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YDÜ, Ahmet Şansal’ı 
ağırladı

Nöroloji alanında yılın 
makalesi öldülünü aldı!

Romatoid artrit tedavisinde 
yeni bir adım

Yakın Doğu Üniversitesi, Adalet Meslek 
Yüksekokulu Kulübü öğrencileri 
tarafından düzenlenen konferansta Tür-
kiye Adalet Akademisi Başkanlığı İnsan 
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire 
Başkanı Hakim Ahmet ŞANSAL “Hakim-
ler ve Zabıt Katiplerin Sorumlulukları 
ve Meslekte Karşılaştıkları Sorunlar” 
başlıklı bir seminer verdi.

Türk Nöroloji Dergisi’nin her yıl ge-
leneksel olarak verdiği yılın makalesi 
ödüllerinde 2016 yılı Yılın Makalesi 
ödülü Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Ferhat HARMAN’a ve Yrd. Doç. Dr. 
Senem MUT’a verildi.

Diş Hekimliği alanında artrit 
hastalığında aydınlık ve karanlık or-
tamlarda salınan hormonal dengelerin 
durumun saptanması ve bunların klinik 
uygulamalardaki tedavi potansiyell-
erinin keşfedilmesi üzerine yapılan 
çalışmalara bir yenisi de Yakın Doğu 
Üniversitesi tarafından eklendi.
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Yakın Doğu Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyelerinin, 
dünyanın tanınmış 
tıp kurumlarından 

olan Mayo Klinik, Klinik Genomik 
Departmanı, Kisisel Tıp Merkezi ile 
birlikte ortak yürütülen “Kıvrıntılı Arter 
Sendromu” olarak bilinen ve nadir 
görülen bağ dokusu bozukluğu ile ilgili 
yürüttüğü çalışmanın ön bulguları, 
Kişisel Tıp 2016 toplantısında Roch-
ester Mayo Klinik’te sunuldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, çalışmanın moderatörlüğü Mayo 
Klinik Kişisel Tıp Departmanı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Eric W. KLEE ve Yakın 
Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Şehime G. TE-
MEL tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada çalışma, Kıvrıntılı Arter 
Sendromu olarak bilinen, temiz kan 
taşıyan büyük ve orta boy damarların 
kıvrıntılı ve uzun olması ile karakter-
ize ve hastalığa diğer bulguların da 
eşlik ettiği çok nadir görülen bir bağ 
dokusu bozukluğu ile ilişkilidir. 

hastalık sonucunda gende meydana 
gelen mutasyonun proteinde ne 
yaptığını görmemize yarayan bilgisa-
yar simülasyon tekniği kullanılarak 
elde edilen protein modelleme verileri 
sunuldu.

Sonraki Adım Bireye Özgü 
Moleküler Mekanizmanın 
Aydınlatılması
Çalışmanın sonraki aşaması ise 
hastalık modeli oluşturulan zebra 
balığına yabanıl insan SLC2A10 geni, 
ve hastalarda bulunan SLC2A10 
geni varyantlarının sokulması ile 
zebra balığında insan SLC2A10 geni 
bulunan normal model ve hastalarda 
bulunan varyantlara özel hastalık 
modeli oluşturularak bireye özgü 
hastalığın moleküler mekanizmasının 
ve patofizyolojisinin aydınlatılması.

Bununla birlikte hastadan alınan ufak 
bir deri örneğinden elde edilen hücrel-
er laboratuar ortamında çoğaltılarak 
hastanın kendi fibroblastları üreti-
lecek ve daha sonra bu örneklerde 
RNA sekanslama yapılarak hastalığa 
ait yolaklarla ilgili ifade analizlerine 
bakılacaktır.

Hastalık, anevrizma ve darlıklar ile de 
seyredebilir. Kıvrıntılı Arter Sendromu, 
otozomal çekinik kalıtılan bir hastalık 
olup; SLC2A10 geni mutasyonları ile 
ilişkilendirilmiştir denildi.

Çalışmanın içeriğine ilişkin yapılan 
açıklamada ise; SLC2A10 geninde 
meydana gelen aynı genetik 
değişikliğe sahip Amerika, İngiltere 
ve Türkiye’de bulunan Kıvrıntılı 
Arter Sendromlu vakalarda, ilgili gen 
değişikliğinin kişinin dış yapısına 
(fenotipine) nasıl yansıdığını ve 
patofizyolojisini (hastalıktan kaynak-
lanan ya da hastalığa yol açan işlev 
bozukluğunu) araştırmaktır. Dışyapı 
(fenotip), genetik ve çevresel etken-
lerin yarattığı özelliklerin canlının 
dış görünüşündeki yansıması olduğu 
vurgulandı.

Protein Modelleme Verileri 
de Paylaşıldı
Toplantıda aynı varyantlara sahip 
hastaların klinik bulguları paylaşıldı. 
Ayrıca, hastalık patofizyolojisi ve 
moleküler mekanizmasını açıklamak 
için zebra balığında oluşturulan 
hastalık modelinin ön bulguları ve

Bulunan Moleküler Mekaniz-
ma ve Patofizyoloji Kişisel 
Tedavinin Önünü Açacak…
Hasta bireylerin RNA profillerinin 
çıkarılması, bireye özgü hastalığın 
moleküler mekanizmasının ve 
patofizyolojisinin aydınlatılması 
kişisel moleküler tedavi 
yaklaşımlarının önünü açabilecek. 
Hasta fibroblastlarından yapılan 
ifade analizleri ve RNA sekanslama 
Doç. Dr. Şehime G. TEMEL ve ekibi 
(Acıbadem Universitesi, Koç Üniver-
sitesi, Uludağ Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi) tarafından yürütülme-
ktedir. Bu çalışma sonunda özellikle 
çalışmaya dahil edilen bu hastaların 
genlerinde bulunan değişikliklerin 
hastanın fizyolojisine/fonksiyo-
nuna nasıl yansıdığını göstererek 
kişiye özgü hastalık nedeni ile ilgili 
yolakların bulunması sağlanacak. 
Dolayısıyla bu çalışma hastalıkla 
ilişkili yolaklarda ifade edilmemesi 
gereken ve/veya ifadesi azalan/kay-
bolan proteinlere özgü onları bloke 
edecek ve/veya aktive edecek küçük 
moleküllerin bulunmasına olanak 
sağlayarak hastalığa özgü kişisel 
tedavi kapılarını aralayacak.
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Tıp Fakültesi 
öğretim üyelerinden 

önemli bir çalışma
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Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ gibi önemli isimler 
konuşmacı olarak yer aldı.

Güvenliğin Yeni 
Kavramları ve 
Uygulamaları Konunun 
Uzmanlarının Sunumları 
Işığında Değerlendirildi
Sekiz hafta süren programda 
güvenliğin yeni kavramları ve 
uygulamalarıyla ekonomik, 
politik, çevresel, siber ve askeri 
alanlar gibi değişik boyutları farklı 
analiz düzeylerinde katılımcılarla 
birlikte konunun uzmanlarının 
sunumları ışığında değerlendirildi. 
Program kapsamında “tehdit 
algılamalarında değişim ve 
dönüşümler; KKTC’de güvenlik 
bağlamında olası tehditler ve 
önlemler; BM ve BM Güvenlik 
Konseyi’nin güvenlik politikaları; 
AB’nin ortak güvenlik ve 
savunma politikası, NATO’nun 
güvenlik politikalar ve stratejik 
konsepti; 21.yüzyılda güvenlik 
ve istihbarat; Ortadoğu’da 
petrol ve doğalgaz ilişkisi; enerji 
transfer yolu terminali olarak 
Türkiye ve Kıbrıs’ın konumu; 
terör ve terörizm ile mücadele; 
modern strateji ve Türkiye’nin 
siber gücünün mobilizasyonu; 
siber savaş, siber terör, siber suç 
ve siber terörizm; İran-Suriye-
Irakta’taki gelişmeler ve KKTC’ye 
etkileşimleri; Ortadoğu’da 
bölgesel güvenliğin değişimi; 
uluslararası güvenliğin evrimi 
bağlamında Türkiye ve Kıbrıs; 
Akdeniz’de yeni ittifaklar ve 
KKTC’de olası sosyo-ekonomik 
ve sosyo-politik yansımaları; 
Akdeniz’in yeni jeopolitiğine 
Kıbrıs’ın jeostratejik öneminde 
değişim ve dönüşümler; 
ekonominin güvenliği ve genel 
güvenlikte etkileşimleri; KKTC 
ekonomisi tehditler ve fırsatlar” 
konuları değerlendirildi.

BEKTAŞ: “Çocuklarımıza 
Güvenli Bir Ortam 
Bırakmanın ve Onların 
Huzur Ortamında 
Yaşamalarını Sağlamanın 
Sorumluluğunu Taşıyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitüsü Güvenlik 
Akademisi sertifika törenin de 
bir konuşma yapan Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Yakın Doğu 

Enstitüsü tarafından 
gerçekleştirilen Güvenlik 
Akademisi programı çer-
çevesinde yakın bölgemizde ki 
güvenlik konularının öneminin 
altını çizdi. Bugün KKTC’nin 
güvenlik kaygılarını ortadan 
kaldırmak doğrultusunda atılan 
adımlar ve Türkiye’nin kendi 
sınır güvenliğini garanti altına 
alabilmak için Suriye’nin içlerine 
kadar girmek mecburiyetinde 
kalmasına değinerek güvenliğin 
çok boyutluluğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
“Güvenlik çok önemli. Güven-
lik olmazsa kargaşa olur ve 
kargaşa durumunda istikrar ve 
gelişme sağlanamaz. Güvenlik 
önce kişide başlar. Bireysel 
güvenliğin sağlanabilmesi için 
de mahallemizin, semtimizin, 
halkımızın, ülkemizin güvenliğinin 
sağlanması gerekir ki huzur ve 
istikrar içinde bir gelecek yarata-
bilelim. Bizler çocuklarımıza 
güvenli bir ortam bırakmanın 
ve onların huzur ortamında 
yaşamalarını sağlamanın 
sorumluluğunu taşıyoruz. 
Güvenliğimizden asla taviz 
vermemeliyiz. Bu çerçevede Yakın 
Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Güvenlik Akademisi 
bütün bu olaylara nasıl bakmamız 
gerektiği konusunda 8 hafta 
boyunca uzmanlar aracılığıyla 
bir farkındalık yarattı. Ben bu 
programda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor ve Yakın Doğu 
Enstitüsü’nün bu çalışmalarını 
artırarak devam ettireceğine 
inanıyorum” dedi.

KOLDAŞ: “Yeni Dünya 
Düzensizliğinde 
Kurumlarımız Yapıcı ve 
Çok Boyutlu Bir Güvenlik 
Anlayışını Özümseyerek 
Hareket Etmeliler”
Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü Güven-
lik Akademisi’nin kapanış 
konuşmasını yapan YDE 
Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, “Yeni dünya düzeni 
ya da düzensizliğinde güvenlik 
politikalarını tek yönlü bakışlarla 
ve geleneksel yöntemlerle üret-
mek ve hayat geçirmeye çalışmak 
sorunların çözümünde yapısal 
bir katkı koyamaz duruma geldi. 
Dünya genelinde yapıcı, onarıcı 
ve dönüştürücü bir güvenlik 

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Yakın Doğu En-
stitüsü Güvenlik 
Akademisi’ni 

başarıyla tamamlayan 
katılımcılara sertifikaları törenle 
verildi. YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ile 
Yakın Doğu Enstitüsü Danışmanı 
Ercan ÇİTLİOĞLU tarafından 
yürütülen ve Türkiye ile Kıbrıs’tan 
konularında uzman akademisyen, 
üst düzey bürokrat, diplomat, 
politika yapıcı ve uygulayıcıların 
konuşmacı oldukları “Güvenlik 
Akademisi” kısa dönemli eğitim 
programı 8 hafta boyunca 
güvenliğin farklı alanlarında bir-
çok uzmanı program katılımcıları 
ile buluşturdu.

Yeni Güvenlik Kavram ve 
Uygulamaları Uzmanlar, 
Akademisyenler, Diplo-
matlar ve Bürokratlar ile 
Tartışıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitüsü Güvenlik 
Akademisi’nde çalışmalarının 
önemli uzman ve uygulayıcıları 
Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Görevlisi ve Gazete 
Habertürk Dış Haberler Müdürü 
Soli ÖZEL, Kadir Has Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet 
K. HAN, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Eski Sözcüsü 
ve Emekli Büyükelçi Namık 
TAN, Emekli Büyükelçi Selim 
KARAOSMANOĞLU, Sabancı 
Üniversitesi Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU, 
Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yılmaz ESMER, Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Büyükelçisi ve 
Uluslararası Denizcilik Örgütü 
28. Dönem Genel Kurul Başkanı 
Ünal ÇEVİKÖZ, İTÜ Meteoroloji 
Mühendisliği ve Afet Yönetim 
Merkezi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mikdat KADIOĞLU, Türkiye 
Cumhuriyeti Emniyet Eski Genel 
Müdürü, Ankara Eski Valisi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. 
Dönem Milletvekili Saffet Arıkan 
BEDÜK, Yakın Doğu Enstitüsü 
Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU, 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
ve YDÜ İktisadi İdari Bilimler 

Katılımcılar 
sertifikalarını 
aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü II. Güvenlik Akademisi’nde 
katılımcılar sertifikalarını aldı.

tecrübe ve bilgi birikimlerini bu 
düşünce zemininde paylaşarak 
programa ve farkındalığa çok 
önemli katkılar sağladılar. Yapıcı, 
onarıcı ve dönüştürücü bir 
güvenlik kültürünün ülke genel-
inde anlaşılması, özümsenmesi 
ve kurumsallaşması yolunda 
sistematik adımlar atılmalı. Biz 
bu yöndeki sistemli bilimsel 
çalışmalarımıza bundan sonra 
da bu farkındalığa sahip kurum, 
kuruluş ve paydaşlarımızla 
devam edeceğiz. Bu farkındalığa 
sahip olmayan toplum kesimler-
inde de düşünsel bir farkındalık 
yaratmaya çalışacağız. Böyle çok 
yönlü ve çok boyutlu bir güvenlik 
anlayışının yaygınlaşmasının 
ve kurumsallaşmasının hem 
ülkemizde hem de bölgemizde ve 
dünyada güvenlik sorunlarının 
çözümüne katkılar sunacağına 
inanıyorum” dedi.

ÇİTLİOĞLU: “Güvenliği 
Geleneksel Yaklaşımların 
Ötesinde Çok Yönlü 
Bir Bakış Açısı ve Yeni 
Yöntemlerle Konunun 
Uzmanları ile Birlikte 
Değerlendirdik”
Güvenlik konseptinin, 
kuramlarının ve uygulamalarının 
soğuk savaş sonrasında oluşan 
güvenlik ortamında yeni bir bakış

açısı, yeni yöntemlerle yeniden 
irdelendiğinin altını çizen Yakın 
Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Başdanışmanı Ercan 
Çitlioğlu, Güvenlik Akademisi 
programı çerçevesinde güvenlik 
konularının katılımcılarla çok 
yönlü ve çok boyutlu bir şekilde 
analiz edildiğini ve tartışılıdığını 
belirtti. Güvenlik Akademisinin 
üçüncüsünün ve diğer eğitim 
programlarının çalışmalarına 
başlandığını vurgulayan Çitlioğlu 
Kıbrıs müzakerelerinin devam 
ettiği önümüzdeki dönemde 
KKTC açısından çok büyük bir 
önem arz eden güvenliğin farklı 
konularında tüm kamuoyunda 
tutarlı bir farkındalık yaratmak 
için kamuoyunun tüm kesimlerini 
bu programlarla sistemli bir 
şekilde bilgilendirmeye devam 
edeceklerini ifade etti. Güvenliğin 
geleneksel anlayışlarının ötesine 
geçerek çok boyutlu bir analiz ve 
alandan en yeni veriler ışığında 
konunun uzmanları ile tartışıldığı 
Güvenlik Akademisi’ne KKTC 
kamu kurum ve kuruluşlarından, 
sivil toplumdan ve akad-
emisyenlerden kaydadeğer bir 
katılımın olduğunu memnuniyetle 
değerlendirdiklerine vurguda 
bulunan Çitlioğlu bu bağlamda 
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik 
Akademisine katılan ve katkı 
koyan herkese teşekkür etti.

anlayışının ve kültürünün 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 
gerekiyor. Askeri, siayasi, toplum-
sal ve ekonomik alanlarda bu tarz 
bir güvenlik kültürü gelişmedikçe 
ve dünyadaki tüm uluslararası, 
bölgesel, ulusal ve ulusaltı 
kurumlar tarafından özümsen-
medikçe dünyanın her bölgesi 
bir çatışma alanı olmaya devam 
edecek. Bizim kurumlarımız da 
yapıcı ve çok boyutlu bir güvenlik 
anlayışını özümseyerek hareket 
etmeliler” dedi.

KOLDAŞ: “Yapıcı Bir 
Güvenlik Kültürünün Ülke 
Genelinde Özümsenmesi 
ve Kurumsallaşması Yol-
unda Sistematik Adımlar 
Atılmalı”
Konuşmasında yapıcı bir güvenlik 
kültürünün ülke genelinde 
toplumsal olarak özümsenmesi 
ve kurumsallaşması yol-
unda sistematik adımlar atılması 
gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ “Yakın Doğu Üni-
versitesi Güvenlik Akademisi’nde 
bizler böyle bir güvenlik anlayışı 
konusunda alanın uzmanlarıyla 
bilimsel veriler ışığında bir 
farkındalık yaratmaya çalıştık. 
Kurumlarımızdan programımıza 
katılan değerli katılımcılarımız da 
kendi alanlarındaki değerli

rahisi Anabilim Dalından Doç. 
Dr. Ferhat HARMAN ve Nöroloji 
Anabilim Dalından Yrd. Doç. Dr. 
Senem MUT’un yazdığı ‘Deney-
sel spinal kord yaralanmasında 
vitamin D3’ün motor fonksi-
yonlar üzerine olan iyileştirici 
etkisi’ adlı makale kazandı.

D3 Vitamininin Nörolo-
jik Fonksiyonlarda 
İyileştirici Etkisi…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Beyin ve Sinir Cer-
rahisi Anabilim Dalından Doç. 
Dr. Ferhat HARMAN ve Nöroloji 
Anabilim Dalından Yrd. Doç. Dr. 
Senem MUT tarafından yazılan 
ve ödül alan makalede, deney-
sel spinal kord yaralanmasında 
Vitamin D3’ün motor fonksiyon-
lar üzerine olan iyileştirici etkisi 
irdelendi.

Spinal kord yaralanması, to-
plumda sık görülmesi, fiziksel, 
psiko-sosyal ve ekonomik 

açıdan oluşturduğu hasarın 
büyüklüğü ve evrensel kabul 
edilmiş bir tedavi protokolünün 
düzenlenememiş olması 
nedeniyle çok önemli bir 
rahatsızlıktır. Geliştirilmeye 
çalışılan etkin tedavi yöntem-
leri, travma sonrası gelişen 
olayların iyi anlaşılması 
gerekliliğini ortaya koyuyor.

İlk yaralanmadan sonra omuri-
likte, erken dönemde oksijen 
yetmezliği meydana gelme-
kte ve buna bağlı ikincil hasar 
gelişmektedir. İkincil hasarda, 
tetiklenen olaylar zinciri, sinir 
hücrelerinin ölümüne ve omuri-
likteki hasarın artmasına neden 
olmaktadır. Günümüzde yapılan 
çalışmaların bir kısmı ikincil 
hasarı önlemeye yöneliktir. 
Denenen bir çok ilaca rağmen 
omurilik yaralanmasında 
etkili bir tedavi yöntemi halen 
bulunamamıştır. Yapılan deney-
sel çalışmada oluşan ikincil 
hasarı azaltmaya yönelik bir 
çalışma planlandı.

Omurilik 
Yaralanmalarında D3 
Vitamini Önem Taşıyor
Daha önce yapılan çalışmalarda 
vitamin D3’ün immün sistem 
ve beyin fonksiyonlarını 
da düzenlediğine yönelik 
bilimsel kanıtlar elde edildi. Bu 
bulgulardan yola çıkarak bu 
çalışmada deneysel omurilik 
yaralanmasında vitamin D3’ün 
nörolojik fonksiyonlara olan 
iyileştirici etkisi incelenmiştir. 
Çalışmamız sonucunda Vit 
D3’ün omurilik yaralanması 
modelinde klinik olarak nörolo-
jik fonksiyonlarda iyileşme 
sağladığı gösterildi.

Türkiye’nin Nörolo-
jik hastalıkların 
tanınması ve 
nedenlerinin or-
taya konması, te-

davisi, özellikle bu hastalıkların 
önlenmesi konusunda 
çalışmalar yapan Türk Nöroloji 
Derneği tarafından yayımlanan 
Türk Nöroloji Dergisi’nin her yıl 
geleneksel olarak verdiği yılın 
makalesi ödüllerinde 2016 yılı 
Yılın Makalesi ödülü Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne verildi.

Türk Nöroloji Derneğinin yayın 
organı olan ve SCOPUS, DOAJ, 
Index-Copernicus, Embase, 
EBSCO Research, Türkiye Atıf 
Dizni gibi indekslerde taranan 
‘Turkish Journal of Neuorology’ 
dergisinin 2015 yılı içerisinde 
yayınlanan makalelerden 
seçerek verdiği yılın makalesi 
ödülünde birinciliği bu sene, 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Beyin ve Sinir Cer-

Nöroloji alanında 
yılın makalesi 
ödülünü aldı!

Diş Hekimliği alanında artrit hastalığında aydınlık ve karanlık ortamlarda 
salınan hormonal dengelerin durumun saptanması ve bunların klinik 
uygulamalardaki tedavi potansiyellerinin keşfedilmesi üzerine yapılan 
çalışmalara bir yenisi de Yakın Doğu Üniversitesi tarafından eklendi…
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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi öğretim üyeleri çenede 
artrit oluşumunda sirkadyen ritmin 
düzenlenmesinde uygulanan tedavi 
sürecinde, pineal hormonların tem-
poramandibular artrit hastalarında 
da kullanılabileceğini gösteren bir 
çalışmaya imza attı.

Yapılan çalışmanın sirkadyen ritmin 
düzenlenmesinde rol oynayan 
Melatonin ve 5-Metoksitriptofol bu 
hastalıkta yeni bir tedavi seçeneği 
yaratılmasına öncülük ediyor.

Çalışma Yakın Doğu Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve 
Çene Cerrahisi Anabilim Dalından 
Prof. Dr. Şenol TÜZÜM’ün yönettiği 
Diş Hekimliği Fakültesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Özer ŞEHİRLİ’nin denetiminde Diş 
Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim 
görevlisi Dr. Dt. Gökçe SAVTEKİN’in 
doktora tezi kapsamnında 
gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği fakültesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer 
ŞEHİRLİ ve Dr. Dt. Gökçe SAVTEKİN 
pineal hormonların temporaman-
dibular artrit hastalarında da 
kullanılabileceğini gösterdiler.

Artirt Hastalığında Melatonin 
ve Metositriptofol’ün Koruy-
ucu Etkisi Araştırıldı
Dr. Dt. SAVTEKİN ve Yrd. Doç. Dr. 
ŞEHİRLİ bu çalışmada deneysel 
olarak sıçanların çenelerinde artrit 
oluşturup sirkadyen ritmin düzen-
lenmesinde rol oynayan antioksidan 
özelliği ile güçlü koruyucu etki 
gösterip antiaging hormon olarak 
da bilinen beyin başta olmak üzere 
gastrointestinal sistem, karaciğer gibi 
birçok dokudan salınan melatonin ve 
5-metoksitriptofol’ün bu

daha başarılı olabilmesini 
sağlayabileceğini ancak bu ajanların 
klinikte kullanılabilmeleri için daha 
geniş karşılaştırmalı deneysel ve 
klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu 
söyledi.

Proje Destekçilerine 
Teşekkür…
Dr. Dt. SAVTEKİN ve Yrd. Doç Dr. 
ŞEHİRLİ’nın bu projenin Yakın Doğu 
Üniversitesi, Center of Excel-
lence tarafdından desteklendiğini 
ve projenin başarısına çeşitli 
aşamalarda katkı koyan Prof. Dr. 
Nedime SERAKINCI’ya da kendilerine 
ve projelerine ve de özellikle makale 
yazım aşamasındaki desteklerinden 
dolayı teşekürü bir borç bildiklerini 
dile getirdi.

Prof. Dr. SERAKINCI: “Romatioid 
Artrit Tedavilerine Yön Verecek 
Yeni Bir Adım Atılmasının Guru-
runu Yaşıyorum…”
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI da bu 
çalışmanın sonuç olarak, Romatoid 
artrit tedavisinde yeni bir adım 
olduğunu ve bundan sonra modern 
tedavi yaklaşımlarına yön verebilecek 
çalışmalar arasında yer aldığını 
belirterek, çalışmanın Yakın Doğu 
Üniversitesi imzalı olmasından 
gurur ve mutluluk duyduklarını dile 
getirdi. Bu çalışmanın ilk aşamasını 
alanında saygın bir dergi olan 
International Journal of Clinical and 
Experimental Medicine’da “Melatonin 
ve 5- methoksitriptofolun zymosan 
indüklenmiş romatoid artiritte 
sinoviyal sıvıda enflamasyona etkisi 
(Effects of melatonin and 5-meth-
oxytryptophol on synovial inflam-
mation in the zymosan-induced 
rheumatoid arthritis in rats)” başlığı 
ile yayınlandığını ve ikinci yayınında 
yolda olduğunu sözlerine ekledi.

şansı yaratmayı hedeflediklerini belirten 
SİRKECİ, ilk olarak hepimiz tüm hay-
vanlara yönelik projenin de devamlılığını 
sağlamak amacıyla ülkenin işlek ve halk 
tarafından çok sık kullanılan cadde ve 
sokaklarını seçtik. Evimizde atık malze-
meleri değerlendirerek kedi, köpek ve 
kuşlar için yapabildiğimiz kadar barınak 
yaptık. Yaklaşık olarak 560 adet barınak 
kıbrıs sokaklarına konuldu. Amaç sosyal 
farkındalık olduğu için hem hayvanlar 
hem de acil tıp adına tüm barınaklara 
slogan ve projede yer alan paramedik 
öğrencilerinin isimlerini yazdık dedi.

Paramedikler, Yaşamla Ölüm 
Arasındaki Köprüde Duran 
Ancak Fark Edilmeyen Gizli 
Kahramanlardır
SİRKECİ, Hepimiz ömrümüzde belki birçok 
kez gördük ama adını ilk kez duyduk 
sanki, acil tıp kahramanları paramed-
ikler.Sağlık konusunda yaşamla ölüm 
arasındaki köprüde duran ancak fark 
edilmeyen gizli kahramanları ve acil tıbbı 
ve değerini aynı bizim içimizde yaşayan 
ama fark etmediğimiz sokak hayvanları 
ile eşleştirdim. Çünkü acil tıp uzmanının 
da, paramediğin de devamlı kaldığı bir yer 
yok ve ambulanslarla yedi gün 24 saat 
ömrünün devamlı sokaklarda bu köprüyü 
oluşturmakla geçtiğini vurguladı.

rahatsızlıktaki koruyucu etkilerini 
biyokimyasal ve histolojik olarak 
araştırdılar.

Dr. Dt. SAVTEKİN ve Yrd. Doç. Dr. 
ŞEHİRLİ Çalışmanın tüm bulgularını 
incelediklerinde, sıçanların çenel-
erinde artrit oluşması ile birlikte bu 
hastalığa yol açan aracı maddelerin 
gerek eklem sıvısında gerek ise 
eklem dokusunda düzeylerinin 
arttığını ve böylece yapısal hasara 
eşlik ettiklerini de belirttiler.

Özellikle çenenin iki tarafında 
ağrı, hassasiyet, şişme ve çene 
hareketlerinde kısıtlılık belirtileri ile 
kendini gösteren ve bulunduğu kişide 
büyük sıkıntı oluşturan bu hastalıkta 
radikal bir tedavi olmadığını belirten 
Dr. Dt. Gökçe SAVTEKİN yapılan bu 
çalışmanın yeni bir tedavi seçeneği 
yaratabileceğini dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. ŞEHİRLİ: 
“İnflamatuar Hastalıkta 
Bugüne Kadar Hiç 
Denenmemiş Bir Çlaışmaya 
İmza Attık”
Diş Hekimliği Fakültesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer 
ŞEHİRLİ yapmış oldukları çalışma 
ilgili olarak verdiği bilgide, bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda pineal 
bezden salınan melatoninin gece 
karanlıkta düzeyininin yüksek olduğu, 
gündüz aydınlıkta ise düzeylerinin 
düştüğü diğer bir pineal indol olan 
5-Metoksitriptofol’ün ise gece 
karanlıkta seviyelerinin düştüğü 
gündüz aydınlıkta ise yükseldiğinin 
gösterildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. 
ŞEHİRLİ, dolayısıyla bu inflama-
tuar hastalıkta bugüne kadar 
hiç denenmemiş ve bu yönde ilk 
çalışma olan karanlığın hormonu 
melatonin ile aydınlıkta salıverilen 
5-metoksitriptofol’ün dışarıdan 
uygulanmasının sonuçların

Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 
Bölümü öğrencileri Aralık ayı itibariyle 
sıcaklıkların Kıbrıs genelinde sıfıra yakın 
derecelerde seyretmesi nedeniyle sokakta 
kalan ve yardıma muhtaç olan sokak 
hayvanlarına yardım etmek ve sosyal 
farkındalık için ülke genelinde bir proje 
başlattı.

Her Zaman Her Yerde Biz 
Herkesin Yardımına Koşarız
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil 
Tıp Uzmanı Dr. Emel Erkuş SİRKECİ; bu 
projede aslında hepimizle acil durumlarda 
birebir iletişimde olan ve bizi ambulansta 
karşılayan ve hastaneye kadar gerekli 
tüm tıbbi müdahaleyi yaparak güven 
duyduğumuz ama adını duyduğumuzda 
ne olduğunu bile bilmediğimiz paramedik 
öğrencilerini seçtim.Bu projede amacın 
öncelikle “her zaman her yerde biz 
herkesin yardımına koşarız” sloganıyla 
yola çıkıldığını belirtti.

Ülke Geneline 560 Öğrenciden 
Kedi, Köpek ve Kuşlar İçin 560 
Barınak
Bunun için 560 İlk ve Acil Yardım para-
medik öğrencileri ile birlikte hepimiz nasıl 
insan yaşamını dakikalar içerisinde çeviri-
yorsak bir acil tıp uzmanı olarakta aynı 
şekilde sokak hayvanları için bir yaşam

Romatoid artrit 
tedavisinde yeni 

bir adım

Sokak hayvanları için 
sosyal sorumluluk 

projesi

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, 1964 yılından bu 
yana adada bulunan BM barış gücünü 
gerek yerinde gözlemlemek gerekse 
öğrencilere ders kapsamı dışında farklı 
bakış açılarını kazandırmak amacı ile 
bu tür alan araştırmalarını ve gözlem 
faaliyetlerini gerçekleştirmeye gayret 
ettiklerini ifade etti. Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, 
1945 yılında kurulan BM’in hem Kıbrıs 
adasında hem de dünya ölçeğindeki 
işleyişini yerinde inceleme olanağının 
dünyanın farklı coğrafyalarından 
ülkemize gelen öğrencilere farklı per-
spektif ve deneyimler kazandırdığına 
işaret etti. Ziyaret, Dayanışma 
Evinde sivil toplum kuruluşlarının 
(NGO) uyuşmazlıkların çözümüne 
yönelik yürüttükleri faaliyetlerin 
detaylandırıldığı sunumlar ile devam 
etti.

Son olarak, söz konusu alan 
çalışması çerçevesinde öğrenciler, 
uluslararası kurumların ve sivil toplum 
kuruluşlarının yerel, bölgesel ve küresel 
meselelerdeki çözüm üretme kabili-
yetlerini mercek altına alarak interaktif 
tartışma olanağı buldular.

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri 
öğrencileri, Uluslararası Örgütler 
ve Uluslararası İlişkilerin Analizi 
dersleri kapsamında düzenlenen alan 
çalışmasına katılarak, Birleşmiş 
Milletler (BM)’in işleyişi ve Kıbrıs’taki 
görev alanını yakından inceleme 
olanağı buldu. Yapılan ziyarette 
öğrenciler BM kontolündeki ara bölgede 
yer alan ve çokuluslu sivil toplum 
kuruluşları için bir çatı niteliği taşıyan 
Dayanışma Evini de ziyaret etti.

Öğrenciler ile birlikte BM kontrolündeki 
ara bölgede gerçekleştirdikleri alan 
çalışmasının önemine değinen Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri 
öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Köprülü, 
öğrencilerin derslerde edindikleri 
teorik bilgi birikimlerinin uluslararası 
ilişkiler alanında nasıl tatbik edildiğine 
ilişkin gözlem ve bilgi sahibi olmalarını 
sağlamak ve bu çerçevede uluslararası 
örgütlerin rol ve faaliyet alanlarını 
yerinde incelemek amacı ile Lefkoşa’da 
bulunan BM kontrolündeki ara bölgeye 
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade 
etti.

YDÜ öğrencileri ara bölgeyi ziyaret etti
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İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 
lisans öğrencilerinin Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri dersi çer-
çevesinde gerçekleştirmiş oldukları 
çalışmaları dinleyicilerle paylaştıkları 
“2. Lisans Araştırma Günü” YDÜ 
AKKM Salon 4’te gerçekleştirildi.

İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan 
Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Çise 
ÇAVUŞOĞLU açılış konuşmasında 
İngiliz Dili Bölümleri olarak, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin araştırma 
odaklı yeni vizyonunu destekle-
meyi amaçladıklarını belirterek, 
öğrencilerini bilimsel araştırmaları 
sadece yapmakla kalmayıp, 
paylaşmaya da yönlendirmek adına 
böyle bir etkinlik düzenlediklerini 
belirtti.

1. Lisans Araştırma Günü’nün 
başarısından yola çıkarak ikin-
cisini düzenlediklerini belirterek, 
bu etkinliğin, araştırma yöntemleri 
derslerini lisans derecesinde alan 
öğrencilere yaptıkları araştırmaların 
sonuçlarını dinleyicilerle paylaşma 
şansı verildiğini de vurgulayan Dr. 
ÇAVUŞOĞLU, bu etkinliğin kampüs 
içerisinde bir benzerinin olmadığının 
da altını çizdi.

Gün boyunca gerçekleşen sunum-
larda öğrenciler titizlikle hazırladıkları 
çalışmalarının sonuçlarını etkinliğe 
dinleyici olarak katılan öğrenciler ve 
öğretim üyeleri ile paylaştılar.

Geçen yıla göre daha fazla ilgi 
gören araştırma gününde, toplam 
oniki sunum gerçekleştirildiği 
belirtilen açıklamada,sunumlar 
konuları itibarıyla genelde eğitim ve 
edebiyat, özelde İngiliz dili eğitimi 
ve edebi roman incelemesi odaklı 
olurken, çalışmalardan edinilen 
bulgular çerçevesinde gerek İngilizce 
öğretmenleri, gerekse konuyla ilgile-
nen araştırmacılara yönelik önerilerin 
de dinleyicilerle paylaşıldığı belirtildi.

Entellektüel Merak Gösterme 
ve İngilizce Öğretmenliği 
Öğrencilerinin Algıları
İlk oturumda sunumunu 
gerçekleştiren Fatimah A. Aljahani 
“Intellectual Curiosity Demonstration 
and English Language Teaching Stu-
dents’ Perceptions (Entellektüel Mer-
ak Gösterme ve İngilizce Öğretmenliği 
Öğrencilerinin Algıları)” başlıklı nitel 
çalışmasında, öğrencilerin sınıf 
ortamında öğrendikleri konulara 
karşı geliştirdikleri merak konu-
sundaki görüşlerini inceleyerek, 

“The Challenges that Primary and 
Kindergarten Students’ Experi-
ences Due to Cultural Differences: 
Teachers’ Perspectives (Kültürel 
Farklılıklardan Dolayı İlkokul ve Okul 
Öncesi Öğrencilerinin Yaşadıkları Zor-
luklar: Öğretmen Görüşleri)” başlıklı 
sunumunda Ebru EVRE, KKTC’de 
görev yapan 25 ilkokul ve okul 
öncesi öğretmeni ile gerçekleştirdiği 
çalışmasında, öğretmenlerin 
özellikle göçmen öğrencilerin 
sınıf ve okul ortamında kültürel 
ve dil farklılıklarına dayalı bir çok 
sorunla karşılaştıklarını anlattıklarını 
aktarmıştır.

Öğrenme Stilleri ve İngiliz 
Dili Öğretimine Etkileri
Öğrenci farklılıkları ile ilgili 
gerçekleştirilen bir başka çalışmada 
ise Yusuf ÖZKARSLI, “Exploring 
Learning Styles and Their Impact on 
English Languague Teaching: ELT 
Students’ Views” (Öğrenme Stilleri 
ve İngiliz Dili Öğretimine Etkileri: 
İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin 
Görüşleri)” konusunu inceleyerek, 
İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde 
öğrenim gören öğrencilerin farklı 
öğrenme stilleri konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları belirtildi.

İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin 
içine kapanık ve dışa açık olma 
özellikleri ile akademik başarı, 
cinsiyet, ana dil gibi değişkenler 
arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelediği 
çalışmasında Asiyeay Ateş, içine 
kapanık öğrencilerin İngilizce 
Öğretmenliği Bölümün’de akademik 
olarak daha başarılı olduklarını 
bulmuştur.

“Types of Motivation among Uni-
versity Students and Their Levels of 
Achievement (Üniversite Öğrencileri 
Arasında Yaygın Motivasyon Tipleri ve 
Başarıya Etkisi)” başlıklı çalışmasını 
sunan Yüksek Mısırlı ise öğrencilerin 
özellikle içe yönelik motivasyo-
nun başarılı üniversite öğrencileri 
arasında yaygın olduğu bilgisini 
yinelerken, öğretmenlerin bu tip moti-
vasyonu desteklemek için atabileceği 
adımlar konusunda dinleyicileri 
bilgilendirmiştir.

Açıklamada bu yılki araştırma 
gününde İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğrencileri tarafından da üç 
sunum gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 
iki tanesi William Golding’in Lord 
of the Flies isimli kısa romanını in-
celerken, üçüncü çalışma ise Joseph 
Conrad’ın Heart of Darkness isimli 

müdürlüğü, zabıt kâtipliği gibi görevleri 
yerine getirmektedirler. Bunun dışında 
benim öğrencilere tavsiyem, Adalet 
meslek yüksekokulunu bitirdikten sonra, 
eğitimlerine hukuk okuyarak devam 
etmeleridir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Yeter TABUR ise “Adalet Meslek Yüksek 
Okulu olarak, öğrencilerimize geniş 
kapsamlı bir eğitim verip, kariyerlerinde 
önemli bir mihenk taşı olacak köklü bir 
yüksekokul olma gayreti içerisindeyiz. 
Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları 
yolunda sağlam adımlarla ilerleyebilmeleri 
için, özverili bir şekilde çalışmaktayız. 
Bu doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesi, 
Adalet Meslek Yüksekokulu olarak zengin 
akademisyen kadrosu, geniş imkan 
ve olanakları ile öğrencilerimize en iyi 
eğitim fırsatını sunmaktayız” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Konferansın sonunda Yakın Doğu Üniver-
sitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR, Türkiye Adalet 
Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve 
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakim 
Ahmet ŞANSAL’a plaket takdim etti.

ders öğretmeninin tutumu, sınıf 
ortamındaki arkadaşların tutumları 
ve incelenen ders konuları gibi etken-
lerin öğrencilerin sınıf içerisinde soru 
sorma ve tartışmalara katılma gibi 
merak göstergesi olan davranışları 
yapmalarında etkili olduğunu ortaya 
koyduğu vurgulandı.

İngilizce Öğretmenliği 
Sınıflarında Sözel Hata 
Düzeltme
Araştırma gününde yapılan ikinci su-
numda “A Study on Verbal Error Cor-
rection in ELT Classrooms (İngilizce 
Öğretmenliği Sınıflarında Sözel Hata 
Düzeltme Üzerine Bir Çalışma)” 
konusunu inceleyen Adil Berkan 
ISPANAK ise, öğrencilerin bölümde 
geçirdikleri zamanın çoğaldıkça, 
gerek öğretmenleri, gerekse sınıf 
arkadaşları tarafından sözel olarak 
hatalarının düzeltilmesine daha açık 
bir tutum sergilediklerini anlatmıştır. 
İngilizce Öğretmenliği alanında 
gerçekleştirilen bir başka nitel 
çalışmada Nour ALHAMMAD “ELT 
Students’ Attitudes Toward Technol-
ogy and Language Learning (İngilizce 
Öğretmenliği Öğrencilerinin Teknoloji 
ve Dil Öğrenimine Yönelik Tutumları)” 
konusunu incelemiş ve öğrencilerin 
daha çok dinleme ve konuşma 
becerilerini teknoloji kullanımıyla 
bağdaştırdıklarını ve teknolojinin 
kendilerine öğrenmede zaman ve 
hız bakımından özerklik sağladığına 
inandıklarını vurgulamıştır. Benzer bir 
çalışmayı “ELT Students’ Opinions 
about the Use of the Internet in 
their Classes (İngilizce Öğretmenliği 
Öğrencilerinin Sınıf İçerisinde İnternet 
Kullanımına ilişkin Görüşleri)” 
başlığıyla gerçekleştiren Damla 
Şanlı ise, öğrencilerin internetin sınıf 
ortamında kullanılmasına olumlu 
baktıklarını ancak bu kullnımın belirli 
sınırlamalar çerçevesinde olması 
gerektiğini düşündüklerini anlatmıştır.

Araştırma gününde yapılan bir diğer 
sunumda Hasret ŞAHİN, İngilizce 
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin 
boşanmış aile çocuklarının okul 
başarısına yönelik tutumlarını 
incelemiş ve öğrencilerin bu tip 
ailelerden gelen çocukların başarısız 
olacaklarını ve kavgacı davranışlar 
sergileyeceklerini düşündüklerini 
ortaya koymuştur denildi.

Kültürel Farklılıklardan 
Dolayı İlkokul ve Okul Öncesi 
Öğrencilerinin Yaşadıkları 
Zorluklar

Yakın Doğu Üniversitesi, Adalet Meslek 
Yüksekokulu Kulübü öğrencileri tarafından 
düzenlenen konferansta Türkiye Adalet 
Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları 
ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Hakim Ahmet ŞANSAL “Hakimler ve Zabıt 
Katiplerin Sorumlulukları ve Mesle-
kte Karşılaştıkları Sorunlar” başlıklı bir 
seminer verdi.

Konferansta Hakim Ahmet ŞANSAL, 
Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerini 
meslek hayatına hazırlık konusunda 
bilgilendirdi.

ŞANSAL konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi; “Adalet meslek yüksekokulları 
gerek adli hizmetlerde gerekse özel 
sektörde çalışabilecek, temel hukuk 
bilgisine sahip, nitelikli ara insan 
gücünün yetirştirilmesinde son derece 
önemli bir konumdadır. Günümüzde adalet 
hizmetlerinin hızlı, verimli ve etkin bir 
biçimde işlemesine katkıda bulunabilecek 
personelin yetiştirilmesi, daha da önemli 
hale gelmiştir. Bu nedenle adalet meslek 
yüksekokulundan yetişen öğrencilere 
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Adalet 
meslek yüksekokulu mezunları adalet 
teşkilatında yazı işleri müdürlüğü, icra

2. Lisans 
Araştırma Günleri 

gerçekleştirildi

YDÜ, Ahmet 
Şansal’ı ağırladı
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Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümleri tarafından hazırlanan “2. Lisans Araştırma Günü” gerçekleştirildi.

of Darkness Romanında Irkçılık)” başlıklı 
çalışmasında Rustam Haidov ise ırkçılığın 
toplumsal olarak beslenişini tartışarak, 
kısa romandaki yansımalarını incelemiştir.

Sunumlar sonunda, dinleyicilerden 
gelen sorulara da yanıt veren öğrenciler, 
araştırmalarını dinleyicilerle paylaşmanın 
sevincini yaşadılar.

Etkinliğin sonunda ise Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri ders koordinatörlüğünü 
üstlenen Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU 
tarafından konuşmacılara katılım belgeleri 
sunuldu. Etkinliğin gelecek yıllarda da 
tekrarlanması için şimdiden planlamaya 
başladığı da bildirildi.

kısa romanı ele alınmıştır denildi.

Lord of the Flies romanı ile alakalı yapılan 
ilk sunumda Yeliz YUVALI romandaki 
karakterlerin davranışlarının ve sosyal 
rituellerinin hikaye ilerledikçe nasıl 
değiştiğini incelemiş, romanda kullanılan 
sembollerin bu değişimi yansıtmak adına 
kullanıldığını anlatmıştır. Aynı romanı 
farklı bir bakış açısıyla inceleyen Mustafa 
AKYÜZ ise, romanda geçen olaylar ve 
karakterlerin toplumsal sözleşme teorisine 
göre incelemesini sunmuş, romanın ana 
karakterlerinden biri olan Jack’ın modern 
düzeni ilkel yöntemlerle yıkışının bu te-
oriyle nasıl bağdaştığını açıklamıştır. Son 
olarak “Racism in the Heart of Darkness 
by Joseph Conrad (Joseph Conrad’ın Heart
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Kayla McBride 
imzayı attı

Haluk NAYMAN: “Hedeflerimize 
Ulaşmamıza Katkı Sağlayacak 
Bir Oyuncu Transfer Ettik”
Kayla McBride imza töreninde 
açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk NAYMAN, 
“Kayla McBride, genç ve hırslı bir 
oyuncu. Bu sezon takım olarak zorlu 
mücadelelerde kazanmak için kaybet-
meyi sevmeyen oyuncuları takımımıza 
katarak hedeflerimize ulaşmak 
istiyoruz. Büyük hedefler belirledik, 
mücadele ettiğimiz üç kulvarda da 
kupalara talibiz. Çok iyi savunma yapan 
ve keskin bir şütor olan Kayla McBride’ı 
transfer etmiş olmaktan mutluyuz. 
Takımımıza ve kendisine hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

Kayla McBride: “Burada Ol-
maktan Çok Mutluyum”
İmza töreninde konuşan Kayla 
McBride “Burada olmaktan dolayı çok 
mutluyum. Sakatlığımı atlatıp tekrar 
sahalara dönecek olmaktan dolayı da 
çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak 
adına şansımızın yüksek olduğunu 
düşünüyorum. İyi bir antrenör ve ekiple, 
ayrıca Courtney VANDERSLOOT gibi 
iyi oyuncularla yan yana oynayacak 
olmamdan dolayı çok sevinçliyim. 
Türkiye’ye geldiğim ilk gün gittiğim 
Beşiktaş YDÜ Bilyoner.com Kadınlar 
Basketbol Ligi müsabakasında 
gördüğüm manzara beni çok etkiledi. 
Çalıştığım hiçbir kulüpte bu kadar yö-
neticiyi tribünde görmemiştim. Onların 
tribünde bizi desteklemesi ayrı bir moral 
kaynağı olacaktır. Bu takımın çok profe-
syonel bir ekipten oluştuğunu biliyorum 
ve yeteneklerimi Yakın Doğu Üniversitesi 
ile şampiyonluklar kazanmak adına 
sergilemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımının WNBA takımlarından San 
Antonio Stars takımından transfer ettiği 
Kayla McBride Türkiye’ye gelerek Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımı ile anlaştı. Kayla McBride Yakın 
Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi Haluk Nayman’ın katıldığı 
törenle kendisini Yakın Doğu Üniversiteli 
yapan sözleşmeyi imzaladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
scorerguard pozisyonunda oynayan 
Kayla McBride Temmuz ayında oynadığı 
WNBA maçında sakatlanarak WNBA 
sezonunu kapatmıştı. Tedavisinin 
ardından takıma katılan Kayla 
McBride’a yapılan sağlık tetkiklerinde 
Kayla McBride’ın sakatlığının tamamen 
geçtiği belirlenerek, takım ile birlikte 
antrenmanlara başladığı bildirildi.

Yüksek atış yüzdesi ile dikkat 
çekiyor
1.80 m boyundaki 1992 doğumlu WNBA 
San Antonio Stars oyuncusu Kayla 
McBride, 2016 senesinde Nadezhda 
Orenburg takımı ile Euroleage finali 
oynadı. 2014 yılında WNBA Draft’ında 
3. sıradan San Antonia Stars takımına 
seçildi. Üniversite yıllarında Notre Dame 
takımında şutörguard olarak oynadığı 
dönemde Kayla McBride, takımı ile 
birlikte 3 NCAA Şampiyonluğu yaşadı. 
2015 yılında WNBA San Antonio Stars 
takımında 13,8 sayı, 2,8 ribaund ve 
1,7 asist ortalaması ile oynadı. Rio de 
Janeiro’da 2016 yazında oynanacak 
Olimpiyat Oyunları için Amerikan 
Olimpik Kadın Basketbol Takımına (U.S. 
Olympic Women’s Basketball Team) 
seçilen 25 oyuncu arasında yer alan 
Kayla McBride, 2016 yılında oynadığı 
Nadezhda takımında toplam 18 maçta 
13,3 sayı, 3,6 ribaund ve 2,1 asist 
ortalaması ile maç başına 35,6 dakika 
parkede kaldı. Kayla McBride WNBA 
karşılaşmalarında takımında ortalama 
30,4 dakika süre alırken, oynadığı 10 
maçta 17,5 sayı, 3,7 ribaount, 2 asist 
ortalamalarını tutturdu.

seriyle son dakikaya girilirken skoru 
77-70’e getirdi. Yakın Doğu Üniver-
sitesi karşılaşmayı da 79-72 kazandı. 

Yakın Doğu Üniversitesi 
ribaundlarda 39-22, hücum 
ribaundlarında 16-6 üstün-
lük elde etti
Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Angelica 
ROBINSON 10 sayı, 12 ribaund, 
Quanitra HOLLINGSWORTH 14 sayı, 9 
ribaund, Courtney VANDERSLOOT 25 
sayı, 6 ribaund, 6 asist ile öne çıkan 
isimler oldu.

Bellona AGÜ: Ayşegül Günay 10 
sayı, Chelsea GRAY 25 sayı, Tanasha 
WRIGHT 16 sayı, 5 ribaund, 7 asist 
ile oynadı.

İlk devrenin Son Maçı Adana 
Aski ile…
Yakın Doğu Üniversitesi ilk devrenin 
son maçında 14 Ocak 2017 tarihinde 
Adana’da Adana Aski ile mücadele 
edecek.

İkinci periyodda da oyunda kopma 
olmadı, 7. dakika 41-41 beraberlikle 
geçildi. Farkı 6 sayıya kadar çıkaran 
AGÜ soyunma odasına 50-46 önde 
gitti.

Çok yüksek tempoda oynanan ilk 
yarıda VANDERSLOOT 14, Gray 18 
sayı attı, AGÜ 3 sayı bölgesinden 5/6, 
Yakın Doğu Üniversitesi 4/8 isabetle 
şut attı.

Üçüncü periyod da ilk yarının aksine 
savunmalar sertleşti ve hücumlar 
zorlaştı. Yakın Doğu Üniversitesi 6. 
dakikada Quanitra’nın maçtaki 4. 
sayısıyla skoru 55-55 eşitledi. 58 
saniye kala Essence CARSON’un 
üçlüğü üçüncü periyodun skorunu 
belirledi: 63-60 Yakın Doğu Üniver-
sitesi.

Üçüncü çeyreğin sonlarında devreye 
giren Hollingsworth’ün son çeyrekte 
de iyi performans göstermesiyle Yakın 
Doğu Üniversitesi son 4 dakikaya 71-
69 önde girdikten sonra 6-1’lik

YDÜ: 79 - 72 :Bellona AGÜ

Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı, 
Türkiye kadınlar 
Basketbol Ligi’nin 

12. Haftasında evinde karşılaştığı 
güçlü rakip Bellona AGÜ’yü 7 sayı 
farkla 79-72 yendi.

İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda 
oynanan maçta, Yakin Doğu Üniver-
sitesi, Bellona AGÜ’yü 79-72 yenerek 
galibiyet serisini 5 maça çıkardı. İki 
takımın da hücuma odaklandığı ilk 
devreyi AGÜ 50-46 önde tamamladı, 
savunmaların öne çıktığı ikinci yarıda 
ise Yakın Doğu Üniversitesi 33-22’lik 
skorla maçı lehine çevirdi.

İlk üç dakika beraberlikle geçildik-
ten sonra Bellona AGÜ 6 sayılık 
fark yakaladı. Son bölüm Courtney 
VANDERSLOOT- Chelsea GRAY düel-
losu şeklinde geçti, AGÜ çok tempolu 
oynanan bu periyodu 27-25 önde 
bitirdi.
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