesinin 
ölçümleri ile vücut ağırlığı ortaya 
çıkarılacak. Ayrıca, kas yağ analizi, 
obezite analizi, ideal kilo-kas kütlesini 
belirleyen yalın denge, ödem ve viseral 
yağ alanları belirlenecek.

Vacu Activ Bodyshape ile Birçok 
Soruna Çözüm Sağlanacak…

Bodyshape’in hava iyonizasyonu ileetkili 
bir şekilde cilt porlarının ve ter bezlerinin 
kapanmasını neden olan sağlıklı negatif 
iyonları içeren hava sağlayarak giderilm-
esine yardımcı olunacak.

Ozon Tedavisi Tamamlayıcı 
Tedavi Görevi Üstlenecek…
Bakteri ve diğer mikroorganizmalarla 
mücadele için tüm dünyada yaygın 
kullanılan ozon tedavisi de yeni Spor 
Kulesi’nde Vacu Activ Bodyshape ile 
uygulanmaya başlayacak. Kan dolaşımı 
için mükemmel bir uyarıcı olan ozon bu 
özelliği ile kardiyovasküler hastalıkların 
tedavisinde tamamlayıcı tedavi modali-
tesi olarak kullanılıyor.

Elektro Stimulasyonu ile 
Fitness’de Yeni Akım…
Vacu Activ Bodyshape, elektrik akımının 
uygulanması nedeniyle moleküllerin 
hareketini uyaran çok etkili bir tedavi 
yöntemi olan Elektro Stimulasyon ile 
fitness’de yeni bir akım başlatmış 
olacak. Belirlenen vücut bölümlerine 
yerleştirilen özel elektrolarla prob-
lemli bölgelere gerekli materyallerin 
ulaşmasının sağlandığı elektro simülasy-
onuyla, sıkılaşma ve elastik deri, kan ve 
lenfatik dolaşımı artırma, kırışıklıkların 
azaltılması, ilk seansta 1 kg kadar kilo 
kaybı ve metabolik ürünler salgılanarak 
toksinlerin atılmasına yardımcı olunuyor.

Kırışıklıkların Önüne Led Foto 
Gençleştirme – Kolajen ile 
Geçilecek…
Kozmetik kusur olarak görülen 
kırışıklıklar, pigmentasyon bozuklukları 
veya vasküler örümcek ile nem 
kayıplarına Foto-yaşlanma ve foto-
canlanma tedavileri de Vacu Activ 
Bodyshape ile  uygulanacak. Oluşan 
problemlerin çözümünde LED terapi 
kullanılan yöntem, yaşlanma sürecinin il-
erlemesini önlemek ve deri yaşlanmasını 
“yenilemek” için kullanılıyor.

Kaslar Aromaterapi İle 
Güçlendirilecek…
Selülit ve çatlakların azalması, cildi 
yenileme, besleme ve gençleştiren bir 
yöntem olan aromaterapi de Vacu Activ 
bodyshape’in bir diğer uygulaması 
olacak. Uçucu yağlar ile uygulanan 
aromaterapi ile kasların biyolojik yenilen-
mesi hızlandırılacak.

Vakum Etkisi ve Infraed 
Isınma…

Her Yaşta ve Her Branşta 
Spor…
Spor kulesinde, son teknoloji ürünü 
kardio cihazları ile fitness, step, aerobic, 
spining, TRX, Kangoo Jumps, Total 
Body, uzak doğu sporları ve daha birçok 
branşta hijyenik bir ortamda spor yapma 
imkanı sunulacak. Pilates, Yoga, Func-
tional Balance, X Body, Zumba, Spinning, 
Boks, Brazilian jiu jitsu, Shotokan karate, 
Kettlebell, Cimnastik gibi sayısız seans 
gruplarının yer alacağı Spor Kulesi’nde 
yaş gruplarına özel dans eğitimleri 
verilecek.

Spor Kulesinde, ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerine kendi yaş grupları ile kendi 
yaş gruplarına özel aletlerle spor yapa-
bilme olanağı sağlayacak özel odalarla 
birlikte özel seanslar  da bulunacak.

Spor Kulesi’nde spor branşları yanında 
sporcu beslenmesi ve ürünleri ile 
diyetisyen hizmeti eşliğinde Çocuklar 
ve Bayanlara Özel Bölümler ile uygun 
hizmet verilecek.

Özel Gereksinimli Bireyler 
Unutulmadı…
Spor kulesinde özel gereksinimli bireyler 
de unutulmadı. Özel gereksinimli bireyler 
kendileri için özel olarak hazırlanan 
programlarla uzman eğitmenler 
tarafından spor yapabilme olanağına 
sahip olacaklar.

Sporla Sanat Birleşti…
Spor Kulesi’nin iç cephe duvarlarında, 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 
25 Ekim’de Açılıyor!



Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm 
Başkanı Doç Dr. Ümran Dal Yılmaz, 
Öğretim Üyeleri Prof Dr. Nurhan Bay-
raktar ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur 
Dikmen; Nice/Fransa’da düzenlenen 
(13. International Congress of the 
European Union Geriatric Medicine 
Society-Developing Preventive Ac-
tions in Geriatric) kongreye poster 
bildiri ile katıldılar. Bildiriler Europen 
Geriatric Medicine 851 (2017) 
dergisinde yayımlandı

Yaşlı Bireyler Afetlerde 
Gençlere Göre Daha Fazla 
Etkileniyor
Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ve Doç. 
Dr. Ümran Dal Yılmaz; ‘Elderly people 
as vulnerable group in disasters-
Afetlerde incinebilir grup olarak 
yaşlılar’ adlı bildiride; “Afetler, 
dünyada sürekli meydana gelen 
olağanüstü ve yıkıcı olaylardır. Dünya 
Afet Raporu’na göre son on yılda 
afetlerde % 60 oranında bir artış 
olmuştur. Afetler ölümlere, yaralan-
malara ve ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Yaşlılar, afetler için en 
incinebilir gruplar arasındadır. Bu 
bildiride afetlerde incinebilir bir grup 
olarak yaşlılar ile ilgili literatüre genel 
bir bakış sunulmaktadır. Çalışmada 
MEDLINE, Pub Med, Sciencedirect, 
Scopus, Cochrane, Türk Tıp Dizini 
ve ilgili diğer web sitelerini kul-
lanarak bir literatür araştırması 
(2000-2017) gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan inceleme sonucunda; konuya 
ilişkin çeşitli araştırmalarda yaşlı 
bireylerin afetlerden gençlere göre 
daha fazla etkilendiğinin belirlendiği 
görülmüştür. Afet istatistikleri 
yaşlılarda afetlere bağlı mortalite 
ve morbidite oranlarının yüksek 
olduğunu göstermektedir. Örneğin 
2011 yılında Japonya’da ortaya çıkan 
tsunamide ölenlerin % 77’sini yaşlı 
bireylerin oluşturduğu belirlenmiştir. 
Yaşlı bireyler, yaşlanmayla ilişkili bi-
yolojik, psikolojik ve sosyal değişimler 
nedeniyle afetlerin olumsuz etkilerine 
karşı daha savunmasızdır. Ancak, 
kapsamlı afet yönetimi planlarıyla, 
yaşlı bireylerin afetlerde görebileceği 
zarar azaltılabilir”denildi.

Türkiye’de Yaşam Beklentisi 
2025 Yılında Ortalama 75.9’a 
Çıkacağı Öngörülüyor
Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Prof Dr. 
Nurhan Bayraktar; ‘Characteristics of 
elderly orthopedic patients’

ise Türkiye’de hemşirelik alanında 
yapılan yaşlılarla ilgili düşme 
çalışmaları değerlendirildi. Bildiride, 
yaşlı bireyler için önemli bir sağlık 
sorunu olan düşmelerin tıbbi ve 
sosyo-ekonomik yük getirmekte 
olduğu belirtildi.

Yaşlı Düşmeleri Önemli 
Bir Sorun Ve Daha Fazla 
Çalışmaya İhtiyaç Var
Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen 
ve Prof. Dr. Nurhan Bayraktar; 
“Düşme sorunu, yaşlılarda mortalite 
oranlarının, kaygı ve depresyonun 
artmasına, yaşam kalitelerinin 
azalmasına neden olabilir. Çalışmada 
MEDLINE, CINAHL, PubMed, Scien-
cedirect, Web of Science, Scopus, 
Cochrane Library ve ilgili kurumsal 
web sitelerinde literatür taraması 
yapılmıştır (2006-2017). Yapılan 
inceleme sonucunda: prospektif 
bir çalışmada yaşlılarda düşme 
risklerinin belirlendiği, kesitsel 
bir çalışmada ise kapsamlı bir 
geriatrik değerlendirme yapıldığı 
belirlenmiştir. Tanımlayıcı olarak 
yapılan çalışmalarda yaşlı birey-
lerin denge değerlendirilmelerinin 
yapıldığı, düşme sıklıklarının ve 
düşmeyi etkileyen faktörlerin 
belirlendiği görülmüştür. Prospektif 
ve randomize kontrollü çalışmaların 
ise düşme riski taşıyan yaşlılara 
uygulanan programların etkinliğinin 
karşılaştırılması ile ilgili olduğu 
saptanmıştır. Sonuç olarak yaşlı 
düşmelerinin Türkiye’de önemli 
bir sorun olduğu ve konu ile ilgili 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu 
belirlenmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölüm Başkanı Doç Dr. Ümran Dal 
Yılmaz, kongrede gerçekleştirdikleri 
tüm bildirilerinin, Europen Geriatric 
Medicine 851 (2017) dergisinde de 
yayımlandığını vurguladı.

Dt. Oğuz Hamiş yaptıkları araştırma ile 
ilgili verdiği bilgide, kliniklerde uygulaması 
giderek yaygınlaşan ‘All-on-4’ tedavi 
konseptinde başarıyı yakalayabilmek için 
önemli kriterlerden birinin de protezin 
pasif uyumudur. Protezin pasif uyumu 
için net bir ölçü elde edilmelidir. Yapmış 
olduğumuz çalışmada farklı açılardaki 
implantlarda hangi ölçü tekniğinin 
kullanılması ile başarılı sonuçlar 
vereceğinin tespit edilmesi amaçlandı” 
dedi.

Dt. Hamiş, çalışmanın FDI eğitim komitesi 
ve İspanya diş hekimleri Derneğince 
yapılan inceleme sonucunda, poster 
bildirisi olarak gönderilen tüm çalışmalar 
içerisinde en iyi poster ödülüne layık 
görüldüğünü belirtti.

Sözlü ve Poster Sunumları 
Yapıldı…
Dünya Diş Hekimliği Kongresi’ne 
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden; Doç. Dr. Oğuz Ozan, 
Doç. Dr. Güney Yılmaz, Doç. Dr. Sevcan 
Kurtulmuş Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Aysa 
Ayalı, Yrd. Doç. Dr. Kani Bilginaylar, Yrd. 
Doç. Dr. Gökçe Savtekin, Dt.Oğuz Hamiş, 
Dt. Salim Ongun, Dt. Özkem Azmi Öge, 
Dt. Hamit Tunç ve Dt. Erim Tandoğdu’da 
3 sözlü sunum ve 13 poster sunumu ile 
katılım gösterdiler.

care-Yaşlı Ortopedik Hasta Bakımının 
Özellikleri’ adlı bildirilerinde ise; 
“Beklenen yaşam süresinin uzaması 
sonucu günümüzde dünya nüfusu gi-
derek yaşlanmakta ve yaşlı nüfusun 
toplam nüfus içerisindeki oranı hızla 
artmaktadır. Yirminci yüzyıl süresince 
doğumda beklenen yaşam süresi 
erkeklerde 48 yaşından 74 yaşına ve 
kadınlarda 51 yaşından 79 yaşına 
yükselmiştir. Amerikada 85 yaş ve 
üzeri nüfus hızla artmakta olup 2050 
yılına kadar beş Amerikalıdan birinin 
yaşlanacağı öngörülmektedir.

Türkiye’de de yaşam beklentisi 2010 
yılında, erkeklerde 71.6, kadınlarda 
76.3 olup ortalama 73.9 iken 2025 
yılında erkeklerde 73.1 ve kadınlarda 
78.9, olup ortalama 75.9’a çıkacağı 
bildirilmektedir.”

Nüfusun Yaşlanması Önemli Sağlık 
Sorunlarını da Beraberinde Getiriyor
Nüfusun yaşlanması önemli sağlık 
sorunlarını da beraberinde getirme-
ktedir denilen çalışmada: yaşlanma 
ile birlikte kas ve iskelet sistemindeki 
değişiklikler nedeni ile ortopedik 
cerrahi girişim uygulanan yaşlı hasta 
sayısı da artmaktadır. Anestezi, 
cerrahi teknikler ve perioperatif 
bakımdaki gelişmeler yaşlı grupta 
perioperatif mortaliteyi azaltmakla 
birlikte, mortalite oranı; 60-69 yaş 
grubunda %2.2, 70-79 yaş grubunda 
%2.9, 80 ve üstü yaş grubunda 
%5.8-6.2’dir.

Yaşlı ortopedik hastalarda pek 
çok yetersizlikle birlikte sistem-
lerle ilgili ortaya çıkan değişiklikler, 
hastalıklar mevcuttur. Ortopedik 
yaşlının bakımında temel amaç; 
komplikasyonları önleyerek ya da en 
aza indirerek hastanın sağlığını en 
üst düzeyde sürdürmektir. Yaşlıya 
verilecek etkin tedavi ve bakım 
için hasta, yaşa bağlı değişiklikler, 
mevcut kronik hastalıklar ve 
uygulanacak ortopedi ameliyatının 
yaratacağı riskler yönünden kapsamlı 
bir şekilde değerlendirilmesi ve 
bakımının planlanması gerekir. Doğru 
ve dikkatli bir değerlendirme hastaya 
verilen tedavi ve bakımın etkinliğini 
artırdığı vurgulandı.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen ve 
Prof. Dr. Nurhan Bayraktar; ‘Elderly 
Falls in Turkey: Areview-Türkiye’de 
Yaşlı Bireylerde Düşme Sorunu: Liter-
atür İncelemesi’ adlı çalışmalarında

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi öğretim üye ve elemanları, 
dünyanın en büyük ve en geniş kapsamlı 
Diş Hekimliği Kongresi olan Dünya Diş 
Hekimliği Kongresi’nde, implant teda-
visinde kullanılan “All-on-4” konseptinde 
yaptığı sunumla ödüle layık görüldüler.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, İspanya’nın başkenti Madrid’de 
gerçekleştirilen Dünya Diş Hekimliği 
Kongresi’nde, Dt. Oğuz Hamiş’in “Tedavi 
Konseptinde Ölçü Tekniklerinin Has-
sasiyetlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı 
doktora tez araştırması, “en iyi poster 
sunumu” seçilerek birincilik ödülüne layık 
görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) 
tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri 
kapsamında desteklenen ve Doç. Dr. 
Oğuz Ozan’ın yürütücülüğünü yaptığı 
araştırmada, tam dişsiz hastalara uygu-
lanan bir implant destekli tedavi seçeneği 
olan ve günümüzde popülaritesi gittikçe 
artan All-on-4 konseptinde kullanılan ölçü 
tekniklerinin hassasiyeti dijital ortamda 
değerlendirildi.

Protezlerin Pasif Uyumunda 
Ölçü Teknikleri Araştırıldı…

Bildirileri Europen 
Geriatric Medicine 
Dergisinde Yayımlandı

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim 
Üyelerinin İmplant Çalışmaları 

Ödüle Layık Görüldü…

Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
işin esasına girmeden, antlaşmalar 
ile ilgili uygun bulma yasasını sadece 
şekil yönünden denetleme yapmakla 
yetinmektedir.”

Anayasaya Aykırı Maddelerin 
Tartışılması Önem Arz Ediyor…
Türk hukuk sisteminde, birkaç defa 
gündeme gelmesine rağmen uygu-
lanma imkânı bulamayan ön denetim 
sisteminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti hukuk sisteminde önemli bir işlev 
gördüğünü belirten Erdi Şafak, “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 
uluslararası bir antlaşmanın Anayasa’ya 
uygun olup olmadığı konusunda Anayasa 
Mahkemesi’nden görüş isteminde 
bulunmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Anayasa Mahkemesi, antlaşma 
maddelerini Anayasa açısından 
değerlendirmiş ve bir maddenin, 
Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde 
karar vermiştir. Kararın neticesinde, 
Cumhurbaşkanı, Antlaşmayı on-
aylamayarak Meclise geri sunmuş ve 
antlaşma geçerlilik kazanmamıştır. 
Anayasa’ya aykırı antlaşma maddeler-
inin tartışılması, Türk hukuk sistemi 
açısından da önemli bir ihtiyaçtır ve 
Anayasa Mahkemesi’nin görev ve 
yetkilerine ilişkin olarak yapılması 
düşünülen değişiklikler çerçevesinde, 
antlaşmaların denetlenmesi konusu-
nunda dikkate alınması hukuk sistem-
imiz açısından önem arz etmektedir” 
yorumunda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Araştırma Görevlisi Erdi Şafak, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Anayasası 90. madde 
bağlamında uluslararası antlaşmaların 
denetlenmesinin ne şekilde 
değerlendirildiğini ve Türkiye açısından 
önemi konusunu Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi (TBB) 132. sayısında 
değerlendirdi.

“Uluslararası Antlaşmaların Yargısal 
Denetimi Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin 
Vermiş Olduğu Kararın Türkiye Açısından 
Önemi” konulu çalışmasıyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Erdi 
Şafak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası 
arasındaki benzer ve farklı hükümleri 
anlattı.

Şafak, “Antlaşmaların onaylanması ve 
yürürlüğe girmesi konusunda, Tür-
kiye Cumhuriyeti (TC) Anayasası ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Anayasası benzer hükümler içermektedir. 
Ancak her iki ülkenin Anayasalarının 
90.maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası antlaşmalar 
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulamaz” hükmü 
iki ülkede farklı şekilde değerlendiriliyor” 
şeklinde ifadelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi’nin Vermiş 
Olduğu Karara Türk Hukuk 
Sistemi Açısından Çok Önemli 
Bir Konuya Dikkat Çekildi…
“Antlaşmaların yargısal denetimi konusu 
Türk hukuk sisteminde uzun süredir 
tartışıla gelmiştir. Doktrinde bu konuda 
farklı değerlendirmeler bulunmaktadır” 
diyen Şafak; “Anayasa Mahkemesi’nin 
konuya yaklaşımı, antlaşmalar ile ilgili 
uygun bulma yasalarının sadece şekil 
bakımından denetlenebileceği, işin 
esas yönünden denetlenemeyeceği 
yönündedir. Türk hukuk sisteminde 
tartışılan bu konu ile ilgili, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
05.08.2016 tarihinde, “Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon 
Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine 
İlişkin Antlaşma”nın esas yönünden 
de denetlenebileceği yönünde bir karar 
vererek, Türk hukuk sistemi açısından 
da önemli bir konuya dikkat çekildi. 
Türk hukuku için daha öncede tartışılan 
antlaşmaların ön denetimi konusu, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi’nin kararından sonra 
yeniden düşünülmektedir” dedi.

Doç. Dr. Özge Özden Fuller; “Bu 
araştırmanın 3 amacı var,
•Denizel atık kompozisyonunu 
belirlemek
•Mekânsal-zamansal eğilimleri 
tanımlamak
•Akdeniz bölgesindeki gelecekteki 
deniz kirliliği araştırmaları için tavs-
iyeler üretmek”

Ayrıca; “Doğu Akdeniz’in antropojenik 
atıklarla ilişkili olarak dünyanın en kirli 
denizlerinden biri olduğuna dair artan 
kanıtlar var.Bununla birlikte, bu bölge 
yeterince çalışılmadı ve araştırmamız 
Akdeniz bölgesi genelinde deniz bilimi 
hakkında bilgi sahibi olma potansiye-
line sahiptir.Projemiz, diğer ülkelerdeki 
kötü atık yönetiminin bir sonucu olarak 
Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan aşağı akış 
etkilerini vurguluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 
finanse edilen Yakın Doğu Üni-
versitesi Deniz Kirliliği Bilimsel 
Araştırma Projesi, Exeter Üniver-
sitesi, Cornwall Kampüsü ile işbirliği 
çerçevesinde yürütülmektedir. Exeter 
Üniversitesi’nde Koruma Bilimi Pro-
fesörü olan Brendan Godley projenin 
coğrafi açıdan geniş ve spatiotemporal 
değişkenliği kapsayacak ve sonraki 
analiz için istatistiksel güç sunacak 
kadar uzun süreli olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projesi (BAP) Edirne’ de 
düzenlenmiş olan XIII.Ekoloji ve Çevre 
Kongresi’nde temsil edildi. Yakın 
Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller 
Edirne’de düzenlenen XIII.Ekoloji ve 
Çevre Kongresi’ne poster sunumu ile 
katıldı.

“Preliminary survey of Marine Debris 
Accumulation along the North Cyprus 
shoreline”` başlıklı poster bildi-
risi Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim 
Elemanları Özge Özden, Sinem Yıldırım, 
Wayne Fuller ve Exeter Üniversitesi’den 
Stephen Pikesley, Brendan Godley 
ile ortak bildiri şeklinde hazırlandı. 
Toplam 1500 ulusal ve uluslararası 
katılımcının yer aldığı kongrede çevre-
sel konuların tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Proje Koor-
dinatörü Mimarlık Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Özge Özden Fuller araştırma projesi 
başlığının “Spatiotemporal patterns 
of Marine Debris Deposition along the 
shoreline of North Cyprus” olduğunu, 
sözkonusu projenin Ocak 2017 
tarihinde başladığını ve toplam beş 
akademisyen ile Mart 2019 tarihinde 
tamamlanmasının planlandığını belirt-
ti. Projede çalışmakta olan üç akade-
misyenin Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
ve diğer iki akdemisyenin ise Birleşik 
Krallık Exeter Üniversitesi’nden katkı 
koyduklarını belirtti.

Erdi Şafak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Anayasa Mahkemesi uluslararası 
bir antlaşmanın onay yasasının Resmi 
Gazete’de yayımlanmasından önce 
görüş için Anayasa Mahkemesi’ne 
sunulmasına ilişkin prosedürün Tür-
kiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nda 
bulunmadığını belirtirken, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti için aynı kuralın geçerli 
olmadığı görüşünde bulundu.

Arş. Görevlisi Şafak şunları anlattı: 
“Bu çerçevede kendisine görüş için 
sunulan, onay yasası ile birlikte 
antlaşma metnini, Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasa Mahkemesi görüşünden 
farklı olarak inceleme yetkisi olduğunu 
belirten Mahkeme, Antlaşmanın 3(1)
(g) maddesini  Anayasa’nın 90(4) 
maddesine aykırı bulunduğundan, 
belirtilen maddenin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğu 
yönünde değerlendirmede bulunmuştur. 
Antlaşmaların Anayasa’ya aykırılığının 
denetlenemediği Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi’nin görüşünün 
aksine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Anayasa Mahkemesi antlaşma 
maddelerinin Anayasa’ya uygun olup 
olmadığını denetlemek suretiyle, farklı bir 
uygulamada bulunmuştur. Bu farklılığın 
en önemli sebebi, Cumhurbaşkanının 
uluslararası antlaşmayı onaylayan onay 
yasasının eki ile birlikte, Anayasa’nın 
94. maddesi altında yayımlayabilmesi 
veya yasayı tekrar görüşülmesi için 
Meclise iade edebilmesi veya 146.
madde altında görüşü için konuyu 
Anayasa Mahkemesi’ne sunabilmesidir. 
Bu tarz bir öndenetim, Türk hukukunda 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye 

KKTC Anayasasına Göre 
Uluslararası Antlaşmaların 
Nasıl Değerlendirildiğini 
Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi’nde Yorumladı

YDÜ, Uluslararası 
Çevre Kongresi’nde 

Temsil Edildi
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amacıyla düzenlenen gecede, Yönetmen 
Çağan Irmak’ın “Nadide Hayat” filminin 
gösterimi yapıldı. Yeşilada Lions Kulübü 
üyelerinin ve bölge gençliğinin yoğun 
katılım gösterdiği gecede duygusal anlar 
yaşandı.

Doç. Dr. Kasap; “Sinemanın 
Daha Geniş Çevrelere 
Ulaştırılması Konusunda Tüm 
Sivil Toplum Örgütleri İle 
İşbirliğine Hazırız”
Gösterim sonrası, Yeşilada Lions kulübü 
Başkanı Seval Zaifoğlu,  Doç. Dr. Fevzi 
Kasap’a ve katkı koyanlara teşekkür 
belgesi takdim ederek,  YDÜ Radyo, TV 
ve Sinema Bölümü ile işbirliğine devam 
etme arzusunda olduklarını vurguladı.  
Doç. Dr. Fevzi Kasap ise yaptığı 
konuşmada sinemanın geniş çevrelere 
ulaşması yönünde katkılarından dolayı 
Lions Kulübü’ne teşekkür etti. Kasap, 
sinemanın daha geniş çevrelere 
ulaştırılması konusunda duyarlı 
olduklarını ve bu yönde tüm sivil toplum 
örgütleri ile işbirliğine hazır olduklarını 
belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümü, 
Sinema Kulübü, Güzelyurt Yeşilada 
Lions Kulübü ile birlikte gençlik gecesi 
düzenledi. İletişim Fakültesi ve Sinema 
Kulübü tarafından organize edilen 
gösterim, “Sinema Sokakta” etkin-
likleri kapsamında bu kez Güzelyurt 
Bandabuliya’da gerçekleştirildi.

Etkinlik, Radyo, TV ve Sinema Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve 
Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Seval 
Zaifoğlu tarafından koordine edilen 
etkinlik,  Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk, Uz-
man Aptullah Sayar, Öğrenci Asistanı 
Çağlayan Dursun ve YDÜ Sin-
ema Kulübü öğrencilerinin katkıları ile 
gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Fevzi Kasap; 
“Amacımız, Gençlerimizi 
Kaynaştırma Ve Sinema Kül-
türünü Yaygınlaştırmak”
Güzelyurt bölge gençliğini kaynaştırma 
ve sinema kültürünü yaygınlaştırma

Radyo TV ve Sinema Bölümü 
Sinemayı Sokağa Taşıdı



Bilim dünyasındaki yeni gelişmeler 
ve öne çıkan konuların tartışılacağı 
bu konuşmalar dizisinde, geçtiğimiz 
yıllarda ürettikleri bilimsel 
çalışmalarla en çok atıf alan ve 
bilime yön veren 100 Türk biliminsanı 
listesine giren akademisyenler, 
dünyanın farklı yerlerinden Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsüne 
gelerek dinleyicilerle buluşacakları 
belirtildi. 06 Ekim 2017 Cuma günü 
itibarıyla başlayacak olan konferans 
dizisine farklı ülkeler ve kurumlardan 
alanlarında en iyi olan akademisyen-
ler katkı koyacaktır.

“Bilim Üretmek için 100 
Neden” konferans dizisine katkı 
koyacak bilim insanları arasında 
nanoteknoloji alanında Prof. Dr. 
Metin Sitti (Carnegie Mellon Univer-
sity) ve Prof. Dr. Tahir Çağın (Texas 
A&MUniversity), bilişim alanında 
Prof. Dr. Murat Kandemir (Pennsylva-
nia University), Prof. Dr. Çetin Kaya 
Koç (University of California, Santa 
Barbara), Prof. Dr. Derviş Karaboğa 
(Erciyes Üniversitesi) ve Prof. Dr. 
Reha Civanlar (Özyeğin Üniversitesi), 
elektrik ve elektronik mühendisliği 
alanında Prof. Dr. Erol Gelenbe 
(ImperialCollegeLondon) ve Prof. 
Dr. Murat Tekalp (Koç Üniversitesi), 
kimya alanında Prof. Dr. İskender 
Yılgör (Koç Üniversitesi), malzeme 
bilimi ve mühendisliği alanında Prof. 
Dr. Mehmet Sarıyaka (Washington 
University), Fizik alanında Prof. Dr. 
Esen Ercan Alp (ArgonneNation-
alLaboratory, USA), çevre alanında

büyük kriptografi çalıştayı ve 
kriptografinin her alanında bilimsel 
gelişmeleri sunan premier forum-
dur. 30 farklı ülkeden katılan 400 
mühendis ve bilim adamı CHES’de 
yer alan Koç, 1999-2003 yılları 
arasında program eş-başkanlığı ve 
CHES çalıştayının duruşma editörlüğü 
yaptı. 1999 dan beri CHES’in idari 
komitesinde, reklam başkanı, genel 
başkan ve program komite üyesi 
olarak devamlı yer almıştır. 2010, 
2013 ve 2016 yıllarında CHES ve 
Crypto konferansları California Santa 
Barbara Üniversitesinde, Prof. Koç’un 
başkanlığı altında gerçekleştirilmiştir.

Koç, Journal of Cryptographic 
Engineering (JCEN) (Kriptografik 
Mühendislik Dergisi)’nde kurucu 
editör başkanlığı yaptı. Bu dergi 
tasarım ve kriptografik donanım 
ve yazılım ve CHES çalıştayının 
araştırma ilgi alanlarını içermektedir. 
Koç, bunun yanında iki derginin 
daha eş-kurucusudur: International 
Workshop on the Arithmetic of Finite 
Fields (WAIFI)(Sonlu Alanların 
Aritmetiği Uluslararası Çalıştayı) 
ve Security Proofs for Embedded Sys-
tems (PROOFS)(Gömülü Sistemlerin 
Güvenlik Kanıtları). WAIFI verimli 
sonlu eleman alanlarındaki yazılım 
ve donanımların farkındalığına ilgi 
duyan mühendis ve matematikçiler-
den oluşan forumdur. Diğer yandan 
PROOFS çalıştayının amacı gömülü 
sistemlerin gücenliğine olan güveni, 
özellikle de kriptografik mekanizma 
içerenlere olan güveni arttıran 
yöntemlerle destek vermektir. Koç 
hem WAIFI hem de PROOFS için idari 
komitede yer almıştır. 2008 de WAIFI 
program eş-başkanlığı ve 2010’da 
WAIFI genel eş-başkanlığı yapmıştır. 
2013’te CHES çalıştayının ardından 
UCSB’de yer alan PROOFS genel 
başkanlığı yaptı.

Koç, 2016’dan beri prestijli Inter-
national Journal of Foundations of 
Computer Science (Bilgisayar Bilimi 
Temeli Uluslararası Dergisi) Yardımcı 
Editörüdür.

Prof. Dr. Cavit Atalar  uluslararası bilim 
dünyasının konunun uzmanı üst düzey yö-
netici ve bilim insanı ve uygulayıcılarının 
yanısıra Birleşmiş Milletler eski Genel 
Sekreteri Ban Ki-moon ile görüşme 
imkanı buldu. Prof. Dr. Cavit Atalar, Ban 
Ki-moon’a konferansa Yakın Doğu Üniver-
sitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
temsilen katıldığını ve bir Kıbrıslı Türk 
olarak görevi süresince Kıbrıs için yaptığı 
çalışmalar için teşekkür etti. Ban Ki-moon 
konferansa katılım için memnuniyetini 
dile getirdi ve Türkçe olarak “Teşekkür 
ederim” dedi.

Konferansa 80’den Fazla Ülk-
eden 2 Bine Yakın Bilim İnsanı 
Katıldı
Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği’nin en prestijli konferansı  
80’in üzerinde  ülkeden 2000’ne yakın 
katılımcı ile gerçekleştirildi. Prof. Dr. 
Cavit Atalar konferansın ilk iki gününde 
davetli konuşmalara, diğer iki günde 
bildiri sunumlarına ve tartışmalara katıldı.   
Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Derneği Başkanı Prof.Dr. 
Feyza Çinicioğlu, onursal başkan Prof.
Dr. Ergün Toğrol ve Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği Uluslararası Birliği 
eski başkanı Prof.Dr. Pedro Pinto’nun da 
bulunduğu geleneksel Türk yemeğine de 
katıldı.

Konferans başlangıcında dört aday 
arasında yapılan seçimde Hong Kong’lu 
Prof.Dr. Charles Ng, Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği Uluslararası 
Birliği başkanlığına seçildi. Bir sonraki 
Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Konferansı tek aday ülke 
olan Avustralyada yapılacak. Prof.Dr. 
Charles Ng, Türkiye Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği Derneği ile Yakın 
Doğu Üniversitesi tarafından düzenle-
nen “3. Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler 
uluslararası konferans”ına katılmıştı.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer (University 
of Ontario), ve mekatronik alanında 
Prof. Dr. Okyay Kaynak (Boğaziçi 
Üniversitesi) konuşmacı olarak 
katılacaklar. 

İlk Konuşmacı Kaliforniya 
Üniversitesinden Prof. Dr. 
Çetin Kaya Koç
“Bilim Üretmek için 100 Neden” 
konferans dizisi 06 Ekim 2017 Cuma 
günü Kaliforniya Üniversitesinden ( 
University of California, Santa Bar-
bara) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’un“The 
Art, Science and Engineering of 
Cryptography” başlıklı konferansıyla 
başlayacak.Konferans dizisi bilim 
yapmaya ve üretmeye değer veren 
tüm öğrencilere, akademisyenlere ve 
halkımıza açıktır.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç 
Kimdir?
Çetin Kaya Koç, 1988’de California 
Santa Barbara Üniversitesinden 
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünden Doktorasını aldı. 
Araştırma ilgi alanları elektronik 
oy verme, cyber-fiziksel güvenliği, 
kriptografik donanım ve gömülü sis-
temler, elips doğrusu kriptografisi ve 
sonlu elemanlar alanı, ve belirleyici, 
hibrit ve gerçek rastgele numara 
jeneratörleridir.

Koç, Workshop on Cryptographic 
Hardware and Embedded Systems 
(Kriptografik Donanım ve Gömülü 
Sistemler Çalıştayı) kurucusudur. 
CHES çalıştayı dünyanın ikinci en

Prof. Dr. Cavit Atalar, BM Eski 
Genel Sekreteri Ban Ki-Moon İle 
Biraraya Geldi
Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin 
Araştırma ve Değerlendirme Merkezi 
Müdürü,  İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 
öğretim üyesi ve Petrol ve Doğal Gaz 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Cavit Atalar Güney Kore’de gerçekleştirilen 
19. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Konferansına davetli 
olarak katıldı.

Her dört yılda değişik bir ülkede düzen-
lenen Uluslararası Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği konferansları 
bu alanda çalışan dünyanın en önemli 
araştırmacıları, akademisyenleri ve 
uygulayıcı mühendislerini biraraya 
getirerek, güncel bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılmasını sağlamakta, karşılıklı 
görüş alışverişini gerçekleştirmekte, 
dünyanın değişik ülkelerinde karşılaşılan 
sorunların ve bunların çözüm yöntem-
lerinin uygulama örnekleriyle birlikte 
tartışarak, bilime ve araştırmaya katkıda 
bulunmak amacını taşımaktadır.

Konferansın Açılış konuşmasını 
BM Eski Genel Sekreteri Ban 
Kİ-Moon Yaptı
Konferansın açılış konuşmasını Birleşmiş 
Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon 
yaptı.  Konuşmasında birleşmiş milletler 
genel sekreteri olarak her zaman felaket 
bölgelerine yardımların ulaştırılmasına 
önem verdiğini söyleyen Ban Ki-moon, 
2010 yılında Haite’de meydana ge-
len büyük depremde zamanın Amerika 
Dışişleri bakanı Hilary Clinton’dan sonra 
giden ikinci kişi olduğunu ve sadece kendi 
ülkenizi değil, bütün dünyaya yararlı 
çalışmalar yapmanızı diliyorum diye ifade 
etti. Ban Ki-Moon, dünyada meydana ge-
len felaketlerin zararlarının azaltılmasında 
sizlerin önemli rol oynayacağına ve 
Geoteknik mühendisliğinin doğal ve insan 
yapımı felaketlerin çözümünün anahtarı 
olduğuna kesinlikle inanıyorum dedi.

YDÜ, Bilime Yön Veren 
100 Biliminsanı’nı 
Ağırlıyor

YDÜ, Güney 
Kore’de KKTC’yi 

temsil etti
Yakın Doğu Üniversitesi, yükseköğretimde oluşturduğu eğitim, araştırma 
ile toplumu dönüştürme kültürü ve pratiği çerçevesindebilim yapmayı ve 
üretmeyi anlatacak ve özendirecek bir dizi konferans düzenliyor.
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Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sümer ŞAHİN 
Çin’in Anhui Eyaletinde, Hefei şehrinde 
Çin Bilimler Akademisi, Yakın Doğu Üni-
versitesi ve Gazi Üniversitesi tarafından 
organize edilen “The 5th International 

insanının katıldığı konferansta Prof. 
Dr. Sümer Şahin “Nükleer Reaktör 
Atığı Plutonyum ve toryum karışımının 
CANDU reaktörlerinde kullanılabilmesi“ 
hakkında bir tebliğ sundu. Kaliforniya 
Üniversitesinin en mümtaz profesörl-
erinden Muhammed Abdou ise, Füzyon 
Teknolojisinin bilimsel araştırmalar üz-
erinde etkisi üzerinde “Keynote” tebliği 
sundu. Sunulan tebliğlerin % 55’i fisyon 
reaktörleri, % 18’i füzyon reaktörleri, % 
20’si yenilenebilir enerji ve % 7’si de 
yenilenebilir enerji üzerindeydi.

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN, 
Nükleer Enerji Sistemleri 
Konferansında Onur Başkanlığı 
Yaptı

Conference on Nuclear and Renewable 
Energy Resources” isimli nükleer ve 
yenilenebilir enerji kaynakları isimli 
konferansda onur başkanlığı yaptı.

23 ülkeden, 106 kurumdan 211 bilim 

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN benzer şekilde 
Çin’in Anhui Eyaletinde, Hefei şehrinde 
Çin Bilimler Akademisi ve Yakın Doğu 
Üniversitesi tarafından organize edilen 
“18th International Conference on 
Emerging Nuclear Energy Systems” 
nükleer enerji sistemleri konferansında 
onur başkanlığı yaptı. 13 ülkeden 29 
kurumdan 100 civarında bilim insanının 
katıldığı konferansta Prof. Dr. Sümer 
ŞAHİN “Nükleer Silah Plutonyumu ve 
toryum karışımının CANDU reaktör-
lerinde kullanılabilmesi” hakkında 
bir tebliğ sunmuştur. “Keynote” 
konuşmasını Nobel Ödüllü Prof. Dr. 
Carlo Rubia yapmıştır. Müteâkip 19th 
International Conference on Emerging 
Nuclear Energy Systems konferansının 

ise Bandung Üniversitesi ve Yakın Doğu 
Üniversitesi tarafından Bali adasında 
organize edilmesi kararı alınmıştır.

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN ayrıca, 
Amman’daki Al-Zaytoonah Üniversi-
tesinin Prenses Somaya Binti Al-Hasan 
patroniçeliğinde 19-20 Eylül 2017 tari-
hlerinde organize ettiği 8th International 
Conference on Engineering, Project, 
and Production Management isimli 
konferansa “kongre editörü” olarak 
davet edilerek katıldı.

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN Uluslararası Konferanslarda 
Üst Düzey Görevler Almaya Devam Ediyor

Avrupa ve komşu bölgeler-
den moleküler yaşam bilimleri 
araştırmacılarını bir araya getiren ve 
en seçkin uluslararası forumlardan 
biri olarak kabul edilen Avrupa 
Biyokimya Dernekleri Federasyonu 
(Federation of European Biochemi-
cal Societies, FEBS) Kongresi’nin 
42’ncisi bu yıl İsrail’in Kudüs 
şehrinde gerçekleştirildi.

YDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı’nın 2015 ve 2016 
yıllarında Tıbbi Biyokimya Yüksek 
Lisans Programı’ndan mezun ettiği 
öğrencilerinin tez projelerinden 
yola çıkarak hazırladığı dört poster 
bildirisi ile temsil edildiği kongrede 
Doktora Öğrencisi Osman YETKİN 
“At Serumu Bütirilkolinesterazın 
Fluoxetine Varlığındaki Kinetik 
Davranışı” başlıklı posteri, Öğretim 
Üyeleri Doç. Dr. Özlem DALMIZRAK 
ve Prof. Dr. Nevbahar TURGAN 
sırasıyla “Hypericin: Ekmek 
Mayasından Saflaştırılan Glutatyon 
Redüktazın Potent Bir İnhibitörü” 
ve “BIRC2 ve BIRC3 Antiapoptotik 
Proteinlerinin Prostat DU-145 
Kanser Kök Hücrelerinde NO Donörü 
DETA-NONOate Varlığında Artan 
Down-regülasyonu: Kombinasyon 
Terapi Potansiyeli” başlıklı posterleri 
ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Nazmi ÖZER“Antidepresan Fluoxetine, 
Ekmek Mayası Glutatyon Redüktazı 
İnhibe Ediyor” başlıklı posteri ile 
katılımcılardan geniş ilgi gördü.

Prof. Dr. Nazmi ÖZER, 45 
Avrupa Ülkesinin Oylarıyla 
Federasyon Başkanlığına 
Getirildi

Yüksek Lisans Programı’ndan mezun 
ettikleri öğrencilerinin tez çalışmaları 
üzerine temellendirdikleri üç de 
poster bildirisi sundu ve Prof. Dr. 
Nevbahar TURGAN’ın sorumlu yazar 
olduğu “Trombomodulin -1748 G/C 
Polimorfizmi ve Plazma Trombo-
modulinin Diyabetik Mikrovasküler 
Komplikasyonlarla İlişkisi” başlıklı 
posteri en iyi poster bildiri ödülüne 
layık görüldü. Uluslararası Biyokimya 
Kongresi - 2017’nin bir diğer önemli 
ve gurur verici anı ise Türk Biyokimya 
Derneği’nin (TBD) Yakın Doğu Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı Başkanı’nın adını 
verdiği bin Euro değerindeki “TBD 
- Prof. Dr. Nazmi ÖZER Bilim Ödülü, 
2017”nin sahibini bulduğu andı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Kongreye Büyük Destek
Sundukları sözlü bildirilere ve 
poster bildirilerine ait özetlerin, her 
ikisi de Web of Science kapsamında 
bulunan The FEBS Journal veya 
Turkish Journal of Biochemistry’de 
yayımlanacağını belirten Tıbbi 
Biyokimya Öğretim Üyeleri, 
sağladığı destek için Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne teşekkür etti ve sahip 
oldukları birikim, enerji ve takım ruhu 
sayesinde bilimsel faaliyetlerinin 
daha da genişleyerek hız kesmeden 
devam edeceğinin altını çizdi.

bilimsel çabaların bir ürünü olarak 
değerlendiriyoruz.” dedi. Bu alanda Yakın 
Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 
farklı toplantılarda ulaşılan bulguların 
bilimsel olarak ele alındığını  ifade eden 
Prof. Dr. Altınay, bu çerçevede ülkemizde 
gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarının da 
kendisinin özel sayı editörlüğünü yaptığı 
Journal of Educational Technology & Soci-
ety yer aldığını da belirtti. Konuya bilimsel 
yaklaşmak çok önemlidir. Topluma hizmet 
ve sosyal sorumluluk çalışmalarının da 
bilimsel dayanağı olması gerektiğini ifade 
eden Prof. Dr. Altınay, bu çalışmaların 
işbirliği ve kurumlararası paylaşımla 
yürütülebileceğini belirtti. Altınay ayrıca 
engelli vatandaşlarımızın hayatına 
dokunabilecek, çözüm yaratabilecek 
her adımda gönüllü katkı koymaya hazır 
olduklarını dile getirdi.

Koldaş: Engelsiz Bir KKTC İçin 
Tüm Paydaşların Eşgüdümünde 
Sistemli Ve Bilimsel Çalışmalar 
Yapılması Gerekiyor.
Engelsiz bir Kıbrıs’ın ancak tüm 
paydaşların eşgüdümlü çalışmalarını 
bilimsel veriler ışığında hazırlanacak 
ortak bir planlama ve sistemli çalışmalar 
yapılmasıyla mümkün olduğunu vurgu-
layan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Umut Koldaş “Yakın Doğu Üniver-
sitesi Center of Excellence Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin 
ürettiği bilimsel projelerin üniversitemiz 
içindeki proje ortağı olarak bilimsel 
zeminde gerçekleştirilebilecek tüm 
çalışmalara katkı koymaya çalışıyoruz. 
Ülkemizde engelli vatandaşlarımızla 
ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik 
birçok önemli etkinlik düzenleniyor. Bu 
etkinliklerin ana amaç olan engelsiz bir 
topluma sahip olma yönünde verimli 
sonuçlar verebilmesi için belli bilimsel 
çalışmalar ışığında ve tüm paydaşların 
eşgüdümünün sağlandığı bir sistematik 
dahilinde gerçekleştirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Engelsiz bir toplum için 
faaliyet gösteren paydaşların görüş ve 
faaliyetlerinin belli bir sistematik içinde 
yansıtıldığı bu kitapçığın bundan son-
raki faaliyetlere de katkı sağlayacağına 
inanıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Nazmi ÖZER aynı zamanda 
FEBS Üyesi 45 Avrupa ülkesinin 
oylarıyla Eylül 2017 itibarı ile toplam 
iki yıl sürecek Federasyon Başkanlığı 
görevine getirilerek Kuzey Kıbrıs ve 
Yakın Doğu Üniversitesi için gurur 
kaynağı oldu.

YDÜ Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyelerine Büyük Övgü
Diğer taraftan 27 yıldan bu yana ul-
usal çapta düzenlenen ve Türkiye’nin 
en geniş katılımlı bilimsel kon-
grelerinden biri olma özelliği taşıyan 
Ulusal Biyokimya Kongresi, 28’inci 
yılında uluslararası bir kongreye 
dönüştürülerek 19-23 Eylül tarihleri 
arasında Atatürk Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde Türkiye’nin Erzurum 
şehrinde gerçekleştirildi. Uluslararası 
Biyokimya Kongresi - 2017’nin Bi-
yokimya Eğitimi Paneli’nde konuşan 
ve aynı zamanda kongrenin Onursal 
Başkanı olan Prof. Dr. Nazmi ÖZER’in 
“Tıbbi Biyokimyada Yüksek Lisans 
ve Doktora Eğitimi” başlıklı sunumu 
özellikle akademisyenler tarafından 
dikkatle dinlenirken, Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Kerem TERALI’nın “Biyolo-
jik Pestisit Abamectin’in Memeli 
Bütirilkolinesterazı Üzerindeki Etkisi: 
Deneysel ve Hesapsal Çalışmalar” 
başlıklı sözlü bildirisi katılımcılardan 
büyük övgü aldı.

YDÜ Tıp Fakültesi Öğrt. Üyes-
inin Adının Verildiği ‘TBD 
- Prof. Dr. Nazmi ÖZER Bilim 
Ödülü, 2017’ Sahibini Buldu
Tıbbi Biyokimya Öğretim Üyeleri ilgili 
kongrede ayrıca 2016-2017/Bahar 
Dönemi’nde Tıbbi Biyokimya

Yakın Doğu Üniversitesi, Engelsiz Yaşam 
ve Faaliyetler kitapçığı yayınladı. Yakın 
Doğu Üniversitesi, 4 yıl sürdürmüş 
olduğu engelsiz yaşam faaliyetleri 
ve toplantıları neticesinde tümtoplu-
mun ilgili kişi, kurum ve kuruluşların 
faydalanabileceği kılavuz niteliğindeki 
kitapçığı yayınladı. 2013 yılından itibaren 
yapılan bilimsel çalışmalar ve sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinin temeli dikkate 
alınarakyol haritası niteliği taşıyan 
kitapçık, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitü’sünün katkılarıyla Center 
ofExcellence bağlı Toplumsal Araştırma 
ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. 
Dr. Zehra Altınay ve merkez üyeleri 
tarafındanhazırlandı. Kitapçığın 
hazırlanmasında fikir ve icraatlarıyla katkı 
sağlayan kişiler, kurum ve kuruluşlara 
dayer verilen kitapçık kapsamında, eğitim, 
turizm, sağlık, toplum ve sosyal yaşama 
yönelik önerilere yer verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2013 
yılından itibaren Engelsiz Bilişim Günleri, 
ve ilgili diğer toplantılar kapsamında 
gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, 
çalıştaylar ve toplantılar neticesinde ve 
kurumlararası koordinasyon ve işbirliği 
içerisinde atılan somut adımların 
sonuçları ışığında hazırlanan  kitapçığın  
ileriki çalışmalar ve faaliyetlere ışık 
tutmayı amaçladığı belirtildi.

Altınay:  Bu Kitapçık 2013 
Yılından Beri Yürüttüğümüz 
Bilimsel Ve Sosyal Çalışmaların 
Bir Ürünü
Engelsiz bir topluma giden yolda Engelsiz 
Faaliyetler ve Projelerine bilimsel bakış 
açışı katarak ilk kez gündeme  get-
irdikleri günlerden bugünlere çok önemli 
gelişmelere kaydedildiğini belirten  Yakın 
Doğu Üniversitesi Center of Excellence To-
plumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, “Engelsiz 
bir ülke yaratmak için ortaya konulan 
çabalarda kamu kurumları, sivil toplum 
örgütleri, özel sektör ve üniversiteler 
bu çalışmaların başladığı ilk günlerden 
bugüne kadar önemli bir yol adılar. Bizler 
de merkezimizin  vizyon ve misyonu çer-
çevesinde ilk günden itibaren bu konuda 
bilimsel adımlarla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz ve edeceğiz. 2013 yılından 
itibaren çeşitli kurum ve kuruluşların 
desteği ile engelli vatandaşlarımızın 
hayatını her alanda katkı sağlamak için  
konferans, çalıştay ve toplantılar düzenl-
edik.Bu süreçte, tüm kurumlara ve kişilere 
teşekkürü ayrı ayrı borç biliriz. Toplumu-
muz için çok önemli olan bu konuda hem 
ulusal hem de uluslararası konferans, 
toplantı ve çalıştaylara da katıldık. Bu 
hazırlanan kitapçığı da aslında tüm bu

YDÜ, 42’nci Febs Kongresi 
İle Uluslararası Biyokimya 

Kongresi’nde Başarıyla 
Temsil Edildi

YDÜ’nün Hazırladığı Engelsiz 
Yaşam İçin Öneriler Kitapçığı 
Yayınlandı

YDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi 
ÖZER, 45 Avrupa Ülkesinin Oylarıyla FEBS Federasyon Başkanlığına 

Getirildi.

Engelsiz bir ülke için faaliyet gösteren paydaşların 
çalışmaları ve görüşlerini içeren kitapçık engelsiz bir 
KKTC için sistemli ve bilimsel çalışmaların gerekliliğine 
vurgu yapıyor.
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oynanabileceğini söyledi.

Bu turnuvanın hem misafir olarak gelen 
takımlar hem de Eruoleague için bir 
mesaj olmasını temenni eden Işıksal, 
“Buzun artık kırıldığını düşünüyorum. 
Kırılan bu buzdan sonra yavaşça en 
temel hakkımız olan ancak Rumların 
siyaseti yüzünden ambargolar nedeniyle 
mahrum bırakıldığımız spor hakkımızda 
hak ettiğimiz yere geleceğimize 
inanıyorum. Spor hakkı siyasi bir hak 
değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
tanınmamışlığı ile ilgili olmayan bir 
unsur. En temel hakkımız ancak spor 
yapma hakkından bile mağdur oluyoruz. 
Maçları yakından takip ettim. Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımı başarılı bir takım. Başarıdan 
ziyade son beş yılda üç kez Euroleague 
şampiyonluğu elde eden takımların yer 
aldığı önemli bir organizasyon olmasıydı. 
Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür 
ederim” dedi.

“Kıbrıs Türkü’nün Sesini Dün-
yaya Duyurmasında Açısından 
Önemli Bir Etkinlik…”
Turnuvanın, hem ülkenin hem de ül-
kemizdeki yüksek öğrenimin uluslararası 
alanda tanıtılması açısından çok önemli 
bir işlevi yerine getirdiğini söyleyen 
Umut Koldaş da, “Ekonomik, siyasi ve 
toplumsal anlamda Kıbrıs Türkü’nün 
sesini dünyaya duyurulması açısından 
önemli bir etkinlik oldu” dedi.Koldaş, 
bu tarz etkinliklerin artırılarak hem 
spor vasıtasıyla toplumlararası güvenin 
geliştirilmesi hem de ambargolar ned-
eniyle dünyaya açılması engellenen bir 
toplumun nefes almasının sağlanması 
gerektiğini vurguladı.

“Azimle Çalışılan Her Konuda 
Ambargoları Yıkmak Mümkün”
Kadın basketbolunda dünyanın önemli 
takımlarının yer aldığı turnuvada Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde maçlarını 
oynaması basketbolseverler açısından 
büyük bir şans olduğunu belirten Hüseyin 
Aşkaroğlu ise, ambargoları yıkmanın 
mümkün olabileceğini dile getirdi.

Bu turnuvadan elde edilen tecrübe 
ile ileriki yıllarda daha büyük or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapılacağını 
düşündüğünü dile getiren Hüseyin 
Aşkaroğlu, “Böylesi güzel bir organi-
zasyona ev sahipliği yapan Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne teşekkür ederim. Keyifli 
ve güzel bir basketbol izlettirdiler bize. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurmuş 
olduğu kadın basketbol takımı ile Avrupa 
arenasında başarılar elde etmesi ülkemiz 
adının da geniş coğrafyalara yayılmasını 
sağladı. Azimle çalıştığımız her konuda 
ambargoları yıkmak mümkün. Bunun 
en güzel örneğini de sporla göstermiş 
oluyoruz. Umarım Kıbrıs Türk’ü hak 
ettiği yeri bulur ve kendi tribünlerinde 
heyecanlı karşılaşmalara ortak olur” 
sözlerini kullandı.

beş senede üç şampiyonluk kazanmış 
olan takımlar buradaydı. Galatasaray, 
Avenida, Prag gibi üst düzey takımların 
olduğu bir turnuva her halde Türkiye’de 
bile yapılmadı ki Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin gururu olsa gerek bu 
turnuva. Futbolda Barcelona, Real 
Madrid gibi takımların gelmesi gibi oldu. 
Bu turnuvada emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Biz de onları en iyi 
şekilde temsil ettik. Böylece ambargo 
falan dinlemeden neler yapılabileceğini 
herkese göstermiş oldular. Bu büyük 
turnuva ambargolar için bir adım oldu 
bu” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Işıksal: “Turnuva 
Eurolague İçin Bir Mesaj 
Olsun…”
İstenirse bu gibi organizasyonların 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
yapılabileceğini ifade eden Hüseyin 
Işıksal da, gerekirse Euroleague de dahil 
olmak üzere bütün maçların, basketbolu 
bilen, taşkınlık yapmayan, elit bir seyirci 
önünde kendi tribünlerimizde 

“Böyle Organizasyonlar Sürekli 
Olursa da Ambargoları Kırmış 
Oluruz”
Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu eski 
Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da, uluslararası 
bir organizasyonu ülkemize getirdiği için 
Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür etti.
Nasıroğlu şöyle konuştu: “Biz ambargo-
larla boğuşuyoruz. İnşallah bu bir ilk olur. 
Böyle organizasyonlar sürekli olursa da 
ambargoları bir nevi kırmış oluruz.”

“Spor Ambargolarının Biran 
Evvel Kalkmasını İstiyoruz”
Maçların Kıbrıs’ta oynaması yönünde 
görüş belirten Emel Gardiyanoğlu, “Tur-
nuva boyunca Yakın Doğu Üniversitesi 
Bayan Basketbol takımına destek olmaya 
geldik. Bundan sonra ligde ve Avrupa’da 
oynanacak olan maçları kendi halkımızın 
önünde kendi ülkemizde bu coşkuyu 
tekrardan yaşatmalarını diliyoruz. Spor 
ambargolarının biran evvel kalkmasını 
istiyoruz” dedi.

“Takımlarımıza Uluslararası 
Alanda Temsiliyet Hakkı Veril-
sin”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
takımlarının Kıbrıs’ta rahatça maç 
yapmalarını istediklerini belirten Ahmet 
Savaşan da, “Büyük bir mutluluk. Lig ve 
Avrupa şampiyonu olmamızın avantajını 
kullanarak bugün ülkemiz Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde bir çağrımız ola-
cak. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
üzerindeki bütün spor ambargolarının 
kırılarak burada insanımızın, gençler-
imizin, sporcularımızın temsil edilmesini 
ve kendi ülkemizde rahatlıkla maç 
yapılmasını istiyoruz. Buradan dünyaya 
bir çağrıda bulunuyorum, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti takımlarının tümüne 
artık uluslararası alanda temsiliyet 
hakkı verilsin ve bu güzel coşkuyu hem 
ülkemizde hem de dünyanın dört bir 
yanında hep beraber yaşayalım” şeklinde 
konuştu.

Yakın Doğu Üniver-
sitesi ev sahipliğinde 
Avrupa takımlarının 
katılımıyla Uluslararası 
Dr. Suat Günsel Kupası 

basketbol turnuvasının ardından Kuzey 
Kıbrıslı basketbolseverler müsabakaların 
artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
oynanması yönünde görüş bildirdi.

Bu yıl ilk defa uluslararası kulvarda 
düzenlenen turnuvayı takip eden 
taraftarlar ile basketbolseverler, maçların 
Kuzey Kıbrıs’ta oynanmasını istedi.

“Bu Turnuva Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Gururu Olsa 
Gerek”
Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nı 
ikinci tamamlayan ev sahibi Yakın 
Doğu Üniversitesi Baş Antrenörü Zafer 
Kalaycıoğlu ise, turnuvayı bir gurur 
olarak nitelendirdi.

Başantrenör Kalaycıoğlu; “Olağanüstü bir 
turnuva izledik. Euroleague’de son 

“Maçlar Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde Oynansın”


