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Uygulamalı Deney 
Havyanları Kursu’na Yoğun 
İlgi

Yakın Doğu Üniversitesi,
Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ı 
Konuk Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel 
Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 
(DESAM) ve Deney Hayvanları 
Araştırma Merkezi (DEHAM) işbirliği 
ile “Uygulamalı Deney Hayvanları 
Kursu” düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 
Bilim Dünyasının Farklı Konu ve 
Konuklarını Ele Aldığı “Bilim 
Üretmek İçin 100 Neden” Adlı 
Seminer Dizisinin Yedincisi, 
İnovasyon ve Patent Konularında 
Uzman Olan, Medipol 
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Aynı 
Zamanda TÜBİTAK Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın 
Katılımıyla Gerçekleşti.

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 3’DE

de katılımıyla belediye akad-
emisi kurmayı hedefliyoruz. Bu 
vesileyle güzel bir başlangıç 
olacağını düşünüyorum. Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin de bu konuya 
gösterdiği hassasiyetten dolayı da 
teşekkür ederim” dedi.

Doç. Dr. İrfan S.Günsel; “Üni-
versiteler Toplumun Dokuma 
Tezgahlarıdır.”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Gün-
sel ise protokolde yaptığı konuşmada, 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak her 
türlü işbirliğinin KKTC’yi, yaşadıkları 
toprakları geliştirdiğine inandıklarını 
belirtti.

Doç. Dr. Günsel, işbirliğinden kuvvet 
doğar sözünü tam sözlük anlamında 
inanan ve uygulayan bir kurum 
olduklarını kaydederken, Kurucu 
Rektör Dr. Suat İ.Günsel’in de tabiri 
ile “Üniversiteler toplumun dokuma 
tezgahlarıdır.” diyerek, sanatın, 
kültürün, bilimin üretildiği bir yer 
olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr.İrfan S. Günsel; “Bel-
ediyelerimiz Hayatımıza En 
Çok Dokunan Kurumlardır”
Günsel; “Üniversiteler, genç beyinler-
in, genç yüreklerin sahip olduğu yer-
lerdir. Belediyelerimiz de hayatımıza 
en çok dokunan kurumlardır. Bu genç 
beyinlerin enerjisini, belediyelerimizin 
gelişmesine, dolayısıyla direkt olarak 
hayat kalitemizin gelişmesine aktara-
bilmek bize mutluluk verecektir.”dedi.
Günsel, Üniversitelerin bulunduğu 
kente ve şehre zarar verme ihtimalin-
in olmadığı gibi hakkı da olmadığını , 
“tüm kaynaklarını, bilgisini, üreteceği 
ilmi, sanatı,enerjiyi, kentine, şehrine 
aktarmalıdır. Bu protokol de buna 
imkan verecektir” diyerek imzalanan 
protokolün hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. 
Benli protokole imza koydu.

Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Gökçekuş’da 
hazır bulundu. 

Benli: “Güzel Bir Başlangıç 
Olacağını Düşünüyorum”
Protokolde KTBB Başkanı Ahmet 
Y. Benli, Kıbrıs Türk Halkının her 
kuruş vergisinin en etkin hizmete 
dönüştürülmesinin mekanizmasını 
geliştirmek olduğunu ve belediyelerin 
ihtiyaçları doğrultusunda bu protokole 
imza koyacaklarını belirtti.

Benli; “Belediye teşkilatlarının bu 
konuda uzmanlıklarını geliştirmelerine 
yönelik akademik çalışmalara 
ihtiyaçları var. belediyelerin genel 
anlamda nasıl bir şekil alacağının 
tartışılacağı ve belediye hizmet 
kalitesinin yükseltilmesine hizmet 
olarak beldediye teşkilat yapısının 
personelinin geliştirilmesi adına 
üniversitelerle çalışmayı önemsi-
yoruz. Bu çerçevede de ülkemizin 
güzide ülkeleriyle de sınırlı sayıda 
protokollerimiz vardır. Bunlardan bir 
tanesi de Yakın Doğu Üniversitesi’dir. 
En nihayetinde de üniversitelerin

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği arasında; karşılıklı 
bilgi ve deneyimleri paylaşmak, 
ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı 
akademik/yönetsel personel görev-
lendirme ile projeler gerçekleştirmek, 
ortak çalışmaların ve yeni girişimlerin 
yapılmasını desteklemek, eğitim, 
seminer, çalıştay düzenlemek 
ve hizmet içi eğitimler sağlamak 
amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre; protokole Yakın Doğu Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. Günsel ile Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli 
Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli imza 
koydu.

Protokol törenine, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. 
Benli, Birlik Genel Sekreteri Hüseyin 
Köle, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Doç. Dr. Mustafa Kurt ve Öğretim

Kıbrıs Türk Belediyeler 
Birliği ile İşbirliği 

Protokolü İmzalandı

YDÜ, İspanyol Boğasını 
Rahat Geçti
FIBA Euroleauge 11 maçında evinde 
İspanya’nın Perfumerias Avenida 
takımını konuk eden Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
maçı 80-56 kazandı.

DETAYLAR 7’DE

SPOR



İncelenecek…
Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
üniversiteye kazandırılan Agilent 5977B 
sistemi ile Eczacılık Fakültesi öğretim 
görevlilerinin yürüttüğü “Kuzey Kıbrıs’ın 
Aromatik Bitkileri Üzerine Araştırmalar” 
isimli projenin analizleri yapılacak. Pro-
jede, Kuzey Kıbrıs florasına dahil aromatik 
bitkilerin uçucu yağlarının analizlerinin 
yapılması amaçlanıyor.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in yönetici 
olduğu projede Prof. Dr. İhsan Çalış, Doç. 
Dr. Dudu Özkum Yavuz, Arş. Gör. Azmi 
Hanoğlu, Arş. Gör. Duygun Hanoğlu, Arş. 
Gör. Omar Mustafa Aburwais ve Arş. Gör. 
Mhmuod Zughdani de araştırmacı olarak 
görev alıyor.

Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim 
Dalı Araştırma Laboratuvarı’nda kurulan 
sistemle, Kuzey Kıbrıs florasına dahil aro-
matik bitkilerin uçucu yağlarının analizleri 
yapılması amaçlanıyor.

GC/MS sistemi her türlü uçucu kimyasalın 
analizini de yapabilme özelliğine sahiptir. 
Sisteme entegre ticari ve özel GC/MS

satın alması aynı zamanda da sosyal 
sorumluluk çerçecesinde çocukların 
ihtiyaçlarına katkıda bulunmasının 
hedeflendiği belirtildi. 

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. 
Gökçe Keçeci ise yaptığı açıklamada; 
“İletişim Fakültesi akademik ve idari 
kadrosu olarak; bir bütünün parçası 
olduğumuz gerçeğini kabullenip “Biz” 
olmaya karar verdik. Öğrendiğimiz 
ve öğrettiğimiz bilimsel gerçekleri, 
toplumla paylaşma misyonumuzdan 
da hareketle, sosyal sorumluluklarımızı 
tümüyle “Biz” olabilme rüyasıyla 
birleştirip küçük ama değerli bir 
dokunuş yapmak istedik” dedi.

Biz Fotograf Sergisi için hazırlana resmi 
web sayfası’dan (www.bizfotograf-
sergisi.com) satın alınan her fotoğraf 
Çağlayan Çocuk Yuvasındaki bir 
çocuğun yüzünü güldürecek.

Özgentürk: İletişim İle İlgili 
Meslekler Çok Değerli 
İletişim alanında büyük bir değişimin 
söz konusu olduğunu belirten Nebil 
Özgentürk, gelişen teknoloji sayesinde 
artık geçmişten çok daha farklı haber-
cilik, yayıncılık pratiklerinin söz konusu 
olduğunu ve bu değişimin gelecek 10 
yılda çok daha ileri noktalara ulaşacağını 
ifade etti. İletişimi kolaylaştırıp, pratikleri 
değiştiren tüm bu gelişime karşın 
Özgentürk, iletişim ile ilgili meslekleri ifa 
etmenin çok değerli olduğunu belirtti.

Kültür, Tarih, Özetle “Bilgi” Ön 
Plana Çıkılmasını Sağlar 
Nebil Özgentürk, iletişimci adaylarına 
yönelik, kitap nitelikli bir eğitim ile 
birlikte, kültürel, tarihsel hususlarda 
bilgi sahibi olunmasının, çok kitap 
okumanın, profesyonel hayatta avantaj 
kazandıracağını belirtti.

Gösterim ve söyleşi sonrasında ünlü 
yapımcı ve yazar Özgentürk’e, Radyo, TV 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap tarafından teşekkür belgesi takdim 
edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi, Akademik ve İdari kadrosunun 
katılımlarıyla Aralık ayı içerisinde (05-
08 2017Aralık) gerçekleştirilen “Biz” 
isimli sergide yer alan fotoğrafların 
online satışını gerçekleştirmek ve 
gelirinin ihtiyaçlı çocuklara aktarılması 
amacı ile tasarlanan web sayfası 
hizmete girdi. 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, 32 katılımcının toplamda 60 adet 
farklı fotoğraf, fotokolaj ve illüstrasyon 
tekniklerinden oluşan çalışmasının 
sergilendiği sergide , satışa sunulan 
eserlerden elde edilen gelir Çağlayan 
Çocuk Yuvası’ndaki çocukların yeniyıl 
hediyeleri için bağışlandığı be-
lirtildi. Yapılan bağışların sürekliliğini 
sağlamak amacıyla tasarlanan web 
sayfası ile izleyicilerin fotoğrafları 
askıya hazır şekilleriyle uygun fiyata

“Bir Yudum İnsan” programı ile sanat, 
spor, siyaset gibi alanlarda tanınmış pek 
çok ismin hayatlarını ele alarak geniş 
kitlelere ulaşmış, program-belgesel 
yapımcısı ve yazar Nebil Özgentürk, 
6. Uluslararası Medya Çalıştayı 
kapsamında, İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü’nün konuğu 
oldu.

YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu 
Amfi’de gerçekleşen etkinlikte, Nebil 
Özgentürk’ün; Sunay Akın imzalı biyo-
grafisi ardından, topraklarını terk etmek 
zorunda kalan Türk, Yunan ve Suriye’li 
üç kadın ekseninde ele aldığı, mübadele 
konulu “Toprak” adlı belgeselinin gös-
terimi gerçekleştirildi.

Gösterim sonrası, söyleşi kısmına geçildi. 
Söyleşide, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Ufuk Çelik’in moderatörlüğünde, 
mesleki deneyimleri, çeşitli çalışmaları 
hakkındaki soruları yanıtlayan Özgentürk, 
söyleşinin son bölümünde, geniş katılım 
gösteren akademisyenler, konuklar ve 
öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

kütüphaneleri (Veritabanları) kullanılarak 
analizler kalitatif ve kantitatif olarak 
güvenli bir şekilde sonuçlandırılabiliyor. 
Yeni sistemin üniversite araştırma 
potansiyeline olumlu katkılar sağlaması 
bekleniyor.

Akademik Personelin Aromatik 
Bitkiler Üzerindeki Çalışmaları

Aromatik Bitkilerin 
Uçucu Yağ Analizlerini 
Yapacak Sistem Kuruldu

“Biz” Fotoğraf 
Sergisi Web Sayfası 

Hizmete Girdi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde, uçucu bileşiklerin analizi konusunda 
kullanılan cihazların başında gelen Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometrisi (GC/MS) sistemi 
kuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
gerçekleşen seminerde özellikle 
gelişen teknoloji ile ilgili geçmişten 
günümüze kadar yaşanan gelişmeleri 
örnekler vererek anlatan Prof. Dr. 
Hüseyin Arslan, teknolojinin gelişimine 
yarayan ve uygulanması gereken 
araştırma yöntemleri ile ilgili kapsamlı 
bilgiler de paylaştı. Teknolojik 
gelişimde bilimsel araştırmanın öne-
mine dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan, gelişmek ve geliştirmek için 
araştırmacı olmanın vazgeçilmez bir 
unsur olduğunu belirtti. 

Üniversitelerde araştırma eğitiminin 
verilmesinin gerektiğini de söyleyen 
Prof. Dr. Hüseyin Arslan, sunumunda 
patent ve inovasyon konularına 
da değindi. İnovasyon ve patentin 
mühendislere kazandırdıkları hakkında 
açıklamalarda da bulunan Prof. Dr. 
Hüseyin Arslan, inovasyon geliştiren 
bir mühendisin ürettiği ürünün pat-
entini alarak ürününü koruyabildiğini, 
patentin alınması ile firmalarla 
anlaşma zemini hazırlanabildiğini, 
ürünün geliştirilmesine imkân 
sağlanabildiğini, en önemlisinin ise 
ürün üreten mühendisin ürünün 
patentini alması ile ürünün sa-
hibi olduğunu belgeleyip, patentlerin 
sanayide uygulanması ile teknik, 
ekonomik ve sosyal ilerlemenin de 
gerçekleşmesinin sağlandığını ifade 
etti.

Prof. Dr. Hüseyin Arslan Adına 
da Yakın Doğu Bilim Ormanı 
Fidan Dikildi

Carolina eyaletindeki araştırma 
laboratuvarlarında çalışmaya 
başladı.4.5 yıl süre ile burada 
çalıştıktan sonra, 2002 Ağustos 
ayında Güney Florida Üniversitesi’nin 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
bölümüne öğretim üyesi olarak 
katıldı. 2013 yılı Aralık ayına kadar 
çalışmalarına burada devam eden 
Prof. Dr. Hüseyin Arslan, aynı 
zamanda aralarında Anritsu, Lecroy, 
ve XG teknolojileri sayılabilecek 
birçok uluslararası firmada danışman 
olarak da görev yaptı. Yine ayni 
dönemde Türkiye’den Türksat, 
Savronik ve TÜBİTAK gibi birçok firma 
ve kuruluşa danışman olarak hizmet 
verdi. 2013 yılında, İstanbul Medipol 
Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi 
kurmak üzere, kurucu dekan olarak 
göreve başladı. Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan’ın araştırma konuları arasında 
kablosuz haberleşme sistemleri ve 
sinyal işleme alanları, akıllı radyolar, 
yazılım tabanlı radyolar, akıllı elektrik 
şebekeleri ve akıllı evler, insansız 
hava araçları, kontrol ve haberleşme 
alanında InVivo haberleşme, 
biyomedikal sinyal işleme, kanal 
modellenmesi, haberleşme sistemler-
inin test ve ölçülmesi yer almaktadır. 
Halen İstanbul Medipol Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı olarak görev yapan, evli ve 
üç çocuk babası olan Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan, 16 Nisan 2015 tarihinden 
itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi 
olarak da görev yapmaktadır.

Uz. Dervişe Amca Toklu; “Eğitim 
İstenilen Hedefe Ulaşıldı”
Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 
Öğretim Görevlisi Uz. Dervişe Amca 
Toklu, okulöncesi öğretmen adaylarının, 
alanlarında donanımlı ve 21.yy öğretmen 
özelliklerine sahip bireyler olarak mezun 
olmalarını sağlamak adına böyle bir eğitimi 
düzenlediklerini ve eğitimin bir aylık süreç 
sonunda istenilen hedefe ulaşıldığını 
kaydetti.

Yakın Doğu Okul Öncesi Eğitim Kurumunda 
görev yapan eğitmen Aygün Akyener’in ise 
bir aylık süreç içinde bilgilerini öğretmen 
adayları ile paylaştığını, her zaman 
kendilerine destek olabileceğini ve başarılı 
bir çalışmaya katkı sağladığı için çok mutlu 
olduğunu dile getirdi.

Eğitimde, 4-6 yaş grubu okulöncesi 
çocuklarına oyun yolu ile çizgi ve harflerin 
nasıl kazandırılabileceği, somut matery-
allerle uygulamalı olarak öğretilirken 
eğitimin son haftalarında öğretmen 
adaylarından öğretilen çalışmalar ile ilgili 
sunumlar yapmaları istenildi. Eğitime 
katılan tüm öğretim elemanları sunum 
yöntemi ile değerlendirilerek başarı elde 
ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okulönc-
esi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretmen 
adaylarına yönelik “çizgi ve harf çalışması 
eğitiminde katılım belgesi töreni düzen-
lendi.

Tören, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Behçet Öznacar, Yrd. Doç. Dr. 
Engin Baysen, Yrd. Doç. Dr. Fatma Baysen, 
Eğitmen Aygün Akyener, Uz. Dervişe Amca 
Toklu, Öğrt. Gör. Yücehan Yücesoy, Uz. 
Hasan Tangül ve Asistan Mazlume Küren 
tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu: 
“Başarılı Öğretmenler Olabilmek 
İçin Yenilikleri Yakından Takip 
Etmek Gerek”
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu törende yaptığı 
konuşmada, okulöncesi öğretmenliğinin 
öneminden bahsederek bu tür çalışmalarla 
öğretmen adaylarının donanımlı birer 
öğretmen olabileceklerini alanlarında 
başarılı öğretmenler olabilmek için yeni-
likleri yakından takip etmeleri gerektiğini 
vurgularken, eğitimi düzenleyen Uz. 
Dervişe Amca Toklu’ya ve Eğitmen Aygün 
Akyener’e teşekkürlerini sunarak eğitime 
katılan öğretmen adaylarını tebrik etti.

Yakın Doğu Üniversitesi,
Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan’ı Konuk Etti

“Çizgi ve Harf Çalışması 
Eğitimi” Düzenlendi

İlk Kez İşaret Diliyle Tanışan 
Öğrenciler Etkinlikten Büyük 
Keyif Aldılar
Etkinlik öğrencilerin soru ve görüşleri ile 
yoğun bir katılım ve sohbet havasında 
gerçekleşti. İlk kez işaret dili ile tanışan 
öğrenciler uygulama etkinlikleri sırasında 
eğlenceli vakit geçirdiler ve işaret 
dili ile kendini tanıtma ve bilgi alma 
konularında uygulamalar yaptılar.

Dr. Soykan etkinlik sonunda anlamlı 
davet için semineri düzenleyen Atatürk 
Öğretmen Akademisi öğretim görevlisi 
Deray Derim’e ve öğrencilere teşekkür 
etti ve buna benzer engellilere yönelik 
gerçekleştirilen farkındalık seminerler-
inin ve etkinliklerinin önemini vurgula-
yarak devam etmesini yürekten istediğini 
belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Kıbrıs İşitme ve 
Konuşma Engelliler Vakfı Eğitim 
Sorumlusu Dr. Emrah Soykan, Atatürk 
Öğretmen Akademisi’nde Sosyal 
Farkındalık Projesi kapsamında İşaret 
Dili Farkındalık semineri verdi.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nden 
verilen bilgiye göre, Atatürk Öğretmen 
Akademisi Öğrencilerinin düzenlediği 
etkinlik kapsamında yoğun bir katılımla 
gerçekleştirilen seminerde Dr. Em-
rah Soykan Tarafından işaret dilinin 
geçmişten günümüze olan gelişimi ve 
işitme engellilerin ülkemizdeki iletişim 
sorunlarının tartışıldığı belirtildi.

Daha sonra ise Dr. Soykan tarafından 
temel işaret dili bilgileri aktarıldı 
ve uygulamalı küçük bir etkinlik 
gerçekleştirildi.
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Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Bilim Dünyasının Farklı Konu ve 
Konuklarını Ele Aldığı “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Adlı Seminer 
Dizisinin Yedincisi, İnovasyon ve Patent Konularında Uzman Olan, 
Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve 
Aynı Zamanda TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın 
Katılımıyla Gerçekleşti.

Konuşmasının sonunda yöneltilen 
soruları cevaplayan Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan, yapılan davete ilişkin 
memnuniyetini dile getirdi. Seminer 
sonunda söz alan Yakın Doğu Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Mustafa Kurt ise bu keyifli, bilgi verici, 
aydınlatıcı ve aynı zamanda yaşama 
dair deneyimlerin de paylaşıldığı kon-
ferans için Prof. Dr. Hüseyin Arslan’a 
teşekkür ederek, günün anısına ilişkin 
plaketive adına Yakın Doğu Bilim 
Ormanı’na dikilen ağacın belgesini 
takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “Bilim Üretmek İçin 
100 Neden” konulu seminer dizisi 
çerçevesinde, konuk katılımcılar adına 
“Yakın Doğu Bilim Ormanı’na” bir 
fidan dikilmektedir.

Prof. Dr. Hüseyin Arslan 
Kimdir?
20 Kasım 1968’de doğan Prof. Dr. 
Hüseyin Arslan, 1992 yılında, lisans 
eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
bölümünde tamamladı. Bir yıl aynı 
üniversitede araştırma görevlisi 
olarak çalıştıktan sonra, 1993 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas 
eyaletindeki Southern Methodist 
Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik 
Mühendisliği bölümünde yüksek lisans 
ve doktora çalışmalarına başladı. 
1995 yılında yüksek lisansını, 1998 
yılında ise doktorasını tamamlayan 
Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 1998 Ocak 
ayında Ericsson firmasının Kuzey

Dr. Emrah Soykan, Atatürk 
Öğretmen Akademisinde 
İşaret Dili Semineri verdi

Ünlü Yazar ve Yönetmen Nebil 
Özgentürk, Radyo TV ve Sinema 

Bölümü’nün Konuğu Oldu
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğrenci Kulübünün düzenlediği münaz-
arada, son yıllarda küresel ölçekte 
sıklıkla tartışılan ve ekonomik, sosyal ve 
politik boyutları ile öğrencilerin kuramsal 
olarak derslerde irdeledikleri Küresel 
Yönetişim farklı yönleri ile mercek altına 
alındı.

Gruplararası Tartışma 
Yapıldı…
Özellikle Birleşmiş Milletler(BM)’in 
küresel siyasetteki rolü, uluslararası 
örgütlerin işlevselliği, ekonomik 
kalkınma, ticaret ve azgelişmişlik ve 
demokrasi kavramları temelinde yürütül-
en münzarada, Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi, İşletme ve Bankacılık 
ve Finans Bölümlerinden öğrencilerin 
katılımı ile iki farklı bakış açısı üzerinden 
bir tartışma gerçekleştirdi. Birinci grup, 
küresel yönetişimi “neo-liberal görüş” 
üzerinden ortaya koyarken, diğer yandan 
ikinci grup bu konuyu “post-modern” 
yaklaşımını savunan tezler ile tartışmaya 
çalıştı.

Münazarada; Neo-liberal takımını Münis 
Ibodov ve Osuwa Emmanuel Uche temsil 
ederken, Post-modern yaklaşımını savu-
nan takımı ise İbrahim Umar ve Mariya 
Yakobuchuk temsil etti.

Küresel Dünyada Ortaya 
Çıkan Akademik Tartışmalar 
İrdeleniyor
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyelerinin, Öğrenci Dekanlığının 
ve öğrencilerin yoğun katılımı ile 
gerçekleştirilen etkinliğin önemine 
değinen İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, 
öğrencilerin derslerde edindikleri teorik 
altyapının pratiğe dönüştürülmesi ve 
küresel dünyamızda ortaya çıkan akade-
mik tartışmaları ve kavramları incelemek 
amacı ile bu tür faaliyetleri gönülden 
desteklediğini ifade etti.

Öğrenciler Farklı Teorik 
Yaklaşımları Tanıyor…
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğrenci Kulübü Danışmanı ve İşletme 
Bölümü Öğretim görevlisi İmren 
Gürbaşar da, özellikle dünyanın farklı 
coğrafyalarından ülkemize gelen 
öğrencilerin bu tür interaktif etkinlikler 
ile takım çalışmalarında sorumluluk 
aldıklarına dikkat çekerek, bu çerçe-
vede farklı teorik yaklaşımları ve dünya 
görüşlerini tanıma imkanına sahip 
olduklarının altını çizdi.,

Öğrenciler Tebrik Edildi…
Moderatörlüğünü Siyaset Bilimi Bölümü 
öğrencilerinden İbraheem Abbas’ın 
yürüttüğü etkinlik sonunda; jüri heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu, 
ve üyeleri Doç. Dr. Nur Köprülü, Doç. 
Dr. Sait Akşit, Dr. Zehra Aziz-Beyli ve 
Dr. Emine Eminel Sülün münazaranın 
kazanan takımını açıklayarak her iki 
takımı da ortaya koyduğu üstün gayret 
ve verimli tartışmadan dolayı tebrik etti. 
Katılım belgelerinin İktisadi ve İdari Bil-
imler Fakültesi Öğrenci Kulübü Başkanı 
Vongai Motsi tarafından katılımcılara 
takdim edilmesi ile etkinlik sona erdi.

Üniversiteli Öğrenciler “Küresel 
Yönetişim” Üzerine Münazara 
Gerçekleştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kulübü ve Fakülte 
öğrencileri Küresel Yönetişim üzerine münazara etkinliği düzenledi.



“Masallar Eğitimsel Manada 
Önemli Bir İşleve Sahip” 
“Masalların eğitimsel manada çok önemli 
bir işlevi üstlendiğini söyleyebiliriz. 
Masallar çocukların dil öğretiminde, 
bilişsel, sosyal, psikolojik ve ahlakî 
gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 
İçinde barındırdığı motifler, formellerle ve 
sade-yalın diliyle çocuklara hoşça vakit 
geçirtirken aynı zamanda iyiyi, doğruyu 
öğreten, hayal gücünü geliştiren ve dört 
temel dil becerilerinden özellikle dinleme 
ve anlamanın gelişmesini sağlayan 
masalların tümünün bu özellikleri tam 
anlamıyla barındırdığını söylemek 
mümkün değildir. Masallar kültürel 
unsurların aktarımında da önemli bir 
rol oynamaktadır. Söz konusu unsurlar 
masallardaki kahramanlar aracılığıyla 
çocuklara iletilmektedir. Halk masalları 
ait oldukları toplumların kültürel özel-
liklerini günümüze taşırken aynı zamanda 
bünyelerinde barındırdıkları korkunç ve 
acıklı durumlarla da çocuklara zarar 
verdikleri bilinmektedir. Bu bağlamda 
Kıbrıs Türk halk masallarına baktığımızda 
en önde gelen kahramanlar arasında 
padişah, vezir, şehzade, aile üyeleri, 
peri, dev, cadı, kurt, at, halayık (Afrikalı 
kadın köle), çiftçi, çoban, Fatmacık, 
Dildane, Dürdane vd. sayılabilir. Uygur 
Türk halk masallarında ise daha çok 
kadı, padişah, cahil, Nöder, Hoşunbay, 
Sadirahun, kurnaz, teke, kurt, çoban 
gibi kahramanlara rastlanmıştır. Kıbrıs 
Türk halk masalarının birçoğunda 
padişaha rastlanırken Uygur Türk halk 
masallarında padişahın yanında kadı’nın 
daha ön planda olduğu görülmüştür. 

Kadı’nın ön planda olması, bununla birlik-
te Hızır, Musa Aleyhisselam’ın da masal-
lara konu olması, Uygur Türklerinin dini 
daha yoğun yaşamalarına bağlanabilir. 
Padişahın ise ortak olarak masal-
larda yer almasını, Uygurların Osmanlıyı 
tanımalarına, özellikle geçmişteki 
yönetim şekillerinin padişahlıkla 
benzeşmesine ve Farsçanın etkisine 
bağlamak mümkündür. Kıbrıs Türkleri 
Anadolu’dan geldikleri için padişahın 
kahraman olarak Kıbrıs Türk halk 
masallarında daha fazla bulunmasının 
gayet doğal olduğu düşünülebilir. Yine 
hem Kıbrıs Türklerinde hem de Uygur 
Türklerinde kurt, çoban vb. ortak masal 
kahramanlarına rastlanılmaktadır. 
Çobanların masal kahramanı olarak edebî 
metinlerde yer almasının, hayvancılığın 
her iki toplumda da uzun süreden beri 
geçim kaynağı olmasıyla açıklanabileceği 
düşünülmektedir. Masallarda yoğun 
olarak rastlanılan bir diğer kahraman 
olan kurt da bilindiği gibi Türk mitolo-
jisinin ortak değerlerinden bir tanesidir. 
Kıbrıs Türk halk masalarında peri, dev, 
cadı vb. hayal ürünü kahramanlara çok 
fazla yer verilirken Uygur Türklerinde 
gerçek hayatta rastlayabileceğimiz 
kahramanlara (Hoşunbay, Nöder, Sad-
irahun, cahil, kurnaz, nine vs.) daha çok 
rastlanılmaktadır.

“Kıbrıs Türk Masalları Gerçeğe 
Daha Yakın”
Türk halk masallarının olay örgüsüne 
baktığımızda da gerçekte yaşanabilecek 
olayların masallar içerisinde çok daha 
fazla yer aldığını ve bu bağlamda Kıbrıs

Türk halk masallarından daha fazla 
gerçeğe yaklaştığını söylemek müm-
kündür. Eğitimsel açıdan bakıldığında 
Kıbrıs Türk halk masallarında çocuklar 
açısından sakıncalı bulabileceğimiz 
unsurları önem sırasına göre şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Ölüm, şiddet, 
kıskançlık, açgözlülük, yalan söyle-
mek, ahlâksızlık, dilencilik ve sözden 
dönmek vs. Ele aldığımız masallardan 
hareketle Uygur Türk halk masallarında 
rastladığımız olumsuz unsurlar ise 
rüşvet, açgözlülük, yalan söyleme, 
hırsızlık, afyon kullanımı, beddua, ölüm 
vesairedir. İncelenen masallarda yer alan 
olumsuz unsurlardan ve masalların olay 
örgülerinden hareketle Uygur Türk halk 
masallarının eğitimsel açıdan Kıbrıs Türk 
halk masallarına göre daha zayıf olduğu 
söylenebilir. Uygur Türk halk masallarına 
dikkatle bakıldığında masalların sonunda 
verilmesi gereken dersin genellikle eksik 
bırakıldığı görülmektedir. Kıbrıs Türk 
halk masallarında ölüm ve şiddet gibi 
unsurların yoğun olarak kullanılması 
Kıbrıs Türklerinin yakın zamana kadar 
savaşlarla meşgul olmasına; Uygur Türk 
halk masallarında ise rüşvetin yoğun 
olarak yer alması Uygur Türk toplumunun 
uzun yıllar Çin yönetimi ve baskısı altında 
kalmasına bağlanabilir. Masalların 
eğitimsel işlevi yerine getirmesinde 
masal başı ve sonu tekerlemelerinin 
de önemli bir yeri vardır. Kıbrıs Türk 
halk masallarında bu tür tekerlemelere 
çoğunlukla rastlanırken Uygur Türk 
halk masallarında bu tekerlemelere 
rastlanamamaktadır. Sonuç olarak halk 
masallarının eğitimsel açıdan gerekliliği 
yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bunu 
yaparken içerisinde yoğun olarak olumsuz 
unsurlar barındıran masallar eğitimin 
dışında tutulmalıdır. Bir kısım masallar 
ise olumsuz unsurlardan arındırılarak 
çocukların eğitiminde kullanılmalıdır. 
Ele alınan metinlerden hareketle Uygur 
Türk halk masallarının Kıbrıs Türk halk 
masallarına göre çocuk eğitimi açısından 
daha ince bir süzgeçten geçirilmesi 
gerektiği söylenebilir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Yrd. Doç 
Dr. Mustafa Yeniasır’ın yayınlamış olduğu 
“Nevzat Yalçın’ın “En Eski En Uzak” Adlı 
Eseri Üzerine Folklorik Bir İnceleme” isimli 
makale Information Matrix For The Analysis 
Of Journals, Academic Keys, Türk Eğitim 
İndeksi, Scientific Indexing Services ve 
SOBİAD gibi uluslararası ve ulusal indek-
slerce taranan Kesit Akademi Dergisi’nde 
(The Journal of Kesit Academy) dergisinde 
yayınlandı.

Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Burak Gökbulut çalışmalarında özetle 
şunları söylediler:

“En Eski En Uzak Adlı Eser, 
Kıbrıs Türklerine Ait Sosyal Ve 
Kültürel Unsurlar Açısından 
Değerlendirildi”
“Nevzat Yalçın’ın kitabından yola çıkarak 
o dönemdeki sosyal ve kültürel yapıyı 
(en azından Poli kasabası çerçevesinde) 
anlamamız mümkün. Bu da bize eserin 
değerini ve önemini göstermektedir. Bu 
çalışmada Nevzat Yalçın’ın “En Eski En 
Uzak” adlı eseri, içerisinde barındırdığı 
Kıbrıs Türklerine ait sosyal ve kültürel un-
surlar açısından değerlendirilmiştir. Ancak 
kitabın farklı bakış açıları ve inceleme 
yöntemleriyle daha birçok çalışmaya temel 
oluşturabilecek özelliklere haiz bir eser 
olduğu söylenebilir.

“Kıbrıs Türk Edebiyatını Tüm 
Yönleriyle Kurumsallaştırılması 
Gerekir”
Kıbrıs Türk Edebiyatında değerlendirmiş 
olduğumuz esere benzer daha birçok 
anı çalışması vardır. Bütün bu eserler 
incelenip içerisindeki unsurlarla bir sonuca 
gidildiğinde Kıbrıs Türk tarihi, kültürel 
ve sosyal yapısı daha belirgin olarak 
ortaya çıkacak ve karanlık birçok nokta 
aydınlanacaktır. Bu yüzden yayınlanmış 
ya da yayınlanmamış anı eserleri titizlikle 
tespit edilmeli ve dikkatli bir şekilde gözden 
geçirilip incelenmelidir. Hatta oluşturulacak 
olan resmî bir kurul aracılığıyla tespit ve 
teyit edilen unsurların millî bir müfredata 
tekrardan şekil vermesi sağlanmalıdır. 
Çünkü tarih kitapları ve diğer kitaplarda 
da geçmişe ait yanlış ve eksik bilgilerin 
bulunabileceğini düşünmek mümkündür. 
Bu anı çalışmaları tarihî ve sosyal kaynak-
larla ve arşivlerle karşılaştırılıp 

birleştirilerek daha düzgün, özgün ve 
eksiksiz bir Kıbrıs Türk tarihi, folkloru, 
yaşamı vs. kitapları hazırlanabilir. Tabii tüm 
bunların yanında bu tür eserlerin edebiyata  
da büyük zenginlikler kattığı söylenebilir. 
Bu anlamada anı eserlerinin de Kıbrıs Türk 
edebiyatının önemli birer parçası haline 
getirilmesinin gerekliliği burada belirtilme-
lidir. Kıbrıs Türk edebiyatını sadece şiir ve 
roman dar kapsamından kurtararak çer-
çeveyi genişletmemiz ve edebiyatımızı tüm 
yönleriyle kurumsallaştırmamız gerekmek-
tedir. Bu da ancak süreç içerisinde verilmiş 
farklı türde eserlerin de dikkate alınmasıyla 
gerçekleştirilebilir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinin Çalışmaları Web of 
Science Tarafından İndekslenen 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dergisinde
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Yrd. Doç 
Dr. Mustafa Yeniasır’ın yayınlamış olduğu 
“Eğitimsel Açıdan Uygur ve Kıbrıs Türk 
Masal Kahramanları Bağlamında İletilen 
Olumsuz Mesajlar” isimli makale, THOM-
SON REUTERS, ASOS, ULAKBİM, DOAJ, 
ACADEMİC RESOURCE VE SOBİAD gibi 
uluslararası ve ulusal indekslerce taranan 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin 
dergisinde yayınlandı.

Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Burak Gökbulut çalışmalarında özetle 
şunları söylediler:

YDÜ’lü Öğretim Üyelerİ bİlİmsel 
çalışmalarına hız kesmeden 

devam edİyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu 
Enstitüsü tarafından düzenlenen 
Güvenlik Akademisi Sertifika Programı 
kapsamında Enerji Politikaları Uzmanı 
Necdet Pamir “Doğu Akdeniz ve 
KKTC’nin Enerji Güvenliğinde Son 
Gelişmeler” başlıklı bir seminer verdi.

Güvenlik kavramının ve 
uygulamalarının farklı boyutları 
bağlamında Doğu Akdeniz’deki son 
gelişmelerin bölgenin ve Kıbrıs’ın en-
erji güvenliğine etkilerinin irdelendiği 
seminer Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi B-101 No’lu seminer sa-
lonunda gerçekleştirildi.

Necdet Pamir: Kıbrıs, petrol 
ve doğalgaz kaynaklarının 
Akdeniz’e giriş çıkışı 
açısından son derece önemli
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Aka-
demisi kapsamında verdiği seminer 
çerçevesinde enerji politikalarına ve 
bu politikalar çerçevesinde Türkiye’nin 
ve Kıbrıs’ın stratejik önemini ird-
eleyen Necdet Pamir “Türkiye, İran 
ve Rusya’ya doğalgazda aşırı bağımlı. 
Yani %55’ten %53’e düştü diye se-
viniliyor. İkinci sırada %18 ile İran var. 
Makroekonomi açısından bakıldığında 
Doğu Akdeniz’e yansıyan bir risk 
unsuru var. Taraflar birbirine karşılıklı 
bağımlı ama bu karşılıklı bağımlılıkta 
kendi çıkarına bakılmalı. Çıkar şu 
demek; herhangi bir nedenle enerji 
akışı kesintiye uğrarsa, benim ekono-
mim darbe alırsa,ülke güvenliğim 
riske girdiğinde öbür tarafın tahribatı 
daha mı fazla olur daha mı az olur? 
Buna karar verildiği an o kadar o 
ülkeyebağımlı olunmamasıgerekir. 
Temiz ve çeşitlendirilmiş kaynaklar 
olması lazım, olabildiğince yerli 
kaynaklara dayalı olmanız lazım ve 
kesintisiz kaliteli verimli kaynaklarınız 
olması lazım. Dünya petrol ticaretinin 
yaklaşık %30’u deniz yoluyla Akdeniz 
havzasından geçiyor. Her gün 
ortalama 4 bin kargo ve ticaret gemisi 
Akdeniz’de seyir halinde. Her yıl 
yaklaşık 40 bin Rus ticaret gemisi

Türkiye. Müzakere masasına bu 
bilgileri de koyarak oynarsa Türkiyeve 
KKTC müzakerelerde biraz daha güçlü 
olabilir” dedi.

Pamir: Türkiye ve KKTC’nin 
enerji sektöründe bölgeyi 
tanıyan ve yetişmiş insana 
ihtiyacı var.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
enerji üretimi ve ihracatı yönündeki 
adımlarını da değerlendiren Pamir 
“CNGbiçiminde ihracın avantaj 
ve dezavantajlarında baktığınızda 
avantajı sınırlı sayıda ülkeyedeğil 
istenen ülkeye ihraç edilebilm-
esi, terör saldırılarına karşı uzun 
bir hattın değil tek noktanın hedef 
olması ve doğalgaza göre hacminin 
600 kat küçük olması nedeniyle bir 
seferde çok daha büyük hacimler 
taşıyabilmesi. Dezavantajları iseyük-
sek yatırım ve işletim maliyetlerinin 
olması veCNG tesisinin inşasınınçok 
uzun yıllar sürmesi.Rumlar 6-7 yıl 
diyor ama bundançok daha uzun 
sürer. Üretilen enerjinin %12.5’uğunu 
CNG tesisi tüketiyor bunlara bağlı 
olarak finansman bulma zorluğu 
oluşuyor. 125 metreküpün önemli bir 
kısmı iç piyasaya ardından da tesisin 
kullanacağı ihtiyaca gidecek. Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sadece gaz 
ihracatçısı değil aynı zamanda enerji 
sektörüiçin yetişkin eleman sahibi 
ülke olması temin ediliyor. Bu konuda 
da hem KKTC’nin hem Türkiye’nin 
zaafı var. Bu zaafın bir an önce enerji 
alanında yetişmiş eleman sayısını 
arttırararak ve kurumlar arasında 
koordinasyon sağlayarak giderilmesi 
gerekiyor. ” dedi.

Seminerin sonunda Necdet Pamir’e 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve 
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
Koldaş tarafından teşekkür belgesi 
takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri 
Birliği kadar tıp fakültesi öğrencilerinin de 
katkısı olduğunu belirterek bundan dolayı 
tüm katılımcılara derinden teşekkürlerini 
sundu.

Dr. Emrah Soykan: “Geleceğin 
Doktorları İşaret Dili Bilecek…”
Kursun düzenlenmesine katkı koyan Dr. 
Emrah Soykan ise yaptığı konuşmada, 
engelli vatandaşlar için tek iletişim yolunun 
işaret dili olduğuna dikkati çekerek, kursu 
alan geleceğin doktorlarının işaret dilini 
bileceğini söyledi.

Sağlık alanında iletişimin işitme engelli 
vatandaşlar için büyük bir sorun olduğunu 
anlatan Dr. Soykan, “Ne doktor hastaya 
derdini anlatabiliyor, ne de hasta doktora. 
Tek iletişim yolu bilindiği gibi işaret dili. 
Bu kursa katılan arkadaşlar geleceğin 
doktorları olduğundan bu bilinç ile mesle-
klerini icra edecek ve bir işitme engelli 
birey ile karşılaştığında daha kolay iletişim 
kurabilecek. Kursun düzenlenmesindeki 
en büyük amaçlarımızdan biri farkındalık 
düzeyini arttırmaktı. Öncelikle işaret dilini 
gönüllü olarak öğrenmeye gelen ve kursa 
katılan herkese ardından da bu kursu 
organize eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Öğrencileri Birliği’ne, şahsım ve vakfım 
KİKEV adına teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu.

Türk boğazlarından Akdeniz’e geçiyor. 
Kıbrıs ise bu jeostratejik önemiçinde 
petrol ve doğalgaz kaynaklarının 
Akdeniz’e giriş çıkışını sağlayan üç 
kapıdan biri olan Süveyş Kanalı’na 
yakınlığı acısından son derece önemli” 
dedi.

Pamir: Afrodit sahası çok 
yetersiz, Rumların müzaker-
elerde elleri çok zayıf
Konuşmasında Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti arasında tartışma 
konusu olan doğalgaz sahalarından 
Afrodit sahasının durumunu da 
irdeleyen Necdet Pamir “Afrodit 
sahasının mevcut rezervi 125 milyar 
metreküpe kadar düştü.İsrail gazıyla 
birleşmeden Türkiye’yi bypass 
ederek Avrupa’ya ne boru hattı ile 
ne deCNG (sıkıştırılmış doğalgaz) 
ile gitmesi makul değil. Afrodit 
sahası çok yetersiz, tek ünite işletme 
güvenliği acısından uygun değil. Tek 
ünite için uluslararası uzmanların 
hemfikir olduğu en az 250 milyar 
metreküp üretilebilir gaz lazım. Bir 
CNG terminali için minimum rakam 
250 milyar metreküpten başlıyorama 
genelde tek terminal olmaması ger-
ekiyor. Herhangi bir kesinti olduğunda 
ikincinin kesintisiz akışa olanak 
vermesi gerekiyor ki 500 milyar me-
treküplük bir gereksinim söz konusu. 
Onun için Rumların müzakerelerde 
hukuksuz ve haksız olarak havuç-
sopa gibi kullanmaya kalktıkları 
hikayede elleri son derece zayıftır. 
Yeni keşifler olmadıkça ve İsrail 
gazıyla ortak proje geliştirilmedikçe 
Afrodit gazının bir başına ekonomik 
olarak ihracı olanaksız. Doğalgaz 
fiyatları halen düşük seyirde ve gaz 
arzı fazlalığı da bu olumsuzluğu 
pekiştiriyor. Mısır’ın kendi keşifleri 
ihraç seçeneğini geçersiz kıldı. Ürdün 
ve Filistin piyasalarıysa son derece 
küçük piyasalar, kaldı ki o ülkelerde 
İsrail gazına karşı çok ciddi tepki var. 
Ekonomik açıdan gerek Afrodit gerekse 
İsrail sahaları için en cazip piyasa

Dr. Emrah Soykan: “Geleceğin 
Doktorları İşaret Dili Bilecek…”
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri 
Birliği’nin Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler 
Vakfı(KİKEV) işbirliğiyle hekim adaylarına 
yönelik gerçekleştirdiği İşaret Dili Kursu 
sona erdi.

Hekimlerin temel işaret dili eğitimini 
almaları hedefiyle düzenlenen ve toplamda 
20 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 
49 katılımcıya katılım sertifikası verildi.

Yakın Doğu Üniversitesinin 
Duyarlılığı Takdir Edildi…
Kursun kapanış dersinde konuşma yapan 
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, Tıp 
fakültesi öğrencilerinin engelsiz yaşam için 
çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti. 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve katılımcılara 
gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden 
Doğru, kursu düzenleyen Yakın Doğu Üni-
versitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne teşekkür 
belgesi takdim etti.

Çalışmalar Devam Edecek…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri 
Birliği adına konuşma yapan Enes 
Potoğlu da, kurs süresince tıp fakültesi 
öğrencilerinin ilgisinden çok memnun 
olduklarını ve kurs programlarının devam 
etmesi için çalışacaklarını vurguladı. Enes 
Potoğlu, kursun düzenlenmesinde

Doğu Akdeniz ve 
KKTC Enerji Güvenliği 
Masaya Yatırıldı
“Doğal Gaz Konusundaki Mevcut Durumda Rumların Eli Sanıldığı Kadar Kuvvetli Değil”
Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde 
Konuştu
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YDÜ’de Yürütülen 
İşaret Dili Kursları 

Tamamlandı

Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği ve 
Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin 
birlikte hazırladıkları artık materyaller 
ile hazırlanan eğitsel içerikli öğretim 
materyallerini, nasıl kullanılacağı konu-
sunda bilgi verdikten sonra Kıbrıs Türk 
Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak 
üzere Kurum Müdürü Süreyya Özkan 
ve Öğretmeni Cemil Kızılbora’ya teslim 
ettiler.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu 
Müdürü Süreyya Özkan ise, bu artık 
materyaller ile hazırlanan eğitsel içerikli 
öğretim materyallerinin çocuklar için 
çok faydalı olacağını, bu vesile ile Yakın 
Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Okulöncesi Öğretmenliği ve Çocuk 
Gelişimi Bölümü öğrencilerine ayrı ayrı 
teşekkür etti.

Yakın Doğu üniversitesi Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Zehra Altınay, Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. 
Murat Tezer ve “Artık Materyal Tasarımı” 
ders sorumlusu Uz. Şebnem Güldal 
ile birlikte Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme 
Kurumunu Ziyaret ederek anlamlı bir 
bağışta bulundular.

Bağış sırasında, Prof. Dr. Zehra Altınay 
ve Doç.Dr. Murat Tezer, sosyal so-
rumluluk bilincine sahip bireylerin 
yetişmesinin önemine vurgu yaparak, 
Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak bu 
tür anlamlı projelere maddi ve manevi 
olarak her zaman öncelik verdiklerini, 
vermeye de devam edeceklerini belirt-
tiler.

Artık Materyal Tasarımı ders sorumlusu 
Şebnem Güldal ve Atatürk Eğitim

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme 
Kurumuna Anlamlı Bağış



Ülkemizi En iyi Şekilde Temsil 
Ettiler…
Çalıştayda verilen eğitimlerin yanı sıra kendi 
aralarında 9 ayrı gruba ayrılan üniversite 
öğrencilerinin dahil olduğu proje yarışması 
düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı pro-
jelerin birbiriyle yarıştığı yarışmada, çalıştaya 
katılan Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay 
Kulübü öğrencilerinden Tuğba Oğuz Sezer 
ve Saynur Akıllı, 1.lik ödülünü kazandılar. 
Kuzey Kıbrıs’tan çalıştaya katılan üniver-
siteler arasından Yakın Doğu Üniversitesi 
olarak birinciliği ülkemize taşıyan öğrenciler 
hazırladıkları projede, üniversite öğrencilerine 
gönüllü, bilinçli, karşılık beklemeksizin kan 
bağışı bilincini artırmayı sağlamanın yanı 
sıra sivil toplumda kan bağışı farkındalığının 
artırılması için neler yapılabileceğini anlattı.

bilgiler hususunda bilgilendirmeler yapıldı.
Teorik olarak gerçekleştirilen birinci gün 
oturumlarında konularında deneyimli 
eğitmenler tarafından; Veteriner Hekim Dr. 
Tayfun İde Laboratuvar Hayvanları Bilimine 
Genel Bakış, Yrd. Doç. Dr. Savaş Volkan Genç, 
Hayvan Deneyleri Etiği, Prof. Dr. Hasan Besim 
Hayvan Modelleri, Prof. Dr. Vedat SağmanlıgiL 
Laboratuvar Hayvanlarının Fizyolojisi ve 
Davranışları, Doç. Dr. Dilek Arsoy Laboratuvar 
Hayvanlarının Refahı ve Doç. Dr. Necdet Özçay 
tarafından Ksenotransplantasyon konulu 
sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın 
yaptığı kapanış konuşması ile birinci gün 
oturumları tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü 
öğrencileri, Türk Kızılay’ının düzenlediği 
“12. Hedef 25 Çalıştayı”nda, üniversite 
öğrencilerinin gönüllü ve düzenli kan bağışı 
yapılması konusunda yaptığı proje birincilik 
aldı.

Antalya’da düzenlenen ve Türk Kızılayı’nın, 
18-25 yaş aralığındaki üniversite gençliğine 
kan bağışı ile hayat kurtarmanın değerini 
hatırlatan ve sorumluluk almalarını sağlayan 
Hedef 25 Çalıştayı’nda, Türkiye ve Kıbrıs’tan 
katılan 80 farklı üniversite öğrencilerine beş 
gün boyunca eğitim verildi.

Yapılan eğitim toplantısında, üniversitelerinde 
kan bağışı konusunda gönüllü çalışmalar 
yürütecek öğrencilere kan bağışı bilincinin 
artırılması, ve sürekliliğinin sağlanması gibi 
konular anlatıldı. 

Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu’nda, 
katılımcılara deney hayvanları çalışmalarının 
planlanması ve sürdürülebilmesi ile ilgili temel 
bilgiler hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Kursa, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DEHAM 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Sağmanlıgil 
ve DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Murat Uncu, öğretim üyeleri ve elemanlarından 
oluşan 80 kişilik katılım sağlandı.

Deney Hayvanları Çalışmalarının 
Sürdürülmesi Anlatıldı…
DEHAM Laboratuvarının donanımı ve faali-
yetlerinin paylaşıldığı açılış konuşmalarının 
ardından, ilk gün gerçekleştirilen oturumlarda 
katılımcılara deney hayvanları çalışmalarının 
planlanması ve sürdürülebilmesi ile ilgili temel 

YDÜ Kızılay Kulübü 
“Hedef 25 Çalıştayı”na 

Katıldı
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Uygulamalı Deney Hayvanları 
Kursu’na Yoğun İlgi

Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu 
Temsilciliği tarafından destekle-
nen, Tarihsel Diyalog ve Araştırma 
Derneği tarafından Şubat 2015 tarihi 
itibarıyla Dayanışma Evi’nde yerel 
bir bilgi merkezi kurularak yürütülen 
inisiyatif ziyaretine öğretim görevli-
leri ile birlikte 20 öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında, “Avrupa 
Komisyonu’nun Çalışmaları” üzerine 
öğrencilere 3 farklı sunum yapıldı. 
Etkinliğe katılan öğrencilere EDIC 
tarafından “Katılım Sertifikaları” 
verildi.

Toplumların Barış İçerisinde 
Yaşamasında İki veya Çok

aktif ve etkili olabilecekleri alanları 
öğrendiler.

Bölüm öğrencileri için Avrupa 
Birliği üzerine bir bilgilendirme 
etkinliği olarak planlanan aktivite, 
hem öğrenciler hem de bölümdeki 
öğretim görevlileri için aynı zamanda 
sosyalleşme ve bilgi alış-verişinde 
bulunmalarını sağladı. Yakın Doğu 
Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Hüseyin Özdeşer, Ekonomi 
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Behiye Çavuş, Avrupa Birliği 
İlişkileri Program Koordinatörü 
Dizem Ertaç Varoğlu ve Öğretim 
Görevlileri Arash Sharghi ve 
Ayşem Çelebi de etkinlik sırasında 
öğrencilere eşlik etti.

Toplumlu Projelerin Önemi 
Anlatıldı…
Yapılan sunumlar, Kıbrıs 
adasında ve genel olarak tüm 
Avrupa’da toplumların barış içinde 
yaşamalarına katkı koymak adına 
iki-toplumlu ve çok-toplumlu 
sivil toplum projelerinin önemini 
vurgulandı. Gençlerin sivil toplum 
içerisinde nasıl yer alabileceklerine 
değinildi. Eğitim, müzik, sanat, 
ve spor gibi birçok farklı alanda 
gerçekleştirilen sivil toplum projeler-
inin Kıbrıs Türk toplumunun sosyal 
ve ekonomik kalkınmasına yaptığı 
katkı tartışıldı. Öğrenciler ayrıca 
“Dayanışma Evi”ni tanıma fırsatı 
bularak, toplumsal gelişim için 

YDÜ Öğrencileri Europe Direct (EDIC) 
İnisiyatifini Ziyaret Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Ekonomi Bölümü öğrencileri, 
Ledra Palas Birleşmiş Milletler Ara Bölge’de bulunan Europe Direct (EDIC)’e 

ziyarette bulundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 
(DESAM) ve Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (DEHAM) işbirliği ile 

“Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu” düzenlendi.
Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
YDÜ İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü
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Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, 
Jantel Lavender ve Kayla McBride ile 
5.45 geçilirken skoru 59-33 yaptı. 
Periyotta son üç dakikaya girilirken 
Yakın Doğu Üniversitesi 63-37’lik skorla 
maçta üstünlüğünü sürdürdü. Oyuna 
konsantre olan ve rakibine 10 sayı 
şansı tanıyan Yakın Doğu Üniversitesi 
son periyoda 24 sayı farkla 65-41’lik 
skorla girdi.

Final periyodunda ilk iki dakika 67-43 
geçildi. Periyotta dört dakika geride 
kalırken rakibine 4 sayı veren Yakın 
Doğu Üniversitesi 6.23’de skoru 69-
45’e çekti. Periyotta son beş dakikaya 
girilirken maçta molaya gidildi. Mola 
dönüşü sahada tam baskı uygulayan 
Perfumerias Avenida karşısında hızlı 
hücumlarıyla pota altında etkili olan 
Yakın Doğu Üniversitesi 3.55’de skoru 
77-53e getirdi. Karşılaşma, 80-56 
Yakın Doğu Üniversitesi üstülüğünde 
sona erdi.

Öne Çıkanlar… 
Yakın Doğu Üniversitesinde; 
Sandrine Gruda 19 sayı, 9 ribaunt, 
Kayla McBride 19 sayı, 4 ribaunt, 3 
asist, Jantel Lavender 15 sayı, 10 rib-
aunt, Elin Eldebrink 13 sayı, 4 ribaunt, 
3 asist, Courtney Vandersloot 5 sayı, 9 
asist, Bahar Çağlar 4 sayı, 4 asist ile 
takımın öne çıkan isimleri oldular.

Perfumerias Avenida’da; Adaora 
Elonu 14 sayı, 5 ribaunt, Kim Mestdagh 
13 sayı, Krisi Givens 12 sayı, 2 ribaunt, 
3 asist, Silvia Dominguez 7 sayı, 3 
ribaunt, 6 asist, Angelica Robinson 4 
sayı, 4 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı 
açarak skoru 21-11’e çekti. İkinci periyot 
rakibine 11 sayı imkanı tanıyan Yakın Doğu 
Üniversitesi, 25 sayı ve üstü skor üretimini 
sürdürünce aradaki fark açılmaya başladı. 
Skorda kaptan Bahar Çağlar’dan destek 
bulan ve Cansu Köksal’ın periyotun bitimine 
3.28 dakika kala bulduğu 4. üç sayı isabeti 
ile Yakın Doğu Üniversitesi farkı 20 sayıya 
çıkardı.(45-25).

Asist sayılarında konuk takıma 15-5 üstün-
lük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk 
yarıda 1/12 üç sayı isabeti ile oynayan Hatay 
BŞB karşısında 6/8 üç sayı ve %59 saha 
içi isabetiyle oynayınca, hücumda %27 ile 
hücum imkanı tanıdığı rakibi karşısında ilk 
yarıyı 25 sayı farkla önde kapattı (53-28).
Üçüncü ve son periyotta da skor bulmakta 
zorlanmayan ev sahibi Yakın Doğu Üni-
versitesi, farkı 30 sayıya kadar çıkardığı 
karşılaşmadan 96-78 galip ayrıldı.

ÖNE ÇIKANLAR:
Yakın Doğu Üniversitesi: Courtney 
Vandersloot 23 sayı, 4 ribaunt, 11 asist, 
Cansu Köksal 14 sayı, Kayla McBride 14 
sayı 3 ribaunt, Jantel Lavender 6 sayı, 10 
ribaunt, Bahar Çağlar 12 sayı ,4 ribaunt, 4 
asist, Olcay Çakır 11 sayı ,4 ribaunt, 6 asist 
ile oynadı.

Hatay BŞB’de: Bahar Öztürk 27 sayı, 
4 ribaunt, 4 asist, Abdelkader 18 sayı ,3 
ribaunt, 4 asist, Courtney Paris 10 sayı, 13 
ribaunt, Leilani Mitchell 10 sayı, ,3 ribaunt, 4 
asist kaydetti.

farkı çift hanelere çıkardı. Yakın Doğu 
Üniversitesi ilk periyodu 27-14 önde 
bitirdi.

İkinci periyoda pota altında kendi 
ribaundunu alan Sandrine Gruda’ya 
yapılan basketfulle başlandı. Sandrine 
Gruda’nın isabetli serbest atışlarıyla 
ikinci periyot başında Yakın Doğu 
Üniversitesi rakibinin potasına 30 
sayı bıraktı(30-16). Periyotta 7.58 
geçirilirken fark 12 sayıya indi(30-18) 
ve molaya gidildi. Mola dönüşü Cansu 
Köksal’ın üç sayılık isabetli basketi ve 
Kayla McBride’ın basketiyle Yakın Doğu 
Üniversitesi farkı yeniden 15 sayıya 
çıkararak skoru 35-20 yaparak bu kez 
rakibine molayı aldırdı. Konuk takım 
Avenida rakibi ile farkı kapatmaya 
çalışarak 3.35’kala skoru 37-26 yaptı 
ve farkı 11 sayıya düşürdü. Yakın 
Doğu Üniversitesi oyun kontrolünü 
elinde tuttuğu ve pas arasını iyi 
değerlendirdiği maçta, periyot sonunda 
soyunma odasına 15 sayı farkla 46-
31’lik skorla üstün gitti. İlk yarı 
sonunda Yakın Doğu Üniversitesinde 
Sandrine Gruda 19 sayı, 6 ribaunt ile 
göz doldururken, Courtney Vandersloot 
7 asist yaptı. Ribaunt ve asistlerde 
rakibine üstünlük sağlayan Yakın Doğu 
Üniversitesi 4 top çalma, 3 blok elde 
etti.

Üçüncü periyoda üstün başlayan Yakın 
Doğu Üniversitesi etkinliğini sürdürerek 
50-31’lik skorla farkı 19 sayıya taşıdı. 
Periyotta 1,5 dakika geçilirken Yakın 
Doğu Üniversitesi 7-0’lık seri yakala-
yarak rakibini molaya götürdü (53-31). 
Periyotta dört dakika sonra rakibine 
pota altında iki sayı şans veren Yakın

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 
İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda 
oynanan maça, Yakın Doğu Üniversi-
tesi, Kayla McBride, Jantel Lavender, 
Courtney Vandersloot, Sandrine Gruda, 
Elin Eldebrink beşi ile başladı. Maçta, 
periyotlar 23-12, 46-31, 65-41 ve 
80-56 Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile tamamlandı. Yakın Doğu 
Üniversitesi rakibine ribauntlarda 
42-31, asistlerde ise 20-14 üstünlük 
sağladığı maçta, 9 top çalma elde etti. 
Yakın Doğu Üniversitesinde Sandrine 
Gruda ve Kayla McBride 19 sayıyla en 
skorer isimler olurken, Jantel Lavender 
15 sayı 10 ribauntla double double 
yaptı. Courtney Vandersloot ise 9 asist 
kaydetti.

Maça tam saha baskıyla başlayan ve 
ilk hücumu alan konuk takım Avenida 
pota altından ilk sayıyı buldu. Yakın 
Doğu Üniversitesi rakibine Jantel 
Lavender ile cevap verince 2-2 skor 
kaydedildi. Karşılıklı basketlerin 
yaşandığı periyotta ilk iki dakika geride 
kalırken Yakın Doğu Üniversitesi Elin 
Eldebrink’in üç sayılık isabetli basketi-
yle 5-4 öne geçen taraf oldu. Eldebrink, 
Kayla McBride ve Sandrine Gruda ile 
ilk üç dakikada 7 sayılık seri yakalayan 
Yakın Doğu Üniversitesi skoru 9-4’e 
çekerek rakibine molayı aldırdı. Mola 
dönüşü Yakın Doğu Üniversitesi San-
drine Gruda ile skoru 15-8’e çekerek 
farkı 7 sayıya çıkardı. Periyotta beş 
dakika geride kalırken Kayla McBride’ın 
serbest atışlarıyla skor 17-8 oldu. 
Kayla McBride ve Sandrine Gruda ile 
skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi 
1.25’de skoru 23-12 yaparak rakibi ile

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. 
haftasında Hatay BŞB takımı ile karşılaşan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımı, maçı 96-78’lik skorla kazanarak 
ligin ilk yarını lider tamamladı. Yakın Doğu 
Üniversitesi evinde aldığı bu galibiyet ile 
Türkiye Kupası’na 1. olarak katılma hakkı 
elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi Mardin de 
düzenlenecek kupanın ilk maçında, ligde ilk 
devreyi sekizinci sırada tamamlayan takımla 
karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa 
Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu 
Üniversitesi periyotları; 25-17, 53-28,77-52 
ve 96 78 önde tamamladı. Maça, Courtney 
Vandersloot, Cansu Köksal, Kayla Mc-Bride, 
Jantel Lavender, Quanitra Hollingsworth 
beşiyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi 
etkili oyunu ile gücünü göstererek haftalardır 
elinde tuttuğu liderliği bırakmadı. Yakın Doğu 
Üniversitesinde Courtney Vandersloot, 11 
asist yaptığı maçta ligdeki asist liderliğini 
elinde tuttu.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 
oynanan mça etkili başlayan taraf konuk ekip 
Hatay BŞB oldu. Maçın ilk basketi Courtney 
Paris’ten geldi. Karşılaşmanın başında 
Courtney Vandersloot ve Kayla McBride’ın 
sayılarına Cansu Köksal’dan 2 üçlük isabet 
gelince 5. dakikayı Yakın Doğu Üniversitesi 
16-8 önde geçti.

İkinci periyotta da rakibine karşı sert sa-
vunma yapan ve oyunu domine eden

YDÜ, İspanyol 
Boğasını Rahat Geçti

Zirvenin Adı 
Yakın Doğu 

Üniversitesi!
FIBA Euroleauge 11 maçında evinde İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını konuk eden 

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı maçı 80-56 kazandı. Yakın Doğu 
Üniversitesi bu galibiyet ile mücadele ettiği B grubunda puanını 20’ye çıkardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi 3’üncü ve 5’inci sınıf 
öğrencilerinden 25 eczacı adayı, 
“Toplum Liderliği” seçmeli dersi 
kapsamında dersin öğretim üyesi 
Prof. Dr. Filiz Meriçli önderliğinde 
SOS Çocuk Köyü’nde projeler 
gerçekleştirdiler.

Sağlık, çevre, kitap, oyun ve sosyal 
takımlar oluşturan öğrenciler, SOS 
Çocuk Köyü ihtiyaçlarını karşıladılar.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk 
bilinçlerini geliştirmek amacıyla hay-
ata geçirilen proje kapsamında, her 
Pazartesi öğleden sonra ders saatinde 
SOS Çocuk Köyüne giden öğrenciler, 
önce SOS Yöneticilerinden köyün 
kuralları ile ilgili bilgi aldılar, kendi 
aralarında beyin fırtınası yaparak 
belirledikleri projelerini kurallara göre 
son şeklini vererek proje takımlarını 
oluşturarak uygulamaya geçirdiler.

Gerekli İlk Yardım 
Malzemelerini Temin Ettiler
Proje kapsamında oluşturulan Sağlık 
Takımı, SOS Köyü’ndeki 11 evin Ecza 
dolaplarını kontrol ederek, bir ecza 
dolabında ilk yardım için gerekli olan 
tüm malzemelerin listesine göre 
eksiklerini belirlediler ve bu eksikleri 
eczanelerden alıp, evdeki anne ve 
teyzelere bilgi vererek dolaplara 
yerleştirdiler. Ayrıca, evlerdeki anne 
ve teyzelere “Akılcı İlaç Kullanımı” 
ile ilgili sunum yaptılar ve onların 
ilaçlarla ilgili sorularına Prof. Dr. Filiz

Tüm takımlar ortak olarak, 20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları Günü için 
UNİCEF Sayfasından Dünya Çocuk 
Hakları Bildirgesinin çıktısını alarak, 
SOS anne ve teyzelerine verdi. Ayrıca 
çocuklara da renkli balonlar götürül-
erek çocukların, Dünya Çocuk Hakları 
günü kutlandı. Proje öğrencileri, bu yıl 
SOS Çocuk Köyü yararına düzenlenen 
geleneksel Lefkoşa Maraton’una da 
katıldılar. Tüm takımlar SOS Çocuk 
Köyü broşürlerinin postalanması işine 
de destek verdiler.

“Toplum Liderliği” dersi kapsamında 
gerçekleştirilen proje sonunda, dersin 
tamamlanmasını Yeni Yıla Merhaba 
etkinliği ile kutladılar. Etkinlikte, köyde 
kalan çocuklarla birlikte bahçede yeni 
yıl ağacı süslendi, yeni yıl pastası 
kesilerek yenildi. Köyde bulunan her 
ev için de yeni yıl kutlama süsleri ve 
armağanları SOS yetkililerine teslim 
edildi.

Değerli Anılar Biriktirdiler
Projede yer alan öğrenciler, sorun 
çözme becerilerini geliştirdikleri 
uygulamalı ders ile sorunlardan 
şikayet etmek yerine, sorunun 
çözümü için projeler oluşturmayı ve 
kendilerinden daha az şanslı olanlara 
destek olmanın, takım çalışması 
yapmanın önemini ve değerini 
yaşayarak öğrendiklerini ifade ettiler. 
SOS aileleri ve çocukları ile değerli 
anılar biriktiren öğrenciler, Kıbrıs’ta 
oldukları sürece her zaman SOS’e 
destek olacaklarını belirttiler.

Meriçli ile birlikte cevap verdiler.

Kütüphaneyi 
Zenginleştirdiler…
Projede yer alan Kitap Takımı, Yakın 
Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğretim üye ve öğrencilerinden 7-15 
yaş aralığı çocuklar için yazılmış 
kitaplar toplayarak, SOS Çocuk Köyü 
Merak Odası’ndaki kütüphaneye 
konulmak üzere yetkililere teslim 
ettiler.

Çevre Sorunları ile 
İlgilendiler…
Çevre Takımı ise evlerdeki plastik 
şişeleri toplayarak geri dönüşüme 
kazandırılması için her hafta boş 
torba verip, dolu torbaları aldılar ve 
Eczacılık Fakültesinde yürütülen so-
syal sorumluluk projesinde toplanan 
şişelere eklediler. Bunun yanında, 
SOS Çocuk köyünde yaşamakta olan 
kedi ve köpekler için sağlıklı kuru 
mama alınması ve sağlık sorunu olan 
hayvanları gönüllü veteriner Burak 
Eyyüpler’e götürerek tedavilerinin 
sağlanmasını, tavşanların sağlık 
kontrolünün yapılmasını sağladılar.

Sosyal Aktiviteler 
Düzenlediler…
Proje kapsamında oluşturulan Oyun 
ve Sosyal takımı da, SOS Çocuk Köyü 
Sosyal Merkezi’nde masa tenisi, 
masa futbolu ve benzeri turnavalar 
düzenlediler.

Eczacılık Fakültesi Öğrencileri 
Gönüllülüğe Örnek Oldular


