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DESAM 2016 Bilim Ödülleri 
sahiplerini buldu

NEUIslanders’in gözü 
yükseklerde...

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) 
tarafından ikincisi düzenlenen DESAM 
Bilim Ödülleri düzenlenen törenle ver-
ildi. Düzenlenen törende, 74 bilim insanı 
ödül almaya hak kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı,  Kadınlar EuroCup yarı final 
ilk maçında deplasmanda karşılaştığı 
Galatasaray’ı 87-81 yenerek 6 sayılık 
avantaj elde etti.Yakın Doğu Üniversitesi 
rövanş maçında da rakibine üstünlük 
sağlaması durumunda finale çıkacak.

Robot futbolunun Dünya Kupası olarak 
adlandırılan Uluslararası RoboCup’ta 
2016 yılında Avrupa 3. olan Yakın Doğu 
Üniversitesi Robotik Takımı NEUIsland-
ers, RoboCup 2017’de Dünya Kupasında 
ilk 6’ya girmeyi hedefliyor.
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Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu 
yıl altıncısını düzenlediği Bilg-
ilendirme ve Ar-Ge Günleri’ne davetli 
konuşmacı olarak katıldı. “3. Nesil 
Üniversite” vizyonundan hareketle 
Türkiye’nin önemli bilim insanları 
ile önemli ar-ge çalışmalarını 
gündeme getiren etkinlikte Doç. Dr. 
Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
ar-ge ve inovasyon çalışmaları ile 
bu çalışmaların en yeni ürünü olan 
elektrikli otomobil GÜNSEL’i anlattı.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL:“Kıbrıs 
Türkü Kıtalarda İz Bırakıyor”
Konuşmasında, Yakın Doğu Üniver-
sitesi İnovasyon Merkezi ve  ar-ge 
ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği 
bölümü tarafından; yıllar süren 
çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL 
hakkında bilgi veren Doç. Dr. İrfan 
GÜNSEL, “3’üncü nesil üniversite 
modeli  bilindiği üzere; akademik 
çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge 
faaliyetleriyle üniversitelerin bütün 
bilimsel verilerini toplum faydasına 
dönüştürmeyi esas alan bir modeldir. 
Kuruluşumuzdan bu yana toplumu-
muzun gelişimine katkı sağlamayı

Adalılar olarak kıtalarda iz bırakmaya 
başladık” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin inovasyon 
ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgi 
veren Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde 2017 yılında 
desteklediği bilimsel araştırma proje 
sayısının 142; diğer eğitim ve ino-
vasyon kurumlarıyla birlikte yürüttüğü 
uluslararası bilimsel proje sayısını ise 
114 olduğunu açıkladı.

Sağlık alanındaki inovasyon 
çalışmaları hakkında da bilgi veren 
GÜNSEL şöyle konuştu: “Üniversitem-
izde bulunan Süper Bilgisayar, CERN 
ile yapılan parçacık deneyine koyduğu 
katkının yanı sıra, kanser ve AIDS 
araştırmalarında da kullanılarak tüm 
insanlığa şifa üretmeye devam ediyor. 
Yakın Doğu Üniversitesi -İşbankası 
-Baymak Makina işbirliğinde 
‘giyilebilir sağlık teknolojileri’ ile ‘doku 
ve organ oluşturma’, ‘yenilikçi organ 
nakli araştırmaları’ ve “’klonlama’ 
gibi çok çeşitli projeler yürütüyoruz.”

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, bölgenin en 
donanımlı hastanesi olan Yakın Doğu 
Hastanesi ve geleceğin teknolojisi 
olarak tanımlanan cihazlar ve modern

misyon edinen ve onun da 
ötesinde daha yaşanılabilir bir 
dünya için çalışmayı ilke edinen 
bir eğitim-öğretim kurumu olarak 
inovasyonu varlığımızın ayrılmaz 
bir parçası olarak görüyoruz. Bütün 
çalışmalarımızı bu vizyonla yürütürk-
en Kıbrıs Türkü’nün; adalı kimliği ile 
kıtalı dünyadan,  oradaki tasarım 
ve üretim gücünden hiçbir eksiği 
olmadığını; aksine bu sürece yön ver-
ebilecek yetenekte ve güçte olduğunu 
gösterebiliyoruz…  Bunun en yeni 
örneği temiz enerji çalışmalarımız 
kapsamında ürettiğimiz elektrikli 
otomobilimiz GÜNSEL oldu.

İnovasyon çalışmalarımız sonucu yeni 
nesil teknolojinin kullanıldığı KKTC’nin 
ilk yerli otomobili GÜNSEL’i prototipini 
ürettik, seri üretime de çok yakın bir 
zamanda geçiyoruz. İlk 1000 otomo-
bilin üretimini yapacağız. Bu sadece 
üniversitemiz için değil, üniversitemiz 
vesilesiyle Kıbrıs Türkü’nün kıtalarda 
iz bırakır hale geldiğinin en büyük 
ispatıdır” şeklinde konuştu.  Doç. 
Dr. İrfan GÜNSEL, Kıbrıs Türkü’nün 
donanımlı, üreten ve geliştiren 
kimliğine dikkat çekerek “Yeni keşifler 
ve inovatif ürünlerle doğaya ve insana 
faydalı ürünler üretme şevkiyle

alt yapı ile donatılmış Dr. Suat Günsel 
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi ile sağlık alanında büyük 
hizmetler vermeye devam ettiklerini 
de sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin diğer 
inovatif çalışmaları hakkında bilgi 
veren GÜNSEL, “Üniversitemizin 
ar-ge ekipleri robotik çalışmalar, 
güneş enerjili araçlar, yenilenebilir 
enerji alanında çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Hayal olduğu düşünülen 
birçok projeye –bugüne kadar 
olduğu gibi- imzamızı atmaya devam 
edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

6. Bilgilendirme ve Ar-Ge 
Günleri Hakkında…
Ar-Ge merkezleri ile kamu ve özel 
sektör ortaklığının yaygınlaştırılması; 
ortaya çıkacak fikirlerin ürüne 
dönüştürülmesi hedeflenen ve toplam 
2 gün süren etkinlikte, dünyanın 
farklı üniversite ve kurumlarından 
konuşmacılar, ar-ge ve inovasyon 
hakkında bilgilendirme sunumları 
yaptı. Ayrıca etkinlikte, ar-ge merke-
zleri stantlar açarak katılımcılara 
sunumlar yaptı, poster ile sunum 
afişleri sergilendi ve randevulu patent 
görüşmeleri gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
3. Nesil Üniversite 

modeline örnek oldu

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, Uludağ Üniversitesi’nin daveti 
ile 6. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’nde ar-ge ve inovasyon çalışmaları ile bu 

çalışmaların en yeni ürünü olan elektrikli otomobil GÜNSEL’i anlattı.

Eurocup finaline ilk adım!

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL Kıbrıs 
Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat ve Yönetim 
Kurulu Heyetini kabul etti.

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği 
Dr. Suat İ. Günsel’i ziyaret etti
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atalarından gelen bir birikimi var ve 
bunlar kullanılmalıdır dedi. 

Dr. Suat İ. GÜNSEL Girne’nin söz 
sahibi olacağını da belirterek; 
“Kıbrıs’ın bütününün sesinin 
Girne’den çıkacağını bildiğini 
belirterek; “bu yüzden Girne’ye 
mührümü vurdum . Girne’de, 
Lefkoşa’da ki gelişimimizden çok 
daha fazla gelişeceğiz . Dünyada 
çok adalar var fakat Girne gibi bir 
bölgeye sahip başka bir ada yok” 
dedi.

Dr. Suat İ. GÜNSEL, İŞAD Başkan 
ve Yönetim Kurulunu GÜNSEL 
otomobil fabrikası ve seri üretim 
hakkında da bilgilendirdi.Daha 
sonra karşılıklı hediye takdimi 
yapılarak anı fotoğrafı çektirdiler.

İŞAD bir sonraki ziyaretini Dr.Suat 
GÜNSEL Girne Üniversitesi Has-
tanesine yapacağını da açıkladı.

kökleşmenin önemine dikkat 
çekti. GÜNSEL, buralarda rahat 
nefes alabiliyorsak işadamlarının 
girişimciliği sayesinde bu nefesi 
alabiliyoruz dedi.

Dr. Suat İ. GÜNSEL; Bir 
Toplumun Güvenliği Var İse, 
Sağlığı Var İse O Toplumun 
Kökleşebilmesi İçin Hiç Bir 
Engel Yoktur
Ben üniversiteleri birer toplum 
dokuma tezgahı olarak tanımlarım. 
Güvenlik , Eğitim ve Sağlığın 
bir toplum için ne kadar önemli 
olduğunun altını çizmek isterim. 
Bir toplumun kökleşebilmesi için 
güvenliği var ise, sağlığı var ise 
o toplumun kökleşebilmesi için 
hiç bir engel yoktur. Bütün ortam 
oluşmuş demektir ve artık kök sal-
maya uygun demektir. Kıbrıs’ta öyle 
bir ikinci kuşak var ki ,inanılmaz 
bir servettir. Güzeliz, mükemmeliz, 
yetenekliyiz, ikinci kuşağın

Dengiz Kürşat; Kıbrıs Tür-
kleri Açısından , Kıbrıs Türk 
İşadamları Açısından Çok 
Özelsiniz
Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği 
(İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat kab-
ulde yaptığı konuşmada;”öncelikle 
bu yoğun çalışma temposu 
içerisinde bizlere vakit ayırdığınız 
için teşekkür ederiz. Ben ve 
yönetim kurulu üyelerimizin ortak 
düşüncesidir, biz işadamları için bir 
idolsünüz. Bu ülkeden çıkıp ta bu 
başarıları elde edebilmeniz , Kıbrıs 
Türk halkı ve Kıbrıslı işadamları için 
özel olmanız en önemli nedenidir. 
Eğitim alanında olsun ,sağlık 
alanında olsun tüm girişimlerinizi 
yakından takip ediyoruz ve bunları 
bizlere kazandırdığınız için çok 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. GÜNSEL 
ise ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirirken, bu topraklarda

Kıbrıs Türk 
İşadamları 
Derneği Dr. 

Suat İ. Günsel’i 
ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL’de yaptığı 
konuşmada, bilimsel araştırma ve yayın 
çalışmalarının üstün düzeylere yükselmesinin 
en belirgin sonucunun DESAM Bilim Ödülleri 
olduğuna dikkat çekerek, bunun övgüye değer 
olduğunu söyledi.

Doç. Dr. GÜNSEL, üniversitelerin insanın ve 
toplumların geleceğini bilimin ışığıyla tasarlayan 
kurumlar olduğunu ifade ederek, Yakın Doğu 
Üniversitesi ve Yakın Doğu ailesi olarak 38 yıl 
içinde kök saldıkları ülkede, halka ve dünya 
halklarına parlak bir geleceği tasarlama ve o 
geleceğe ulaşma yollarında eğitim ve hizmet 
vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bilimde olduğu kadar sağlık, spor, inovasyon, 
kültür ve ekonomi alanlarında yazılan üstün 
başarı hikayeleri ile tüm sınırların hep birlikte 
aşıldığına dikkat çeken Doç. Dr. GÜNSEL, 
“Sağlık alanında bölgenin en donanımlı has-
tanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
ileri düzeyde araştırma yapmak isteyen bilim 
insanlarına, dünyanın her yerinde şifa arayan 
hastalara hizmet veriyor.

Geleceğin teknolojisi olarak tanımlanan 
cihazlar ve modern alt yapı ile donatılmış Dr. 
Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi de bu hizmet anlayışımızın en 
önemli eserlerinden biri olarak hizmet veriyor. 
İnovasyon çalışmalarımızın eseri olan ülkemizin 
ilk yerli otomobili Günsel Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin bilim, ekonomi, inovasyon ve 
teknoloji alanlarında geldiği son noktayı gururla 
temsil etmektedir. Seri üretim tesisinin temelini 
hep birlikte attığımız Günsel, Kıbrıs Türk otomo-
tiv sanayinin gelecek vizyonunu belirleyecektir” 
dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin son dönemde bilim-
sel yayın ve proje üretiminde kaydettiği aşama 
ve gösterdiği gelişmeler takdire şayan olduğuna 
dikkat çeken Doç Dr. İrfan GÜNSEL, “Bu artış ve 
gelişimde DESAM’ın çalışmalarının önemli bir 
yeri vardır. DESAM’ın bilimsel çalışmalarımızı 
üstün düzeylere yükseltme çalışmalarının en 
belirgin sonucu olan DESAM Bilim Ödülleri de 
bu anlamda ayrıca övgüye değerdir” şeklinde 
konuştu.

Onur Ödülleri Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL tarafından Verildi…
DESAM Bilim Ödülleri’nde, genç araştırmacılar 
arasında en iyi yayın performansına sahip 
adaya verilen Genç Araştırmacı Onur Ödülü, 
Sağlık Bilimleri Alanında; Yrd. Doç. Dr. Hatice 
KEMAL, Fen Bilimleri Alanında; Yrd. Doç. Dr. 
Kamil DİMİLİLER, Sosyal Bilimler Alanında ise 
Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZCAN’a Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL tarafından 
takdim edildi.

DESAM Bilim Ödülleri’nin bu yıl “Bilimsel 
Yayın Ödülü”, “Genç Araştırmacı Ödülü” ve 
“Genç Araştırmacı Onur Ödülü” olmak üzere 3 
kategoride verildiği belirtildi. Açıklamada, Ödüle 
Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri 
alanlarında görev yapan 74 bilim insanın layık 
görüldüğü kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’de 
yoğun katılımla gerçekleştirilen DESAM 2016 
Bilim Ödülleri töreninin açılış konuşmalarını, 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ 
ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL yaptı. 
Konuşmaların ardından, Türkiye’nin ünlü tiyatro 
sanatçılarından ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Sahne Sanatları Fakültesi öğretim görevlisi 
Cihan ÜNAL’ın, piyanist Atakan Sarı eşliğinde 
müzik ve şiir dinletisi ile devam eden tören, 
ödüllerin sahiplerine takdim edilmesi ile sona 
erdi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ: “Yeni 
Araştırma Projeleri Üreterek ARGE 
Alanlarında Kapasiteyi Geliştirmeyi 
Hedefliyoruz…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
törenin açılışında yaptığı konuşmada, üni-
versitelerin, Eflatun ve Aristo’dan başlayarak 
günümüze dek uzanan süreçte bilgiyi üreten, 
yayan ve topluma sunulmasını sağlayan, 
idealizmin felsefi esasları üzerine temellenmiş 
bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde 
bütünleştiren kurumlar olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, “Yakın Doğu Üni-
versitesi; bünyesindeki 27 akademik birim, 29 
araştırma ve uygulama merkezi ve çok sayıda 
laboratuvarları ile araştırmacılarına, nitelikli 
yayın yapmayı, yeni araştırma projeleri üret-
meye özendirmeyi, çok disiplinli ve disiplinler 
arası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası 
etki yaratabilecek ARGE alanlarında kapasite 
geliştirmeyi hedeflemektedir” dedi.

DESAM’ın Kuruluş Amacı…
Konuşmasında, Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi’nin kuruluş amacından da 
bahseden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “23 Haziran 
2015 tarihinde kurulan Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi’nin amaç ve hedeflerinin 
insan hayatını ve onurunu her şeyin üstünde 
tutan, etik kurallara saygılı, evrensel, kaliteli, 
geçerli ve güvenilir bilgi üreten, yaratıcı ve 
özgün bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası 
disiplinler arası işbirliğine önem veren, 
kurumsallığı benimsemiş bir merkez olmaktır” 
şeklinde nitelendirdi.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: “Bilimsel 
Çalışmalarımızı Üstün Düzeylere 
Yükseltmeye Devam Edeceğiz…”

DESAM 2016 Bilim 
Ödülleri

sahiplerini buldu
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belirterek, 31 Mart’ta açıklanacak 
sonuçları heyecanla beklediklerini 
söyledi. Takım Kaptanı AYTAÇ,  
“ön elemeyi sorunsuz geçerek 
turnuvaya katılma başarısını 
göstereceğimizden eminim. Son 
olarak 2016 yılında Avrupa 3. 
olma başarısı elde eden NEUIs-
landers takımı olarak hedefimiz 
2017 dünya kupasında da ilk 6 
takım arasına girmektir” dedi.

NEUIslanders 6 Kez Dünya 
Kupasına Katıldı
İlk olarak 2012 yılında Mexico 
City, Meksika’da düzenlenen 
RoboCup yarışmasına katılan, 
Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuvarı takımı NEUIsland-
ers, Dünya Kupasını 17. sırada 
tamamladı. 2013 yılında Eind-
hoven, Hollanda’da düzenelenen 
RoboCup yarışmasına ikinci nesil 
robotlarıyla katılan takım, Dünya 
Kupasını 14. sırada bitirerek 
bir önceki seneye göre kendini 
geliştirdi. 2014 yılında João Pes-
soa, ilk defa FIFA Dünya Kupası 
ile Brezilya’da ortak düzenlenen 
yarışmada NEUIslanders Robotik  
takımı, Dünya Kupasını 13. sırada 
bitirdi. 2015 yılında Hedefi, Çin’de

Türkmen Öğrenciler 
Mutluluklarını Dile Getirdi
Yakın Doğu Üniversitesinde böyle 
bir etkinlik düzenlenmesinin 
kendi ulusları için büyük önem 
taşıdığını belirten Türkmen 
öğrenciler, bu etkinliğe diğer ülke 
öğrencilerinin de katılmasından 
mutluluk duyduklarını ifade ettil-
er. Türkmen öğrenciler etkinliğin, 
Yakın Doğu Üniversitesi’ ne yeni 
gelen aynı ulustan öğrencilerin 
birbirleriyle etkileşiminde olumlu 
etki yarattığını da vurguladılar.

Doç. Dr. Dudu Özkum YA-
VUZ: “Kültür Paylaşımları 
Öğrenciler Arası Dostluğu 
Pekiştiriyor…”
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum 
YAVUZ, düzenlenen etkinlikle

düzenlenen RoboCup’a 3. nesil 
robotları ile katılan NEUIslanders 
takımı robotik dünya kupasını 
12.  sırada tamamladı. 2016 
yılında Eindhoven, Hollanda’da 
düzenlenen robotik Avrupa 
futbol şampiyonasında Avrupalı 
rakiplerini geride bırakarak 
Avrupa 3. olan NEUIslanders, 
2016 yılında Leipzig, Almanya’da 
düzenlenen RoboCup’da ezeli 
rakibiplerine karşı galibiyetler 
alarak  dünya kupasını 9. sırada 
bitirmeyi başardı.

Dünyanın Saygın Üniver-
siteleri ile Yarıştı…
Her 3 nesilde de robotlarının 
üzerinde kullanılan mekanik 
parçaları ve elektronik devreleri 
Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuvarında dizayn edilen 
ve üretilen NEUIslanders takımı, 
katıldığı yarışmalarda, Harvard, 
Georgia Institute of Technology, 
MIT, Toyota National College of 
Technology, University of Bremen 
gibi dünyanın bilinen en prestijli 
üniversiteleri ile yarıştı.

ilgili yaptığı kısa açıklamada, 
Öğrenci Dekanlığı Etkinlik Merkezi 
Neuideas bağlı öğrenci birlikleri 
ile işbirliği içinde düzenledikleri 
etkinliklerde, öğrencilerin kend-
ilerini Yakın Doğu ailesinin bir 
parçası hissettiğini ve kültürlerini 
kampüsteki diğer öğrenciler ile 
paylaşma fırsatı verdiklerini 
belirtti.

Türkmenistan’ ın siyasi istikrarı 
olan, gelecek vadeden ve sürekli 
büyüyen bir ülke olduğunu ifade 
eden Doç. Dr. YAVUZ, eğitim 
alanında da Türkmenistan’la 
dostluk köprüleri kurulduğunu 
sözlerine ekledi.

Robot futbolunun Dünya Kupası 
olarak adlandırılan Uluslararası 
RoboCup’ta 2016 yılında Avrupa 
3. olan Yakın Doğu Üniversitesi 
Robotik Takımı NEUIslanders, 
RoboCup 2017’de Dünya 
Kupasında ilk 6’ya girmeyi he-
defliyor.

Son 6 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini RoboCup dünya 
kupasında başarı ile temsil eden 
Yakın Doğu Üniversitesi NEUIs-
lander Robotik Futbol takımının 
bu yıl Temmuz ayında Japonya’da 
20. kez düzenlenecek olan 
RoboCup 2017 Dünya Kupasında 
ön elemeye kaldıkları bildirildi. 
Robotik Dünya Kupası olarak da 
bilinen RoboCup 2017 or-
ganizasyonun bu yıl 27-31 Temuz 
tarihleri arasında Japonya’da 
düzenleneceği  kaydedildi.

Ersin AYTAÇ: “ Turnuvaya 
Katılacağımızdan Emi-
nim…”
Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Futbol Takım kaptanı Ersin AYTAÇ, 
NEUIslanders takımının Temmuz 
ayında yapılacak yarışma için ön 
eleme aşamasında olduğunu

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
arasında yer alan ve 27 Ekim 
1991 yılında Sovyet Sosyal-
ist Cumhuriyetler Birliği’nden 
ayrılarak bağımsızlığını ilan eden 
Türkmenistan’ ın bağımsızlık 
günü Yakın Doğu Üniversitesinde 
kutlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezi 
salonunda gerçekleştirilen ve 
renkli görüntülere sahne olan 
Bağımsızlık günü kutlama 
etkinliğine, Türkmen öğrencilerin 
yanı sıra diğer ülkelerden 
gelen öğrenciler de ilgi gösterdi. 
Türkmenistan ulusal marşının 
okunmasıyla başlayan etkinlik, 
konuşmalar ve dans gösterileri ile 
devam etti.

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde 

Türkmenistan 
Bağımsızlık Günü 

coşkusu
NEUIslanders’ın 

gözü yükseklerde…
Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma 

Merkezi (DESAM) tarafından ikincisi düzenlenen DESAM Bilim 
Ödülleri düzenlenen törenle verildi. Düzenlenen törende, 74 

bilim insanı ödül almaya hak kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL Kıbrıs Türk 
İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat ve Yönetim Kurulu 

Heyetini kabul etti.
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Prof. Dr. BAŞER, kitapta, uçucu 
yağlarla ilgili tarihsel, biyolojik, 
biyoteknolojik, farmakolojik, tok-
sikolojik, hukuki, ticari ve kullanıma 
dair bilgiler yanında; uçucu yağ 
kaynakları, elde ediliş yöntemleri, 
kimyası, analizleri, metabolizmaları, 
depolama, nakliye, teknoloji, 
biyotransformasyon, katıştırma, 
aromaterapi, veterinerlikte kullanım 
ve muhtelif farmakolojik ve biyolojik 
kullanımlar detaylı şekilde işlendiğini 
anlattı.

Uçucu yağların aromatik bitkil-
erden damıtma veya narenciye 
kabuklarından sıkma yoluyla elde 
edilen koku ve tat maddeleri 
endüstrisi yanında aromaterapi sek-
töründe yoğun şekilde kullanımı olan 
“yükte hafif – pahada ağır” doğal 
ürünler olduğunu dile getiren Prof. Dr. 
BAŞER, “Önceleri parfüm sanayine 
hammadde olan bu ürünler halen 
farmakolojik ve biyolojik etkileriyle 
ilgi çekiyor” dedi.

3’üncü Baskısı Yolda
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakognozi Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü 
Can BAŞER tüm dünyada büyük ilgi 
gören ve ödüle layık görülen kitabın 
genişletilmiş 3. baskısının hazırlığına 
yakında başlanacağını duyurdu.

Kitaba Online Erişilebiliyor
ABD’de yılın kitabı seçilen ve 2016 
Botanik Literatürü Mükemmeliyet 
Ödülü’ne layık görülen “Handbook of 
Essential Oils: Science, Technolog-
yand Applications (Uçucu Yağlar El 
Kitabı: Bilim, Teknoloji ve Uygulama-
lar)” kitaba https://www.crcpress.
com/Handbook-of-Essential-Oils-
Science-Technology-and-Applica-
tions-Second/Baser-Buchbauer/p/
book/9781466590465 linkinden 
erişim sağlanabiliyor.

Ödülü’ne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden yapılan açıklamada, 
kitabın aynı zamanda Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yılın kitabı 
seçildiği belirtildi.

Dünyanın Sayılı Uçucu Yağ 
Uzmanları Tarafından Yazıldı
Prof. Dr. K. Hüsnü BAŞER, ödüle layık 
görülen kitabın 1109 sayfadan ve 
dünyanın sayılı uçucu yağ uzmanları 
tarafından yazılmış 26 bölümden 
oluştuğunu belirtti.

Yakın Doğu Üni-
versitesi Eczacılık 
Fakültesi Farma-
kognozi Anabilim 
Dalı öğretim üyesi 

Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER ile 
Viyana Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. 
Gerhard BUCHBAUER editörlüğünde, 
2016 yılında yayınlanan “Handbook 
of Essential Oils: Science, Technolo-
gyand Applications (Uçucu Yağlar El 
Kitabı: Bilim, Teknoloji ve Uygulama-
lar) adlı kitabın 2. baskısı, Ameri-
kan Tıbbi Bitkisel İlaçlar Konseyi 
tarafından, ABC James A. Duke 2016 
Botanik Literatürü Mükemmeliyet 

ABD’de 
Mükemmeliyet 
Ödülü’ne layık 

görüldü

güzel bir tecrübe kazandıklarını söyledi. 
Üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden 
huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel 
taşı çalışan kadınların, çalışma ve yaşam 
koşulları dolayısıyla kendilerine zaman 
ayırmayı erteledikleri düşüncesiyle, böyle 
bir günüde çalışan kadınlarımıza değerli 
olduklarını hatırlatmak amacıyla etkinlikği 
düzenledik dedi.

Etkinliğe, Fakülte Dekan Vekili Doç. Dr. 
Gökçe KEÇECİ başta olmak üzere diğer 
akademik ve idari personel de destek 
verdi.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm 
Koordinatörü Yeşim Üstün AKSOY son 
olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve 
mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini 
diliyorum’’ dedi.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi çatısı altında eğitim 
veren Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölümü Öğretim Elemanları ve öğrencileri, 
bölüme ait tam donanımlı saç ve güzellik 
atölyesinde İletişim Fakültesi bünyes-
inde çalışan personele cilt bakımı, saç, 
makyaj ve tırnak bakımı gibi uygulamaları 
gerçekleştirdiler.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün AKSOY 
yönetiminde gerçekleşen etkinlik ‘‘Mesleki 
Uygulama’’ dersi kapsamında birinci ve 
ikinci sınıf öğrencileriyle organize edildi.
Öğrencilerinin derslerde hem teorik hem 
de uygulama olarak öğrendikleri bilgileri 
bu etkinlikte pratiğe dökme imkanı elde 
etmiş olduklarını vurgulayan Aksoy bu 
tür etkinlikler düzenleyerek hem sosyal 
sorumluluk alanında öğrencilerin hizmet 
verdiğini hem de bölümleri ile alakalı

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 

Günü’ne özel 
etkinlik

gösterdi diyerek Öğrencilerini tebrik 
etti.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU ise 
konuşmasında, Müzik Öğetmenliği 
Programının başarısından bah-
sederek, Müzik Öğretmenliği 
Programı okulumuzun aynasıdır dedi.

Yüksek Onur ve Onur belgesi alan 
öğrencilerin ailelerine de teşekkür 
eden UZUNBOYLU, tören sırasında 
bulunan velilerin de sınav dönem-
lerinde öğrencilerle birlikte heyecan 
içinde olduklarını belirterek velileri de 
tebrik etti.

Mezuniyet töreninde Müzik 
Öğretmenliği öğrencilerinden konser 
sözü alan UZUNBOYLU Yüksek Şeref 
öğrencilerine belgelerini takdim etti.

takdim töreni Yüksek katılım ile 
gerçekleştirildi.

Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ertem NALBANTOĞLU 
açılış konuşmasında, bölümümüzün 
bu kadar çok Yüksek Onur ve Onur 
Belgesi alan öğrencisi olduğunu 
görmek beni gururlandırdı ve 
bölümümüzün başarısını yeniden

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Lisans Programı 
öğrencileri Yüksek Onur ve Onur 
Belgelerini aldı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans 
Programı öğrencilerine yönelik Yüksek 
Onur ve Onur belgelerinin

alanla ilgili yenilikleri öğrenmeleri 
olduğunu, aynı zamanda teorik ve 
uygulamalı olarak aldıkları meslek 
derslerinde kendilerini geliştirme fırsatı 
bulduğunu ifade etti.

AKSOY, her kadının doğal haliyle güzel 
olduğunu, yine de kaliteli bir makyaj ve 
şık bir saç yapımı, güzel kıyafetler ve 
her kadında olması gereken özgüven 
bir kadının daha fazla dikkat çekmesi 
için gerekli özelliklerdir dedi. Ayrıca her 
kadının aslında kendi çapında iyi bir 
makyaj uzmanı olduğunu ve hayatın 
yoğun temposunda artık hızlı ve güzel 
makyaj yapmanın oldukça önemli 
olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi bünyesinde yer alan Saç Bakımı 
ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Girne’de 
düzenlenen “Londra ve Paris Fashion 
Week, Bafta Red CARPET, Victoria’s 
SECRET, Penelope CRUZ, Sienna 
MİLLER” gibi isimlerle çalışan ünlü 
Makyör Sotiris LOVARİS’in sertifikalı 
makyaj eğitimine Bölüm Koordinatörü 
Yeşim Üstün AKSOY, öğretim elemanları 
ve öğrenciler ile birlikte katıldı.

Katıldıkları makyaj eğitimi ile il-
gili bilgi veren AKSOY, düzenlenen 
makyaj eğitimine katılma amaçlarının 
öğrencilerin dünyadaki son makyaj 
uygulamarını yakından izleyip bu

Dünyaca ünlü Makyör 
Sotiris Lovaris’in makyaj 

eğitimine katıldılar

Yüksek Onur ve Onur Belgeleri sahiplerini buldu
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“Geçtiğimiz günlerde, mezun 
öğrencilerimizden sevgili Salih 
AKPOLAT ve ELELE So-
syal Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneği Kurucu Başkanı İslam 
SUİÇMEZ, fakültemizle işbirliği 
halinde ihtiyaç sahibi çocukların 
yararına sanatsal çalışmalar 
yapmak için bölüm olarak bizimle 
temasa geçtiler.

Ben de bir baskı resim atölyesi 
yapabileceğimi söyledim. Atölye 
çalışmasına birbirinden değerli 
12 öğrenci katıldı. Harika işler 
üretildi. Hem katılan çocuklara 
hem de değerli öğretmenleri Salih 
AKPOLAT ile İslam SUİÇMEZ’ e 
ve ELELE Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği’ne teşekkür 
ederim.” Dedi.

İslam SUİÇMEZ; 
Çocuklarımızın Yaptığı 
Çalışmalar Sergide En 
Çok Satılan İşler Oldu
İslam SUİÇMEZ ise; “Yakın Doğu 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar 

“İnsanın bedeninde rûhudur 
edeb.
Allah erlerinin gözü, gönlünün 
nûrudur edeb.
Âdem, âlem-i süflîden değil; 
âlem-i ulvîdendir.
Şu dönen feleğin dönüşündeki 
letâfettir edeb.
Eğer Şeytân’ın başını ezmek 
istersen,
Gözünü aç ve gör ki, Şeytân’ın 
kâtilidir ancak edeb.
Âdemoğlunda edep bulunmazsa; 
o, âdem değildir.
İnsan ile hayvan arasındaki 
farktır edeb.
Gözün aç da bak bir kelâmullâha
Âyet âyet cümle Kurân’dır edeb.
İmân nedir diye sordum akıldan
Akıl, cân kulağıma söyleyerek 
dedi: İmândır edeb.”
Bu anlayış üzere toplumu inşa 
eden ecdadımız, edebi hayatın 
her safhasına ilahi bir lütuf olarak 
yaymış ve demişlerdir ki;
Edep bir tâc imiş nûr-i Hüdâ’dan
Giy o tâcı emîn ol her belâdan…

(Edeb Allah’ın nurundan bir taç 
imiş, o tacı kim giyerse başına, 
tüm belalardan emin olur.)

Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK; 
“Edeb; Bizim Toplumu-
muzda Her Güzelliğin, Her 
Nezaket Ve Zarafetin de 
Bir Yansıması Olmuştur”
“Altın ve gümüşün zenginliği 
gider, lâkin edebin zenginliği hep 
bâkî kalır.” sözünde de ifade 
olunduğu gibi edeb; bizim toplu-
mumuzda her güzelliğin, 

ve Tasarım Fakültesi (GSTF), 
Grafik Tasarım Bölümü’nde 
akademik çalışmalarına devam 
eden Dr. Gökhan OKUR hocamız, 
çocuklarımız ile baskı resimler 
yaptılar. Yapılan bu çalışmalar 
çocuklarımız tarafından serg-
ilendi.

Hocamızın kendi deneyimlerini 
aktardığı atölyede çocuklarımızın 
yaptığı çalışmalar sergide en çok 
satılan işler oldu. İhtiyaç sahibi 
çocuklar için elde edilen gelire 
büyük katkısı olan bu etkinlik 
için dernek olarak Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne teşekkürü bir borç 
biliriz.

Ebedi bir dostluğun başlangıcı 
olan bu etkinlik bir çok başka 
etkinliğin devamı olacaktır. 
Ayrıca, çocuklarımızın ihtiyacı 
olan arkadaşlarına alacakları 
hediyeler için elde edilen 
gelire katkılarından emeği geçen 
herkese de teşekkür ediyoruz” 
dedi.

her nezaket ve zarafetin de bir 
yansıması olmuştur:

“Yemeğin kokusuyla dahî 
komşuyu rahatsız etmemek 
îmânın bir gereği sayılmıştır. 
Çarşıdan bir şey alındığı zaman 
onu örtülü olarak taşımak veya 
vitrinde sergilenen ve kim bilir 
kaç yetimin, garibin ve yoksulun 
mahzun bakışlarının takılıp 
kaldığı gıda ve eşyaları satın 
almamak yine bu edeb zerafetinin 
gereği olmuştur. Evlerde fırın 
olmadığı zamanlarda pişirilmek 
için mahalle fırınına götürülen 
baklava-börek türü şeylerin 
üzerlerinin bir bezle kapatması 
ve evde pişip de “kokusu gitti, 
hakkı var.” diye komşuya da 
gönderilmesi bu nezaketin gereği 
kabul edilmiştir. Yani edeb gereği 
“kul hakkı, komşuluk hakkı ve göz 
hakkı” anlayışı vardır. Böyle bir 
edeb toplumunda o toplumun her 
ferdinin her yerde terbiye edilmesi 
mümkündür. Her mahalle, her 
mekan adeta duvarda asılı bir 
«Edep yâ Hû!» levhası gibidir. 
Öyle ki, eski bir İstanbul hamamı 
kitâbelerinde dahi şu anlamlı 
beyit yazılıdır:

Tıynetin nâ-pâk ise, hayr umma 
sen germâbeden,
Evvelâ tathîr-i kalb et, sonra 
tathîr-i beden!
Yani; “Kötü huylu ve karakterin 
bozuk ise hamamdan bir hayır 
bekleme! Temizlik istiyorsan 
önce kalbini temizle, sonra da 
bedenini…”

ELELE Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği’nin daveti 
ile Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 
Grafik Tasarım Bölümü öğretim 
görevlisi Dr. Gökhan OKUR 
tarafından çocuklar için ünlü 
çocuk masalı “Küçük Kara 
Balık” konulu özgün baskı 
atölye çalışması yürütüldü. Atölye 
çalışması sonucunda birbirinden 
güzel onlarca balık sergilendi. 
Sergide çalışmalarını satışa 
sunan çocuklar, elde ettikleri gelir 
ile ihtiyacı olan arkadaşlarına 
yardımda bulundular.

Dr. Gökhan OKUR; 
Çocuklar El Becerilerini 
Geliştirdi,Harika İşler 
Üretildi
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, benzer etkin-
liklerin, sanatçı/akademisyenler 
ile devam ettirileceğini belirten 
Gökhan OKUR etkinlik hakkında 
şunları söyledi; 

İnsanlara Karşı Dini, 
Irkı, Dili Ne Olursa Olsun 
“Adem Nesli Olmaları Ve 
Halifetullah Olmaları” 
Sebebiyle İnsana Karşı 
Edeptir
Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK 
konferansında; “Hz. Mevlana’nın 
en önemli eseri olan Mesnevî 
bir talim ve terbiye kitabıdır. Hz. 
Mevlana’nın da içinde bulunduğu 
birçok mutasavvıf tasavvufu; 
“Tasavvuf edeptir” diye tarif 
etmişlerdir. Hak dostlarının yolu 
baştanbaşa edeptir. Allah’a kulluk 
ve “her an O’nu görüyormuş 
gibi yaşamak” ve daima huzur-ı 
İlâhîde olmak anlamında Allah’a 
karşı edeptir. Hz. Peygam-
bere uymak ve O’nu sevmek 
hususunda Hz. Peygambere karşı 
edeptir. İnsanlara karşı dini, ırkı, 
dili ne olursa olsun “Âdem nesli 
olmaları ve halifetullah olmaları” 
sebebiyle insana karşı edeptir. Bu 
edebin nasıl ve nice olduğunu da 
müslüman, Kur’an’dan ve Hz. Pe-
ygamberden öğrenir. Mesnevî’de 
Hz. Mevlana der ki; “Gözünü aç 
da Allâh’ın kelâmına baştanbaşa 
bir bak! Âyet âyet bütün Kur’ân 
edep tâliminden ibarettir!” dedi.

Küçük, bu sebeple insanoğlunun 
insan olduğunun en önemli 
göstergesi ve onu diğer mahl-
ûkattan ayıran en önemli özelliğin 
edep olduğunu vurguladı.

Hz. Mevlana bütün bu 
hususları şu şekilde 
özetler

İlahiyat Fakültesi’nde 
”Mesnevî’de Edep” 

konuşuldu

Çocuklar yararına 
sanatsal etkinlikler 

gerçekleştirildi
Yakın Doğu İlahiyat Fakültesi bu hafta Sakarya Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK’ü konuk etti.

Sergide çalışmalarını satışa sunan çocuklar, elde ettikleri gelir ile 
ihtiyacı olan arkadaşlarına yardımda bulundular.

kanser ve kanser ilaçlarının 
hazırlanması amacı ile üzerinde 
çalıştığı sistem yazılımları ve 
dünayada bu konuda gelinen 
durumu anlattı.

Kanser İlaçlarının 
Hazırlanıp Uygulanması 
Önem Taşıyor…
Konuşmasında, yüksek 
toksik etkileri nedeni ile 
kemoterapi ilaçlarını hazırlayan 
ve uygulayan kişilerin sürekli 
maruziyetten korunmaları 
gerektiğinden bahseden Uz. Ecz. 
BOŞNAK, ayrıca hasta güvenliği 
açısından ilaçların hazırlama 
ortamına gelişinden, hastaya 
uygulanışı ve sonrasında 
hastanın klinik verilerinin izlen-
mesinin büyük önem arz ettiğini 
vurguladı. Uz. Ecz. BOŞNAK, 
“Çok yoğun ve tehlikeli olan 
bu sürecin doğru işletilmesi, 
her aşamanın kayıt altına 
alınması, tüm çalışanların olası 
oluşabilecek riskler konusunda 
anlık uyarılması ve sonuç olarak 
doğru ilacın, doğru dozda, 
doğru hastaya, doğru zamanda 
uygulanması amacı ile dünyada 

otomatizasyon sistemlerine ilgi 
artmaktadır” dedi. Otomasyon 
sistemlerinin, elektrome-
kanik ve hassas yazılımlardan 
oluştuğunu belirten Uz. Ecz. 
Ahmet Sami BOŞNAK, kanserin 
yaygınlığı, ilaçlı tedavilerdeki 
çok hızlı gelişmeler ve yeni 
ilaçlar her geçen gün bu tür sis-
temlerin geliştirilmesini zorunlu 
kıldığını dile getirdi.

BOŞNAK’ın Sunumu 
İlgiyle Dinlendi
Yüksek katılımla 
gerçekleştirildiği belirtilen 
kongrede Uz. Ecz. BOŞNAK’ın 
yaptığı sunum büyük ilgi ile 
takip edildi. İngilizce yapılan su-
num, aynı anda hem Fransızca 
hem de Arapçaya çevrildi. Uz. 
Ecz. Ahmet Sami BOŞNAK, bu 
sunumu ile uluslararası düzeyde 
çok önemli başarılar elde etmiş 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Klinik Onkoloji 
Eczacılığı’nı diğer ülkelerle 
karşılaştırmalı olarak dinleyi-
cilere sundu.

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi Klinik 
Eczacılık Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Uz. Ecz. Ahmet Sami 
BOŞNAK, 02-05 Mart 2017 
tarihleri arasında Fas Rabat’da 
düzenlenen 4. Fas Onkoloji 
Eczacıları Kongresi’ne Yakın 
Doğu Üniversitesini temsilen 
davetli konuşmacı olarak katıldı.

Aynı zamanda Türkiye Onkoloji 
Derneği ile Avrupa Onkoloji 
Eczacıları Derneği’ni temsil 
eden Uz. Ecz. BOŞNAK, kongre-
de uzmanlık alanlarından birisi 
olan kanser ve otomazisyon 
konusunda yaptığı konuşmada, 

YDÜ Eczacılık Fakültesi Fas’ta 
temsil edildi
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Yakın Doğu Üniversi-
tesi İletişim Fakül-
tesi Uluslararası 
bir etkinliğe daha 
ev sahipliği yaptı. 

”Collage Cyprus Forum” işbirliği ile 
Kadın’nın saygın bir yaşam ve eğitim 
hakkını konu alan ödüllü 2 kısa film 
gösterimi gerçekleştirldi. Etkinlikte, 
senaryosu ve yönetmenliği Elif Nur 
Kerkük’e ait “La’” isimli kısa filmin 
ardından senaryosu ve yönetmenliği 
May Taherzadeh’e ait Mercy’s Bless-
ing isimli kısa filmi izletildi.

İletişim Fakültesi çatısı altında eğitim 
veren bölümlerin (Görsel İletişim ve 
Tasarım Bölümü, Halkla İlişklier ve 
Tanıtım Bölümü, Radyo-Televizyon 
ve Sinema Bölümü, Gazetecilik 
Bölümü ve Film Yapım ve Yayınılığı 
Bölümü) öğretim elemanlarının ve 
öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği 
etkinlikte çok sayıda sinemaseverin 
de yer aldı.

Etkinliğe katkıda bulunan Kıbrıs, 
ve dünya çapında kültürel, dinsel, 
coğrafik ve farklı sosyo-ekonomik 
gruplar arasındaki etkileşimin 
artmasını teşvik etme amacı taşıyan. 
“Collage Kültürlerarası Forum”un 
amaçları arasında; kültürel 
etkinlikler, seminerler ve çalıştaylar 
organize etmek olduğu vurgulandı.

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. 
Dr. Gökçe KEÇECİ yaptığı açıklamada; 

Bölümü Öğretim Görevlisi Elnaz 
NAZEHI “Film seyretmek salt 
eğlence değil, ondan çok daha 
fazlasıdır. Filmler bize ilham 
verir, hayat hakkındaki görüşlerimizi 
sorgulamamıza vesile olur, 
farkındalık yaratır ve enerjimizi doğru 
bir şekilde odaklamamıza yardım 
eder” dedi.

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi 
Emrah Öztürk de gösterilen kısa film-
ler hakkında şu bilgiyi verdi: “La” bir 
kadının yaşamındaki üç ana dönemi 
(çocukluk – genç kızlık – olgunluk) 
sembolik bir dille anlatırken sessiz 
bir direnişi, bir kimlik oluşturma 
sürecini başarıyla görsele taşırken, 
“Mercy’s Blessing” Afrika’da kırsalda 
yaşayan bir aileyi konu alıyor. Film, 
Mercy adlı kızın eğitim durumunu 
maddi ve toplumsal sebeplerden 
ötürü zorlaşınca abisi Blessing’in kız 
kardeşi adına karar verme sürecine 
odaklanmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Mart ayında gerçekleştirdiği 
sosyal sorumluluk projeleri ve 
etkinlikleriyle göz doldurmaya devam 
ediyor. Fakültenin önümüzdeki Nisan-
Mayıs aylarında da farklı projeler 
hazırlıkları içerisinde olduğu belirtildi.

vurguladı.

Depresyon ve Stress Telomerl-
erin Kısalmasını Hızlandırıyor…
Prof. Dr. SERAKINCI, oksidadif stress, 
enflamasyonlar, depresyon, stress, gibi 
faktörlerin yaşa bağlı telomer kısalmasını 
hızlandırır etkisi olduğu,bununda 
yıpranmış telomerlerin  “biyomarker” 
yani biyo belirteç olduğu hipotezini 
doğurduğunu dile getirdi.Ayrıca sorulan 
sorular üzerine fiziksel aktif olmanın, 
spor yapmanın bireylerin stres düzeyini 
kontrol altına aldığı için telomer uzunluğu 
ve stres arasındaki ilişkiyi düzenlemede 
önemli olduğunu ve literatürde fiziksel 
aktivite yapmanın uzun telomerlerle 
ilişkilendirilmiş olduğunu söyledi.

Prof. Dr. SERAKINCI Panelist 
Olarak da Görev Aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Genetik ve Fen-Edebiyat Fakültesi Mole-
küler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalları 
Başkanı Prof. Dr. Nedime SERAKINCI, Kış 
okulunda,“Bilimde Güncel Biyoteknolojik 
ve Endüstriyel Gelişmelerin Yeri ve Biyoe-
tik” adlı panelde Prof. Christine CLAYTON, 
Dr. James GERAETS, Prof. Dr. Ali Esat 
KARAKAYA ve Aleksandra DECZKOWSKA 
ile birklikte panelist olarak görev aldı.

NEU Society Öğrencileri 
Mutluluklarını Dile Getirdi
NEU-Genetik Society Başkanı ve Mole-
küler Biyoloji Genetik Anabilimdalı üçüncü 
sınıf öğrencisi Sena ÖZŞEN de,Yakın Doğu 
Üniversitesi öğrencileri ve Society olarak 
üniversitelerini temsil etmekten ve diğer 
üniversite genetik kulüp ve societyleri 
arasında yerlerini almaktan büyük mut-
luluk duyduklarını, kendilerine bu imkanı 
tanıdığı için başta bölüm başkanları 
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI olmak üzere 
öğrenci dekanlığına ve üniversitelerine 
teşekkür ettiler.

Bilimsel Organisazyonlara 
Katılıma Destek Verilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı 
Doç Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ ise, Öğrenci 
Dekanlığına bağlı Genetic Society 
öğrencilerinin bilimsel organizasyonlarda 
yer almalarının öğrencilerin gelişim ve 
bilgi paylaşımında önem arz ettiğini ve 
bu nedenle de desteklemeye devam 
edeceklerini bellirti.

“Geçtiğimiz hafta 8 Mart Dünya  
Emekçi Kadınlar günü çerçevesinde 
kdının toplum içindeki yeri konu-
sunda farkındalık sağlamak amacıyla 
birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinlik 
de iletişim vazgeçilmez ürünleri olan 
filmlerin geniş kitleler üzerindeki et-
kisini, kadın teması üzerinde işledik.” 
ifadesinde bulundu.

“Erkekler ve Kadınlar 
Eşittir, Her Zaman da Eşit 
Olmuşlardır”
“Collage Cyprus Forum” yetkilisi 
Khosrow Afkhampour’s; “kadınlara 
ekonomik, politik ve sosyal katkıları 
için saygımızı, minnetimizi ve 
sevgimizi göstermek adına burada 
toplanmış bulunuyoruz. Erkekler ve 
kadınlar eşittir, her zaman da eşit 
olmuşlardır. Tarih boyunca eşitsiz bir 
yapı ve sistem içerisinde erkeklerin 
başarıları ön planda gösterildiği 
şüphe götürmez bir gerçektir.Kadın-
erkek eşitliğine günümüzde daha 
fazla önem ve özen gösterilmesi ve 
bu eşitliğin toplumun her alanına 
yayılması gerekmektedir. Bu kapsam-
da eşit eğitim hakkının verilmesinin 
yanısıra kadına,erkeklerle paralel 
çalışabileceği alanlar ve olanaklar da 
sağlanmalıdır” dedi.

“Film Seyretmek Salt 
Eğlence Değil, Ondan Çok 
Daha Fazlasıdır”
Etkinliğin organizatörlerinden İletişim 
Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılığı

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Genetik ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Ana-

bilim Dalları Başkanı Prof. Dr. Nedime 
SERAKINCI’nın, İstanbul Üniversitesi 
Genetik Kulübü tarafından bu yıl 14.sü 
düzenlenen “Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Kış Okulu”na konuşmacı ve panelist 
olarak katıldığı bildirildi.

Yurt dışından bilimin en güncel konuları 
ile uğraşan bilim insanlarının davet 
edilmesi ile etkinliklerini uluslararası 
çapta gerçekleştirilen Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Kış Okulu, bugüne kadar7000’e 
yakın öğrenciyi ve 150’den fazla öğretim 
üyesini buluşturdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, İstanbul Üniversitesi’nde 
3-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen 
ve ana teması “Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Alanındaki En Son Gelişmeler” 
olan kış okuluna, Yakın Doğu Üniversitesi 
Moleküler Biyoloji ve NEU-Genetic Society 
öğrencilerini temsilen society başkanı 
Sena Özşen ve Sude İncirli’nin de katıldığı 
belirtildi.Kış okulunda, Moleküler Biyoloji 
ve Genetik alanını kapsayan 13 sunum ve 
2 panel yer aldı.

Yaşa Bağlı Hastalıklarda Telomer 
Uzunluğunun Etkisi Anlatıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Centre of 
Excellence Başkanı aynı zamanda Tıp 
FakültesiTıbbi Genetik ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Anabilim DallarıBaşkanı Prof. Dr. Nedime 
Serakıncı, etkinlikte,“Telomerlerin Kemik 
Kaybı Gibi Yaşlanmaya Bağlı Hastalıklarda 
Genetik Materyali (Genomu) Korumadaki 
Katkısı” başlıklı seminer verdi.

Prof. Dr. SERAKINCI, seminer 
konuşmasında, her bir DNA sarmalının 
ucunda bulunan ve kromozomları koruyan 
parçalar olan telomerlerin, geçmişimizde 
yaşadıklarımızın etkilerini bir özet olarak 
taşıyarak, geleceğimizde karşılaşacağımız 
sağlık sorunları ile yaşam süreci hakkında 
telomer uzunluğu ve yapısına bakılarak 
söylemenin nasıl mümkün olduğunu 
değerlendirmemetodolojisini ve bu kon-
udaki doğru ve yanlışları açıkladı.

Yaşa bağlı birçok hastalığın telomer 
uzunluğu ile yakından bağlantılı olduğu 
yapılan klinik çalışmalar ile saptandığını 
ifade eden Prof. Dr. Serakıncı, en önemli 
noktanın hasarlı doku ve hücre örnekleri 
içlenerek karar verilmesi gerektiğini 

İletişim 
Fakültesi’nde kısa 

film gösterimi 
yapıldı

Prof. Dr. Nedime 
Serakıncı 

davetli konuşmacı 
olarak katıldı
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
salon B 101’de gerçekleşen panelde 
Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI’nın 
eşi Meral AKINCI da konuşmacı olarak 
yer aldı. Ayrıca, Doç. Dr. Tülen SANER, 
Dr. Berna ARİFOĞLU, Aydan BAŞKURT 
ve Menil ÇELEBİ panelist olarak 
katıldılar.

Panel de, Toplumsal Araştırma 
Geliştirme Eş Başkanları Doç. Dr. 
Zehra ALTINAY ile Doç. Dr. Fahriye 
ALTINAY’ın birlikte yürüttüğü kadın, 
çocuk ve engellilere yönelik ulusal, 
uluslararası alanda hem toplumsal 
hem de bilimsel faaliyetleri açıklandı.

Prof. Dr. Nedime SERAKINCI: 
“Kadının Gelişimi Kaçınılmaz 
Bir Gerekliliktir”
Yakın Doğu Üniversitesi Center of 
Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime 
SERAKINCI panelde yaptığı açılış 
konuşmasında, Center of Excellence 
bünyesinde birçok merkezin faaliyet 
gösterdiğini, kendisinin öncülüğünde 
topluma duyarlı konuların bilimsel 
olarak irdelenip raporlaştırıldığını ve 
paydaşlarla paylaşıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. SERAKINCI, özellikle kadın, 
çocuk ve engelli bireylerin eğitim ve 
sosyal yaşamına dönük projelerin 
gerçekleştirildiğini, bu bağlamda 
merkezler arası işbirliğinin de 
sağlanmasına dikkat edildiğini dile 
getirdi. Prof. Dr. SERAKINCI, kadının 
bir toplumdaki konumunun o toplumun 
bireyleri, kültürü ve kadına bakışı ile 
yakın ilişkili olduğunu vurgulayarak, 
kadının iş hayatına teşviki Büyüme-
Odaklı ve Yenilikçi Girişimsel bir poli-
tika izleyen her toplum için kaçınılmaz 
bir gereklilik olduğunu sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadınlara Modern Bir Hayat 
Sunuyor…
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin, topluma 
kazandırdığı yenilikler ile hep ileriye 
taşımayı kendine ilke edindiğini ifade

Kadın Girişimciliğe Yönelik 
Yürüttüğü Bilimsel Projeler 
Anlatıldı
Açılış konuşmalarının ardından 
panelde konuşan Turizm Araştırmaları 
Merkez Başkanı Doç. Dr. Tülen 
SANER, Yakın Doğu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Dekanı Şerife EYÜPOĞLU 
ile yürütmüş oldukları kadın 
girişimciliğine yönelik proje ve bilimsel 
çalışmalardan bahsederek bilimsel 
verilerin, bilimsel bulgular ışığında 
yapılan faaliyetlerin kalıcı ve etkili 
olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler 
Danışmanı Dr. Berna ARİFOĞLU da 
girişimci kadın ve toplumda yürütmüş 
olduğu somut projelere dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından Sn. Aydan BAŞKURT 
ise bakanlığın duyarlı adımlar attığını 
ve kadına yönelik projeler ve bilimsel 
altyapıya önem verdiklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal 
Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Uz-
man Menil ÇELEBİ de, kadının toplum-
daki rolü, girişimcilik ve toplumsal 
projeler konularının önemini ifade etti.

Başhekim Teşekkürlerini 
Sundu…
Panel sonunda, Yakın Doğu Hastanesi 
Başhekimi Dr. Sevim ERKMEN; Center 
of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime 
SERAKINCI, Toplumsal Araştırma ve 
Geliştirme Eşbaşkanları Doç. Dr. Zehra 
ALTINAY, Cumhurbaşkanı Eşi Meral 
AKINCI ve panelistlere teşekkürlerini 
sunarak çiçek takdim etti.

çeken YDÜ Adalaet Meslek Yüksek Okulu  
Müdürü Doç. Dr. Yeter TABUR, “Ha-
lepli kardeşlerimizin yaralarını sarmak 
için gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde 
gerek KKTC’de çok önemli çalışmalar  
yürütülmekte. Oradaki kardeşlerimize 
destek vermek üzere bizlerinde görevinin 
olduğunun bilincinde olarak, Türk 
Kızılay’ı aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz 
yardım kampanyasına öğrencilerimizin 
bu denli destek olmasının toplumsal 
duyarlılığımız açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyorum.

Yardım kampanyasına destek veren 
tüm arkadaşlarıma ve özellikle 
öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 
Suriye’de yaşanan acıların en kısa 
sürede sona ermesini temenni ediyorum” 
diye konuştu.

YDÜ Adalet Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri, Kızılay’a ilettikleri harçlıkları 
sonrasında günü anlamlandırıp, 
anımsamak adına Adalet Meslek 
Yükeskokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter 
TABUR, Arş. Gör. Aysun BEYDOLA ve 
öğrenciler hatıra fotoğrafı çektiler.

ederek, kadınlara modern hayatın 
sunduğu olanakları hem daha verimli 
kullanabilmek hem de daha fazlasını 
sunmak amacıyla gönüllülük esasına 
dayalı olarak Centre of Excellence’in 
aracılığı ile destek verildiğini belirtti. 
Bugün Avrupa Birliği normlarında talep 
edildiği şekilde “kadın eşitliğine” değer 
verildiğinin bir göstergesinin üst düzey 
yönetimde kendisi gibi birçok bilim 
kadınlarına yer verilmesi olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. SERAKINCI, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların 
toplumda eşit hakları olduğunu mod-
ern yaşamda dik duruşları ile kendileri 
için konuşmaları gerektiğini sözlerine 
ekledi.

Meral AKINCI Kadının To-
plumdaki Rolü ve Öneminden 
Bahsetti…
Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI’nın 
Eşi ve KAYAD ile Toplumdan Yaşama 
Destek Merkez Başkanı olan Meral AK-
INCI da yaptığı açılış konuşmasında, 
kadının toplumdaki rolünün önemine 
ve toplumsal projelerin gerekli 
olduğuna dikkat çekti. Meral AKINCI, 
girişimcilik ve bireyin kendisini iyi 
tanımasının toplumda ne kadar önemli 
olduğunu vurgulayarak, başkanlığını 
yürüttüğü derneğin konuya ilişkin 
faaliyetlerinden örnekler verdi.

Meral AKINCI, toplum içerisinde farklı 
projelerde yer alarak durumu yakından 
değerlendirebildiğini, kadının toplumda 
bir rol ve statü sahibi olması için 
kendisine, donanımına ve bilgisine 
inanarak atılımcı adımlar atması 
gerektiğini vurguladı. Kadının toplum-
da farklı alanlarda çeşitli zorluklarla 
karşı karşıya kaldığını ifade eden AK-
INCI, “İş münhalları ve iş sektöründe 
erkeklerin tercih edilir durumda olduğu 
örneğini verebiliriz. Toplumda yapılan 
araştırmalarda kadınların özgüvenin 
düşük tespit edilmesinin kadının to-
plumda ilerlemesinde en büyük engel 
olarak görülüyor” dedi.

Halep’ten tahliye edilen sivillerin 
ihtiyacını karşılamak için ilk günden bu 
yana titiz bir insani yardım çalışması 
yürüten Türk Kızılay’ın düzenlemiş 
olduğu yardım kampanyasına Adalet 
Meslek Yüksekokulu öğrencileri de 
destek verdi.

Büyük Bir Dramın Yaşandığı 
Suriye’ye Bir Yardım Eli 
De YDÜ Adalet Meslek 
Yüksekokulu’ndan Uzandı
Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
Halep’teki ihtiyaç sahipleri için 
toplamış olduğu yardımlar Türk Kızılay’ı 
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 
Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
“Halepli kardeşlerimizin yaralarını 
sarmak için bizlere de düşen görev 
olduğu bilincinde hareket ederek, oradaki 
kardeşlerimizi unutmadığımızı göstermek 
istedik” ifadelerinde bulundu.

Doç. Dr. Yeter TABUR “YDÜ 
Adalet Meslek Yüksekokulu 
Öğrencilerimiz Halepli 
Çocukları Unutmadı”
Suriye’de insanlık tarihinin en büyük 
dramlarından birinin yaşandığına dikkat

Kadın girişimcilik ve 
toplumsal projelerin 

önemi konuşuldu

Halepli çocuk 
unutulmadı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler 
Bölümü İşbirliği ile Center of Excellence ve Toplumsal Araştırma Geliştirme 

Merkezi tarafından “Kadın Girişimcilik ve Toplumsal Projelerin Önemi” konulu 
paneli düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri, Türk Kızılayı’nın düzenlediği yardım 

kampanyası kapsamında harçlıklarını Halepli savaş 
mağduru çocuklara bağışladı.

Faaliyetlerine 2015-2016 döneminde 
Staj Değişimi Programı ile başlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri 
Birliği faaliyetlerine bu sene Araştırma 
Değişimi Programını da ekleyerek 
ilerleyişini sürdürüyor.

(TurkMSIC) Nedir?
Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında 
oluşturulmuş en köklü kuruluş olan 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkM-
SIC), tıp eğitimi, halk sağlığı, insan 
hakları ve barış, üreme sağlığı, staj ve 
araştırma değişimi çalışmaları yapan 
bir organisazyondur. Uluslararası 
Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu 
dahilinde 122 ülkede bulunan 129 Ul-
usal Üye Kuruluşu arasında Türkiye’yi 
temsil eden birlik, Birleşmiş Milletler 
ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 
tarafından resmi olarak tanınan 
Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri 
Federasyonu’nun Türkiye’deki temsil-
cisi konumundadır.

Uzun süredir Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıp Öğrencileri Birliği ile Türk Tıp 
Öğrencileri Birliği arasında süren 
değişim çalışmaları kapsamında, 
2016-2017 Eğitim döneminin ilk 
yarısında Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıp Öğrencileri Birliği’nin hazırlamış 
olduğu 10 projenin TurkMSIC’e 
sunularak incelenmeye alındığı ve 
sunulan projelerin tamamının kabul 
edildiği belirtildi. Kabul edilen projeler 
kapsamında yaz döneminde 33 kişilik 
bir öğrenci değişimi gerçekleşecek.

Farklı Şehir ve Üniversiteler-
den Öğrenciler Gelecek
Türkiye’nin farklı şehir ve üniver-
sitelerinden gelen öğrenciler araştırma 
değişimi sürecinde hem Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni hem de Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni yakından tanıma 
fırsatı bulacaklar. Araştırma değişimi 
kapsamında, katılımcı öğrencilerin 
kendilerini bilimsel ve kültürel yönden 
geliştirilmesi hedefleniyor.

Araştırma değişim 
programı başlıyor
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Açılışını Büyük 
Kütüphane fuaye 
alanında yer 
alan ve açılışını 
Yakın Doğu 

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan 
ATAMTÜRK ile Yakın Doğu Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ’ın yaptığı Kadraj isimli 
fotoğraf sergisinde, ağırlıklı olarak 
Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın 
farklı ülkelerinden 28 öğrencinin 
çektiği 54 manzara ve portre fotoğrafı 
sergileniyor.

Yrd. Doç. Dr. Hakan 
ATAMTÜRK: “Fotoğraflar 
Öğrencilerin Kendi Hayal 
Dünyasını Yansıttığı İletişim 
Araçlarıdır…”
Serginin açılış konuşmasını yapan 
Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık, Kül-
tür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Hakan ATAMTÜRK, öğrencileri 
bu tür kulüp etkinlikleri ile bir araya 
getirmenin sosyalleşmelerine ortam 
sağladığını ifade etti. “Sergilerde 
gördüklerimizin etkileri ile büyül-
eniriz” diyen Yrd. Doç. ATAMTÜRK, 
bu sergide öğrencilerin çektikleri 
fotoğraflarla izleyenleri kendi hayal 
dünyalarına çektiğini dile getirdi.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 
bünyesinde bulunan kulüplerle

ve kültürel gelişimi de sağlıyor. 
Sergiye katılan bütün öğrencilerimizi 
tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Hüseyin AŞKAROĞLU: 
“Öğrencileri Eleştirel ve 
Yaratıcı Biçimde Düşünmeye 
Teşvik Etmek İstiyoruz…”
Beş yıl boyunca Fotoğrafçılık Kulübü 
başkanlığını yürüten ve üç yıldır 
kulüp danışmanlığını yapan Hüseyin 
AŞKAROĞLU ise sergi ile ilgili verdiği 
bilgide, fotoğraflarda manzara, portre 
ve günlük yaşamın anlatıldığı sosyal 
konuları içerdiğini söyledi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği 
Fotoğrafçılık Kulübü’nde 408 
aktif üyenin bulunduğunu belirten 
Hüseyin AŞKAROĞLU, kulüp olarak; 
fotoğrafçılığa ilgi duyan kişilerin 
kendilerine özgü bakış açılarıyla, 
izlenimcilikten anlatımcılığa kendi 
hayal dünyalarında yeteneklerini 
ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerini 
geliştirmelerine yardımcı olmayı 
hedeflediklerini dile getirdi.

Bu sözleşme, somut kültürel mirasların 
korunmasının bir devamı niteliğindedir. 
Maddi olmayan kültürün korunması 
tartışması söz konusu sözleşmeyi 
doğurmuştur. İnsanlığın binlerce yılda 
ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktararak 
günümüze taşıdığı bütün geleneksel 
bilgi ve sanatların bir biçimde yarına 
aktarılması gerekmektedir.

Gelişen süreç içerisinde doğan 
sözleşmeye önceleri “Geleneksel ve pop-
üler kültürün korunması” denmiş, daha 
sonra “popüler kültür” yerine “folklor” 
denmiş ve en son aldığı adla Somut 
Olmayan Kültür Mirası, topluluk, grup 
ve bireylerin yaratıp geliştirdiği ve sözlü 
olarak kuşaktan kuşağa aktardığı normlar, 
kültürel ve sosyal kimliklerinin bir parçası 
olarak gördükleri dil, edebiyat, müzik, 
dans, oyun, mitoloji, ritüeller, adetler, el 
sanatları, mimari, ve diğer sanatlar olarak 
tanımlanmıştır.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR son olarak: 
“Halkbiliminin amaçlardan birisi günden 
güne yok olan bu kültürel değerlerimizin 
bir an önce kayıt altına alınıp gelecek 
kuşaklara taşımaktır. Gelecek kuşakların 
da hem atalarının bu değerlerini tanıması 
hem de sahip çıkması gerekmektedir bu 
bağlamda Sayın Ergün BEKTAŞ beyin 
oluşturduğu, Kıbrıs Özel Etnografya 
Müzesi’nin ülkemizin kültürünü tanıtmada 
çok önemli bir rolü olduğunu ve dünyadaki 
açık hava müzeleri listesine girmesinin, 
rehberlerin turistleri buraya getirmesiyle 
ve tanıtmasıyla mümkün olabileceğini 
belirtti. Bunun için değerlerimize ve 
müzelerimize rehber adaylarının sahip 
çıkmasını diledi.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu: 
“Matematiğin Kullanılmadığı Bir 
Alan Neredeyse Yok”
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr.Hüseyin Uzunboylu ise yaptığı 
konuşmada, Pi sayısı ve matematik 
bilim alanlarındaki kullanım alanlarına 
değinerek, neredeyse matematiğin 
kullanılmadığı bir alan olmadığını söyledi. 
Ayrıca, bu etkinlikte görev alan herkesi 
tebrik ederek, tüm matematik severlerin 
Dünya Matematik Gününü kutladı.

Etkinlikte, Pi sayısının her rakamına 
denk gelen notalar ile piyano çalan Müzik 
Öğretmenliği Öğretim Elamanlarından 
Uz.Atakan Sarı muhteşem bir kon-
ser verdi. Etkinlik sonunda öğrenciler 
tarafından hazırlanan Pi şeklindeki pasta 
ise büyük ilgi çekti.

ilgili olarak bilgi de veren Yrd. 
Doç. Dr. Hakan ATAMTÜRK, 
“Öğrencilerin ders dışı zamanlarını 
değerlendirebilmeleri, yeni ilgi 
alanları kazanmalarına imkan 
sağlamak, sosyal durumlarının 
gelişmesine yardımcı olacak 
hizmetler sunmaya, dinlenme ve 
eğlenme alışkanlık kazandırmak için 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ: 
“Güvenilir Bir Gelecek İçin 
Kültür ve Sanat Önemli…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ 
da açılışta yaptığı konuşmasında, 
güvenilir bir gelecek için topulumun 
kültür ve sanatla donatılmasının 
önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ, sergilerin 
dünyanın kültür, sanat ve eğitim faal-
iyetleri olarak değerlendirilebileceğini 
ifade ederek, “Yakın Doğu Üniver-
sitesi bünyesinde bulunan sosyal 
etkinlik kulüplerinin öğrencilerin hem 
sanatsal hem de sosyal yönlerini 
çıkarmaya imkan tanıyor.

Öğrenciler danışmanları ile kendi 
yetenek ve becerilerini nasıl ifade 
edebileceklerini öğrenirken farklı 
bakış açıları geliştirebiliyorlar. Yeni 
fikirlerin gelişmesine neden olan bu 
tür sergiler evrensel boyutta sosyal

Turizm, Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm 
Tanıtım ve Pazarlama Dairesi ve Kıbrıs 
Türk Rehberler Birliği işbirliğinde düzenle-
nen, 33. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme 
Kursu’ndaki aday turist rehberlerine, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları 
Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 
Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Şevket ÖZNUR, “Kıbrıs 
Türk Edebiyatı” ve “Halkbilimi ve Halk 
Dansları” başlıklı iki gün süren bir 
seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, Kıbrıs Özel Etnografya 
Müzesi’nde yer alan kursta, 30 turist re-
hberi adayına Doç.Dr. Şevket Öznur, halk-
bilimin geçmişten günümüze dünyadaki 
gelişimi hakkında bilgi verdikten sonra, 
Kıbrıs Türk halkbilimi tarihçesini anlattı 
ve uygulamalı olarak müzedeki sunumları 
rehber adaylarına tanıttı.

Doç.Dr. Şevket ÖZNUR: “Yerel kültürün 
ulusal kimliği oluşturmada çok büyük bir 
rolü vardır.Bu bakımdan Kıbrıs Türk Halk-
bilimi çalışmalarına katkıda bulunabilecek 
ürünleri derleme ve incelemenin, Kıbrıs 
Türk kültürüne büyük katkı sağlayacağı 
yadsınamaz” dedi.

Bu bağlamda rehber adaylarına “Somut 
Olmayan Kültür Mirası ve Açık Hava 
Müzelerini açıklayan Öznur, sözlerine 
şöyle devam etti: “Somut Olmayan Kültür 
Mirası–SOKÜM (Intangible Cultural 
Heritage(ICH)) 1972 yılında UNESCO 
tarafından “Dünya Kültürel Ve Doğal 
Mirasının Korunması Sözleşmesi” olarak 
kabul edilmiştir.

“Dünya Pi Günü” Yakın Doğu Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesinde, İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği ve Ortaöğretim 
Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 
öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından 
çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Doç. Dr. Murat Tezer: “Yardıma 
Muhtaç Çocuklara Ücretsiz 
Matematik Dersleri Vermeye 
Devam Edeceğiz”
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Murat 
TEZE açılış konuşmasında Pi (3,14…) 
sayısının tarihi ve kullanım alanlarından 
bahsederek, matematiğin hayatımızdaki 
yeri ve öneminin büyük olduğunu 
belirtti. Ayrıca, gün dolayısıyla seminerler 
verileceğini ve her zamanki gibi matema-
tik farkındalığı yaratmak için yardıma 
muhtaç çocuklara ücretsiz matematik 
dersleri vermeye devam edeceklerini 
söyledi.

Kadraj isimli 
fotoğraf sergisi 

açıldı
Turist rehberi 

adaylarına seminer

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
bulunan Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan “Kadraj” 

isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Erdoğan SARAÇOĞLU, önemli aka-
demik makalelerin yayımlandığı

TURKISH STUDIES Uluslararası 
İndeksli ve Uluslararası Hakemli 
Akademik Araştırma Dergisine, 
dergi editörü Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST 
tarafından hakem olarak atandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi’nden verilen 
bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Erdoğan 
SARAÇOĞLU, kendisine verilen 
bu görev çerçevesinde, adı geçen 
derginin Makale Takip Sisteminde 
yer alan ve uzmanlık alanıyla

ilgili olan bilimsel makaleleri 
inceleyecek, makalelerdeki düzelt-
meleri yaptıktan sonra bir yargıya 
varıp makalelerin dergide hangi 
koşullarda yer alıp alamayacağına 
dair bir rapor hazırlayıp koşullarda 
yer alıp alamayacağına dair 
bir rapor hazırlayıp görüşlerini 
bildireceği belirtildi.

Dergi yönetim kurulu da bu rapor 
doğrultusunda, makalelerin 
yayımlanıp yayımlanamayacağına 
dair karar verecektir denildi.Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebi-

yat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saraçoğlu Turkish 
Studies’e hakem olarak atandı

Dünya Pi Günü kutlandı

AKADEMİK 24 MART 2017 CUMA 9Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih, Sınıf, 
Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Müzik ve 
Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk 
Dili Edebiyatı Bölümleri tarafından 
ortaklaşa hazırlanan 18 Mart Çanak-
kale Zaferini Kutlama ve Şehitlerini 
Anma günü Yakın Doğu Üniver-
sitesi Büyük Kütüphane Salon 3`te 
gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL; 
“Çanakkale Cephesinde 
Canlarını Ortaya Koyan 
Şehitlerimiz Birçok Bedel 
Ödeyerek Destan Yazdılar”
Tören saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı`nın okunmasıyla başladı. 
Ardından Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih ve Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih 
Öğretmenliği Bölüm başkanı Prof. 
Dr. Ali Efdal ÖZKUL günün anlam ve 
önemine ilişkin yaptığı konuşmada 
;Çanakkale zaferinin öneminden 
bahsederek, I. Dünya Savaşı`nda 
ayrı bire yere sahip olan Çanakkale 
cephesinde canlarını ortaya koyan 
şehitlerimizin birçok bedel ödeyerek 
destan yazdıklarını ifade etti. Ayrıca 
Çanakkale zaferinin savaşa

“Bir Savaşın Coğrafyası: 
Çanakkale”
Anma programı, Atatürk Eğitim 
Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği ve 
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
bölümleri öğretim üyesi Uz. Abdül-
selam TANIŞMAN`ın “Bir Savaşın 
Coğrafyası: Çanakkale” adlı 
konuşmasıyla devam etti. TANIŞMAN, 
Çanakkale Zaferi`nin elde edilmesinde 
etkili olan coğrafik unsurlardan bah-
sederek Çanakkale Boğazı`nın coğrafi 
konumunun jeopolitik ve jeostratejik 
önemi ile bölge topografyasının 
savaşın seyrini nasıl etkilediğini 
vurguladı.

Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğrencilerinden Akın Sarıkaya 
“Bir Yolcuya” adlı şiirini seslendirdi. 
Program Müzik Öğretmenliği bölümü 
öğrencilerden Buse ERGİR, Ali 
KARPUZLUK ve Talha GÜN`ün birlikte 
hazırladığı türküler eşliğindeki müzik 
dinletisi ile son buldu.

Birliğin Gelişmesi Hedeflendi…
Birlik Başkanı Gülperi Ateş toplantı ile 
ilgi yaptığı değerlendirmede, Danimarkalı 
eğitmenlerin workshoplarının da yer 
aldığı toplantıda öğrendikleriyle yeni 
kurulan birliğin gelişim sürecine katkıda 
bulunulmasının hedeflendiğini söyledi. 
Ateş, “Henüz adaylık aşamasında katılım 
gösterdiğimiz toplantıda, adamızı ve 
Türk insanını tanıtma ve iyi bir izlenim 
yaratma fırsatı bulduk. Uluslararası Tıp 
Öğrencileri Birlikleri Federasyonu Avrupa 
Bölge Sorumlusu ve Birlik Denetim 
Kurulu üyesi gözetiminde Türkiye ile de 
toplantılar düzenleyerek onlardan da 
uluslararası platformda temsilimizin 
desteğini aldık” dedi.

Gülperi Ateş: “Üyelik İçin 
Görüşmeler Devam Ediyor…”
Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri 
Federasyonu’na üyelik için görüşmelerin 
devam ettiğini belirten Gülperi Ateş, 
“Nisan ayında Antalya’da yapılacak 
Avrupa Bölge toplantısı EuRegMe’ye de 
katılacağız. Orada tekrar Uluslararası 
Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu 
yönetim kuruluyla görüşmelerimiz 
devam edecek ve adaylık formlarının 
tamamlanmasıyla ilgileneceğiz. Bu 
sürecin umduğumuz şekilde ilerlemesiyle 
birlikte Tanzanya’da gerçekleşecek 66. 
IFMSA Ağustos Ayı Toplantısı’nda Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tıp Öğrencileri 
Birliği’nin resmi sunumu yapılacak ve 
üye ülkelerin oylamasıyla federasyona 
üyeliğimiz gerçekleşmiş olacak” şeklinde 
konuştu.

katılan toplumların ve tarihin seyrini 
değiştirdiğini de aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan 
SARAÇOĞLU: “Çanakkale’de 
Ödenen Bedeller Üzerine Bir 
Çok Edebi Eserler Yazıldı”
Daha sonra Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU 
ise yaptığı konuşmasında Çanak-
kale Savaşı`nın kazandırdığı zaferin 
aslında çok büyük bedeller ödenerek 
elde edildiğini ve bunun uğruna birçok 
edebi eserlerin yazıldığını aktardı.

“Çanakkale Zaferi ve Uğruna 
Şehit Olanlar Adına Yazılmış 
Şiirler Okundu”
Tören Atatürk Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri 
tarafından hazırlanan slayt gös-
terisi, ardından Türkçe Öğretmenliği 
Bölümü öğrencilerinden sırasıyla 
Hazal CAN “Çanakkale Destanı”, Eren 
SEVEN “Kahramanlara Kaside”, Merve 
ELİHOŞ “Çanakkale”, İsmail TAMER 
“Çanakkale Destanı” ve İlhami BİLGE 
“Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirlerini 
seslendirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri 
Birliği ilk kez uluslararası bir platformda 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve 
Kuzey Kıbrıs’taki tıp öğrencilerini 
temsil etme fırsatı elde ederek, 
Budva, Karadağ’da düzenlenen IFMSA 
Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri 
Federasyonu’nun 66. Mart toplantısına 
katıldı.

2 – 8 Mart tarihlerinde gerçekleşen ve 
dünyanın dört bir yanından 125 ülke 
ve 132 tıp öğrenci organizasyonunun 
katıldığı toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin, Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Gülperi 
Ateş, Genel Sekreter, Parla Ulual, Dış 
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Kubilay Pıçaklar, Mali Direktör Ron-
ayi Bayram ile Yayın Direktörü Burak 
Tavşanoğlu’nun yer aldığı 5 kişilik bir 
delegasyonla temsil edildi.

Verilen bilgide, dünyanın dört bir 
yanından 1500 tıp öğrencisinin 
katıldığı toplantıda, Halk Sağlığı, Cinsel 
Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Üreme 
Sağlığı, Tıp Eğitimi çalışma kollarının 
eğitimlerinin tamamlandığı ve ülkeler 
arasında tıp öğrencileri için Araştırma ve 
Staj Değişimi anlaşmaları imzalandığı 
kaydedildi.

Toplantıda, Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Gülperi 
Ateş’in, dünyada sadece 300 kişinin 
seçildiği PRE-GA olarak adlandırılan 
toplantı öncesi proje eğitimlerine seçildiği 
de belirtildi.

Çanakkale Zaferini Kutlama 
ve Şehitlerini Anma Töreni 

gerçekleştirildi

YDÜ Tıp Öğrenci Birliği 
uluslararası platformda 

ülkemizi temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nin 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
çerçevesinde düzenlediği 
“Yağmurlarda Yıkansam” 
film gösterimi ve söyleşisi 
gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilen

Yönetmen Gülten TARANÇ ve oyun-
cular Derin İNCE ve Murat ERGÜR’ün 
katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin 
açılış konumasını Yakın Doğu Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP 
gerçekleştirdi.

Doç. Dr. KASAP, etkinliğin ROFiFE Film 
Festivali kapsamında; Girne St. Hillarion 
Rotary Kulüp işbirliği ile

dikkatini çekti.

Film gösterimi ardından izleyicilerin 
sorunlarını yanıtlayan Yönetmen Gülten 
TARANÇ, filmin tüm süreçlerinde 
yaşadığı sorunları anlatırken, filmde 
ülkenin en büyük sorunlarından olan 
kadına karşı şiddetin konu alındığını 
kaydetti.

Söyleşinin ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer ŞANLIDAĞ, Yönetmen Gülten 
TARANÇ ve oyuncular Derin İNCE ve 
Murat ERGÜR’e teşekkür belgelerini 
ve hediyelerini takdim etmesi ile son 
buldu.

Gülten TARANÇ ve filmin oyuncuları 
ayrıca; Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
öğrencilerine yönelik bir de atölye 
çalışması gerçekleştirdiler.

etkinliğe, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. 
Gökçe KEÇECİ, Radyo Tv Sinema Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve konuklar 
katıldı. Gökçe KEÇECİ, Radyo Tv Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
konuklar katıldı.

gerçekleştirildiğini ifade edereken aynı 
zamanda 8 Kadınlar Günü kapsamında 
gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Üniversite yönetimine imkan sağladığı 
için teşekkürlerini de sunan Doç. Dr. 
KASAP, tüm kadınların Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününü kutladı.

Açılış konuşmasının ardından Gülten 
TARANÇ’ın ilk uzun metrajlı filmi olan 
“Yağmurlarda Yıkansam” film gösterimi 
gerçekleştirildi.

53. Antalya Filim Festivali, Renk ahenk 
Seçkisi İzleyici Ödülü (2016) yanı 
sıra; ISENMA İnternational Student-
Newcomer-Woman Filmmaker Festivali, 
Gold AWARD, Endonezya, 2016, Balkan 
Film Food Festivali, En İyi Film, Pogra-
dec, Albania, Barcelona İnternational 
Film Festivali The Gold Lion AWARD 
(Sapin), 4. Antakya Film Festivali En İyi 
Sinema Filmi Toplumsal Farkındalık Jüri 
Özel Ödülü, I Filmmaker Film Festi-
vali, Marbella, İspanya, Özel Mansiyon 
ödüllerini alan film izleyicilerin büyük 

Yağmurlarda Yıkansam filminin 
gösterimi ve söyleşisi gerçekleştirildi
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Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesinde: Quanitra 
HOLLINGSWORTH 26 sayı, 5 ribaunt, 
2 asist, Kayla MCBRIDE 26 sayı, 2 rib-
aunt, 2 asist, Courtney VANDERSLOOT 
11 sayı, 15 asist, 4 ribaunt, Bahar 
ÇAĞLAR 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 
Essence CARSON 6 sayı, 3 ribaunt, 
Angelica ROBINSON 4 sayı, 2 ribaunt, 
2 asist ile takımın öne çıkan isimleri 
oldular.

Galatasaray’da: Moriah JEFFERSON 
31 sayı, 9 asist, 3 ribaunt,Maryia 
PAPOVA 15 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 
Kristine VİTOLA 13 sayı, 6 ribaunt, 2 
asist ile oynadı.

Zafer KALAYCIOĞLU: “ Finale 
Yürümek İstiyoruz…”
Maç sonrası kısa bir açıklamada 
bulunan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü 
Zafer KALAYCIOĞLU, her iki takımında 
elinden gelen mücadeleyi verdiğini 
söyledi. “Her iki takımı da kut-
lamak gerekiyor” diyen Baş antrenör 
KALAYCIOĞLU, “Cuma günü kendi 
sahamızda oynayacağımız maçta 
taraftar desteği ile birlikte el ele finale 
yürümek istiyoruz. Amacımız güzel bir 
başarı ele etmek ve kupayı kazanmak” 
dedi.

Rövanş Maçı Cuma Günü…
Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Avrupa 
Kupası yarı final ilk maçında de-
plasmanda karşılaştığı Galatasaray 
ile rövanş maçını, 24 Mart 2017 
Cuma günü, saat 19:00’da, İstanbul 
Caferağa Spor Salonu’nda oynayacak. 
Yakın Doğu Üniversitesi bu maçta 
da rakibine sayı üstünlüğü sağlarsa 
EuroCup’ta finale adını yazdıracak.

51-51’lik eşitlikle girilirken, Elin 
ELDEBRINK’in sayılarıyla Yakın Doğu 
Üniversitesi farkı 5’e çıkardı (53-
58). Periyot 60-55’lik skorla Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğüyle 
sonuçlandı.

Final periyodunda ev sahibi ekip 
Mersin BŞB sayı bularak skoru 
61-61’de eşitledi. Çekişmeli geçen 
periyotta 66-66 ile bir kez daha eşitlik 
sağlandı. Ancak Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kayla MCBRIDE, Bahar ÇAĞLAR 
ve Courtney VANDERSLOOT’tan gelen 
6-0’lık seriyle skorda 72-66 öne 
geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip mola 
alsa da moladan da iyi dönen Yakın 
Doğu Üniversitesi Kayla McBride’dan 
gelen sayılarla seriyi 11-0’a getirdi. 
Son dakikaya bu sonuçla önde giren 
Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmayı 
da 79-71 kazanmayı başardı.

Öne çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Kayla 
MCBRIDE 28 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 
Courtney VANDERSLOOT 18 sayı, 2 
ribaunt, 9 asist, Yelena LEUCHENKA 
11 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Elin 
ELDEBRINK 7 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 
Bahar Çağlar 7 sayı, 9 ribaunt, Quan-
itraHollingsworth 4 sayı, 8 ribaunt ile 
takımın öne çıkan isimleri oldular.

Mersin BŞB’de: Gintare PETRONYTE 
19 sayı, 9 ribaunt, Danielle ROBINSON 
17 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Marissa 
COLEMAN 11 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 
Nilay KARTALTEPE 11 sayı, 2 ribaunt, 
9 asist ile oynadı.

gelen isabetli 3 sayı ve Quanitra 
HOLLINGSWORTH’un basketiyle skor 
31-20 oldu. Periyodun ilk beş dakikası 
33-25 Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
üstünlüğü ile geçildi.Rakibinin baskılı 
müdafaası karşısında Yakın Doğu Üni-
versitesi 2.07’de skoru 42-29 yaparak 
Galatasaray’a molayı aldırdı.  Mola 
sonrası maç süresince top paylaşımını 
etkili kullanan Yakın Doğu Üniversi-
tesi ilk yarıyı 14 sayı farkla 50-36’lık 
skorla önde tamamladı. İlk yarı 
sonunda Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
Quanitra HOLLINGSWORTH ile Kayla 
MCBRIDE 19’ar sayı ile toplamda 38 
sayı kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Essence 
CARSON’u da devreye sokarak üçüncü 
periyodun 4 dakikasında farkı 21 
sayıya (63-42) çıkardı. Tam saha 
baskı uygulayan ve savunmasını iyi 
kullanan ev sahibi ekip Galatasaray 
13:0’lık seri yakalayarak 2:50’de 
skoru 63-55’e getirerek farkı 8 sayıya 
düşürdü. Periyotta 0:35 kala Yakın 
Doğu Üniversitesi skoru 69-59 yaptı. 
Galatasaray farkı kapatmaya çalışsa 
da periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 
72-64 üstün tamamlamayı başardı.

Final periyoduna etkili başlayan taraf 
Galatasaray oldu. Periyotta ilk üç 
dakika geride kalırken maç 74-69’luk 
skorla Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile devam etti.Periyotta 
3:51 kala 13-0’lık seri yakalayan 
Yakın Doğu Üniversitesi farkı 16 sayıya 
çıkardı (85-69).  Galatasaray son 
saniyelerde skoru 87-81‘e çekerek 
farkı kapatmaya çalıştı. İki takımında 
karşılıklı yüksek seriler yakaladığı 
maçtan Yakın Doğu Üniversitesi 87-81 
galip ayrıldı.

Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda oynan 
ve yaklaşık 3 bin 
kişinin izlediği 
maça,Angelica ROB-

INSON, Quanitra HOLLINGSWORTH, 
Essence CARSON, Kayla MCBRIDE 
ve Courtney VANDERSLOOT beşi ile 
başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 
etkili taraftar desteğinin yanında 
rakibinin baskılı müdafaası karşısında 
mücadelen galip ayrılmayı başardı.

İlk hücumu alan ve maça etkili 
başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 
Kayla Mcbride’ın3 sayılık basketiyle 
mücadeleye önde başladı. Karşılıklı 
basketlerle skor 5-5 eşitlendi. Yakın 
Doğu Üniversitesi Kayla McBride ve 
Quantira HOLLINGSWORTH’un faulden 
gelen isabetli serbest atışlarıyla skoru 
9-5 yaptı.Courtney VANDERSLOOT 
turnikeden bulduğu sayılarla 5.39’da 
skoru 13-5’e çekti.  Bu dakikadan 
sonra oyuna Bahar ÇAĞLAR ve Olcay 
ÇAKIR’ı dahil eden Yakın Doğu Üniver-
sitesi Quanitra HOLLINGSWORTH’un 
basketleriyle 10 sayılık üstünlük 
sağlayarak skoru 17-7’ye çekti. 
Periyotta 2.42 kala Yakın Doğu Üniver-
sitesi skoru 24-11’e taşıdı. Tempolu 
geçen periyodu Yakın Doğu Üniver-
sitesi etkili olduğu hızlı hücumlarla 
27- 17önde bitirdi. İlk periyot sonunda 
Quantira HOLLINGSWORTH ve Kayla 
MCBRIDE 10’ar sayı kaydetti.Courtney 
VANDERSLOOT ise 9 asist ile oynadı.

İkinci periyoda 10 sayı farkla önde 
başlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
Anna VAJDA oyuna dahil oldu.  
Periyodun ilk basketi 3 sayıile 
Galatasaray’dan geldi ve skoru 20-27 
yaparak farkı tek hanelere indirdi. 
Ancak Courtney VANDERSLOOT’tan

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nin 21. haftasında deplasmanda 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 79-71 
mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla 
Yakın Doğu Üniversitesi 18. galibi-
yetini alarak ligdeki liderliğini elden 
bırakmadı.

Mersin Edip Buran Spor Salonu’ndan 
oynanan maçta, Yakın Doğu Üni-
versitesi rakibinin agresif oyununa 
rağmen başa baş geçen maçtan 
galip ayrılmayı bildi. Maçta, takımın 
en skorer ismi 28 sayı ile Kayla 
MCBRIDE olurken, yeni transfer Yelena 
LEUCHENKA 11 sayı kaydetti.

Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı 
basketlerle başladı. İlk 2 buçuk dakika 
8-8’lik eşitlikle geçilirken, sayılar bu-
lan ev sahibi ekip Mersin BŞB 14-10 
öne geçti. Ancak Yakın Doğu Üniversi-
tesi 14-14’lük eşitliği yakaladı. Periyot 
sonunu etkili oynayan Mersin BŞB 
periyodu 22-16 üstün bitirdi.

İkici periyoda etkili giren Yakın Doğu 
Üniversitesi farkı kapatarak Kayla 
McBride’ınskorer oyunuyla 27-27 
eşitliği sağladı. Yakın Doğu Üniversi-
tesi Olcay ÇAKIR’ın sayılarıyla 29-27 
öne geçmeyi başarsa da, ev sahibi 
ekip ilk devreyi de 41-39 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Bahar Çağlar ve 
Courtney VANDERSLOOT’un sayılarıyla 
öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi 
skorda 47-43 öne geçti. Çekişmeli 
geçen periyottaüstünlük sürekli el 
değiştirdi. Periyodun son 5 dakikasına

Eurocup Finaline 
İlk Adım

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
zirve benim 

dedi!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,  Kadınlar EuroCup yarı final 
ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 87-81 yenerek 6 sayılık 

avantaj elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi rövanş maçında da rakibine 
üstünlük sağlaması durumunda finale çıkacak.


