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‘Engelsiz Kampüs ve 
Yükseköğretimde Kalite 
Yönetimi’ Yapıldı

Kan Bağışı, Can Bağışı 
Kampanyası Başladı

Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü’nden Dopdolu 
Bir Yıl

Yakın Doğu Üniversitesi Center of 
Excellence ve Toplumsal  Araştırma 
Geliştirme Merkezi organizasyonuyla 
Engelliler Haftası nedeniyle YÖDAK 
yetkilileri ile ‘Engelsiz Kampüs ve 
Yükseköğretimde Kalite Yönetimi’ grup 
toplantısı gerçekleştirildi.

Ülkemizin sanat, iş, spor, sağlık ve 
eğitim alanlarındaki tanmış kişiler 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin 
gelenekselleştirdiği “kan bağışı, can 
bağışı” kampanyasına katılarak, gönüllü 
ve sürekli kan bağışı yapılması konu-
sunda halka çağrıda bulundu.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2016 
-2017 eğitim ve öğretim yılında 
paneller, seminerler, atölyeler,  
gösterimler ve film festivalleri ile 
dolu dolu bir yıl geçirdi.

DETAYLAR 4’DE

DETAYLAR 8’DE

DETAYLAR 2’DE

başta Cumhurbaşkanı olmak 
üzere, Meclis Başkanı, Başbakan, 
Ana Muhalefet Partisi ve diğer 
parti başkanları ve bölge sivil toplum 
örgütleri ile yüksek öğrenimin konu 
hakkındaki görüşlerinin alınması ve 
uygunluğunun değerlendirilmesinin  
önemine dikkat çekti.

Alınan görüşlerin olumlu olması 
halinde; ziraat, hayvancılık ve 
turizm eğitimi ile sağlık alanında 
yatırım yapılabileceğini belirten Dr. 
Suat GÜNSEL; uygun koşulların 
sağlanması durumunda 20 Tem-
muz 2017 tarihinde ilk olarak Ziraat 
Fakültesi ve Kütüphanenin temel-
lerinin atılabileceğini ve 2018-2019 
öğretim yılında öğrenci alınmaya 
başlanabileceğini, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Veterinerlik Fakültesi’nin

İskele Belediye Başkanı Hasan 
Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr.Suat GÜNSEL’i ziyaret ederek; 
İskele’nin uzun yıllardır, eğitim, 
ekonomik kalkınma ve sosyo-kültürel 
açıdan ihtiyaç duyduğu bir Üniversit-
eye kavuşturulması amacıyla, kısa 
bir süre önce Dr.Suat GÜNSEL ile 
yaptıkları görüşme ve bölge halkının 
beklentileri doğrultusunda yatırım 
yapılabilmesine yönelik taleplerini 
yineleyerek bu konudaki kararlarını ve 
kararlılıklarını paylaştılar.

İskele Belediye Meclisi, 
Üniversite Kurulabilmesi 
Amacıyla, Oybirliği ile  Karar 
Üreterek Girişim Başlattı
İskele Belediye Başkan ve Meclis 
Üyeleri ziyaretlerinde; 6 Haziran 2017

İskele Bölgesine aktarılabileceğini, 
sonrasında bölge halkının tercihi ve 
beklentileri de dikkate alındığında 
turizm ve sağlık meslek yüksek 
okullarının kurulması, özel ilkokul 
ve kolej ihtiyacının karşılanması ve 
ayrıca tam donanımlı bir hastanenin 
de faaliyete geçirilmesinin mümkün 
olduğunu söyledi.

İskele bölgesinin kalkınmasında 
büyük bir önem taşıyacak böyle bir 
projeyi hayata geçirmekten büyük bir 
onur duyacağını belirten GÜNSEL, 
projenin tümünün 5 yıl içinde 
tamamlanabileceğini de ifade etti.

tarihinde yapmış oldukları toplantıda 
oy biriliği ile almış oldukları 
kararlarını ifade ederek, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin İskele Bölgesinde 
yatırım yapabilmesi ve faaliyet 
göstermesi arzusunda olduklarını 
belirttiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat GÜNSEL, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
İskele’nin hak ettiği gelişme düzeyini 
yakalayabilmesi amacıyla bölgenin 
ihtiyaçlarının iyi analiz edilerek bölge 
halkının beklentileri doğrultusunda 
hareket edilmesinin en doğru 
yaklaşım olacağını belirtti.

Dr. Suat GÜNSEL; İskele bölgesine 
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı 
tarafından yatırım yapılabilmesi için,  

İskele Belediyesi 
Belediye Başkanı ve 

Meclis Üyeleri Dr. Suat İ. 
GÜNSEL’i Ziyaret Etti
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filmi “Yağmurlarda Yıkansam”  Dünya 
Kadınlar Günü kapsamında  İletişim 
Fakültesi’nde sinema severler ile 
buluştu.
• Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
düzenlenen  ve küratörlüğünü Radyo, TV 
ve Sinema Bölümü tarafından (Doç. Dr. 
Fevzi KASAP)   yapılan “Türk Sineması 
Günleri”  kapsamında; Hülya Koçyiğit ve 
Yönetmen Emin ALPER Filmeri Seçkisi  
YDÜ İletişim Fakültesi’nde sinema 
severlerle buluşturuldu.
• Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nün 
konuğu olarak İletişim Fakültesi’nde 
ağırlanan Devlet  Sanatçısı Ayla Algan’ın 
rol aldığı “Ahh Güzel İstanbul” filminin 
gösterimi gerçekleştirildi.

Alan Profesyonelleri  Tarafından  
Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
Öğrencilerine Yönelik Atöly-
eler Seminerler ve Söyleşiler 
Düzenlendi.
• Yönetmen  Gülten TARANÇ tarafından 
bölüm öğrencilerine yönelik sinema 
sektöründe yönetmenlik konulu atölye 
düzenlendi.
• ATV Programlar Müdürü Mehmet Çam 
tarafından ise “medyanın aradığı kişi sen 
misin?” konulu seminer düzenlendi.
• Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nün 
konuğu olan ünlü sanatçı ve eğitmen  
Ayla Algan tarafından “yaratıcı drama “ 
atölyesi düzenlendi.
• Ayrıca Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
öğretim üyeleri tarafından,  televizyon 
ve sinemaya ilgi duyan lise öğrencilerine 
yönelik;  senaryo, kamera, radyo ve  
kurgu uygulamalarına ilişkin  birçok atö-
lye çalışması başarı ile gerçekleştirildi.
• Bu arada YDÜ FM’de boş durmadı, 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
öğretim görevlileri tarafından YDÜ FM’de 
yayınlanmak üzere “Radyo Tiyatrosu” 
yapıldı.
• Haber ve Sunum Teknikleri dersi 
kapsamında tv için bir  yarışma programı 
tüm safhalarıyla öğrenciler tarafından 
gerçekleştirildi.

Teknik geziler ile öğrenci sek-
törle buluşturuldu…
Başta devlet televizyonu ve radyosu 
BRTK olmak üzere birçok tv ve radyo 
kanalına  kanallara ziyaretler düzenlenip 
öğrencilerin sektörde kullanılan teknik 
donanımı ve çalışma koşullarını görmes-
ine imkan sağlandı.

Birçok TV ve Radyo Kanalı ile 
ortak programlar düzelendi, 
gösterimler yapıldı….
• YDÜ TV de üretilen birçok program ülke

Yarışması”nda Doç. Dr. Fevzi KASAP ve 
öğretim görevlisi Emrah ÖZTÜRK görev 
üstlendiler.
• 9. ROFİFE Kısa Film Yarışması 
kapsamında oluşturulan kent 
jurisinde(Kıbrıs jurisi) YDÜ n öğretim 
üyelerinden oluşturuldu. Rotary Kulüp 
ile birlikte yürütülen proje kapsamında, 
yarışmanın KKTC jurisi Doç.  Dr. Fevzi 
KASAP başkanlığında; Dr. Pelin AGOCUK, 
öğretim görevlileri Zeyde YALINER ÖREK 
ve Emrah ÖZTÜRK yarışma jurisinde 
görev aldılar.
• Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile 
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 
düzenlediği liseler arası  kısa film ve 
fotoğraf yarışmalarında Doç. Dr. Fevzi 
KASAP ile Dr. Pelin AGOCUK bölümü 
temsilen jurilerde yer aldılar.
• ODTÜ Kuzey Kıbrıs tarafından düzen-
lenen “Kısa Film Festivali” kapsamında 
yer alan film yarışmasında RTS öğretim

YDÜ İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve 
Sinema Bölümü  dopdolu geçirdiği bir 
yılın ardından, yeni dönemde daha 
önemli ve etkili kültür, sanat aktiviteleri 
ve akademik çalışmalar üretmek için hız 
kesmeden çalışmaya devam ediyor.

konferansında sözlü bildiri sunuldu.

Ulusal Kongre Ve 
Konferanslar;
• Lefke Avrupa Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “Medya ve Şiddet 
Sempozyumu”na sözlü bildiri ile katılım 
gerçekleştirildi.
• Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen “İz Bırakan Kıbrıslı 
Türkler” adlı konferansında sözlü bildiri 
sunuldu.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nden 
“Medya ve Sinema Sempozyumu”
Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim 
üyeleri tarafından sektördeki uygu-
lamalara akademik öneriler getirmek 

adına  “Medya ve Sinema Sempozyumu” 
düzenlendi. Farklı tarihlerde düzenlencek 
üç ayrı panelden oluşan sempozyumun 
ilk ayğını oluşturan “Basın Hak Ve 
Özgürlüklerinin Hukuki ve Etik Çerçevede 
Yeni Medya Üzerinden Değerlendirilmesi: 
KKTC Örneği adlı ( Hukuki ve Etik çer-
çeve) iki farklı oturum dzüenlendi. KKTC 
Ombudsmanı, Barolar Birliği Başkanı, 
Medya Etik Kurulu Başkanı ve TAK Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkanı ile Gazeteciler 
Birliği Başkanını biraraya getiren  panel-
ler, oldukça verimli geçti.

Radyo, TV ve Sinema
Bölümü, Uluslararası Bağlantılı 
Birçok Kurumla  Film Gösterim-
leri  Düzenledi.
• Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu 
tarafından “ Türk Dünyası” ülkelerini 
kapsayan belgesel film yarışmasında 
ödül alan filmlerden oluşan seçki, bölüm 
tarafından düzenlenen gala ile gösterime 
sunuldu.
• 9. ROFİFE Uluslararası Kısa Film 
Yarışması kapsamında ödül alan başarılı 
yapımlar, Rotary Klup işbirliğinde,  
İletişim Fakültesi’nde düzenlenen gala ile 
gösterime sunuldu.
• Antalya Altın Portakal Film yarışması 
Halk Jurisi Ödüllü Gülten TARANÇ’ın 

• Değişik liselerden iletişim ve sanat 
alanına ilgi duyan öğrenci gruplarına 
yönelik atölye çalışmalrı ile bölümün 
tanıtılması sağlandı.
• Türkiye’de ATV kanalında yayınlanan 
“Kim Milyoner olmak İster?” programı 
‘Kıbrıs’ seçmelerine destek verildi.
• İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sin-
ema Bölümü,  yaptığı etkinlik ve bilimsel 
çalışmalar ile sayısız kez ulusal ve 
uluslararası görsel ve yazılı basında yer 
bulup, üniversitemizin tanıtımına katkı 
koyma şansını yakaladı.

• Bölüm öğretim görevlileri tarafından 
YDÜ TV işbirliğinde, stüdyo uygulamaları 
kapsamında konuklu sohbet programları 
üretildi ve BRTK’da yayınlanması 
sağlandı.

Birçok ünlü isim söyleşilerde 
YDÜ’de ağırlandı.
Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, ünlü 
oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, Devlet 
Sanatçısı Ayla Algan, Yönetmen  Emin 
ALPER ve  Yönetmen Gülten TARANÇ 
farklı söyleşilerle öğrencilerimize deney-
imlerini aktardılar.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
öğretim üyeleri  alanları ile 
ilgili ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda juri olarak yer 
aldılar.
• Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu 
tarafından düzenlenen “Belgesel Film 

genelinde yayın yapan birçok televizyon 
kanalında yayınlanma şansı buldu. YDÜ 
TV yapımı olan “Yakın Doğu’da Eğitim ve 
Yaşam” programı BRT 2’de yayınlandı. 
• Ayrıca değişik dönemlerde 
öğrencilerimiz tarafından çekilen başarılı 
ve ödüllü kısa filmler, belgeseller SİM TV 
ile ortak düzenlenen “ BELGESEL FİLM 
GÜNLERİ” ve “KISA FİLM GÜNLERİ”nde 
izleyici ile buluştu. Birçok bölüm imzalı 
yapım ise Kaanal T ekranlarında izleyici-
sine ulaştı.

Doç. Dr. Fevzi KASAP 
başkanlığında, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa 
UFUK ÇELİK, Yrd. Doç. 
Dr Sinem DURSUN 

KASIMOĞU, Yrd. Doç. Dr. İzlem KANLI, 
Dr. Pelin AGOCUK, öğretim görevlileri  
Zeyde YALINER ÖREK, Ayhan DOLUNAY 
ve Emrah ÖZTÜRK’ten oluşan  bölüm,  
akademik ve uygulamalı bir çok başarılı 
çalışma ve etkinliğe imza attı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Radyo, Tv Sinema Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Fevzi KASAP,  bölüm öğrencilerinin de 
yoğun katkı ve katılım gösterdiği dönem 
içerisinde; seminerler, atölye çalışmaları, 
gösterimler, bilimsel yayınlar yapıldı ve 

teknik geziler düzenlendi. Her ay farklı 
etkinliğin planlandığı 2016 -2017 eğitim 
ve öğretim yılı içerisinde oldukça başarılı 
sonuçlarında alındığını söyledi.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
Uluslararası Sempozyum ve 
Konferanslarda  YDÜ’yü Temsil 
Etti.
• Pamukkkale Üniversitesi’nde 
düzenlenen  IV. International Eurasian 
Educational Research Congress (EJER)” 
kongresinde üç sözlü bildiri sunuldu. 
Bildiri özetleri kongre programında 
basıldı.
• “1990’lı Yıllardan Günümüze Türk 
Sinemasında Dış Göç Temsili ve Kimlik 
Sorunsalı” (Doç. Dr. Fevzi KASAP – Yrd. 
Doç. Dr İzlem Kanlı – Dr. Pelin AGOCUK)
• “Göçmenlerin Kent Dokusuna Etkisi: 
KKTC Surlariçi Örneği” (Doç. Dr. Gökçe 
KEÇECİ – Öğr. Gör. Ayhan DOLUNAY)”
• “Güneyden Kuzeye Göç Eden Kıbrıslı 
Türklerin Yeni Neslin Türk-Rum İlişkileri 
Algısına Etkileri Üzerine Sözlü Tarih 
Araştırması” (Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ – 
Doç. Dr. Fevzi KASAP – Öğr. Gör. Ayhan 
DOLUNAY)
• İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 
düzenlediği “1st International Confer-
ance on New Trends in Communication” 

görevlisi Zeyde YALINER ÖREK juri de yer 
alıp üniversitemizi temsil etti.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü, 
bölümünü ve üniversitesinin 
tanıtımına katkı koyan birçok 
aktivitenin içerisinde yer aldı.

Radyo tv sinema bölümü 
yalnızca fakültesinde değildi…
• Yakın Doğu Kolejinin düzenlediği 
“Kariyer Günleri’nde de program tanıtımı 
yaparak geleceğin iletişimcilerine 
bölümünü tanıttı.

Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü’nden 

Dopdolu Bir Yıl
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DOÇ. DR. FEVZİ KASAP
YDÜ Radyo TV ve Sinema 

Bölüm Başkanı

“Kim ki Yaratma Süreci İçindedir, 
Onun Adı İnsandır”
Ayla ALGAN,  söyleşi yanı sıra yıllardır değişik 
üniversite ve sanat okullarında yürüttüğü “yaratcı 
drama” eğitimden oluşan birikimiyle verimli 
bir de atölye gerçekleştirdi.  “ Kim ki yaratma 
süreci içindedir, Onun adı insandır” ilkesi ile 
gerçekleştirilen  yaratıcı drama  atölyesinde AL-
GAN, değişik sanat deneyimlerinden yola çıkarak 
; sanat yolu ile duygusal zekayı artırmak, yaratcı 
özellikleri ortaya çıkarmak, sosyal iletişimİ 
güçlendirmek ve bireyin kendini keşfetmesine 
katkı koymak gibi hedeflere  yönelik  bilgiler verdi 
ve deneyimlerinden bahsetti.

Atölye çalışması sırasında müzik kariyerinden 
de bahseden Ayla ALGAN, seslendirdigi tüm 
bestelerinin yaşanmışlıklardan oluştuğunu 
söyledi. Koca ÖKÜZ, Hamsi Balığı gibi bestelerinin 
eğlenceli şarkılar olmasına rağmen, topluma 
ilişkin tesbitlerinden oluştuğunu ve özellikle 
kadının yaşadığı dramı aktardıklarının altını çizdi. 
Atölye çalışmasının sonunda gelen talepleri geri 
çevirmeyen Ayla ALGAN, Yunus EMRE ve Koca 
ÖKÜZ gibi bestelerinden kesitler seslendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne Tekrar 
Gelme Sözü
Başarı ile gerçekleştirilen atölye sonunda 
Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Fevzi KASAP tarafından üniversite adına Ayla 
ALGAN’a teşekkür plaketi takdim edildi. Ayla 
ALGAN, kendisine gösterilen ilgiden son derece 
mutlu olduğunu söylerek;  kısıtlı süre içerisinde 
planladığı eğitimi gerçekleştirmesinin güç 
olduğunu belirterek,  Eylül ayı içerisinde Ömer 
EVRE’nin çekeceği sinema filminde rol almak 
üzere adaya tekrar geleceğini ve bu süre içer-
isinde  Yakın Doğu Üniversitesi’nde daha verimli 
’yaratıcı drama’ eğitimi vermek istediğini belirtti.

Türkiye’de Rotary Kulüp tarafından düzenlenen 
ve organizasyonuna  KKTC  St. Hillarion Rotary 
Kulüp’ün  destek verdiği festival de;  Yakın Doğu 
Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nün  
de   kent jurisini oluşturarak katkı koyduğu 
belirtildi. Ortak  gösterim ve çalıştaylarında 
düzenlendiğini belirten Doç. Dr. KASAP, bu 
etkinliklerle sinema profesyonellerini Kıbrıs’ta 
ağırlama şansını elde ettiklerini belirtti.

Juri Katılım Belgeleri Takdim Edildi
Bu yıl festivalin “Kent Jurisi”nde  Doç. Dr. Fevzi 
KASAP ile birlikte  Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
öğretim görevlileri;  Dr. Pelin AGOCUK, Emrah 
ÖZTÜRK ve Zeyde Y. ÖREK görev üstlendi. Yapılan 
bir tören ile juri de görev alan öğretim görevliler-
ine belgeleri festival komitesi adına Doç. Dr. Fevzi 
KASAP tarafından takdim edildi.

Yapılan açıklamada;  Yakın Doğu Üniversitesi, 
Radyo TV ve Sinema Bölümü’nün  önümüzdeki 
yıllarda da değişik festivaller ile işbirliğinin ve 
sinema kültürünün yaygınlaşmasına katkının 
devam edeceği belirtildi.

Türk sineması ve tiyatrosunun ünlü 
oyuncularından Ayla ALGAN, Yakın Doğu 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve 
Sinema Bölümü’nün davetlisi olarak,  söyleşi ve 
atölye çalışması gerçekleştirmek üzere İletişim 
Fakültesi’ne konuk oldu.

İletişim Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
Radyo, TV ve Sinema Bölümü mezunlarından 
Ömer EVRE’nin koordinatörlüğünde bölümün 
konuğu olarak Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen 
Ayla ALGAN’ın, verimli bir atölye gerçekleştirdiği 
belirtildi.

Gösterim, Söyleşi, Atölye
Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP tarafından 
verilen bilgiye göre;   YDÜ İletişim Fakültesi Tu-
runcu Salon’da düzenlenen,  Ayla ALGAN’ın sin-
ema ve tiyatro geçmişini de kapsayan değişik et-
kinlikler gerçekleştirildi.  Etkinlikler kapsamında,  
Ayla ALGAN’ın oyunculuk kariyerinde oldukça 
önemli kabul edilen “ Ah Güzel İstanbul” filminin  
gösterimi yapıldı.  Atıf YILMAZ’ın yönetmenliğini 
yaptıığı 1966 yapımı filmde Ayla ALGAN, Sadri 
ALIŞIK ile birlikte rol alıyor.

Film gösteriminin devamında,  sahneye çıkan  
Ayla ALGAN film ile ilgili sorulan soruların yanı 
sıra,  rol aldığı diğer TV dizileri ve sinema filmleri 
ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Oldukça ilgili bir 
grup tarafından izlenen Ayla ALGAN  üç saate 
yakın sahnede kaldı.

Yoğun bir ilgi ile karşılanan Ayla ALGAN’ı değişik 
fakülte öğrencileri, toplumun değişik kesimlerin-
den sanat severler ve aydınlar yalnız bırakmadı. 
Ayrıca İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. 
Gökçe KEÇECİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, İletişim fakül-
tesi Öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi’nden ve İİBF 
öğretim üyeleri de ilgiyle izlediler.

Bu yıl 9. kez düzenlenen 
uluslararası ROFİFE KISA FİLM 
FESTİVALİ kapsamında Kıbrıs 
Kent Jurisi’nde görev alan Yakın 
Doğu Üniversitesi, İletişim 

Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü öğretim 
üyelerine belgeleri takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’ne açıklamlarda bulunan, İletişim 
Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fevzi KASAP, Uluslararası bir festivalin 
organizasyonunda kendilerine görev düşmesinden 
dolayı onur duyduklarını belirtti. Üç yıldan beridir 
uluslararası bir organizasyonda, hem Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni, hem   KKTC’yi  temsil etmenin 
bölümleri adına bir gurur olduğunu vurguladı.

Her yıl festivale artan bir ilginin olduğunu belirten 
Doç. Dr. Fevzi KASAP, geçtiğimiz yıllarda 150 
civarı film katılırken, 9. ROFİFE FİLM festivaline  
ilginin oldukça arttığını ve katılan film sayısının 
500 filmi aştığını belirtti.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü, 
T.C. Devlet Sanatçısı Ayla 
ALGAN’ı Ağırladı

Uluslararası Rofife Film 
Festivali’nde Görev 
Alan Radyo Tv ve 

Sinema Bölümü Öğretim 
Üyelerine Belgeleri 

Takdim Edildi

Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2016 -2017 eğitim ve öğretim yılında 
paneller, seminerler, atölyeler,  gösterimler ve film festivalleri ile 

dolu dolu bir yıl geçirdi.



Lahey Kraliyet Konservatuvarı 
profesörü Enno VOORHORST’un solo 
resitali ile başlayan festivalde birçok 
konsere ve seminere yer verildi.

Seminerlere Yakın Doğu Üniversi-
tesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri 
ve öğretim görevlileri öncülük 
ederken, hem ada içerisinden hem de 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 
katılan gitar öğrencileri dünyaca ünlü 
gitaristlerle bire bir çalışma fırsatı 
buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Türk 
Gitarist Ozan SARITEPE’nin 
İlk Albümü Sonidos De 
Paisajes’in Tanıtım Konser-
ine Ev Sahipliği Yaptı

ZLOTO’nun ‘gitarla geleneksel tango 
eşlikleri’ konulu seminerinin ardından 
festivalin kapanışını yapan Vincenzo 
Sandro BRANCACCIO, Arjantinli tango 
bestecisi Astor PIAZZOLA’nın eser-
leri ile dinleyenleri büyüledi. Müzik 
alanındaki önemli köşe yazarlarından 
olan Şefik KAHRAMANKAPTAN düzen-
lenen her etkinlikte bulunarak festival 
hakkında olumlu yazılar yazdı.

Yakın Doğu Üniversitesi ve 
Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği 
ortaklığında gerçekleşen festival, 
KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Cum-
huriyet Meclisi Meclis Başkanlığı, 
KKTC Turizm Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar 
İdaresi, KKTC CSO, KKTC Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi, 
BRTK ve Naci TALAT Vakfı’nın 
destekleri ile gerçekleştirildi.

biçime nasıl aktarıldığını anlamanın 
aslında mimarlıkta kuramı anlamak 
olduğunu söyledi. Öğrencilerin sonraki 
yıllardaki çalışma süreçlerinde ortak proje 
üzerinde birlikte dayanışma disiplinlerinin 
geliştirmelerinde  katkıda bulunması 
amacı ile gruplar halinde çalıştırıldığını 
ve 50 farklı fikrin, dönem ve stiline ait en 
iyi örnek olan  ikonik yapıtların tasarım 
hikayelerinden çalışmalar ürettiklerini  
vurguladı. Zaman ve zamanın koşulların 
gösterdiği değişime doğrudan maruz 
kalan mimariyi anlamanın da üretime 
zemin hazırlayan mimarlık kuramlarını 
öğrenmekten geldiğini belirterek, bunun 
için  iyi yöntemin tarihin usta mimarlarının 
eserlerini algılamaktan geldiğini anlattı. 
Altan, serginin öğrencilere kronolojik 
sürece farklı bir bakış açısı ile yeni 
vizyonlar kazandırmayı hedeflediğini 
söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Huriye GÜRDALLI da, bir dönem boyunca 
devam eden çalışmaların ürüne dönüşme 
heyecanını bölümde ve fakültede 
paylaşılmasının, öğrencilerin moti-
vasyonunu ve aidiyetini arttırdığına dikkat 
çekerek emeği geçen ders yürütücüleri ve 
öğrencileri kutladı. Çalışmaların sergilen-
mesini destekleyen Dekan yardımcısı Doç. 
Dr. Zihni TURKAN’a teşekkür etti.

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç Dr Zihni TURKAN da gerçekleştirilen 
araştırma ve  tasarımlarla ortaya 
çıkan ürünlerle sonlanan bir eğitim 
modelinin oldukça yorucu geçen bir 
sürecinin neticesindeki mutluluğu ve 
gururu, öğrencilerle birlikte paylaşarak 
yaşadıklarını belirtti ve Öğrt. Görv. Hasan 
ALTAN ile öğrencilerini kutladı. Gelecekteki 
çalışmaları için de öğrencilere başarılar 
diledi.

Festivalin ikinci gününde KKTC 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
ile birlikte sahne alan İtalyan 
gitar virtüözü Aniello DESIDEIRO , J. 
RODRIGO’nun ünlü eseri ‘Concerto 
de Aranjuez’ ile dinleyenleri büyüledi. 
Hem eğitim hem de sanat anlamında 
çok büyük bir adım atan Yakın Doğu 
Üniversitesi 1. Uluslararası Gitar 
Festivalinin devam eden günlerinde, 
Hollanda da yaşamını sürdüren Türk 
gitarist Ozan SARITEPE’nin ilk al-
bümü Sonidos de Paisajes’in tanıtım 
konseri de burada gerçekleşti.

Festivalin son günlerine yaklaşırken, 
keman sanatçısı Marjorie GERE ve 
besteci-piyanist Dan SEDGWICK hem 
kendi eserlerinden hem de romantik 
dönem eserlerinden oluşan bir reper-
tuar sundu. Arjantinli gitarist Matias

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
organizasyon, İç Mimarlık Kuramı dersi 
kapsamında toplam 140  İç Mimarlık 
öğrencisi ve ders sorumlusu Öğr. Gör. 
Hasan ALTAN ve Arş. Gör. Kıymet 
SAVAŞAN tarafından hazırlandığı belirtildi. 
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Zihni TURKAN tarafından açılan  
sergi,  açılış kokteylinin ardından  fakülte  
öğrenci ,öğretim görevlileri ve davetlilerin 
izlenimlerine sunuldu.

Philip WILKINSON’un yazmış olduğu 
‘‘50 Architecture Ideas You Really Need 
to Know’’ isimli kitabından esinlenildiği 
vurgulanan açıklamada , ‘‘Bir binanın ne 
zaman sadece bir bina, ne zaman sanat 
olduğunu kestirebilmek, çoğu zaman 
bakıp geçtiğimiz binaların ardında yatan 
birikim ve estetiğin farkına varıp bilindik 
sokakları bambaşka bir gözle yürümek 
ve mimari tercihlerimizin yüzyıllardır 
yaşam tercihlerimizle nasıl örtüştüğünü 
göstermek’’ düşüncesi esas alındı. 
Bu kapsamda öğrenciler Antik Yunan 
döneminden bugüne kadar gelen süreçte 
mimarinin kimlik, estetik, etik, sosyal ve 
kültürel bağlamda nasıl şekillendiği ve 
bu şekillerin oluşmasında geri planda 
yatan gerçek mimarlık fikir ve teorilerin 
mekana nasıl farklı boyutlar kazandırdığı, 
bir mimarın anlatım dili olan çizim, maket 
ve poster sunum teknikleri  ile gösterildiği 
belirtildi.

“Soyut Fikirlerin Biçime 
Nasıl Aktarıldığını Anlamak , 
Mimarlıkta Kuramı Anlamaktır”
Sergi kurucusu ve ders sorumlusu Öğr. 
Gör Hasan ALTAN, düzenlenen serginin 
yapılış amacının  İç Mimarlık Kuramı dersi 
öğrencilerine verilmesi hedeflenen bir 
eğitim olduğunu belirterek, soyut fikirlerin

Dünya Çapında 
Yankı Buldu!

50 Mimarlık Fikri 
sergisi büyük 

ilgi gördü

Yakın Doğu Üniversitesi 1. Uluslararası Gitar Festivali dünyaca ünlü 
gitaristlere ev sahipliği yaptı. Sosyal medyada 60.000’in üzerinde 

izlenme başarısı elde eden tanıtım videosu ile dünyanın farklı 
bölgelerinden insanlara ulaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence ve Toplumsal 
Araştırma Geliştirme Merkezi organizasyonuyla Engelliler Haftası 

nedeniyle YÖDAK yetkilileri ile ‘Engelsiz Kampüs ve Yükseköğretimde 
Kalite Yönetimi’ grup toplantısı gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 
Bölümünde, ‘50 Mimarlık Fikri’ isimli öğrenci sergisi 

düzenlendi.
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Yakın Doğu Üniver-
sitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Toplantı 
Salonunda, Yüksek 
Öğretim Denetleme 

ve Akreditasyon Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Akile BÜKE’nin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıya; Turizm 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı Yükseköğretim ve Dış İlişkiler 
Daire Müdürlüğünü temsilen uzman-
lar,  Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
Center of Excellence Başkanı Prof. 
Dr. Nedime SERAKINCI, Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkez 
Başkanı Doç. Dr. Zehra ALTINAY ve 
Merkezin Kurumlar arası İşbirliği 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Behçet 
ÖZNAÇAR ve etkinlik Koordinatörü Uz. 
Gülsün BAŞARI hazır bulundular.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İlkay SALİHOĞLU ve Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Gökmen DAĞLI, Yakın Doğu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, 
Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü 
Doç. Dr. Fahriye ALTINAY ile Yakın 
Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ da toplantıya katkı 
sağladılar.

Toplumsal Farkındalık  
Adımları Atılıyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya göre, toplantının 
açılış konuşmasını yapan Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkez 
Başkanı Doç. Dr. Zehra ALTINAY, hem 
toplumsal farkındalığın hem de to-
plum faydasına yönelik hassasiyetle 
projelerin üretildiği merkezin giderek 
uluslararası açılım gösterdiğini sad-
ece ülkemizde değil yurtdışı işbirliği 
faaliyetleriyle vizyonuna yakışır 
adımlar attığını belirtti.

Doç. Dr. ALTINAY, en önemli amacın 
uzmanlaşmayı dikkate alarak işbirliği 
ile ilerlemeye çalışıldığını, bugüne ka-
dar işbirlikleriyle eğitim başta olmak 
üzere toplumun her noktasında 
özellikle derneklerin ihtiyaçlarını 
dikkate alarak gönüllü projelerde 
yer aldıklarının altını çizdi. Ayrıca, 
gönüllü projeler yanı sıra akade-
mik çalışmalarında da bu konuyu 
irdeleyip bilimsel makale çalışmalar 
yapıldığını ve uzman yetiştirme 
noktasında da konuya hassasiyetler-
inin devam ettiğini ekledi.

engelsiz bilişim platformu 
koordinatörlüğünü yaptığını, birçok 
ulusal ve uluslararası proje ve etkin-
likler yürüttüğünü anlattı.

Engelsiz Kampus Faaliyetleri 
Önemseniyor…
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akıle BÜKE 
ise yaptığı konuşmada, engelsiz kam-
pus faaliyetlerini önemli bulduklarını, 
kalite çalışmalarında bu konunun 
en önemli kriterlerden olarak 
görüldüğünü, gerek Amerika Birleşik 
Devletlerinde gerek Avrupa ve 
Türkiye’de işleyişin ve farkındalığın 
bu yönde olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. BÜKE, Bologna sürecine 
uyumluluğa değinerek,  Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde YÖDAK 
bünyesinde komisyonlar aracılığı ile 
bu faaliyetleri sürdüreceklerini bu 
nedenle de toplantıyı çok anlamlı 
bulduklarını, toplantı çıktılarının 
paylaşılarak yol gösterici olacağını 
sözlerine ekledi.

Büke’ye Anlamlı Plaket…
Prof. Dr. Nedime SERAKINCI 
tarafından YÖDAK Başkanı Prof. Dr. 
Akıle BÜKE’ye katılımından ötürü özel 
eğitim merkezi çocuklarının el emeği 
olan plaket hediye edildi.

Toplantı Neticesinde 10 
Temel Öneri Ortaya Çıktı…
Farklı üniversitelerden de uzmanların 
da katıldığı toplantı neticesinde 10 
temel öneri gündeme getirildi. Uzman 
ekiplerin oluşturularak ileriye dönük 
startejik adımların atılmasına karar 
verildi.

Toplantı neticesinde ortaya çıkan 
başlıca öneriler arasında, özel 
sektörün toplumsal sorumluluk 
projelerini desteklemesi konusunda 
özendirilmesi ve devlet tarafından 
desteklenmesi, üretilen projeler ile 
ilgili bakanlıktan destek sağlanması, 
yükseköğretim ve okul öncesi dönemi 
kapsayan kademelerde müfredatlarla 
engelli farkındalığının yerleştirilmesi, 
engelsiz toplum için tüm paydaşlar 
arasında işbirliği sağlanması, koor-
dinasyon merkezlerinin kurulması, 
örnek proje ve çalışmaların bir çatı 
altında toplanarak paylaşılması yer 
alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulu-
nan Doç.Dr. Şevket ÖZNUR: “Kitabevi 
Yayınları tarafından geçen günlerde çıkan 
“Zeytin Kitabı”; zeytinin Türkiye ve 
Kıbrıs’ın coğrafyasındaki dağılımını, zeytin 
çeşitlerini, zeytin toplama işlemini ve iş 
bölümünü, zeytin kelimesinin Türkçeye 
hangi metinlerle girdiğini ve tarihçesini, 
zeytin ve yan ürünlerinin terminolo-
jisini açıklayan, kutsal metinlerde, halk 
inançlarında, türkülerde, modern edebi-
yatta zeytinden ne şekilde bahsedildiğini 
anlatan bir çalışmadır. Anıta dönüşen 
zeytin ağaçları, zeytincilik müzeleri, natür 
mortlarda zeytin, karikatürlerle zeytinyağı 
karaborsası konuları da Zeytin Kitabının 
içinde yer alıyor.”

ÖZNUR: “Bizler de çalışmamızda Kıbrıs’ta 
zeytin geleneğini irdeledik. Kıbrıs’ta her 
evde mutlaka bir zeytin yaprağı tütsülüğü 
veya buhurdanlığı bulunur. Eskiden 
insanlar çocuklarını, sevdiklerini, evlerini, 
misafirlerini kurumuş zeytin yaprağı 
dumanıyla tütsülerlermiş. Bu gelenek 
halen Ada’da devam etmektedir. Misafir 
gittiğiniz bir Kıbrıs evinde size tütsülükte 
yanan zeytin yaprağını uzatan ve dumanı 
kendinize doğru çekmenizi isteyen yaşlılar 
kadar gençleri de bulabilirsiniz. Tütsüleme 
kötülükleri uzaklaştırmak, nazara karşı 
korunmak için yapılır. Eskiden  misafirler 
dahi tütsüyle karşılanır, uzağa gidenlerin 
erken geri dönmesi için, arkalarından 
dökülen suya bir zeytin dalı atmanın, onu 
mutlaka geri getireceğine inanılırdı.” dedi.

Uçan Süpürge Uluslararası kadın filmleri 
festivali 1998 yılından itibaren her yıl 
gerçekleştirilen, sinema sanatının çarpıcı 
dilinden yararlanarak toplumsal cinsiyete 
ve kadın sorunlarına ilişkin tartışmaları 
yaygınlaştırmak, dünyanın dört bir 
yanından kadın yönetmenlerin filmler-
ini izleyici ile buluşturmak ve festival 
kapsamında yapılan araştırmalarla Tür-
kiye ve dünya sineması tarihine katkıda 
bulunmak amacı ile organize edildiği 
bildirildi.

Film gösterimleri, üniversitenin çeşitli 
fakültelerinden gelen öğrenciler tarafından 
yoğun ilgi gördü.

Prof. Dr. SERAKINCI: “ Kaliteli 
Eğitimle Toplum Başarısı 
Artırılmalıdır…”
Yakın Doğu Üniversitesi Center of 
Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime 
SERAKINCI da yaptığı konuşmada, ül-
kemizde  son bir kaç yılda bu tarz or-
ganizasyonlar ile  yaşamsal sınırları 
olan bireyleri ötekileştirmeden 
topluma kazandırmak ve bu amaçla 
toplumsal farkındalıkların arttığının 
görüldüğünü dikkate çekti.

Dünyada gelişmiş ülkelerin eğitim 
ve araştırmalarla kalite artıracak 
standartlar ve kriterler getirerek 
başarıya ulaşmaya çalıştığını 
bunun içinde ihtisaslaşmaya gitmek 
zorunda kaldığını anlatan Prof. Dr. 
SERAKINCI, Bologna kriterleri ve bu 
kriterlere yol gösteren araştırmaları 
örnek gösterdi.

Bir toplumun başarısının eğitim 
düzeyi, eğitim düzeyindeki kalitesi 
ile ölçüldüğüne işaret eden Prof. Dr. 
SERAKINCI,  “Kaliteyi de araştırmalar 
ve uluslararası standartlar belirle-
mektedir.  Toplumları da bireyler 
oluşturduğuna göre  bireylerin 
kaliteli  eğitimi  ve yetişmesi de 
ancak araştırmalar ile sınırların 
geliştirilmesi esas olmalıdır.  Bu 
bağlamda erişebilirlik ulaşılabilirlik 
sınırları olan engelli bireylerin kend-
ilerini ifade edebilecekleri engelsiz 
kampuslar ile yüksek öğretimde 
kaliteyi artıracak gerekli önlemler 
alınarak girişimlerde bulunulması 
kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Yaşamsal sınırları aşmakta 
göstereceğimiz hassasiyet ve 
desteklerin öneminin ne kadar büyük 
olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. 
SERAKINCI sözlerinin devamında, 
“Bunun yanı sıra  daha doğmadan 
önlemler alınmalı ve onları sevgi-
yle kucaklayıp bu sevgiyi toplum 
seviyesine aşılamak, toplumsal hatta 
hükümetler seviyesinde farkındalıklar 
yaratmak gerekmektedir” dedi.

Prof. Dr. Nedime SERAKINCI, Yakın 
doğu Üniversitesi Centre of Excel-
lense ve  Toplumsal Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi’nin bu amaçla  
anlamlı ve büyük projelere im-
zalar attığını dile getirerek, Yakın 
Doğu Üniversitesinin toplumsal 
sorumluluklarının geliştirilmesinde 
öncülük eden bir merkez olduğunu, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yakın Doğu Üniver-
sitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü 
öğretim üyesi, Kıbrıs 

Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk 
Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Şevket 
ÖZNUR’unve rahmetli ALİ NESİM hocanın 
ortak yazarlardan birisi olduğu “Zeytin” 
kitap Türkiye’nin en önemli  yayınevi  
Kitabevi’nden çıktı.

340 sayfalık eserin editörlüğünü Prof. 
Dr. Emine GÜRSOY Naskali yaptı. Her 
ülkenin bu konudaki uzman ve seçkin 
akademisyenlerinin seçilip beş yıllık bir 
süreç sonunda yayımlanan bu kitapta 
Kıbrıs’tan Şevket ÖZNUR ve rahmetli ALİ 
NESİM’in “Zeytin Yaprağı İle Tütsülenme” 
adlı makalesi yer aldı.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri 
Festivali bu yıl ilk kez 20’nci yılına özel 
olarak, Ankara programının yanı sıra 
Türkiye’de 20 ilde ve Kuzey Kıbrıs’ta 3 
üniversitede film gösterimleri ve çeşitli 
etkinlikleri sinema severlerle buluşturdu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs 
Türk Eğitim Vakfı (KTEV)’nın işbirliğinde 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
adına Film Making and Broadcasting 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İzlem KANLI 
danışmalığında, Yakın Doğu Üniversitesi 
Büyük Kütüphane salon 3’te dört ayrı film 
gösterimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Doç. Dr. Şevket 
ÖZNUR’un “ZEYTİN” 

Kitabı Çıktı

20. Uçan Süpürge 
Uluslararası Kadın 

Filmleri Festivali, YDÜ 
öğrencileriyle buluştu

‘Engelsiz Kampüs ve 
Yükseköğretimde Kalite 

Yönetimi’ Yapıldı
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Gökçe KEÇECİ, Öğr. Gör. Eser 
KEÇECİ ve Öğr. Gör. Selma GÜRANİ 
bahar dönemi dersleri kapsamında 
25 kişilik öğrenci grubuyla birlikte 
Girne yat limanı ve çarşı bölgesine 
“Kent Estetiği” gezisi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye 
göre, KKTC’nin beş ayrı bölges-
inde yapılması planlanan 
araştırma gezilerinin ilki Girne’de 
gerçekleştirildi. Girne kentinin 

nerek oluşturulacak olan rapor için 
fotoğraf çekimi de yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe 
KEÇECİ;  “Girne’nin kent estetiği to-
plumsal beklentiler ve uluslararası 
standartlar ışığında incelenerek, 
görsel iletişim çerçevesinde çözüm 
önerileri hazırlıyoruz. Amacımız 
eleştirmek değil, katkı koymaktır” 
ifadelerini kullandı.

kültür, tarihi ve doğası göz önünde 
bulundurularak, yaşam kalitesinin 
artırılması adına tespitlerin rapor 
edildiği belirtildi.

Gezi sırasında toplanan veriler 
ışığında hazırlanan raporun 
düzenlenmesinin ardından Girne 
Belediyesi’ne dosya sunumu 
yapılacağı bildirildi.

Şehir merkezi turu esnasında 
yol kenarlarında bulunan işaret 
ve yönlendirme grafikleri, sokak 
aydınlatmaları, reklam panoları vb. 
kent estetiğine etken öğeler incele-

Kent estetiği konulu 
gezi düzenlendi



ŞANLIDAĞ, “Öğrencilerin düzenlediği 
bilimsel etkinlilerin öğrencilerin daha 
özgür bir ortamda hem mesleki hem de 
sosyal ve ülke sorunlarını farklı fikirleri 
tartışmasına olanak sağlamaktadır. 
Öğrencilerin potansiyellerini açığa 
çıkarma, her birinin yeni ilgi alanlarını 
keşfetmek ve böylece tutkularını beceriye 
dönüştürmelerine yardımcı olmak 
vesilesiyle etkinliklerimizi daha da 
genişleterek uluslararası alana taşımaya 
devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozy-
umun 1. oturumuna geçildi.  Oturumda, 
Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan KAR ve Erciyes 
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan 
Prof. Dr. Çağlar ÖZDEMİR “İstismarı 
anlamak konusuyla ilgili konuşmalarını 
gerçekleştirdiler.

Sempozyumun 2. Oturumunda 
da “Travmayı Anlamak” başlığı 
incelendi.
Bu oturumda Mersin Üniversitesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Halis DOK-
GÖZ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlık 
alanından Uzm. Dr. Yeliz CENGİZ ve 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanında 
Op. Dr. Burcu ÖZBAKIR sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Etkilniğin,  “Hukuk ve Sosyal Hizmetler” 
oturumunda Av. Laden Asilzade, Sosyal 
Hizmetler Uzmanı Yeşim Gürçınar ve 
KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden Polis 
Müfettişi Gülay Çekici birer konuşma 
gerçekleştirdi.

Oturumda Uluslararası Kıbrıs Üniversi-
tesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürcan 
SEÇİM, Psikolojik danışman Ayten Özipek 
ve Av. Selimin Cansu Demir de  bilgilerini 
katılımcılarla paylaştılar. “Saldırıdan 
Korunma ve Cinsel Eğitim” oturumunda 
da, Yrd. Doç. Dr. Güley BİLGİ Abatay ve 
Psikolog Damla Alkan Saygılı sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Sempozyumun son otu-
rumu medya oturumunda ise, Yrd. Doç. 
Dr. Naile DAVİTA GÜNBAY Berberoğlu ile  
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZEJDER sunum 
gerçekleştirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğrencileri, Doğu Akdeniz’deki 
Hidrokarbon yataklarını konu 
alan bir yuvarlak masa toplantısı 
gerçekleştirdi.

Toplantıda, son dönemde gerek Kıbrıs 
siyaseti gerekse uluslararası sistem 
açısından önemli bir yer teşkil eden 
Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon 
yataklarının Kıbrıs sorununa etkisi 
tartışıldı.

Toplantıya, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Programı Öğretim Üyesi aynı zamanda 
petrolün ekonomi politiği konusunda 
akademik çalışmalar yürüten Dr. 
Hayriye KAHVECİ’nin konuşmacı 
olarak yer aldı.

Hidrokarbon Çalışmaları ve 
Müzakere Masasına Dikkat 
Çekildi…
Konuşmasında özellikle son 20 yıldır 
Doğu Akdeniz Bölgesinde hidrokarbon 
arama süreçlerini değerlendiren Dr. 
KAHVECİ, konunun tarihsel arka plan 
çerçevesini ortaya koyarak Doğu 
Akdeniz’deki hidrokarbon arama 
süreçlerinin Kıbrıs sorununun masada 
tartışılmayan bir unsuru haline nasıl 
geldiğine işaret etti.

Dr. KAHVECİ ayrıca Kıbrıs açıklarında 
var olan kaynakların sadece doğal gaz 
olarak değil; azalan doğal gaz fiyatları 
göz önüne alındığında söz konusu 
kaynakların elektrik olarak dünya 
piyasalarına taşınmasının mümkün 
olabileceğini ifade etti.

Dr. KAHVECİ, Doğu Akdeniz’deki 
hidrokarbon kaynaklarının sadece 
Kıbrıs meselesini değil, aynı zamanda  
Mısır, Lübnan ve İsrail gibi Orta

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre 
Merkezi’nde iki oturumda gerçekleşen et-
kinlikte, “İstismarı Anlamak”, “Travmayı 
Anlamak”, “Hukuk ve Sosyal Hizmetler”, 
“Tedavi ve Rehabilitasyon”, “Saldırıdan 
Korunma ve Cinsel Eğitim” ve “Medya” 
başlıkları irdelendi.

Bu çerçevede öğretim üyeleri, polis 
müfettişi, sosyal hizmetler uzmanı, adli 
tıp uzmanları, hekimler ve avukatların 
konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe 
yaklaşık 600 kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan sempozyum açılış 
konuşmaları ve sunumlarla devam etti.

Çocuk İstismarı Multidisipliner 
Şekilde İncelenmeli…
Sempozyum açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Sempozyum Başkanı 
Erdoğan Mete Yalçın,  konunun multi-
disipliner şekilde incelenmesi gerektiğini 
vurguladı.

Konuşmasında Prometheus’un anlamını 
açıklayan ve konunun önemi üzerinde 
ayrıntılı bilgi veren Yalçın, “İçimizdeki 
öğrenme ve iyilik ateşinin sönmemes-
ini diliyorum” sözleriyle konuşmasını 
sonlandırdı.

Prof. Dr. MOCAN: “ Çocuk İhmali 
ve İstismarını Önlemek 
Elimizde…”
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ku-
rucu Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN da 
yaptığı konuşmada, çocuk istismarının 
yaygın olduğu ülkeler ile ilgili istatistikler 
paylaşarak konunun önemine dikkat 
çekti.

Prof. Dr. MOCAN, çocuk ihmalinin çocuk-
lara yapılan en kötü muamelelerden 
olduğunu ifade ederek, ihmalin çocuğun 
beyin gelişimine, fiziksel ve seksüel 
istismardan daha fazla zarar verdiğini 
vurguladı.

Çocuk istismarı ve ihmalinin; fiziksel, 
cinsel ve duygusal boyutlarına dikkat 
çeken Prof. Dr. MOCAN, “İstismar ve 
ihmal sonucunda çocuklarda yalnızlık, 

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’nin, çocuk istismarı ve ihmalini 
önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla düzenlediği, Prometheus 

Sempozyumu I: “Çocuk İhmali ve İstismarı” etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

I. Çocuk İhmali ve 
Sempozyumu 

Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz’deki 
Hidrokarbon Arama 

Süreçleri Mercek 
Altına Alındı

Doğu’da  denklem değiştirebilme po-
tansiyeli olan aktörlerin politikalarını 
da şekillendirdiğine vurgu ya-
parak, Kıbrıs açıklarındaki arama 
çalışmalarının bölgesel ihracat rejimi 
açısından önemli olduğunun altını 
çizerek, İsrail’in en büyük hidrokarbon 
yatağı Leviathan’ın geliştirilmesini 
2020’li yıllara ertelenmiş olduğuna 
işaret etti.

Küresel Konuları Özgürce 
Tartışma Ortamı Sağlanıyor 
Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Nur KÖPRÜLÜ, yürütmekte olduğu 
Uluslararası Örgütler ve Orta Doğu 
dersleri kapsamında gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantılarında, 
öğrencileri uluslararası ilişkilere 
dayalı ve küresel konuları özgürce, 
akla dayalı, yapıcı bir üslupla 
tartışabilecekleri ve sorgulayabi-
lecekleri bir platformda buluşturmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin edindikleri teorik bilgi 
birikimlerinin uluslararası ilişkiler 
alanında nasıl tatbik edildiğine ilişkin 
gözlem ve bilgi sahibi olmalarını 
sağlama olanağı yaratmak istedikler-
ini ifade eden Doç. Dr. KÖPRÜLÜ,  
bu çerçevede ulus-aşırı aktör ve 
kurumların rol ve faaliyet alanlarını 
derinlemesine incelemek amacı ile 
bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, öğrenciler ile 
ders dışında da güncel konu odaklı 
tartışmalar ve toplantılar düzen-
lemenin onlara farklı bakış açıları 
kazandırdığını, bu sayede devlet ve 
devlet-dışı aktörlerin yerel, bölgesel 
ve küresel meselelerdeki çözüm 
üretme kabiliyetlerini mercek altına 
alarak karşılıklı etkileşim metodu 
ile tartışma olanağı bulabildiklerinin 
önemine vurgu yaptı.

topluma ve kendine güvensizlik,  
korunmasızlık hissi, davranış problem-
leri, bağımlılıklar ve şiddete eğilimli 
yetişme gibi birçok etkilerin görülebilme-
ktedir. İstismar ve ihmal sadece aileleri 
değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal 
sistemleri ve eğitim sistemini et-
kileyen toplumsal bir sorundur” şeklinde      
konuştu.

“Çocuk İşçiliği ve Çocuk Gelin-
ler Ağır bir Dramdır”
Çocuk işçiliği, çocuk gelinler ve çocuk 
anneler ise insanı bir gelişim açısından 
ciddi bir sorun olarak görüldüğünü e 
dikkat çeken Prof. Dr. Gamze MOCAN, 
“Okula gitmeyen çocuklar için haftalık 
çalışma süresi 54 saat olup, yüzde 
3.4’ü yaralanmış ya da sakatlanmıştır. 
Üçte birine işyerinde yemek verilme-
mekte yarısından çoğu 400 TL altında 
bir ücretle çalıştırılmaktadır. Dünyada 
her 5 çocuktan biri çalışmak zorunda 
bırakılırken, bu çocuklar sağlıklı bir 
çevreden ve temel özgürlüklerden 
mahrum kalmaktadır.  Zorla evlendirilen 
çocuklar, nüfus idaresine bildirilmeyen 
çocuk evlilikler kayıtlara geçmemekte 
14-15 yaşında anne olanların sayısı ise 
Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 
2012 yılında 21.992 kız çocuğu olarak 
belirtilmektedir” bilgilerini paylaştı.

Prof. Dr. Gamze MOCAN, dünyada mily-
onlarca çocuk ve aileyi etkileyen önemli 
toplumsal bir sorun olan Çocuk İhmali ve 
İstismarı konusunda çocuklara sağlıklı 
ve mutlu bir gelecek verebilmek adına  
herkesi gönüllülüğe davet etti.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ: “Öğrenci 
odaklı etkinlikleri uluslararası 
alana taşımak istiyoruz… ”
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıktan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer ŞANLIDAĞ ise yaptığı konuşmada, 
Prometheus sempozyumlarının 
gelenekselleşeceğini, her yıl farklı 
konsept ve konuların irdeleneceğini ve 
uluslararası nitelikli projelerde yer almayı 
hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin merkezde olduğu projelere 
önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. 
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demokratik seçimlerle iktidara ge-
len ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi’nin 
askeri darbeyle devrilmesine ABD, 
AB ve bölgedeki müttefikleri ses-
siz kalırken sadece Türkiye ve Katar 
reaksiyon göstermişti. Katar’ın 
Müslüman Kardeşleri desteklemesi yine 
Suudi Arabistan önderliğinde diğer Arap 
ülkelerinin Katar’dan büyükelçiliklerini 
çekmelerine neden olmuştu. Müslüman 
Kardeşlerin ‘demokratik seçim’ vurgusu 
ve ‘krallıklara’ sıcak bakmaması tüm 
Körfez ülkelerinde endişeye neden 
olmaktadır. Ortadoğu’da hemen hemen 
her ülkede var olan bu yapılanma Mısır 
darbesi sonrası ciddi yara almışken 
Katar’ın desteğe devam etmesi Suudi 
Arabistan’ın başını çektiği muhafazakâr 
krallıkların ve Mısır’daki askeri rejimin 
tepkisini çekti.”

Bununla birlikte istenilenin algı yönetimi 
olduğunu da dikkat çeken Işıksal, “Krizin 
nedenleri bunlar iken elbette bu sebepler 
açık bir şekilde dile getirilmek yerine 
dünya kamuoyunu etkilemek ve ‘algı 
yönetimi’ yapılmak için Katar’ın İran 
ve mezhep düşmanlığı yapmaması ve 
Hamas ve Müslüman Kardeşler’e desteği 
yerine, Nusra Cephesi’ni ve Irak Şam 
İslam Devleti (IŞİD) gibi radikal terör 
örgütlerine destek vermekle suçlanmıştır. 
Trump’ın acemice atılmış tweetleri de 
bunu gösterdi. Oysa eğer konu ‘samimi’ 
olarak İŞİD’e verilen destekse Suudi 
Arabistan ve Kuveyt’in de aynı listede 
olması gerekirdi” dedi.

Krizin üçüncü temel nedeni ise 2 milyon 
250 nüfusu ve 11,500 km2 küçük bir 
alanı kaplamasına rağmen Katar’ın 
Körfez’de Suudi Arabistan’ın tekelini 
kırabilecek tek ülke olmasıdır” diyerek 
sözlerine devam eden IŞIKSAL, “Zengin 
doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı 
sıra El Cezire gibi dünya çapındaki bir 
soft power (yumuşak güçe) sahip olan 
Katar son zamanlarda izlediği aktif 
siyasetle Suudileri rahatsız ediyordu. 
Katar’ın diğer körfez ülkelerine ve 
özellikle Suudi Arabistan ve Kuveyt’e 
nazaran daha liberal oluşu ve El 

‘Böl Ve Yönet’ Politikaları
IŞIKSAL Son Olarak Açıklamalarına Şu 
Şekilde Devam Etti;

“Sonuç olarak, son Katar Krizi bize 
Ortadoğu’da sergilenen temel sena-
ryonun aynen devam ettiğini sadece 
figüranların değiştiğini gösteriyor. 
Bölgede uzun uğraşlar sonucunda 
oluşturulan statükonun devamı 
hedeflendiğinden bu eski oyunun yeni 
bölgesel silahtarı Suudi Arabistan 
ABD tarafından bölgenin jandarması 
olarak görevlendirilmiş durumda. Aynı 
daha önceki dönemlerde Haşemit Irak 
Krallığının ve Şah’ın İran’ın olduğu gibi. 
Meşruiyetten yoksun rejimlerin ayakta 
kalmak için dış güçlere muhtaç olduğu 
bir coğrafyada ABD güdümündeki Batı 
dünyasının da bu zaafları kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmaya devam 
edecek olmasını kimse yadırgamasın. 
Ortadoğu halkları ‘böl ve yönet’ 
politikalarını anlamadığı ve rejimlerine 
hesap soramadığı sürece bu ve buna 
benzer krizler sürüp gitmeye devam 
edecektir.”

“Türkiye’nin dediğim gibi çok önü fırsat 
geçmiş durumda Çünkü Türkiye’nin 
Katar ile çok ciddi işlikileri var bir kere 
Türkiye’de çok ciddi bir Katar yatırımı 
var, aynı zamanda Türkiye’nin Katar’da 
bir askeri üssü söz konusu iki ülke 
arasındaki ilişkiler gerçekten çok güzel 
bir doğrultuda ilerliyor. Bu noktada 
TRUMP’ın Katar Emirini Beyaz Saraya 
çağırmış olması da asla Türkiye’nin 
arabulucu rolünün ne kadar önem 
verildiğini ve Türkiye’nin uzun dönemde 
bu imkanları iyi kullanarak, aslında 
tekrar bölgede kaybettiği bazı gücünü 
tekrar toparlaması için iyi bir fırsat 
yakaladı anlamına geliyor.

“Buradan da bahsettiğim gibi bu oyunun 
yani daha fazla sürmeyecek anlamına 
geliyor. Çünkü aslında bir Katar’a 
gözdağı vermeye çalışıldı. Katar’da bu 
mesajı aldı ama öte yandan Katar’ın 
daha çok kolay bir lokma olmadığı ortaya 
çıktı. Çünkü dediğim gibi arkada Türkiye 
var başka Güçler de var bundan dolayı 
TRUMP’ın şu anda bu yaptıkları hatadan 
belki de dönmek için bir orta yol bulma 
çabasında bunu da diyalog yolu ile 
çözmeye çalışıyorlar.”

tek ülke olan Suriye’deki Esad rejimine 
destek oluşu, İsrail ile hiçbir şekilde 
uzlaşmaması ve Filistin direnişine tam 
destek veren Hamas ve Hizbullah gibi 
örgütlere destek olması, devrim sonrası 
Tahran’daki ABD elçiliğinin tam 444 
gün işgal edilmesi, İran’ın Sovyetler ve 
sonrasında Rusya ile kurduğu yakın ilişki 
ve belki de en önemlisi İran’ın zengin 
petrol ve doğal gaz kaynaklarının Batılı 
şirketler tarafından kontrol edilemem-
esi İran’ın kara listede ilk sırada yer 
almasını sağladı. İran’ın yeni çevrelenme 
siyasetine Katar’ın istekli görünmemesi 
ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamid 
es-Sani’nin bölgedeki tüm ülkeleri 
mezhep ayrılıklarını bir kenara bırakarak 
uzlaşıya çağırması ABD ve bölgedeki en 
güçlü müttefiki Suudi Arabistan’ı çok 
rahatsız etmiştir. Bu noktada altı çizilm-
esi gereken en önemli nokta Katar’ın 
iddia edildiği gibi İran savunuculuğu 
yapmadığıdır. Tam tersine Katar yönetimi 
İran ile daha dengeli ilişkiler kurulmasını, 
bölgedeki mezhep savaşlarının bitmesini, 
İran’la mücadelenin bölge ülkelerini 
gereksiz yere zarara uğrattığını ve 
İsrail’e karşı mücadele eden Hizbullah ve 
Hamas’a karşı daha anlayışlı olunması 
gerektiği vurgulanmıştı. Bu noktayla 
bağlantılı olarak krizin ikinci ayağı al-
İhvan yani Müslüman Kardeşler, Hamas 
ve Hizbullah’dır. Uluslararası ilişkilerin 
temelinde olan çelişkiler bu krizde de 
kendini oldukça açık bir şekilde gösterdi” 
diye konuştu.

IŞIKSAL Açıklamalarına Şu 
Şekilde Devam Etti;
“Örnek vermek gerekirse yıllarca PKK’yı’ 
terör listesine almamak için ayak direten 
ve halen PKK’ın Suriye uzantısı YPG’yi 
ısrarla terör örgütü olarak kabul et-
meyen ABD ve Batılı müttefikleri, Filistin 
Devleti’nin seçilmiş hükümeti olan Ha-
mas, Lübnan’ın sosyo-kültürel ve siyasi 
alanında çok önemli bir rolü olan Hizbul-
lah ve Mısır’da kanlı bir askeri darbe 
sonrası devrilen ve sonrasında yasa dışı 
ilan edilen Müslüman Kardeşleri terörist 
olarak kabul ediyor. Aslında bu kriz ilk 
olarak 2014’de ortaya çıkmıştı. Mısır’ın 

Cezirenin de bu rahatlıkla Arap dünyası 
için ‘tabu’ sayılacak konuları irdel-
emeye başlaması beraberinde çeşitli 
sorunları da getirmişti. Bu rejimler için 
en tehlikeli konsept ‘değişim’di ve Katar 
bunu adeta gözlerinin içine sokuyordu. 
Katar artık Suudi Arabistan’ın telkin-
lerini koşulsuz uygulayacak bir küçük 
kardeşten çok daha ötesiydi. Bu nedenle 
kriz başladığında ilk olarak El Cezire 
bürolarının kapatılması ve orada çalışan 
gazetecilerin gözaltına alınması sürpriz 
değildir” şeklinde konuştu.

“Türkiye Açısından Durum 
Olumlu Değil”
Türkiye açısından da değerlendirmelerde 
bulunana IŞIKSAL, “Tüm bu gelişmelerin 
Türkiye açısından olumlu olmadığı açık. 
Türkiye’de çok ciddi Katar varlığı ve 
yatırımları var. Üstelik iki ülke enerji, dış 
siyaset ve askeri işbirliği konularında çok 
önemli aşamalar kaydetti. Türkiye’nin 
Katar’da bir askeri üs kurma hazırlıkları 
içinde olduğu da biliniyor. Türkiye 
Katar için bölgedeki en güvenli liman. 
Bu noktada Türkiye’nin çok dikkatli ve 
usta bir dış politika takip ederek bir 
‘seçim’ yapma zorunluğundan kendini 
kurtarması gerekiyor. Bundan dolayı kri-
zin bir an önce son bulması Türkiye’nin 
temel önceliği olmalıdır. Madalyonun 
öbür tarafından bakıldığında ise krizin 
büyümesi aslına TRUMP’ın ve bölgedeki 
statükonun ters tepmesine yol açabilir. 
Daha açık bir ifade ile normal zaman-
larda kolay kolay oluşmayacak Katar-
İran-Türkiye-Rusya ittifakı yeşerebilir” 
diye konuştu.

ABD ile ilgili olarak da, “Böyle bir 
senaryo ABD’nin yukarıda bahsettiğim 
temel bölgesel hedeflerinin tamamının 
tehlikeye girmesi anlamına gelecektir. 
Bu nedenle Trump’ın iç siyasetle de ilgili 
olduğunu düşündüğüm bu tür Showları 
sergilerken aşırıya kaçmaması herkesin 
faydasına olacaktır” şeklinde açıklama 
yaptı.

Doç. Dr. Hüseyin 
IŞIKSAL yapmış olduğu 
açıklamada öncelikli 
olarak yaşanan krizden 
bahsederek, “Suudi 

Arabistan önderliğinde 6 Arap ülkesinin 
Katar ile diplomatik ilişkileri kesme 
kararı ve hava sahalarını, kara sularını 
ve limanlarını Katar’a kapatmaları, 
Körfez bölgesinde son yıllarda görülen 
en büyük diplomatik krize neden oldu. 
Basra Körfezi’nde küçük bir yarımada 
olan Katar’ın kara ve hava bağlantıları 
kesilerek dünyadan izole edilmeye ve diz 
çökmeye zorlandı” dedi.

“1979 İslam Devrimine Kadar Sorun Ol-
mayan İran Bir Anda ABD İçin ‘En Büyük 
Tehdit’ Olarak Gösterildi”
Hüseyin Işıksal krizin nasıl okunması 
gerektiği hakkında da, “Öncelikle 
Ortadoğu sisteminin ‘nasıl oluşturulduğu’ 
ve ABD liderliğindeki Batılı güçlerin 
bölgesel önceliklerinin altının çizilm-
esinde yarar görüyorum. Ortadoğu’nun 
sınırları çizilirken doğal kaynakları olan 
ülkelerin küçük, az nüfuslu ve siyasi 
olarak Batı’ya muhtaç olması bunun 
aksine nüfusu ve potansiyeli olan 
Arap ülkelerinin (Mısır ve Suriye gibi) 
hemen hemen hiçbirinin önemli doğal 
kaynağı olmaması elbette rastlantı 
değildir. Bu noktadan hareketle kurulan 
Ortadoğu sistemi üç temel hedef üzerine 
oturtuldu: Birincisi, Petrol ve diğer yeraltı 
kaynakların ne pahasına olursa olsun 
‘dost’ ve ‘bağımlı’ rejimlerin elinde 
kalması, ikincisi, İsrail devletinin ne 
pahasına olursa olsun korunması ve 
bu devleti tehdit edebilecek herhangi 
bir rejimin yok edilmesi, üçüncüsü de, 
başta Sovyet Komünizmi, daha sonra 
Arap milliyetçiliği ve daha sonrada İslami 
hareketler olmak üzere oluşturulan 
statükoyu tehdit edebilecek herhangi 
bir gelişmenin önlenmesi. Bu noktadan 
hareketle, yukarıda saydığım üç temel 
hedefle bağlantılı olarak, hiç kuşkusuz 
Katar krizinin ana kaynağı Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran siya-
setidir. Trump’ın son Suudi Arabistan zi-
yaretinde tarihsel açıdan daha önce pek 
çok kez gözlemlediğimiz yeni bir ‘con-
tainment’ (çevreleme) siyaseti ile özelde 
İran genelde Şii yayılmacılığına karşı bir 
Sünni blok oluşturulması çabasının Katar 
krizinin temel nedeni olduğunu iddia 
etmek yanlış olmayacaktır. 1979 İslam 
Devrimine kadar ABD’nin bölgedeki en 
büyük müttefiki durumunda olan İran 
devrim sonrası en büyük düşman haline 
geldi. O zamana kadar sorun olmayan 
İran’ın Şiiliği bir anda ‘en büyük tehdit’ 
olarak gösterildi” ifadelerini kullandı.

“Elbette esas sorun İran’ın mezhep-
sel farklığı değil bölgede oluşturulan 
statükoyu tehdit etmesiydi” diyerek 
açıklamalarına devam eden Işıksal, 
“ABD’nin bölgede penetre edemediği 

Doç. Dr. Hüseyin 
IŞIKSAL Katar krizinin 
şifrelerini yorumladı
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin IŞIKSAL

 İhlas Haber Ajansına verdiği röportajda Katar krizinin şifrelerini yorumladı.
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Sağlık Bakanlığı İnisiyatif 
Üstlenmeli…
Thalassaemia, kanser gibi hastalıklar 
yanısıra, doğum yapan veya kaza geçiren 
insanların da kana ihtiyacı olduğunu 
belirten Dr. Remzi GARDİYANOĞLU, 
yeterli tedarikin tek yolunun, gönüllü, 
ücretsiz kan bağışçıları tarafından 
yapılan düzenli bağışlardan geçtiğini 
ifade etti. KKTC’de kan bağışının devlet 
poitikası olması gerektiğini vurgu-
layan Dr. GARDİYANOĞLU, geleceğin 
kan bağışcılarını şimdiden eğitilerek 
hazırlanması gerektiğini söyledi. Dr. 
GARDİYANOĞLU, Sağlık Bakanlığı’na 
çağrıda da bulunarak konuyla ilgili 
inisiyatif üstlenmesini istedi.

Erkekler 4, Kadınlar 3 Defa Yıda 
Kan Verebilir…
50 kg üzerinde kan düzeyi belli bir 
seviyede olan yaşı 18 ile 65 arasındaki 
herkesin kan verebileceğini söyleyen Dr. 
GARDİYANOĞLU, kan bağışının her hangi 
bir riski bulunmadığının altını çizdi. İnsan 
vücudunda 5-6 litre kan bulunduğunu 
belirten Dr. GARDİYANOĞLU, her kan 
verişte 450-500 cc kan verildiğini ve bu 
miktarın vücudumuz tarafından 3 ayda 
yerine konduğunu ifade etti.

VAROĞLU: İhtiyacımız Olan Kanı 
Alamıyoruz!
KKTC’deki Thalassaemia hastalarının 
aylık kan ihtiyacının 600 ünite olduğunu 
ifade eden Thalassemia Derneği Başkanı 
Ahmet VAROĞLU’da yaptığı konuşmada, 
ülkede ihtiyaç olan aylık kanın 1500 
ünite olduğunu söyledi. Bu ihtiyacın 
karşılanması için gönüllü ve sürekli kan 
bağışcılarına ihtiyaç olduğunu ifade eden 
VAROĞLU, ülkemizde ihtiyaç duyulan 
kanın toplanamadığının altını çizdi.

En Değerli Hediye Kan Verme-
ktir…
Bir Thalassemialı kişinin ortalama 
haftada 1 ile 5 ünite kana ihtiyacı 
olduğunu da ifade eden Varoğlu, 
Thalassemialı hastaların ihtiyacından 
az kan alabildiğine vurguladı. En değerli 
hediyenin kan vermek olduğunu ifade 
eden VAROĞLU, fuar süresince insanlara 
kan vermesi çağrısında bulundu. 
VAROĞLU son olarak, YDÜ Hastanesi 
başta olmak üzere kan veren ve toplayan 
bütün kurum ve kişilere teşekkür etti.

belirten Savaşan, Sağlık Bakanlığı, 
Eğitim Bakanlığı, Kızılay, üniversiteler 
ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle 
“Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı 
Projesi”nin başlatılması gerektiğine 
de inanç belirtti. Ahmet SAVAŞAN, 
“Dünya’nın pek çok yerinde olduğu gibi 
bizler de ülkemizde bu gibi projeler ve 
uygulamalar geliştirerek ilköğretim ve 
orta öğretim kurumları öğrencileri, ebev-
eynler, okul yöneticileri ve öğretmenlerde 
gönüllü ve sürekli kan bağışı konusunda-
ki bilinci arttırmalıyız” diye konuştu.

Farkındalık Kampanyaları 
Yapılmalı…
Projenin yerel alanda düzenlenecek 
farkındalık kampanyaları ile de 
desteklenmesi ve bütün topluma 
yaygınlaştırılmasının hayati önem 
taşıdığına işaret eden Savaşan, bütün 
paydaşların gönüllü ve sürekli kan bağışı

konusunda istekli olduğunu ifade ederek, 
böyle bir çalışma başlatılması halinde 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin projeye 
destek vereceğini sözlerine ekledi.

Kan Verme 10 – 18 Haziran 
Arasında Fuarda Devam Ede-
cek…
YDÜ Hastanesi olarak hizmet vermeye 

bulmaya veya vermeye çalışırız” diyen 
ALKAŞ, yapmamız gereken şeyin düzenli 
ve gönüllü kan vermek olduğunu ifade 
etti. Ülke insanını Devlet Hastaneleri 
ile YDÜ Hastanesine giderek kan 
bağışında bulunmaya çağıran ALKAŞ, 
“unutmayalım, kan vermek can vermek-
tir” diye konuştu.

KAYMAK; Kan Verelim, Can 
Verelim…
Kan vermenin en önemli insanı görev 
olduğunun altını çizen Mustafa KAY-
MAKda, kanın yapayının olmadığını, tek 
kaynağının insan olduğunu söyledi. Kana 
ihtiyacı olan kişilerin kanı insanlardan 
tedarik etmek zorunda olduğunu belirten 
Kaymak, “hepimiz sürekli ve gönüllü kan 
verelim can verelim” dedi.

GARDİYANOĞLU: Kan Devlet 
Politikası Olmalı…
Kanın alternatifi olmayan kaynağı sadece 
insan olan bir tedavi aracı olduğuna 
vurgu yapan Dr. Remzi GARDİYANOĞLU 
da konuşmasında, Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre her yıl 108 milyon kan 
bağışı yapıldığını, bunun yarısının, dünya 
nüfusunun %20’sinin yaşadığı gelir 
seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde 
gerçekleştiğini söyledi. Gelir seviyesinin

yüksek olduğu ülkelerdeki ortalama kan 
bağışı oranının, düşük gelirli ülkelerden 
9 kat fazla olduğunu ifade eden Dr. 
GARDİYANOĞLU, bir çok ülkede olduğu 
gibi KKTC’de de talebin, tedarikten fazla 
olduğunun altını çizdi.

başladıkları 2010 yılından bu yana 
“kan bağışı can bağışıdır” adıyla pek 
çok kampanya gerçekleştirdiklerini 
anımsatan Ahmet SAVAŞAN, Thalas-
saemia hastaları için Devlet Hastanesine 
verilmek üzere başlatılan kan bağışının 
10 – 18 Haziran 2017 tarihleri arasında  
‘41. KKTC Uluslararası Fuarı’nda YDÜ 
Hastanesi standında devam edeceğini 
söyledi. Amaçlarının gönüllü ve 
sürekli kan bağışı konusunda ülkedeki 
farkındalığın arttırılmasına katkı yapmak 
olduğunu ifade eden Savaşan “gelin kan 
verelim, can verelim” diye konuştu.

ERGÜÇLÜ: Tüm Halkımızı Kan 
Bağışı Yapmaya Davet Ediyo-
rum…
Kanın temin edilmesinde bütün insanlara 
önemli görevler düştüğünün altını çizen 
Sinema Sanatçısı Hazar ERGÜÇLÜ de 
yaptığı konuşmada, ülkemizde güvenilir, 
karşılıksız, gönüllü kan bağışı yapılması 
gerektiğine  vurgu yaptı. ERGÜÇLÜ “tüm 
halkımızı kan bağışına davet ediyorum. 
Kan verelim can verelim” dedi.

ALKAŞ; Kan Vermek Can Verme-
ktir…
Thalassaemia hastalarının sık sık kana 
ihtiyacı olduğuna değinen KKTC ve Türki-

yenin Tiyatro ve Sinema Sanatçısı 
Osman ALKAŞ da hiçbir rahatsızlığı 
olmayan insanların da zaman zaman 
kana ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, 
“Ne kadar kan verirsek o kadar tazele-
niriz. Unutmayalım kan vermek hayat 
kurtarır”dedi. “Kan vermeyi sadece bizim 
veya sevdiklerimizin başına kötü bir olay 
geldiği zaman hatırlar ve koşarak kan 

Serbest Çalışan Hekimler 
Birliği Başkanı ve Sağlık 
Turizmi Konseyi YK Üyesi Dr. 
Remzi GARDİYANOĞLU, Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası Başkanı 

Mustafa Kaymak, Genç İşadamları 
Derneği Başkanı Cemal GÜLERCAN, YDÜ 
Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs 
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet 
SAVAŞAN ile hayatını tiyatro ve sinemaya 
adamış, son yıllarda Türkiye’nin sevilen 
dizileri Öyle Bir Geçer Zaman ki, bu şehir 
arkandan gelecek gibi pek çok dizide 
rol alan ülkemizin sevilen ve başarılı 
Tiyatro ve Sinema sanatçısı Osman 
ALKAŞ, Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek 
Sosyete başta olmak üzere popüler 
dizilerde önemli roller üstlenen ülkemizin 
sevilen ve sempatik sanatçısı Hazar 
ERGÜÇLÜ’nün sürekli kan bağışçılığının 
önemine dikkat çekmek için bir araya 
gelerek kan verdi.

SAVAŞAN: Kan Bağışı 
Sürdürülebilir Bir Politikaya 
Dönüşmeli…
Kan bağışı gibi halk sağlığı veya 
sosyal konularda insanların iyilik 
yapmak istemelerine rağmen, birçok 
zamansal ve durumsal faktör nedeniyle 
bu sorumlulukların ötelendiğini ifade 
eden Ahmet SAVAŞAN, ülkemizde kan 
bağışının genellikle yakın bir dostun 
veya akrabanın ihtiyacı olduğu durumda 
gündeme geldiğine vurgu yaptı. Kanın tek 
kaynağının insan olduğunun altını çizen 
SAVAŞAN, bu gibi toplumsal konularda 
önemli olan noktanın düzenli ve gönüllü 
bağışçıların sağlanması ve kan bağışının 
sürdürülebilir bir politikaya ve uygulama-
ya dönüşmesi olduğunu söyledi.

Geleceğin Kan Bağışçılarının 
Kazanımı Projesi 
Başlatılmalı…
İnsanların dış görünüşleri farklı olsa da 
damarlarında akan kanın aynı olduğunu

Kan Bağışı, Can Bağışı 
Kampanyası Başladı

Ülkemizin sanat, iş, spor, sağlık ve eğitim alanlarındaki tanmış kişiler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin gelenekselleştirdiği “kan 
bağışı, can bağışı” kampanyasına katılarak, gönüllü ve sürekli kan bağışı yapılması konusunda halka çağrıda bulundu.

AHMET SAVAŞAN
YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi &
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı

Törende, Yakın 
Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Şenol 
BEKTAŞ, Fakülte 

Dekan Vekili Prof. Bozkurt KU-
RUÇ, Sahne Sanatları Fakültesi 
Genel Koordinatörü ve Oyunculuk 
Anasanat Dalı Başkanı Çetin Özen , 
öğretim görevlileri, öğrenciler, eski 
mezunlar,mezunlar ve aileleri katıldı. 
Kalabalık ve samimi bir ortamda 
gerçekleşen törende duygu dolu anlar 
yaşandı.

Çetin ÖZEN; ”KKTC’nin İlk 
Sahne Sanatları Fakül-
tesi Eğitiminde 12. Yılımızı 
Tamamladık”
Mezuniyet töreninde açılış 
konuşmasını yapan Fakülte Genel 
Koordinatörü ve Oyunculuk Anasanat 
Dalı Başkanı Çetin ÖZEN, 2005-
2006 akademik eğitim yılında 
eğitime başlayan KKTC’nin ilk 
Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro 
Bölümü”nde eğitimde 12. yılını 
tamamladıklarını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne 
Sanatları Fakültesinin, KKTC’nin ve 
Türkiye’nin alanındada en iyi hoca-
larla öğrenciler yetiştirdiğini belirten 
ÖZEN, Sahne Sanatları Fakültesi nin 
açıldığı yıldan itibaren 9.mezunlarını 
vererek,toplam bugünkü öğrencilerle 
birlikte 59 mezun vermenin gururunu 
yaşadıklarını söyledi.

Çetin ÖZEN, bugüne kadar mezun 
olan öğrencilerin bugün gerek 
KKTC’de gerekse TC’de başta Devlet 
Tiyatroları, özel tiyatrolar ve şehir 
tiyatrolarında başarılı bir şekilde 
görev aldıklarını ve Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni gururla temsil ettikler-
ini sözlerine ekledi. ÖZEN, bu özel

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, mezun 
öğrencilere hayatın bir mücadele 
olduğunu, mücadele etmeden 
hiçbirşeyin kazanılamayacağını, 
bunların kendilerinin moralini 
bozmamasını ve kendilerine güven-
lerinin tam olması gerektiğini söyley-
erek bundan sonraki yaşamlarında  
başarılar diledi.

Sahne Sanatları Fakültesi öğretim 
görevlileri Cihan Ünal, Murat Atak, 
Hilmi Özen, Prof. Dr. Cavanşir 
GULIYEV, Neriman EROZ, Ahmet 
ZEYIN, Özlem ÖZKARAN, İsmihan 
Yorgancı mezun öğrencilere meslek 
yaşamlarında başarılar dilediler.

Mezun Öğrenciler 
Konuşmalarıyla Duygulu 
Anlar Yaşattılar
Son olarak, Mezun öğrenciler 
hocalarına hitaben  yapatıkları 
konuşmada duygusal anlar 
yaşattılar. Mezun öğrenciler böyle 
bir eğitim kadrosundan  aldıkları 
dört yıllık eğitim  karşısında çok şey 
öğrendiklerini dile getirdiler. Mezunlar  
sözlerine aile olmanın ne olduğunu, 
eğitimin, disiplinin ne olduğunu bu 
dört yılda öğrendiklerini, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde öğrendiklerini ve 
mezun olduktan sonra aldıkları bu 
eğitim sayesinde gittikleri her yerde 
çok fazla çalışarak “Oyunculuk” 
alanında başarılı olacaklarını ve YDÜ 
Sahne Sanatları Fakültesin birer 
temsilcisi olarak çalışacaklarının 
altını çizdiler.

Konuşmaların ardından mezun olan 
öğrenciler sırasıyla diplomalarını 
alarak sevinçlerini aileleri ve öğretim 
görevlileri ile birlikte paylaştılar.

“Türkiyede ve Kuzey Kıbrıs’ta Hemşirelik 
Eğitiminin Geçmişten Bugüne Gelmesine 
Öğrenci Gözüyle Bakış” adlı bildirileri 
sundular.

Ayrıca, Özdem NURLUÖZ Danışmanlığında 
Kübra ÜNLÜ, “Hemşirelikte Mükemmel-
lik ve Mıknatıs Hastane Kavramlarının 
İlişkisi” Kübra ÜNLÜ, Pınar TAŞTAN, Eda 
AKSOY, Hazal KIZARTICI, Fatma ÖZDEMİR, 
Mehmet ÇETİN, Zeynep KARAMAN “Yeni 
Kuşak Girişimci Hemşirelerin Hasta 
Bakım Sürecinde Yapabilecekleri” Özdem 
NURLUÖZ ve Samin ESMAİLZADEH 
Danışmanlığında, Elif ÖZTÜRK, Mehmet 
DAĞDELEN, Fatma DERE, Cansu BİNGÖL, 
Emre AYDINERİ, Elmaziye ÖZGÜRLÜ 
“KKTC’de Toplumun Erkek Hemşirelere 
Bakışı ve Algısının İncelenmesi ” adlı 
bildiri ve posterleri başarıyla sundular.

günde yanlarında olmasından dolayı 
mezuniyet törenine katılan herkese 
teşekkürlerini sundu. 

Prof. M. Bozkurt KURUÇ; “ 
Başarılı, Disiplinli, İyi Birer 
Aktör Olun”
Sahne Sanatları Fakültesi Dekan 
Vekili  Prof. M.Bozkurt KURUÇ’da 
törende yaptığı konuşmada mezun 
gençlerin yeni yaşamlarında başarılı, 
disiplinli, iyi birer aktör olmalarını 
istedi. KURUÇ mezunların yollarının 
açık olmasını temenni ederek meslek 
yaşamlarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ; 
“Oyunculuk Ciddi Bir 
Meslek, Hafife Almayın Ve 
Performansınızla Topluma 
Örnek Olun”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ 
ise, törende yaptığı konuşmada, 
mezunlar ile ailelerini kutlayarak 
onlar adına çok mutlu olduğunu 
belirtti. BEKTAŞ oyunculuğun ciddi bir 
meslek olduğunu hafife alınmaması 
gerektiğini dile getirdi ve mezunların 
oyunlarıyla, performanslarıya 
topluma örnek olmalarını söyledi.

Şenol BEKTAŞ, öğrencilere 
çok güçlü bir kadrodan eğitim 
aldıklarını ve hocalarını her zaman 
örnek almalarını önererek, ileriki 
yaşamlarında çok alkış toplamak 
isterlerse çok çalışmları gerktiğini 
belirtti. BEKTAŞ ,daha önce mezun 
olan arkadaşlarının başarılarının  
mezun olan öğrencilere örnek teşkil 
etmesini,mezun arkadaşlarının bugün 
Diyarbakır’da, Sivas’ta, Bursa’da, 
Eskişehir’de, Ankara’da , İstanbul’da, 
İzmir’de ve Kıbrıs’ta çalışmakta 
olduklarını bilmelerini istedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim 
elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Özdem 
NURLUÖZ, Uzm. Samineh ESMAİLZADEH 
Danışmanlığında, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü öğrencileri yoğun katılımı ile 
İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
düzenlenen 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci 
Kongresi’ne (UHOK) ve E.Ü. MÖTBE Kültür 
Merkezi İzmirde düzenlenen I. Uluslararası 
IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kon-
gresine (ÖHDER) katılarak poster ve sözel 
bildirilerini sundu.

I. ÖHDER, Uluslararası IV. Ulusal Bireysel 
Gelişim Günleri Kongresi E.Ü. MÖTBE Kül-
tür Merkezinde gerçekleştirilen Kongrede, 
Özdem NURLUÖZ Danışmanlığında Yakın 
Doğu Üniversitesi öğrencileri Merve GÜR, 
Sevda OĞUZ, Gülşah ÖZEL, Ebru EŞMELİ 

Tiyatro Bölümü 
Mezuniyet Töreni 

Yapıldı

YDÜ Hemşirelik Bölümü 
İstanbul ve İzmir’de 

Başarıyla Temsil Edildi

“Ritim Müzik Eğitimi 
ve Maske Kukla” 

Atölyesi 
Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi 2016-2017 Tiyatro 
Bölümü fakültelerinde gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencileri 

İstanbul ve İzmir’de Gerçekleştirilen Kongrelerde 
Başarıyla Temsil Edildi.

ve “Ritim Öğreniyorum” adlı üç ayrı 
oturumda çalışmalarını gerçekleştirdi.

“Hikayemi Canlandırıyorum”, “Dans 
Ediyorum” ve “Ritim Öğreniyorum” 
adlı atölye çalışmaları, 7-9 yaş 
öğrencilerinin katılılımıyla toplam 
14 öğrenci ile gerçekleştirildi. Gerek 
öğrenciler gerekse aileler tarafından 
büyük  beğeni  alan çalışmaların  
ileri ki zamanlarda daha farklı 
atölye ve daha farklı yaş grupları ile 
tekrarlanacağı  bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans 
Programı “Ritim Müzik Eğitimi ve 
Maske/Kukla “ Atölyesi ni başarılı 
şeklide gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneğinde 
Uz. Seçil Besim ve Yrd. Doç Dr. 
Emine KIVANÇ ÖZTUĞ yönetiminde 
gerçekleştirilen atölye çalışmasında 
yüksek lisans öğrencilerinden;  Ruhsan 
ANKAY, Özlem ÖZKARAM, Ceren 
ÇELİK ve Sezgi İNAMLIK “Hikayemi 
Canlandırıyorum”, “Dans Ediyorum” 
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Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Elemanları Kıbrıs’ta Yetişen Bitkilerin 
İnsan Sağlığı Üzerindeki Önemini Araştırıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim 
elemanları tarafından Kıbrıs 
bitkileri üzerinde yürütülen bilimsel 
araştırmalar tıbbi bitkilerin sağlıkta 
kullanımını içeren 3. Uluslararası 
Akdeniz Ülkeleri Tıbbi ve Aromatik 
Bitkileri Sempozyumu (MESMAP-
2017)’nda anlatıldı.

Tüm Akdeniz Ülkeleri yanı sıra çeşitli 
Avrupa ülkeleri ile Hindistan, Tayland, 
Peru, Kuzey ve Güney Afrika’dan çok 
sayıda araştırmacının katılımıyla 
Girne Merit Park Hotel’de gerçekleşen 
sempozyumda,  aromatik ve tıbbi 
bitkiler, tıbbi bitkilerin sağlıkta 
kullanımına ilişkin birçok sözlü ve 
poster sunumu yapıldı.

Sempozyumda Yakın Doğu Üniver-
sitesini temsil eden grup, Kıbrıs’ta 
yetişen bazı bitkilerin insan sağlığına 
etkileri ile harnubun eczacılıkta 
kullanılması konulu 3 sunum 
gerçekleştirdi. Sempozyumda ayrıca 
iki sözlü bildiri de sunuldu.

Kıbrıs’ta yetişen harnup, 
molahiya ile ev bahçe ve 
tıbbi bitkileri üzerindeki 
araştırmalar anlatıldı…

hazırladıkları “Lefke’nin Ev Bahçe 
Bitkileri ve Tıbbı Bitkileri” başlıklı 
bildirisini de sözlü olarak sundu. Doç. 
Dr. Özge ÖZDEN FULLER sunumunda, 
Kıbrıs’taki geleneksel ev bahçelerinde 
yetiştirilmekte olan otsu bitkilerin 
insan sağlığı açısından önemine 
vurgu yaptı.

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ve Eczacılık Fakültesi işbirliğinde 
yapılan “Corchorus olitorus (Mo-
lahiya) Yaprak Ekstrelerinin Kolon 
Adenokarsinoma Hücre Hatlarında 
Apoptik Etkisi” başlıklı sözlü sunum 
da Günsu Soykut tarafından yapıldı. 
YDÜ Farmakognozi Doktora öğrencisi 
Libya’lı Najat Agiel’in  “Libya’nın 
Aromatik Bitkileri” ile ilgili posteri de 
özellikle Kuzey Afrika’lı araştırmacılar 
tarafından büyük ilgi gördü.

Kıbrıs’ın Bitki Çeşitliliği 
Önemli Tıbbi ve Ekonomik 
Değere Sahip
YDÜ Eczacılık Fakültesi Farmakog-
nozi/Fitofarmasi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Filiz MERİÇLİ, Akdeniz’in 3. büyük 
adası olan  Kıbrıs’ta yetişen bitkilerin 
eczacılıkta değerlendirilmesine yöne-
lik daha çok proje geliştireceklerini 
belirtti. 

Yakın Doğu Üniversitesi araştımacılarının 
posterleri olması dikkat çekerken, poster 
bildirileri, içerik ve görsel açıdan ilgi ve 
beğeniyle izlendi.

Hem Bildiri Sundular Hem de 
Birçok Oturuma Başkanlık 
Yaptılar…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN ile 
Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. Filiz 
MERİÇLİ ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Eşref ÇELİK ile Veteriner 
Fakültesinden Dr. Ayfer FINDIK sözlü 
bildiri sundukları kongrede oturum 
başkanlıkları da yaptılar.

Kongrede Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim 
üyelerinden; Prof. Dr. Emine KOÇ, Prof. 
Dr. Ali Hikmet MERİÇLİ, Prof. Dr. Filiz 
MERİÇLİ, Prof. Dr. Behzat NOYAN, Prof. Dr. 
Murat SAYAN, Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
Doç. Dr. Terin ADALI, Doç. Dr. Ulaş ÖZ, 
Doç. Dr. Kaya SÜER, Doç. Dr. Pınar TULAY, 
Doç. Dr. Ulaş YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. Aslı 
AYKAÇ, Yrd. Doç. Dr. Eda BECER, Yrd. Doç. 
Dr. Banu KEŞANLI, Yrd. Doç. Dr. Meryem 
GÜVENİR, Yrd. Doç. Dr. Serdar SUSEVER, 
Yrd. Doç. Dr Tuğçe BALCI, Dr. Günsu 
SOYKURT, Arş. Grv. Niyazi ŞENTÜRK ise 
poster bildirileri sundu.

Avrupa ülkeleri yanında Çin, Japonya, 
Tayvan, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkel-
erden de farklı alanlardan araştırmacıların 
buluşmasına vesile olan kongrede yeni 
ortak projeler oluşturulması ile ilgili 
görüşmelere fırsat yarattı.

Yakın Doğu Üniversitesinin sağlık 
alanındaki fakültelerinde görev yapan 
öğretim elemanları yaptıkları araştırma 
sonuçlarını sundukları 2017 Avrupa Bi-
yoteknoloji Kongresi’nde, sözlü ve poster 
bildirileriyle en fazla bilimsel katkı yapan 
üniversite ünvanını aldı.

Eurobiotech ve European Biotechnology 
Thematic Network Assocciation tarafından 
Mayıs ayında Dubrovnik’te, Zagrep 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzen-
lenen kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık, Diş Hekimliği, Tıp, Veterinerlik 
ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile sağlıkla 
ilgili Mühendislik (Biyomedikal Mühendis-
lik) bölümlerinden öğretim üyelerinin ve 
yardımcılarının sunduğu 4 sözlü ve 25 
poster bildiri ile kongreye en fazla bilimsel 
katkı yapan üniversite ünvanını aldı.

Sözlü Sunum Birincilik Ödülü 
Yakın Doğu Üniversitesine 
Verildi…
Kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Biyoloji öğretim üyesi 
Yrd. Doç Dr. Mahmut Ç. ERGÖREN insan 
genetiği alanındaki “İnsan genomundaki 
trans- ve cis- regülasyon kontrolü” adlı 
çalışması ile Avrupa Biyoteknoloji Kon-
gresi 2017, Sözlü Sunum Birincilik Ödülü 
olan Prof. Maripia Viola MAGNİ, EBTNA 
Ödülü’nü kazandı.

Sunulan Poster Bildirileri Dikkat 
Çekti…
Kongrede, Türkiye’deki üniversitelerden 
gelen 80 poster bildiriden 25 tanesinin

Sempozyumda, YDÜ Bilimsel 
Araştırma Projeleri (BAP) tarafından 
desteklenen, tipik Akdeniz florası 
bitkisi olan ve Kuzey Kıbrıs’ta 
da yaygın olarak yetişen harnup 
(Ceratonia siliqua) meyvelerinden 
kilo kontrolü ve diyabet sorunlarında 
yararlanılacak çiğneme tabletleri 
formülasyon çalışmaları ile ilgili proje 
sonuçlarının bir bölümü poster olarak 
sunuldu.

Yine Kuzey Kıbrıs’ta yaygın olan kekik 
(Thymus capitatus) uçucu yağı ile 
hazırlanan antiseptik ağız gargarası 
ile ilgili poster sunumu da yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Bi-
yomühendislik Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Terin ADALI, Leila KIRİMİZANRDİ, 
Chidi WİLSON NWEKWO, Dudu 
ÖZKUM Yavuz ile birlikte hazırladıkları 
“Keten Yağı İçeren İpek Lifli Mikro-
partiküllerin Sentezi ve Karakteri-
zasyonu” başlıklı bildirisini, sözlü 
sunum şeklinde gerçekleştirdi.

Sempozyumda Oturum Başkanlığı 
görevini de üstelenen Yakın Doğu 
Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Özge ÖZDEN 
FULLER, Mariam Gökçebağ ile birlikte

YDÜ, 2017 Avrupa 
Biyoteknoloji Kongresi’nde En 

Fazla Araştırma Bildirisi Sunumu 
Yapan Üniversite Oldu

YDÜ, MESMAP 2017 
Sempozyumunda 

Temsil Edildi

Uzm. Psikolog Meryem KARAAZİZ, 
yaptığı sunumda, günlük hayatımızın  
gerçeği olan  stressin olumlu ve 
olumsuz etkilerinden bahsederek, 
stres ile nasıl baş edilebileceğini ve 
neler yapılabileceği konusunda bilgiler 
paylaştı. 

Stresten uzaklaşmanın sanıldığı kadar 
zor olmadığını dile getiren Uzm. Psikolog 
KARAAZİZ, stresten kaçınmaya odak-
lanmaktan vazgeçmemiz, kendimizi 
tanımaya yönelmemiz  ve hangi önemli 
durumlar bizi strese sokuyor, hangi 
durumlar bizi stresten koruyor 

Madde Bağımlılığı Toplumsal 
Çöküş Sağlıyor…
Önemli toplumsal sorunlardan biri olan 
madde bağımlılığına dikkat çeken Psiki-
yatrist Mehmet ÇAKICI da, uyuşturucu 
ve uyarıcı maddelerin, merkezi sinir 
sistemini etkileyerek kişinin ruhsal ve 
fiziksel bozduğunu ve bu durum fiziksel 
ve ruhsal bağımlılığa dönüştüğünü 
anlattı.

Psikiyatrist ÇAKICI, sonuç olarak 
toplumsal ekonomik ve so-
syal çöküntünün oluştuğunu , 
eğitim kurumlarının işlevselliğini 
bertaraf ettiğini belirterek, uyuşturucu 
kullanımına sebep olan faktörlerin ayrı 
ayrı tespit edilmesi ile bu sorununun 
arz ve talep boyutlarıyla ele alınması 
gerektiğini söyledi.

jik Şiddet)” ve “Madde Bağımlılığı” 
konuları hakkında bilgiler verildi. Yakın 
Doğu Üniversitesi Tanıtım Ofisi’nden 
verilen bilgide, rehberlik eğitim 
uygulamalarının öğrencilerin zihinsel 
bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini 
desteklemeyi hedeflediğini bu nedenle 
de rehber öğretmenlerin  toplumsal 
sorunlara karşı farkındalığı sağlayarak 
mesleki gelişimde yeniliği öp planda 
tutarak  seminerler düzenlendiği ifade 
edildi.

Stres ile Başa Çıkma 
Yöntemleri Anlatıldı…

durumlarının fark edilmesi gerektiğine 
dikkat çekti.  Meryem KARAAZİZ, olum-
suz düşünceler yerine olumlulara odak-
lanma ve spor yapma gibi faaliyetlerin 
stresten uzak tuttuğunu örnekledi.

İş Yerinde Agresif Davranışlar 
Çalışanı Yıldırma Yöntemi
Uzm. Klinik Psikolog İpek ÖZSOY da 
yaptığı sunumda, iş yerinde agresif 
davranışlar ve mobbing tanımlarını 
yaparak örnekler verdi. İş ortamında 
bir veya birkaç kişinin yaptığı, bir 
veya daha fazla çalışana zarar 
veren davranışların agresif olarak 
adlandırıldığını anlatan Uzm. Psikolog 
ÖZSOY, bu durumun ‘yıldırma/mobbing’ 
olarak adlandırıldığını tarif etti.

Yıldırma sürecinde kurbanların, sözel, 
sözel olmayan, psikolojik ya da fiziksel 
şiddete maruz kalabildiğine dikkat 
çeken İpek ÖZSOY, iş yerindeki agresif 
davranışın yıldırma/mobbing olarak 
adlandırılabilmesi için şiddetin sis-
tematik ve devamlı olması gerektiğini 
söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tanıtım 
Ofisi tarafından orta eğitim rehber 
öğretmenlerine yönelik “Toplumsal 
Sorunlar” konulu seminer düzenlendi. 
Ülke genelindeki okullardan rehber 
öğretmenlerin katıldığı seminere, 
Psikiyatrist  Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 
Uzm. Psikolog Meryem KARAAZİZ ve  
Uzm. Klinik Psikolog İpek ÖZSOY’un 
konuşmacı olarak katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Salon 101`de düzenlenen seminerde 
öğretmenlere, “Stres ile Başa Çıkma”,  
“Mobbing / Yıldırma (İş Yerinde Psikolo-

Rehber Öğretmenlere Toplumsal Sorunlar Odaklı Seminer Düzenlendi

sayı, 1,9 ribaunt, 3,2 asist ve 3,1 
top çalma ortalamalarıyla oynadı. 
Türkiye’de ilk kez forma giyecek 
olan Kim MESTDAGH, 2014/2015 
sezonunda Belçika’nın Castors Braine 
takımıyla Eurocup Women’da final 
oynama başarısı gösterdi. Kim, taşıdığı 
formayla 14.8 sayı, 3.6 ribaunt, 2.6 
asist kaydetti.

Disiplin Yönergesi’nin 24. maddesi 
gereğince verilen 3 ay hak mahru-
miyeti ve 10.000,00-TL para cezası, 
Tahkim Kurulu tarafından yapılan 
incelemeler sonucunda alınan karar 
doğrultusunda kaldırıldı” denildi.

alarak 11,8 sayı, 6,6 ribaunt ve 2,1 asist  
ile etkili bir performans gösterdi. Takımı 
Bellona AGÜ ile Eurocup Women’da final 
oynayan Ann WAUTERS, %58.3 saha içi 
isabetiyle 10,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,3 
asist istatistikleriyle  sezonu tamamladı.

2000 yılında WNBA draftında Cleveland 
Rockers tarafından ilk sıradan seçilen 
WAUTERS, birinci sıradan seçilme 
başarısı gösteren ilk Avrupalı basket-
bolcu olarak tarihe geçti. WNBA’de 9 
sezon forma giyen Ann WAUTERS, 2005 
yılında WNBA All Star organizasyonunda 
da boy gösterdi.

WAUTERS’la Başarılı Bir Sezon 
Temennisinde Bulunuldu
Transferle ilgili açıklamada bulunan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı Genel Koordinatörü 
Murat Tümer,  “Geçen sezonun 3 kupalı 
takımına takviye yapmaya başladık. İlk 
olarak yolumuzu ayırdığımız Angelica 
ROBINSON’un yerine Avrupa’nın en 
tecrübeli oyuncularından geçen sezonu 
Bellona AGÜ’de geçiren Ann WAUT-
ERS ile anlaştık.  Lider karakteri ve eşi 
benzeri bulunmayan tecrübesiyle Ann 
WAUTERS’a Yakın Doğu Üniversitesi 
forması altında başarılarla dolu bir sezon 
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Etkili Dış Şut Özelliği ile Dik-
kat Çekiyor…
1990 doğumlu 1.79 boyundaki Kim, 2 
numaralı pozisyonda etkili olmasıyla 
dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz sezon 
Fransa Ligi’nde maç başı 23 dakika 
sahada kalan 27 yaşındaki başarılı 
şutör,  9,7 sayı, 3 ribaunt, 2,4 asist ve 
2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Flammes Carolo Basket takımının Eu-
rocup Women’da en skorer oyuncusu 
olarak dikkat çeken Belçikalı oyuncu, 
turnuvada maç başı 30 dakika süre 
alırken, %52 3’lük isabetiyle 14,8 

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü 
tarafından yapılan açıklamada, 
“09.05.2017 tarihinde İstanbul’da 
oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü 
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 
Play-Off Final müsabakasında, Yakın 
Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı 
Işık EYİGÜNGÖR’e, hak mahrumiyeti 
cezası bulunduğu halde protokol 
tribününe girmesi sebebiyle Basketbol

Geçtiğimiz sezon ligin en güçlü yerli ile 
yabancı oyuncu kadrolarından birine 
sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı Şutör 
Kim MESTDAGH’ı da kadrosuna kattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Spor Kulübü 
yaptığı açıklamada, 2015/2016 ve 
2016/2017 sezonlarında Fransa’nın 
Flammes Carolo Basket takımında 
forma giyen Belçikalı Milli oyuncu 
Kim MESTDAGH’ın önümüzdeki sezon 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin formasını 
giyeceği duyuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü 
Başkanı Işık EYİGÜNGÖR’e, Fen-
erbahçe ile oynanan play off final 
müsabakası ilk karşılaşmasında 
yaşanan olaylardan dolayı verilen 1 ay 
hak mahrumiyeti cezasının ardından 
ikinci maçta protokol tribününe girdiği 
gerekçesi ile verilen 3 aylık hak 
mahrumiyeti ve 10 bin TL’lik para 
cezasının Tahkim Kurul’u tarafından 
kaldırıldığı bildirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
sezonu şampiyon tamamlayan Yakın 
Doğu Üniversitesi, Belçikalı pivot 
Ann WAUTERS’ı kadrosuna katarak 
yeni sezon öncesi önemli bir transfer 
gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı Spor Kulübünden yapılan 
açıklamada, “Geçen yıl Los Angeles 
Sparks ile WNBA şampiyonluğu yaşayıp 
ardından Bellona AGÜ ile başarılı bir 
sezon geçiren Belçikalı milli pivot Ann 
WAUTERS’ı transfer ettiği belirtildi.

Euroleague Women Tarihinin En 
Çok Sayı Atan Oyuncusu…
Euroleague Women’da kaydettiği 3682 
sayıyla turnuvanın gelmiş geçmiş en 
skorer oyuncusu unvanını elinde bulun-
duran 1980 doğumlu, 1.95 boyundaki 
Ann Wauters, kariyerinde 4 Euroleague 
Women şampiyonluğunun yanı sıra 5 kez 
Avrupa’da Yılın Kadın Oyuncusu ve 3 kez 
de Euroleague Final Four MVP’si seçilme 
başarısı gösterdi.

18 yaşından beri profesyonel seviyede 
basketbol oynayıp Avrupa kariyerinde 
sayısız şampiyonluk yaşayan tecrübeli 
pivot, geçtiğimiz sezon Bellona AGÜ 
formasıyla Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde ortalama 28:44 dakika süre

KIM MESTDAGH ile 
Anlaşmaya Varıldı

ANN WAUTERS 
Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde!

Tahkim Kurulu Işık EYİGÜNGÖR’e 
Verilen Cezayı Kaldırdı


