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Beyin Gibi Karmaşık Bir 
Yapıyı Nasıl Anlayabiliriz 
Konferansı Gerçekleştirildi

KTMMOB – İMO ile Yakın 
Doğu Üniversitesi Arasında 
Protokol İmzalandı

“Olgu Örnekleri İle 
Tanıdan Tedaviye Çocuk 
Hastalıkları” Ders Kitabı 
Yayınlandı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
Projesi Tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel 
Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 
“Periyodik Konferanslar Dizisi”nin 
altıncısı, “Beyin Gibi Karmaşık Bir 
Yapıyı Nasıl Anlayabiliriz” konu 
başlığıyla yapıldı.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
ile Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Arasında, 
Ortak Çalışmalar Yapabilmek ve 
İşbirliğini Geliştirmek Amacı İle 
İşbirliği Protokolü İmzalandı. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. 
Salih Kavukçu’nun “Olgu Örnekleri 
ile Tanıdan Tedaviye Çocuk 
Hastalıkları” Adlı Ders Kitabı 
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi 
Tarafından Yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 
ülkemizdeki sanatsal yaratıcılığı 
kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği 
uluslararası sanat ortamıyla 
paylaşmak, hem de toplumun 
sanatla bütünleşmesini sağlamak 
amacıyla Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi kuruyor.
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çalışanlarına da teşekkürlerimi 
belirtmek isterim. Ve siz değerli 
sanatçı dostlarım en büyük teşekkür 
de sizlere. Siz olmasanız bu etkinlik 
olamazdı. Değerli izleyenler birlikte 
attığımız bu adımda ülkemizde daha 
nice sanat etkinliklerine vesile 
olmasını dilerken ‘Dünya Sanat 
Günü’’nüzü de şimdiden kutlar, 
sanat dolu güzel zaman geçirmenizi 
dilerim.” Diyerek sözlerine son verdi.

Uluçay; “Ülkelerin 
Gelişmesinde En Önemli 
Faktör Sanatına Sahip 
Çıkmaktır. Günün Sürprizi 
Sanat Müzesi Oldu. Ülkemiz 
Açısından Son Derece 
Sevindirici”
KKTC Meclis Başkanı Teber-
rüken Uluçay ise; “Şunu belirtmek 
gerekir ki bugün birbirinden değerli 
sanatçılarımızın hazırlamış olduğu 
sergiyi birlikte açıyoruz. Bu ger-
çekten ülkemiz için iyi bir gelişme. 
Bu çerçevede desteklerini hiç bir 
zaman esirgemeyen Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne sizlerin huzurunda 
teşekkür ediyorum” dedi.

Uluçay, “Biliyorsunuz ülkelerin 
gelişmesinde en önemli faktör 
sanatına sahip çıkmaktır. Burada 
bunu görüyor ve hep beraber 
paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu serginin 
oluşmasında ve açılmasında emeği 
geçen bütün sanatçılarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum ve Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne de katkılarınden ve 
desteklerinden dolayı teşekkür edi-
yorum. Bir de tabii sanıyorum günün 
sürprizi bu sanat müzesi açıklandı. 
Bu da ülkemiz açısından çok sevindi-
rici bir olay.” diye konuştu.

Uluçay; “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Her Alanda 
Olduğu Gibi Sanat Alanında 
da Ülkemize Yapacağı 
Katkılara Şimdiden Teşekkür 
Ederim.”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin her 
alanda olduğu gibi sanat alanında da 
ülkemize yapacağı katkılara şimdiden 
teşekkür ederim diyen Uluçay, projeyi 
de merakla beklediğimizi sanat 
camiası adına söylemek isterim dedi. 
Uluçay, “Dolayısıyla bu sergisinin 
açılmasına katkı koyan emek veren 
tüm sanatçı dostlarımıza, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İ. Günsel’e teşekkür eder ve serginin 
hayırlara vesile olmasını dilerim.” 
Dedi.

Konuşmaların ardından sırasıyla 
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 
Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. 
İrfan S.Günsel ve Rektör Prof.Dr. 
Ümit Hassan tarafından ressamlar 
Yılmaz H. Hakeri, Salih M. Çizel, 
Cumhur Deliceırmak, Nilgün Güney, 
İlkay Önsoy, Aşık Mene, Sümer Erek, 
Hikmet Olgaçer, Yücel Yazgın, Mustafa 
Hastürk, Hüseyin Özinal, Osman 
Keten, Mehmet Ulubatlı, Feryal Sü-
kan, Ruzen Atakan, Mustafa Öztunç, 
Serkan İlseven, Birgül Beyazyüz, 
Zehra Şonya, Simge Uygur’a teşekkür 
plaketleri, takdim edildi ve toplu 
olarak serginin açılışı gerçekleştirildi.

olarak başlamış Kıbrıs Türk Retro-
spektif sergileri, diğer planlanmış 
sanat etkinlikleri ve yayınlarıyla 
devam ederken, bu arada oluşacak 
olan müzenin mimari projesi de 
hazırlanmış bulunmaktadır. Dünya 
sanat gününün arifesinde böylesi bir 
müjde ile karşınıza çıkmanın guru-
runu yaşamaktayız ve projenin taslağı 
burada bulunmaktadır. Bununla ilgili 
ileriki süreçte daha detaylı bilgileri 
sizlere aktaracağız.” İfadelerini 
kullandı.

Dr. Hastürk; “Yakın Doğu 
Coğrafyasının En Büyük 
Güzel Sanatlar Müzesi 
Olarak Tasarlanmıştır.”
“Yakın Doğu Sanat Müzesi, modern 
ve çağdaş sanatlar alanındaki tüm 
yapıtların sergilenmesine fırsat 
verebilecek olan yapıya sahip 
salonlarıyla, yakındoğu coğorafyasının 
en büyük güzel sanatlar müzesi 
olarak tasarlanmıştır. Toplam kapalı 
alanı 12 bin m2 olup geniş fuayesi, 4 
sabit resim koleksiyon salonu, süreli 
sergi salonu ve 3 heykel desterasyon 
sergi salonundan oluşmaktadır. 
Yapılacak olan müze kompleksi ayrıca 
konferans salonu, sanatsal etkinlikler 
ve teknik ihtiyaçları karşılayacak 
atölyeler, laboratuvarlar ve dünya 
sanatını içerecek boyutta kütüphanesi 
ve arşivi bulunacaktır. Ülkemiz için 
böylesi anlamlı bir projenin parçası 
olan ve Kıbrıs Türk Sanatı’nın 
önemli bir kesitini içeren bu sergiye 
desteğinin yanı sıra ilgisi, duyarlılığı 
ve bu sürecin her aşamasında birlikte  
davranarak organizasyonun başarılı 
olması için verdikleri destekten ötürü 
Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e 
çok teşekkür ederim. Ayrıca sergi ve 
sergi kataloğunda katkısı olan adını 
sayamadığım bütün Yakın Doğu

AKADEMİK

Sergi açılışına KKTC Meclis Başkanı 
Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Prof. 
Dr. Ümit Hassan, Serginin Sanat 
Yönetmeni Ve Küratörü Dr. Mustafa 
Hastürk, Rektör yardımcıları, öğretim 
üyeleri, ressamlar ve sanat severler 
katıldı.

Dr. Hastürk; “Yakın Doğu 
Üniversitesi Şimdi de 
Ülkemizin En Önemli Eksik-
liklerinden Biri Olan Sanat 
Müzesinin Oluşturulması İçin 
Yeni Bir Misyon Üstlenmiş 
Bulunmaktadır.”
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya göre, açılış 
konuşmasını gerçekleştiren serginin 
sanat yönetmeni ve küratörü Dr. 
Mustafa Hastürk, “yaklaşık 80 
yıllık geçmişine rağmen önemli bir 
birikim yaratmış Kıbrıs Türk Resim 
Sanatı’nın başlangıçtan itibaren 1. 
ve 2. kuşak sanatçılarından oluşan 
Kıbrıs Türk Retrospektif II ser-
gisini gerçekleştirdik. 3.sü ile devam 
edecek olan sergilerimiz ülkemizin 
plastik sanatlar açısından önemli bir 
birikimidir. Kurulduğu günden itibaren 
eğitim ve sağlık misyonunun yanında 
ülkemizin önemli eksikliklerinden 
ve ihtiyaçlarının giderilmesinde 
görev üstlenmiş olan Yakın Doğu 
Üniversitesi şimdi de ülkemizin en 
önemli eksikliklerinden biri olan sanat 
müzesinin oluşturulması için yeni bir 
misyon üstlenmiş bulunmaktadır.” 
Dedi.

Dr. Hastürk; “Kurucu Rektörümüz Dr. 
Suat İ. Günsel’in vizyonu ve girişimi 
ile başlatılan bu sürecin ilk adımı

Kıbrıs Türk Ressamları 
Sergisi Retrospektif II 

Sergisi Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde gerçekleştirilen 
“Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif II sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi fuayesinde açıldı.

KÜLTÜR-SANAT
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Kurulduğu günden itibaren eğitim ve 
sağlık misyonu yanında ülkenin önemli 
eksiklikleri ve ihtiyaçlarının giderilmesinde 
görev üstlenmiş olan Yakın Doğu Üniver-
sitesi, aynı misyonla ülkemizdeki sanatsal 
yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel 
kimliği uluslararası sanat ortamıyla 
paylaşmak, hem de toplumun sanatla 
bütünleşmesini sağlamak amacıyla Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi kuruyor.

Ülkenin ilk Modern Sanat Müzesi olma 
özelliğini taşıyan projenin, Yakın doğu 
coğrafyasının en büyük güzel sanatlar 
müzesi olarak tasarlandığı belirtildi. Müze, 
toplumda sanatın bir çok kişi tarafından 
tanınmasını ve izlenmesini sağlayacak.

Temelleri 20 Temmuz’da 
Atılacak…
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin 
temellerinin, 20 Temmuz 2018 tarihinde 
atılacağı bildirildi. Koleksiyonunda sanat 
değeri yüksek eserlerin yer alacağı Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş

Doç. Dr. İrfan Günsel: “Gelecek 
Nesillere İlham Kaynağı Olacak 
İzler Bırakılacak”
Yakın Doğu Üniversitesi olarak ülkemi-
zin önemli bir eksikliğinin giderilmesi 
konusunda girişimler başlattıklarını dile 
getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, 
sanat müzesinin oluşturulması için yeni 
bir misyon üstlenildiğini belirtti. Doç. 
Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Suat Günsel’in vizyonu 
ve girişimi ile başlatılan Kıbrıs Mod-
ern Sanat Müzesi ile ülke sanatımızın 
dünya ile buluşmasının sağlanacağını 
ifade etti. Özellikle gençlerin çağdaş ve 
modern sanata, tasarıma, mimariye olan 
ilgisini önemsediklerini anlatan Doç. Dr. 
Günsel, modern, çağdaş ve yerel kültürle 
bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürül-
ebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı 
olacak izler bırakmak istediklerini söyledi.

alandaki tüm yapıtların sergilenmesine 
fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mima-
riyle inşa edilecek.

Modern Mimariyle Tasarlanmış 
Sanat Merkezi
Mimari Projesi hazır olan müze, 12 bin 
metrekare kapalı alan, 1500 kişilik fuaye 
alanı, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 3 heykel-
enstelasyon sergi salonu, 2 fotoğraf sergi 
salonundan oluşacak. Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’nde, sanat dünyasıyla 
ilgili konferans ve sempozyumların 
gerçekleştirileceği 120’er kişilik konferans 
ve sinevizyon salonu, ender eserlerin 
analiz ve restorasyonlarının yapılacağı 
stüdyo ve laboratuarlar, foto stüdyo ve 
uzman ofisleri, toplantı odaları, tamir ve 
bakım atölyeleri, özel eserlerin korunması 
için iklimlendirilmiş depo sistemi, tam 
donanımlı sanat kütüphanesi ve arşivi 
ile hizmet verecek. Müzede ayrıca hatıra 
eşya, basılı yayın, katalog ve sayış 
üniteleri de yer alacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
Projesi Tamamlandı

Çanakkale Zaferi’ne Özel 
Sahnelenen “Vatan” Adlı 

Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı

seyirciler unutulmaz bir gece yaşadı. 
Duygusal anların yaşandığı oyun 
sonunda, oyunu sahneleyen öğrenciler 
davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Heyecanla izlenen oyunda, öğrenciler 
performansları ile övgü aldılar. Çanak-
kale Savaşlarını ve ruhunu anlatan 
oyunda, tarihe adını altın harflerle 
yazdıran kahramanlıklar ve Anadolu 
insanının fedakârlıkları anlatıldı.

Ruşen Mert Amanat’ın yazıp yönettiği 
ve Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane’de sahnelenen oyunu, Yalova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güler 
Alkan ile milletvekilleri izledi.
 
Çanakkale Şehitleri için hazırlanan 
tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından 
yoğun ilgi görürken, büyük beğeni 
topladı. Kostümler ve gösterinin gerçek 
bir Çanakkale Zaferini yansıttığı gecede 

sensör diyebileceğimiz duyarlı kanallar 
var. Sinir hücreleri sensör diyebileceğimiz 
duyarlı kanallar var. Sinir hücreleri 
fonksiyonlarını görürken, fizyolojik 
denge çok iyi kurulamadığında yani sinir 
hücreleri strese, sıkıntıya girdiğinde 
oradaki moleküler duyargalar aktive oluy-
or ve alarm sinyalleri veriyor. Nöron stresi 
bu sensörlerle hissediyor, sensör aktivitesi 
sonucu tetiklenen sinyalizasyon sistemi 
ağrıyı oluşuyor. Biz bu duyargalarla ağrı 
arasındaki yolu gösterdik. Duyargaların 
daha önce böyle bir fonksiyonu olduğu 
bilinmiyordu.”

Konferans Yoğun İlgi Gördü…
TÜBİTAK Teşvik ödülü, Eczacıbaşı Tıp 
ödülü, Sandız Farmoloji ödülü ve Vehbi 
Koç ödülü gibi bir çok ödüle sahip olan, 
115 makalesine tıp dünyası tarafından 
3 bin 500 atıf yapılan ve Türkiye Bilimler 
Akademisi asli üyesi olan Prof. Dr. Turgay 
Dalkara’nın konuk olduğu konferans 
büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Dalakara da, 
konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı 
Yakın Doğu Üniversitesi rektörlük üyelerine 
ve öğrencilere teşekkür ederek memnuni-
yetini dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, 
bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve 
öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik 
Konferanslar Dizisi”nin altıncısı, “Beyin 
Gibi Karmaşık Bir Yapıyı Nasıl Anlayabili-
riz” konu başlığıyla yapıldı.

İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı 
salonda gerçekleştirilen konferansın 
konuşmacısı olan Hacettepe Üniver-
sitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri 
Enstitüsü Nörolojik ve Psikiyatrik Temel 
Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Turgay Dalkara, beynin gizemleriyle ilgili 
merak edilenleri ve özelliklerini bilimsel 
araştırma örnekleriyle anlattı.

İnsan beyninin özelliklerinden birinin 
de pozitif düşünme olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Dalkara, insanların sorgulama 
yeteneğinin olmadığını ifade etti.

İnsan Beyninin Özellikleri ve 
Yeteneklerinden Bahsedildi
İnsan beyninin bir sürü özellikleri 
olduğunu belirten Prof Dr. Dalkara şu 
ifadeleri kullandı:“ Bunlardan bir tanesi 
de biz pozitif düşünebiliyoruz. Negatif 
düşündürebilmek insanlara çok zor. 
Mesela dünyanın yuvarlak olduğu nere-
deyse yazılı tarih kadar eski. Bazı insanlar 
bunu anlamışlar. Ama her mantıklı, ruh 
sağlığı yerinde insan için dünya düzdür. 
Negatifi hayal etmek çok zor insanlarda, 
mesele bunu medyada çok iyi görürüz. 
Bütün haberler pozitiftir. Yani hiç şöyle bir 
haber çıkmaz, ‘Bugün de kansere çare 
bulunamadı’. Aslında doğru haber odur. 
Ama her gün kansere çare bulunur ya 
da o haber olur. Bizim beynimiz pozitife 
çalışabiliyor. Dolaysıyla hekim olsun, 

Söyleşi kısmında, öğrencilerin ve idari 
– akademik kadronun, özel gösterimde, 
süre-etki açısından başarılı bir sonuca 
ulaşıldığı vurguladığı, yönetmenin 
ifadesiyle “karamizah” olarak 
adlandırılan yapımla, oldukça önemli 
bir farkındalık yaratılabileceği belirtildi.

Yaşam Dersi Niteliğinde!
Yaşamının değerini sorgulayan 
bir genç kızın hayatından kesitler 
içeren yapımda; iş-ev kısır döngüsü 
içerisindeki mutsuzluk, baş rolün iç 
sesi ile anlatı bulurken, yaşamdan 
vazgeçmenin yanlış olduğu ve bunun 
fark edilmesi için geç kalınmaması 
gerekliliği vurgulanıyor. Film, fakülte 
idari-akademik kadrosunca, yaşamsal 
bir ders olarak nitelendirildi.

Sanat Aktif Destek Verilecek 
Yeni Etkinlikler Yapılacak
Sanata daha fazla destek verilmesi 
gerektiği vurgulanan etkinlikte, yakın 
zamanda İletişim Fakültesi bünyesinde, 
Medya ve Sinema Sempozyumu 3. 
Paneli yapılacağı da belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü tarafından düzenlenen etkin-
likte, gösterilen 4 uluslararası ödüllü 
“Olağan Denemeler” (Random At-
temps) adlı kısa filmin ardından filmin 
yönetmeni Vasvi Çiftçioğlu ile söyleşi 
gerçekleştirildi. Öğrencilerin yanı sıra 
araştırma görevlileri ve öğretim üyeler-
inin de katıldığı film gösterimi büyük 
ilgi toplarken, yönetmen Çiftçioğlu 
da, film ve sektöre dair deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, Kıbrıs’ta 
sanatsal üretim konusundaki sorunlara 
değinildi. Filmde, hayatın anlamını 
sorgulayan bir kadının başarısız intihar 
girişimlerini konu alıyor.

Etkinlik, İletişim Fakültesi Radyo 
TV Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Fevzi Kasap tarafından, Yönetmen 
Çiftçioğlu’na teşekkür belgesi takdimi 
ile sonlandı.

7 Dakikada Hayatının Değerini 
Hatırla!

hasta olsun bir şey iyi geldiğinde 
pozitif olduğunu düşünüyor. Sorgulama 
yeteneğimiz yok. Doğal olarak böyle bir 
yeteneğimiz yok. Biz her şeye inanırız. 
Sorgulamayı okulda öğretmeye çalışıyoruz 
ve onu mükemmelleştirebilmek yıllar 
sürüyor. İyi bir bilim insanı olabilmek için 
sorgulama yeteneğinin çok gelişmiş ve 
objektifleşmiş olabilmesi lazım.”

Prof. Dr. Dalkaraya Göre İnsan 
Organizması Matematikle 
Konuşuyor…
İnsan organizmasının doğanın bir parçası 
olan matematikle konuştuğunu söyleyen 
Prof. Dr. Turgay Dalkara, vücudumuzdaki 
her şeyin matematiği olduğunu belirtti. 
Matematiğin hayatın dili olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Dalkara, “eğer hayatı 
anlamak istiyorsanız, hele ki doğal olayları 
anlamak istiyorsanız, onlar matematikle 
konuşuyorlar. Başka yolunuz yok. İnsan 
organizması doğanın bir parçası olarak 
matematikle konuşur. Her şey matema-
tikle konuşur. Mesela retinası, eklemler-
inin dinamiği veya vücudunuzdaki kıllar 
hepsinin bir matematiği var. Hastalarımız 
o matematik bozulmuş şekilde geliyorlar. 
Ama bizim eğitimimizde bu olmadığı için 
biz onu öyle görmüyoruz. Hep modeller 
üzerinden görüyoruz. Bu da kısa vadede 
belki bizi rahatsız etmiyor ama uzun 
vadede tıp bilimlerinin gelişmesini olum-
suz olarak etkilemiş bir özellik aslında” 
şeklinde konuştu.

Sinir Hücrelerinde 
Bulunan Duyarlı Sensörler Stres 
Karşısında Alarm Veriyor…
Konferansta örnekler de veren Prof. Dr. 
Turgay Dalkara, şunları anlattı: “Beyinde, 
sinir hücreleri yani nöronların üzerinde

Beyin Gibi Karmaşık Bir 
Yapıyı Nasıl Anlayabiliriz 
Konferansı Gerçekleştirildi

“Olağan Denemeler” 
Adlı Kısa Film Yakın 

Doğu Üniversitesinde 
Gösterildi

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun 
birlikte üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı “Olağan Denemeler” 

adlı kısa film, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Sanat 
Kulübü tarafından Vatan adlı tiyatro gösterisi sunuldu.
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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden 
Fuller ve Veteriner Hekimliği Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne John 
Fuller 2. Tarım, Orman, Gıda ve 
Veteriner Bilimleri Konferansı (ICAFOF 
2018)’nda Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
temsil ettiler.

İzmir Çeşme’de gerçekleştirilen kon-
feransta, Doç. Dr. Özge Özden Fuller 
ile Doç. Dr. Wayne John Fuller, “Çam 
Kese Böceği’nin Kuşlarla Biyolojik 
Mücadelesi” araştırmasının sonuçları 
ile zeytin bahçelerinde farklı tarım 
uygulamalarının biyo çeşitliliğe etkisi 
konulu araştırma projelerinden sunum 
ve poster bildirisi sundular.

Çam Kese Böceği’nin Kuşlarla Biyolojik 
Mücadelesi İçin 3 Yıl Gözlem Yapıldı
Doç. Dr. Wayne Fuller, Doç. Dr. Özge 
Özden Fuller ile birlikte KKTC Orman 
Dairesi’nin desteği ile 3 yıldır yürüt-
mekte oldukları “Çam Kese Böceği’nin 
Kuşlarla Biyolojik Mücadelesi” projesi 
kapsamında ilk iki yıllık gözlemlerinin 
sonucunda “Genç ve Yaşlı Orman 
Alanlarındaki Büyük Baştankara  
(Parus Major) Kuşlarının Çoğalma 

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi bünyesinde oluşturulan, 
dijital hakemli dergi olan Yakın Mimarlık 
Dergisi’nin 2. sayısı yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
verilen bilgiye göre, 101 sayfadan oluşan dergi de, 
Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı dallarındaki 
nitelikli araştırmaları, ilgili konulardaki sorunlara 
özgün bakış açılarıyla evrensel çözümler üreten ve 
bilime katkı sağlayan makaleleri içeriyor. Dergide, 
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları ile 
Türkiye’den akademisyenlere ait 8 adet bilimsel 
makale de bulunuyor.

Editörlüğünü, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Zihni Türkan’ın, yardımcı editörlüğünü de Mimarlık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy’un 
yaptığı dergi, yılda iki kez olmak üzere, Nisan ve Ekim 
aylarında, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanıyor.

Derginin 2. sayısı olan Nisan 2018 sayısına, yakinmi-
marlik.neu.edu.tr web adresinden de erişilebiliyor.

Farklı Tarımsal Uygulamaların Yapıldığı 
Zeytin Bahçelerinde Biyo çeşitlilik 
Analizi” başlıklı ortak poster bildirisini 
sundular.

Doç. Dr. Özge Özden Fuller; 
“Tarla Sürümünün 1’den 
Fazla Yapıldığı Bahçelerde, 
Toprakta Yaşamakta Olan 
Yararlı Eklembacaklılar Zarar 
Görüyor”
Doç. Dr. Özge Özden Fuller ise 
sunumunda, araştırma sonu-
cunda pestisit ve gübre uygulaması 
yapılmakta olan zeytin bahçelerinde, 
uygulama yapılmayan bahçelere 
göre çok daha düşük biyo çeşitlilik 
indeksine sahip olduğunun altını 
çizdi. Diğer taraftan herhangi bir 
pestisit uygulaması yapılmamış ve 
tarla sürümü yapılmamış olan zey-
tin bahçelerinde biyo çeşitliliğin çok 
yüksek olduğu tespitinin yapıldığını 
vurguladı. Özellikle tarla sürümünün 
1’den fazla yapıldığı bahçelerde, 
toprakta yaşamakta olan yararlı 
eklembacaklıların zarar gördüklerini 
belirten Doç. Dr. Fuller, bu nedenle iyi 
tarım uygulamalarının sürdürülebilir 
tarımda çok önemli olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi 
İzmirde temsil edildi

Doç. Dr. Nur Köprülü, 
“Cam Tavan ve Cinsiyet Kotası” 
Temalı Panelde Konuşmacı 
Olarak Yer Aldı

Başarısının Karşılaştırması” başlıklı 
bildiri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Bildiri sunumunda genç or-
man alanlarında ve yaşlı orman 
alanlarındaki Parus major türü 
kuşların çoğalma oranlarında bir 
farklılık olup olmadığı irdelendi 
ve gözlemler sonucunda bir fark 
saptanmadığının altı çizildi. Söz 
konusu projenin halen devam etmekte 
olduğunu ve de projeyle ilgili detaylı 
analizlerin Orman Dairesi ile istişare 
edilerek yapılacağını belirten Doç. Dr. 
Wayne Fuller, tüm KKTC Orman Dairesi 
personeline ilgi ve desteği için de 
teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İle 
Exeter Üniversitesi’nden 
Zeytin Bahçelerinde Tarım 
Uygulamaları Konusunda 
Ortak Proje…
Doç. Dr. Özge Özden Fuller, Doç. Dr. 
Wayne Fuller konferansta ayrıca 
Exeter Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dave 
Hodgson ile birlikte yürütmüş oldukları 
zeytin bahçelerinde farklı tarım 
uygulamalarının biyo çeşitliliğe etkisi 
konusundaki araştırma projelerinden 
yola çıkarak “Akdeniz Bölgesi’nde

tarihsel, politik ve sosyo-ekonomik 
iç içe örülmüş engellere (cam tavan) 
değinerek, küresel ölçekte kadının 
siyasette temsiliyetini veriler ile ortaya 
koydu. Birleşmiş Milletler’in (BM) verdiği 
rakamlar ışığında, 2017 yılında en fazla 
kadın temsiliyetinin yer aldığı yasama 
organının %63 ile (çatışma sonrasında 
oluşturulan anayasa aracılığı ile) 
Ruanda’da olduğunun altını çizen Doç. 
Dr. Köprülü, Kuzey Avrupa ülkelerinin 
cam tavan ile mücadelede en ileri sevi-
yede olan ülkeler grubu olduğuna dikkat 
çekti. Cinsiyet kotasının işlevselliğine 
yönelik ise doç. Dr. Köprülü, kotanın 
görünmez engellerin yarattığı eşit olma-
yan koşulların bertaraf edilmesinde bir 
araç olabileceğini öne sürerek, ülkemizde 
7 Ocak 2018 tarihinde yapılan genel 
seçimlerde ilk kez siyasi parti adaylarına 
yönelik uygulanan %30 kotanın, 
parlamentoya 9 kadın milletvekilinin 
seçilmesine ve bu çerçevede %8 olan 
kadın temsiliyetinin %18’e ulaşmasına 
imkan tanıdığına değendi.

mezun olmadan yapılması ve 
öğrencilere fakültede karşılaşacakları 
örnek bir ders sunulması, İngilizcenin 
önemini bir kez daha hatırlatmış 
hazırlık okulunda kalan zamanlarını iyi 
değerlendirmeleri konusunda mesajlar 
verildiğini vurguladı.

Aslı Kasabalı; “Fakülteden Bir 
Hocanın Ziyareti Öğrencilerin 
Motivasyonunu Artırıyor”
İngilizce Hazırlık Okulu Koordi-
natörü Uzm. Aslı Kasabalı’da yaptığı 
açıklamada; “ fakülteden bir hocanın 
ziyaretinin öğrencilerin motivasyonunu 
artırarak sahiplenme duygularını da 
güçlendirdiğine inanıyoruz. Öğrenciler 
Nisan ayı içerisinde de Dr. Mehmet İlker 
Gelişen ile fakültelerine ziyarette bu-
luncaklar. İngilizce Hazırlık Okulu olarak 
önümüzdeki dönemlerde de çeşitli 
fakültelerden hocalarımızı davet edip 
tüm öğrencilerimize fakültelerini daha 
iyi tanıma fırsatı vermeyi ve İngilizce 
dil birikimlerinin kendilerini fakültede 
çok daha iyi yerlere taşıyacağını tekrar 
tekrar vurgulamayı planlıyoruz.” Dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Avrupa 
Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Cam 
Tavanı Kırma Yöntemlerinden Biri Olan 
Cinsiyet Kotası” başlıklı panele konuşmacı 
olarak katılarak Yakın Doğu Üniversitesini 
temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
AB Program Destek Ofisi’nde (EUPSO) 
gerçekleştirilen panelde, Doç. Dr. Köprülü 
yaptığı konuşmada, kadınların kamusal 
alanda yeteri kadar temsil edilmemesinin 
önündeki görünmeyen tarihsel, politik ve 
sosyo-ekonomik iç içe örülmüş engellere 
(cam tavan) değindi.

Finlandiyalı uzman Dr. Johanna Maula’nın 
ana konuşmacı olarak yer aldığı panelde, 
cinsiyet eşitliği, eşit ücret ve cinsiyet 
kotalarına ilişkin AB politikaları hakkında 
farkındalık ve kadınların siyaset ile ekono-
mide güçlendirilmesini sağlamak için cam 
tavanın etkilerinden nasıl kurtulabileceği

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Dr.Mehmet İlker Gelişen İngilizce Hazırlık 
Okulu’nda eğitimlerini sürdüren Eczacılık 
fakültesi öğrencilerini ziyaret etti. Dr. 
Mehmet İlker Gelişen ziyaretinde eczacılık 
okuyacak öğrencilere kendini tanıtarak , 
bölüm hakkında bilgiler verdi. 

Dr. İlker Gelişen, Hazırlık 
Öğrencilerine, Okuyacakları 
Fakülte Hakkında İngilizce

çıkarlarını işletme etiği sınırları içinde 
dengeli bir biçimde gözeten toplam 
kalite yönetimi uygulamalarının hem 
kurumsal sosyal performans hem de 
finansal performans üzerinde pozitif 
etkileri olduğunu gösterdi. Bulgular 
Kuzey Kıbrıs ve Türkiye arasında pek 
farklılık göstermezken, sektör bazında 
farklı uygulamalar ve sonuçlar olduğunu 
ortaya koydu.

Firmalar Paydaşların İhtiyaç 
ve Taleplerini Dikkate Almıyor
Prof. Dr. İsmail Sıla yaptığı araştırmaya 
ilişkin olarak, ülkemizde firmaların 
paydaşların çelişen ihtiyaç ve taleplerini 
dengelemek olduğunu ancak firmaların 
paydaşların bunu dikkate almadığını 
belirtti.

Prof. Dr. Sıla şunları söyledi: “Nor-
matif paydaş teorisi, firmaların gerçek 
sosyal sorumluluklara sahip olduğu 
fikrini desteklemektedir. Yönetimin ana 
görevinin, firmanın finansal başarısını 
en üst düzeye çıkarmak değil, çeşitli 
paydaşların çelişen talepleri arasında 
en uygun dengeyi bularak, firmanın 
ayakta kalmasını sağlamak olduğunu 
savunuyor. Buradaki sonuç, yöneti-
cilerin bazen hissedarların çıkarlarını 
diğer paydaşların çıkarlarına en azından 
kısmen feda etmesi gerektiğidir. Ne 
yazık ki, diğer birçok ülkede olduğu 
gibi, ülkemizde de birçok kurum genel 
olarak tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını 
ve taleplerini dikkate almayan stratejiler 
kullanıyor. Yaklaşımları kısa vadeli 
olma eğilimindedir ve ağırlıklı olarak 
hissedarların menfaatlerini tatmin 
etmeye odaklanır. Aslında, bunu günlük 
yaşamda bir çalışan veya müşteri 
olarak kendi deneyimlerimizden kolayca 
görebiliriz.”

Ülkemizde Özel Sektör 
Çalışanların Hakları ile 
Tüketici Hakları Korunmuyor
Araştırmasında örneklerde veren 
Prof. Dr. Sıla, Kuzey Kuzey Kıbrıs’ta 
özel sektörde çalışanların hakları ve 
tüketici hakları yeterince korunmadığını 
vurguladı.

Sürdürülebilir başarı için, doğru bir 
toplam kalite yönetimi uygulaması, 
paydaşların kısa vadeli taleplerini, 
kuruluşun ve paydaşlarının uzun vadeli 
başarıya yatırım yapma ihtiyaçları ile 
dengelemesi gerektiğini ifade eden Prof. 
Dr. Sıla, “Aslında, firmalar iyi çalışanları 
cezp edip elde tutmadıkça, iyi ürün ve 
hizmet üreterek müşterilerini memnun 
etmedikçe ve toplumlarının refahına 
katkıda bulunmadıkça, hissedarları 
içinde uzun vadede en üst düzeyde 
değer yaratamazlar. Bu sadece şirketler 
için değil, aynı zamanda devlet, diğer 
özel ve kamu sağlık ve eğitim kurumları 
için de geçerli bir yaklaşımdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. İsmail Sıla’nın “Kaliteyle Sosyal ve 
Finansal Performans Arasındaki İlişki: 
Bağlamsal, Etik Temelli Bir Yaklaşım” 
başlıklı yeni çalışması, Üretim ve 
Operasyon Yönetimi alanının en iyi 
dergilerinden olan Production and 
Operations Management Business Week 
dergisi ile Financial Times dergisinde 
yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nden verilen 
bilgide, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki 
şirketlerin toplam kalite yönetimi (TKY) 
ve kurumsal soysal sorumluluk (KSS) 
uygulamalarını konu alan araştırmanın, 
dünyadaki en iyi akademik işletme 
dergileri arasında gösterilen Production 
and Operations Management, Busi-
ness Week dergisi ile Financial Times 
dergisinde yer aldığı bildirildi.

Prof. Dr. İsmail Sıla’nın makalesi, 
derginin Manufacturing Operations 
(Üretim Operasyonları) Departmanı’nın 
editörlüğünü yapan ve aynı zamanda 
bir POMS Fellow olan bu alanın önemli 
isimlerinden Washington University in 
St.Louis öğretim üyesi Panos Kouvelis 
yönetiminde değerlendirmeden geçti. 
Editörün verdiği bilgiye göre, dergiye 
gönderilen araştırma makalelerinin sa-
dece yaklaşık 10%’u sıkı bir elemeden 
geçip yayınlanmak üzere kabul ediliyor.

Ülkemizde Toplam Kalite 
Yönetimi ile İlgili Araştırma İlk 
Kez Yapıldı
Prof. Dr. İsmail Sıla araştırmasında, 
şirketlerin toplam kalite yönetimi 
uygulamaları, kurumsal sosyal 
performansları (örneğin, çevreyi ko-
ruma ve topluma katkı) ve finansal 
performansları arasındaki ilişkiyi Kuzey 
Kıbrıs ve Türkiye’deki çeşitli sektör-
lerden topladığı anket verileriyle ve 
istatistiksel modellemelerle inceledi. 
Bu çalışmada teorik çerçeve olarak 
kullanılan paydaş teorisi, bütünleştirici 
sosyal sözleşmeler teorisi ve meşruiyet 
teorisi, özellikle toplam kalite yönetimi 
araştırması bağlamında daha önce 
kullanılmadı.

Araştırma, paydaşları (çalışanlar, 
müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, 
çevre, ve halk) tüm paydaşların

konuları irdelendi. Milletvekili Fazilet 
Özdenefe ile iş insanı Selen Necat’ın da 
konuşmacı olarak katıldığı panelde, ilk 
olarak AB’ye üye ülkelerinden örnekler 
ortaya konularak İzlanda, Danimarka, 
İsveç ve Finlandiya’nın cinsiyet eşitliği 
konusunda en ileri seviyede olan ülkeler 
olduğuna işaret edildi. Söz konusu ülke 
örneklerinin cam tavan etkilerini nasıl 
minimize ettikleri dinleyiciler ile paylaşıldı. 
Panelde, AB’nin cinsiyet eşitliği, görünmez 
engeller olarak tanımlanan cam tavan 
ile mücadele ve cinsiyet kotasına ilişkin 
politikalar mercek altına alınarak, AB’ne 
üye ülkelerinin cinsiyet kotası uygulamaları 
tartışıldı.

Cinsiyet İşlevselliği ve Kadının 
Siyasette Temsiliyetine İlişkin 
Detaylar Paylaşıldı
Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü de panelde 
yaptığı konuşmasında, kadınların özel-
likle kamusal alanda yeteri kadar temsil 
edilmemesinin önündeki görünmeyen

Eğitiminin Önemini Anlattı
Dr.Gelişen, ziyaretin amacına yönelik 
yaptığı açıklamada, öğrencilere fakülteleri 
hakkında bilgi vermek, ders içeriği olarak 
ne ile karşılaşacakları konusunda fikir 
sahibi yapmak ve en önemlisi derslerin 
ana dilinin ingilizce olduğunun üzerinde 
durup derslerin takibi konusunda bunun 
ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktı 
dedi. Gelişen, zamanlama olarak ziyare-
tin öğrenciler hazırlık okulundan

Business Week Top 
20 ile Financial 
Times Top 50 

Dergisinde Yayınlandı

AKADEMİK20 NİSAN 2018 CUMA4 Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ AKADEMİK 20 NİSAN 2018 CUMA 5Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Dr. İlker Gelişen, Hazırlık Okulunda 
Okuyan Eczacılık Fakültesi 
Öğrencileri’ni Ziyaret Etti

geliştirmenin en önemli yolunun hayal 
kurma olduğunu vurguladı. Öğrencilerle 
samimi bir söyleşi gerçekleştiren Öztürk, 
kitap okumanın öneminin altını çizerek, 
hayal kurma ve kitap okumanın birbirini 
tamamlayan iki önemli unsur olduğunu 
belirtti.

Etkinlik, Özel İzmir Saint Joseph Lisesi 
müdürü Jasques Augereau tarafından 
Emrah Öztürk’e teşekkür plaketi tak-
dim edilmesinin ardından, kitabını 
imzalamasıyla son buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgide, Yapı Kredi 
Yayınları’ndan iki öykü kitabı bulunan 
Emrah Öztürk’ün, “Anlatamıyorum” adlı 
kitabının Özel İzmir Saint Joseph Fransız 
Lisesi ders müfredatına alınması ned-
eniyle, “Kitap Haftası ve Okuma Günleri” 
etkinliği kapsamında söyleşiye katıldığı 
belirtildi.

İzmir’de eğitim veren diğer liselerin de 
katıldığı söyleşide Emrah Öztürk, kitabıyla 
ilgili yorumları ve soruları cevaplarken, 
aynı zamanda öğrenmenin ve kendini 

Prof. Dr. Mustafa 
Sağsan’a Plaket Verildi!

Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk, 
Saint Joseph Fransız Lisesinde 
Söyleşi Yaptı

derneğin yeni vizyonu çerçevesinde 
amaç ve hedeflerini anlatırken, adadaki 
kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümanta-
syon ve enformasyon hizmetlerinin (bilgi 
hizmetlerinin) beklenenin çok gerisinde 
olduğunu belirtti.

Gece de, Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi 
Yönetimi Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ile BİYAMER Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Sağsan’a da plaketi takim edildi.

Prof. Dr. Sağsan Altın Bilezik 
Kalıcılığına Dikkat Çekti
Prof. Dr. Mustafa Sağsan gecede yaptığı 
konuşmada, özellikle akademik camiada 
isimlerin önünde bulunan ünvanların çok 
daha ötesinde, esasen meslek üyelerinin 
kazandığı altın bileziğin kalıcılığına ve 
önemine dikkati çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi 
Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ile BİYAMER Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Sağsan’a, Kıbrıs Türk Kütüphane-
ciler Derneği tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin enformasyon ve bilgi 
hizmetlerinin gelişimi ile bilgi yönetimi 
alanında insan gücü yetiştiriciliğine yaptığı 
bilimsel katkılardan ötürü plaket takdim 
edildi.

Prof. Dr. Mustafa Sağsan’a plaketi, 1982 
yılında kurulan ve mesleki bir toplum 
örgütlenmesi olan Kıbrıs Türk Kütüphane-
ciler Derneği’nin seçilen yeni yönetim 
kurulu başkanı ve üyeleri ile meslek 
üyelerinin buluştuğu gece yemeğinde 
verildi.

Dernek yeni başkanı Osman Soykan, yem-
ekte yaptığı kısa ve özlü konuşmasında, 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema 
Bölümü Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk, Kitap Haftası ve Okuma 
Günleri kapsamında, Özel İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ne 
davet edildi.

Yakın Mimarlık Dergisi’nin 
2. Sayısı Çıktı



Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu 
Enstitüsü Dış Eğitimler ve Hukuk 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdi 
Şafak, İstanbul MEF Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen Seçim, Demokrasi ve 
Seçim Sistamleri başlıklı sempozy-
umda, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
başarıyla temsil etti.

İstanbul’da gerçekleştirilen sem-
pozyumda, Yakın Doğu Enstitüsü Dış 
Eğitimler ve Hukuk Fakültesi Öğr. 
Gör. Erdi Şafak “Demokrasi ve Seçim 
Bağlamında” Türkiye Cumhuriyeti – 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seçim 
Sistemlerinin Karşılaştırılması” 
başlıklı bildiriyi sundu. Alanında 
uzman hukukçuların katıldığı 
sempozyumda, Öğr. Gr. Şafak, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim sis-
temini ve demokrasi ile ilglili yaşanan 
gelişmeleri de katılımcılara aktardı.

Öğr. Gör. Erdi Şafak: “Türkiye 
ve KKTC’de “D’Hondt ” Seçim 
Sistemi Kullanılıyor”
Öğr. Gör. Erdi Şafak sunumu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde seçim sisteminin 
Türkiye ile aynı şekilde “D’Hondt” 
sistemi olduğunu belirterek ancak bu 
sistem üzerinde önemli değişiklikler 
yapıldığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
seçim sistemine köklü değişiklikler 
getirecek olan Seçim ve Halkoylaması 
(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis 
Genel Kurulu’nda 23 Ekim 2017 
tarihinde oyçokluğu ile kabul edildiğini 
dile getiren Öğr. Gör. Erdi Şafak, yeni 
sistemle ilgili bilgileri paylaştı.

Öğr. Gör. Şafak, Seçim ve 
Halkoylaması Yasası’nda yapılan 
değişikliklere ilişkin şunları kaydetti: 
“seçim bölgesi tanımı değişmiş 
olup, seçim bölgesi artık devlet sınırı 
olmuştur. Yeni sisteme göre seçmen 
oylarını, “mühür”, “mühür artı tercih” 
ve “karma” şeklinde verilebilmektedir. 
Yine yeni sistem tüm ada genelini 
kapsamaktadır ve tüm seçmenler 
tüm adaylara oy verebilmektedir. Seç-
menler, yasanın yürürlüğe girmesiyle 
sadece ikamet ettikleri ilçedeki mil-
letvekillerini seçmeyecek; Cumhuriyet 
Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin 
tümünü belirlemede etkili olacak-
lar. Türkiye’de ise seçmen sadece 
ikamet ettiği bölgedeki milletvekilini 
seçebilmekte, seçtiği milletvekilini de 
tercih hakkı bulunmamaktadır. Yani 
Türkiye’de seçmen sadece bir partiye 
oy vererek kendisinin değil partinin 
bölgesinde belirlemiş olduğu mil-
letvekillerini seçmiş bulunmaktadır.”

Kursun açılış konuşmasını Tıp Öğrencileri 
Birliği adına yapan Enes Potoğlu, Yakın 
Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’nin 
bugün dünyanın her yerinde en iyi şekilde 
temsil edildiğini belirterek, öğrenci 
birliğinin bugüne kadar kat ettiği yolları 
anlattı.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordi-
natörü Prof. Dr. Seda Vatansever de yaptığı 
konuşmada, BAP’ın işleyişi, bilimsel 
çalışmalara katkısı ve bilimsel ilerleme 
üzerindeki etkisi hakkında katılımcılara 
bilgilerini aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
bilimsel süreçteki ilerlemesi hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Bilim insanlarının 
öğrencilerle bir araya gelmesinin üniver-
sitede yürütülen bilimsel çalışmalar için 
çok önemli olduğunu ve bundan dolayı 
mutluluk duyduğunu belirtti. Son oturumu 
soru cevap şeklinde gerçekleştirilen kurs 
sonunda katılımcılar belge almaya hak 
kazandılar.

Öğr. Gör. Şafak “D’Hondt sistemi 
ile ilgili şunları söyledi; “Türkiye’de 
seçim sistemi seçim kanunlarıyla 
düzenlenmektedir. Yasama organı, 
seçim sistemi konusunda ister 
çoğunluk sistemini, isterse nispi 
temsil sistemini seçebilir. Türkiye’de 
10 Haziran 1983 tarih ve 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 
nispi temsil sistemini benimsemiştir. 
Nispi temsil sistemi içinde D’Hondt 
usulünu kabul etmiştir. Ayrıca 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 
“ülke barajı” denilen bir “genel baraj” 
kabul etmiştir. Bu kanunun 33.mad-
desine göre, genel seçimlerde ülke 
genelinde, ara seçimlerde de ara 
seçim yapılan çevrelerin tümünde 
geçerli oyların %10’unu geçemeyen 
partiler milletvekili çıkaramazlar. 
KKTC’de seçim sistemi, Türkiye ile 
aynı şekilde “D’Hondt” sistemidir. Bu 
sistem Türkiye örnek alınarak 1976 
da Seçim ve Halkoylaması Yasası ile 
ülkeye getirildi. “D’Hondt ” sis-
teminin gereği olarak seçmenler iyi ve 
güvendikleri bir kişiyi değil bir partiyi, 
daha doğrusu bir ideolojiyi seçmeye 
yönlendirilmekteydi. Ancak söz konusu 
sitem üzerinde önemli bir değişiklik 
yapılmıştır.” 

Seçim ve Halkoylaması 
(Değişiklik) Yasa Tasarısı ile 
İlgili Bilgiler Paylaşıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bu-
lunan Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma 
Merkezi (DESAM), Öğrenci Dekanlığı ve Tıp 
Öğrencileri Birliği iş birliğiyle, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık alanında 
lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik 
Sağlık Alanında Öğrenci Proje Yazım Kursu 
gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Bilimsel gelişimine katkı 
sağlamak adına sağlık alanında eğitim 
alan lisans öğrencilerine yönelik ilk 
kez düzenlenen ve dört oturumda 
gerçekleştirilen kursta, öğrencilerin bilim-
sel araştırma basamaklarını öğrenmeleri 
ve araştırmalarını doğru temeller üzerine 
oturtmalarını hedefleyen eğitimler verildi.

Kurs kapsamında, Prof. Dr. Murat Sayan 
“Bilim Felsefesi”, Prof. Dr. Nerin Bahçeciler 
Önder “Etik Kurallar”, Prof. Dr. Seda Va-
tansever “Projenin Anatomisi” ve Yrd. Doç. 
Dr. Emil Mammadov “Sağlıkta Öncelikli 
Alanlar” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. 
Kursta, ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ 
“Nobel’e Yolculuk” konulu sunum yaptı.

Üniversite Birimlerinin İşleyişi 
Anlatıldı… 

YDÜ, Seçim, Demokrasi
ve Seçim Sistemleri 
Başlıklı Sempozyumda 
Temsil Edildi

Sağlık Alanında 
Öğrenci Proje Yazım 
Kursu Düzenlendi

KTMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası’nda gerçekleşen toplantıda 
protokole, Yakın Doğu Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş ve KTMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Seran Aysal imza koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden ver-
ilen bilgiye göre, KTMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğretim elemanlarının katılımı ile 
gerçekleşen protokol imza töreninde, 
iki kurum arasında bilimsel, toplum-
sal, akademik, sosyal, mesleki ve 
eğitim alanlarında güçlü bir işbirliği 
yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Seran Aysal “Mühendislik 
Eğitim Programlarının 
Kalitesi, Kanıta Dayalı 
Yaklaşımın Esas Alındığı 
Akreditasyon Süreci İle 
Olabilir”
İmza töreni sırasında konuşan 
KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Seran Aysal, özellikle 
ülkemizdeki hızlı Üniversite artışına 
değinerek üniversite sayısından çok 
kaliteli eğitimin önemini vurguladı. 
Mühendislik eğitim programlarının 
kalitesinin, kanıta dayalı yaklaşımın 
esas alındığı akreditasyon süreci ile 
olabileceği inancını belirtti.

Seran Aysal, “İnşaat Mühendisleri 
Odası Mehmet Göze (Asi) Yapı 
Malzemeleri ve Zemin Mekaniği 
Laboratuvarının özverili hazırlık 
ve çalışmalar neticesinde tüm 
denetimleri başarı ile tamamlayarak 
TÜRKAK (Türk Akreditasyon Ku-
rumu) tarafından akredite olmuş ilk 
deney laboratuvarı olma niteliğini de 
kazanmıştır” dedi.

Aysal; “Akreditasyonlar Hem 
Ulusal Hem De Uluslararası 
Yüksek Saygınlığın 
Göstergesidir”
Akreditasyonların hem ulusal hem 
de uluslararası yüksek saygınlığın 
göstergesi olduğunu söyleyen Aysal, 
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünün de

Profesör Gökçekuş, bu protokol ile 
artık İnşaat Mühendisliği Bölümü 
olarak her atacağımız bilimsel adımda 
ve düzenleyeceğimiz her ulusal ve 
uluslararası etkinlikte yanımızda 
işbirliği yapacağımız önemli ve güçlü 
bir partnerimiz olacaktır.

Üniversite ve Bölüm olarak eğitim ka-
litesine her zaman önem verdiklerinin 
altını çizen Profesör Gökçekuş, tüm 
bölümlerde uluslararası akreditasyon 
üyelik çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini, ASIIN akreditasyonundan 
sonra şimdi de MÜDEK akreditasy-
onu için çalışmalar sürdürdüklerini 
belirtti. Ayrıca uluslararası yayın 
konusunda çok önemli mesafe katet-
tiklerini, dünyada ilk 500 Üniversite 
içine girmek için çalışmalarını hala 
sürdürdüklerini belirtti.

Odanın akredite olmuş 
labaratuvarlarından ihtiyaç 
duyulduğunda yararlanmaya devam 
edeceklerini belirten Gökçekuş, 
kurumların bilgi vetecrübe 
paylaşımları ile güçbirliği yapmalarının 
önemine değinen Prof.Dr. Hüseyin 
Gökçekuş, konuşmasının sonunda 
imzalanan protokolün hayırlı olmasını 
dileyerek, “Bu toplantıları periyodik 
hale getirerek, güzide Odamız ve 
İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, 
işbirliğini geliştirmek ve ülkemizde 
yaşanan sorunlara çözüm üretmek en 
büyük hedefimizdir” dedi.

Almanya’da kurulmuş olan ve kalite 
geliştirme amacı ile çalışmalarını 
sürdüren ASIIN (Accreditation As-
sociation for Engineering Informatics 
and Natural Sciences) kurumunun, 
YDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün 
yaptığı başvuruyu değerlendirerek, 
hem lisans hem de yüksek lisans 
programlarının akredite edilmesi 
kararını memnuniyetle karşıladığını 
belirtti.

Seran Aysal konuşmasının so-
nunda, Yakın Doğu Üniversitesiİnşaat 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
oda ile ilişkilerinin kurulmasını 
sağlamak ve mesleki, bilimsel 
çalışmalarına destek vermek, eğitim 
sorunlarına katkı sağlamak amacı 
ile odaya “öğrenci üye” olarak kayıt 
yapabileceklerini belirtti.

Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş; 
“Hayal Ettiğimiz Oranda 
İşbirliği İçin Buradayız”
Yakın Doğu Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr.Hüseyin Gökçekuş ise imza 
töreninde yaptığı konuşmada, 
“Şahsım ve mensubu olduğum 
Üniversite ve Bölümüm adına Oda 
Yönetim Kurulu olarak gösterdiğiniz 
misafirperverlik için teşekkür 
ederiz” dedi. Bugünkü toplantının 
güzel bir başlangıç olduğunu söyleyen 
Gökçekuş, “Hayal ettiğimiz oranda 
işbirliği için buradayız” dedi.

Profesör Gökçekuş; Sektörü 
Sorunlarının Çözümünde 
“İşbirliğinden Güç Doğar, 
Akademik Bir Kapı Açmak 
Niyetindeyiz”
KTMMOB İnşaat Mühendisleri 
Oda üyelerinin, yeni teknolo-
jik gelişmelerden, yapacağımız 
çalışmalardan haberdar olması için 
seminer ve çalıştaylar düzenley-
erek katkıda bulunmak en önemli 
çalışmamız olacaktır diyen Gökçekuş, 
bu bağlamda İnşaat sektörü 
sorunlarının çözümünde “işbirliğinden 
güç doğar, akademik bir kapı açmak 
niyetindeyiz” dedi.

KTMMOB – İMO ile 
Yakın Doğu Üniversitesi

 Arasında Protokol 
İmzalandı
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Gazali’nin duyusal değil, kesin bilgiyi 
önemsediğini ve ona göre en önemli duyu 
organımız göz olduğunu ancak onun bile 
bizi yanılttığını ifade eden Prof. Dr. Çapak; 
“Gazali, örneği gölgemizi sabit görürüz an-
cak gerçekte gölgemiz hareket etmektedir. 
Yine yıldızları küçük bir madeni para gibi 
görürüz ancak bilim yıldızların dünyadan 
daha büyük olduğunu göstermektedir. 
Dolayısıyla önemli olan bizi yanıltan değil, 
kesin kanaat bildiren bilgidir” şeklinde 
konuştu.

Prof. Dr. Çapak, Gazali’nin, felsefenin 
metafizik alanlarına karşı olmakla 
birlikte akıl alanı ile ilgili olan kısımları da 
desteklediğini, ona göre metafizik alanın 
iman edilebilecek alan olduğunu ilde 
getirerek şunları anlattı: “Dolayısı ile aklın 
bu alanda söyleyebileceği çok şey yoktur. 
Gazali, aklı son derece önemsemektedir. 
Ona göre akıl olmadan, akıl iyi işledilmeden 
ilimleri iyi anlamak mümkün olmadığı 
gibi herhangi bir konu ile ilgili doğru 
sonuçlara varmak da mümkün değildir. 
Gazalinin yazdığı eserlere baktığımız da 
da ölüm tarihine kadar felsefe ve mantığı 
çok önemsediğini görürüz. Gazali, mantığı 
islam dünyasında meşrulaştırın, hukukla 
ilgili olan el-Mustasfâ adlı eserinde mantık 
bilmeyenin ilmine güvenilmez diyen bir 
alimdir. Ondan sonra mantık diğer ilimlerde 
olduğu gibi islami ilimlerin de vazgeçilmez 
parçası olmuştur”

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, 
düzenlenen Güzellik ve Bakım fuarına 
katılım amaçlarının, öğrencilerin bu alanla 
ilgili yenilikleri öğrenip, en yeni ürün ve 
yöntemlerin neler olduğunu incelemeleri, 
teknolojik yenilikleri yakından takip etme-
leri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ileriki iş hayatlarına zemin 
hazırlamayı istediklerini ifade eden Aksoy, 
İstanbul Güzellik Uzmanları Oda Başkanı 
Ayşe Aydın ve yönetim danışmanı Barış 
Avcı ile görüşerek öğrencilerin gelişimi 
doğrultusunda yeni projeler için işbirliğinde 
bulunacaklarını da belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, Mavi 
Salon’da yer alan konferans, Bingöl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Çapak tarafından verildi. İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından 
ilgi ile izlenen konferansta, Gazali’nin 
felsefi düşüncesi üzerinde duruldu. Prof. 
Dr. İbrahim Çapak konferans öncesi, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ. Günsel’e bir nezaket ziyaretinde de 
bulundu.

Prof. Dr. İbrahim Çapak; “Gazali 
İslam Dünyasının Yetiştirdiği En 
Önemli Filozoflardan Biridir”
Prof. Dr. İbrahim Çapak konferansta yaptığı 
konuşmada, “Gazali İslam dünyasının 
yetiştirdiği en önemli filozoflardan biridir. 
Küçük yaştan itibaren ilimle uğraşmış, Ni-
zamiye medreselerine baş müderis olarak 
bugünkü ifadesi ile Nizamiye üniversitesine 
rektör olarak atanmıştır. Gazali sadece 
bir filozof değil, kelam, tasavvuf ve hukuk 
bilginidir. Dolayısı ile Gazali söz konusu 
olduğunda birçok yönü ile ele alınabilecek 
biridir. Ancak biz Gazalinin felsefi 
düşüncesi üzerinde durmaya çalışacağız” 
dedi.

Prof. Dr. Çapak; “Mantık, Diğer 
İlimlerde Olduğu Gibi İslami 
İlimlerin de Vazgeçilmez Parçası 
Olmuştur”

İstanbul’da düzenlenen ve konusunda 
uzman doktorlar, estetik ve güzellik 
uzmanları, dermatologlar, kuaförler ve 
diğer sektör profesyonellerinin katılımıyla 
gerçekleşen fuarda, öğrenciler düny-
adaki son güzellik trendlerini, en yeni ve 
teknolojik ürünleri görme ve öğrenme 
fırsatı buldular.

Fuar kapsamında öğrenciler, günümüzde 
güzellik alanında yaygın olarak uygulanan 
ipek kirpik ve kirpik lifting eğitimi, sosyal 
medyada markalaşma, satış ve pazarlama 
tekniklerini de öğrendiler.

Güzellik ve Bakımla ilgili En Yeni 
Trendlerle, Uygulama 
Yöntemlerini Öğrendiler…

“Gazalî’nin Felsefi 
Sistemi” Başlıklı 
Konferans Verildi

YDÜ, 29. İstanbul 
Güzellik ve Bakım 

Fuarı’nda temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, “Gazalî’nin Felsefi 
Sistemi” konulu konferans düzenlendi.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Arasında, Ortak Çalışmalar Yapabilmek ve İşbirliğini Geliştirmek Amacı İle 

İşbirliği Protokolü İmzalandı. 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Önlisans Bölümü öğrencileri, 29. Güzellik ve Bakım 

Fuarına katıldılar.

Fakültesi öğrencilerine duygu dolu 
anlar yaşattı.

Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk 
tarafından hazırlanan Feriha Altıok 
biyografisinin sunumunun ardından 
şiirlerini okuyan Altıok, Fidancığın 
Çilesi, Hele Bir Düşün, Şiirle Söyleşi, 
Adı Aşka Çağrılı, Ruhumsan Korkarım, 
Asılmaya Ay, Çiçeklerimin Sulama

Zamanıdır, Gözleri Sen Kuş adlı 
kitaplarından oluşan seçki ile büyük 
beğeni topladı.

Şair Feriha Altıok dinleti sürecinde; 
şiirin toplumsal, sanatsal önemine 
vurgu yaparak şiirin muhalif bir duruş 
sergilediğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
UNESCO tarafından ilan edilen ve 21 
Mart’ta kutlanan “Dünya Şiir Günü” 
kapsamında şair Feriha Altıok; Radyo, 
TV ve Sinema Bölümü tarafından 
ağırlandığı bildirildi. Klasik gitar ve 
nostaljik Kıbrıs fotoğraflarından oluşan 
slayt gösterisi eşliğinde şiirlerini 
okuyan Şair Feriha Altıok, İletişim

Radyo, TV Ve Sinema Bölümü Dünya 
Şiir Gününü Feriha Altıok İle Kutladı

İlk kez 1999 yılında kutlanmaya başlanan “Dünya Şiir Günü” Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafından da kutlandı.



Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur 
Köprülü’nün Suriyeli mülteciler 
konusunu incelediği “Akdeniz’deki 
Mülteci Krizi Çerçevesinde Müdahale 
ve Politika” temalı kitap bölümü 
çalışması Palgrave: Macmillan 
yayınevi tarafından basılan çalışmada 
yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nden verilen 
bilgide, Doç. Dr. Nur Köprülü’nün 
çalışmasının, Kanada’nın saygın 
üniversitelerinden Trent Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Marion Boulby 
ve Royal Roads Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ken Christie tarafından 
derlenen “Akdeniz ve Orta Doğu & 
Kuzey Afrika’da Göç, Mülteciler ve 
İnsan Güvenliği” başlıklı kitapta yer 
aldığı belirtildi.

veya minimize edilmesinde BM’in ve 
uluslararası örgütlerin müdahale ve 
karar alma süreçlerindeki kabiliyetler-
ini ve etkinliklerini irdelemeye çalıştı.

Doç. Dr. Köprülü, bu çerçevede, 
BM Güvenlik Konseyi kapsamında 
yürütülen karar tasarılarının yürürlüğe 
girmesinin önündeki hukuki ve 
siyasi kısıtlamalara değinerek, insani 
müdahale olgusunun bölgesel ve 
küresel dinamikler ışığında analizini 
yaptı. Avrupa Birliği’nin mülteci ve    
sığınmacılara yönelik yaklaşımına da 
değinen Doç. Dr. Köprülü, AB’ye üye 
devletlerin mültecilere yönelik farklı 
politikalar izlediğini ve yaşanan süreç 
içerisinde Birliğin mülteci politikasını 
düzenleyen Dublin Anlaşmasının sekt-
eye uğradığını ifade etti. Ayrıca, Suriye 
meselesinin ve onun yarattığı mülteci 
krizinin ileriki dönemde uluslararası 
kurumların karar süreçleri açısından 
bir kırılma noktası oluşturabileceği 
tespitinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlar 
gözönüne alındığında başta Türkiye 
olmak üzere Ürdün ve Lübnan’nın çok 
sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını 
ortaya koyduğunu ifade eden Doç. 
Dr. Nur Köprülü, 4 milyondan fazla 
insanı mülteci konumuna getiren 
Suriye’deki kriz, BM Mülteciler Yüksek 
Eski Komiseri ve şimdiki BM Genel 
Sekreteri Antonio Guterres tarafından 
‘Bu bir kuşak boyunca yaşanan, tek 
bir krizin yarattığı en büyük mül-
teci kitlesi’ olarak ifade edildiğini 
vurguladı.

yapıldı. Kongre kapsamında düzenlenen 
bilimsel programda ise konuşmalar yapıldı, 
mini dental olimpiyat yarışması düzenlen-
di. Kongrenin son gününde ise Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni tatınıcı gezi programı 
düzenlendi.

Bilimsel programda, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. 
Güney Yılmaz, Doç. Dr. Sevcan Kurtulmuş 
Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Aylin İslam, Dr. Dt. 
Hakan Arınç, Dr. Suat Günsel Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Bahar Gürsoy, Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 
Prof. Dr. Ece Eden, Ankara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesinden Doç. Dr. Tuğba 
Bezgin ve Prof. Dr. Kaan Orhan ile Amster-
dam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültes-
inden Prof. Dr. Bruna Loos ve Doç. Dr. Ajp 
Van Strijp konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin El Becerisi ile Teorik 
Bilgileri Ölçüldü…
Kongre kapsamında, diş hekimliği ögren-
cilerinin el becerisini ve teorik bilgisinin 
degerlendiridiği Mini Dental Olimpiyat 
yarışması yapıldı. Ödüllü düzenlenen 
yarışmaya, 30 öğrenciden oluşan 10 grup 
katıldı. Yapılan değerlendirme sonunda, 
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri 1. ve 
3’üncülük ödülü aldılar.

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği 
Öğrenci Birliği IADS’a Tam Üye 
Oldu…
Kongre sonunda, Uluslararası Diş Hekimliği 
Öğrenci Birliği yönetim kurulu üyeleri 
tarafından yapılan toplantı sonucu sonu-
cunda, kongre başarısı dolaysıyla NEU Diş 
Hekimliği Öğrenci Birliği’nin lokal üyeliğinin 
tam üyeliğe yükseltilmesi kabul görüldü.

Kitapta, Arap ayaklanmalarının 
başladığı 2011 yılından bu yana 
dünya gündemi açısından önemli 
bir yer teşkil eden Suriyeli mül-
teciler ve göç konusu, kuramsal ve 
sistematik bir yaklaşımla incelendi. 
Kitapta, Arap Baharı ile eşzamanlı 
olarak Suriye’de başlayan ayaklan-
malar ve iç çatışmaların ülkede ve 
bölgede yarattığı belirsizlik ortamı 
ve mültecilerin göçü hem Akdeniz 
coğrafyasını hem de Avrupa Birliği’ni 
tanık olabilecekleri en büyük mül-
teci sorunu ile karşı karşıya getirdiği 
vurgulandı.

Doç. Dr. Köprülü, Suriye’deki 
Çatışmaların Önlenmesinde 
BM ve Uluslararası Örgütlerin 
Müdahalelerini İrdeledi…
Doç. Dr. Nur Köprülü’nün kaleme aldığı 
kitap bölümünde, özellikle Suriye’de 
süregelen çatışmaların önlenmesi

Uluslararası projelerle eğitim ve bilim 
açısından Diş Hekimliğinde gelişmeyi he-
defleyen, 200.000 den fazla diş hekimliği 
öğrencisinin bir araya gelmesini sağlayan 
Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci 
Birliği (IADS)’ın her yıl gerçekleştirdiği 
“Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği 
Yarı Yıl Kongresi”, Yakın Doğu Üniver-
sitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde düzenlendi.

Merit Park Otel’de, dünyanın bir çok 
ülkesinden diş hekimliği öğrenci birlikler-
inin bir araya getirildiği 64. Uluslararası 
Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Yarıyıl 
Kongresi’nde, 23 farklı ülkeden 156 
katılımcı yer aldı. Kongre sonunda, 
Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci 
Birliği’ne lokal üye olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin statüsü tam üyeliğe 
yükseltildi.

İki gün süren kongrenin kongre açılışı, 
Yakın Doğu Üniversitesi araba müzesinde 
düzenlenen kokteyl ile yapıldı. Açılışta, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. 
Mutahhar Ulusoy, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şalıdağ, Kongre başkanı ve Diş 
Hekimliği Fakültesi Pedodonti anabilim 
Dalı Araştırma Görevlisi Dt. Ferdiye Küçük 
ile Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci 
Birliği (IADS) başkanı Andrey Baltaev birer 
konuşma yaptı.

Kongrede, Bilimsel Programlarda 
Konuşmalar Yapıldı, Katılımcı 
Ülkeler Genel Kurul Toplantısı 
Gerçekleştirdi…
Merit Park Otel’de gerçekleştirilen kon-
grenin ilk iki gününde kongreye katılan ül-
kelerin delegelerinin genel kurul toplantıları

Doç. Dr. Nur Köprülü 
Yeni Bir Akademik 
Eser!

64. Uluslararası Diş 
Hekimliği Öğrenci Birliği 

Yarıyıl Kongresi Yapıldı

yıllarında çalıştı. Daha sonra Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yardımcı 
doçent olarak çalışmaya başladı. 1993 
yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları 
doçenti, 1997’de çocuk nefroloji uzmanı, 
1999’da çocuk sağlığı ve hastalıkları pro-
fesörü, 2011’de çocuk romatoloji uzmanı 

unvanı aldı. 1995 – 2000 yılları arasında 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz 
ve Transplantasyon Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayni 
üniversitede 1998 yılında kurulan Çocuk 
Nefroloji Bilim Dalı’nın başkanlığını 2016 
yılına dek sürdürdü. 2012 yılından itibaren 
Balıkesir Üniversitesi ve KKTC Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde de uzmanlık alanlarında 
dersler vermektedir. Uluslararası derg-
ilerde yayınlanmış 200’ü aşkın yayında 
katkısı vardır ve başlığı “Olgu Örnekleri 
ile Çocuk Hastalıkları” “2005” ve “Olgu 
Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk 
Hastalıkları” “2017” başlıklı iki ders 
kitabının editörüdür.

Editörlüğünü yaptığı “Olgu Örnekleri ile 
Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” 
adlı iki ciltlik ders kitabı hakkında 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Salih 
Kavukçu, çocuk sağlığı ve hastalıkları 
alanında çalışanlara rehber olabilecek 
nitelikteki kitabın, Yakın Doğu Üniversitesi 
Yayınevi tarafından yayınlandığını söyledi. 

“Tıp eğitimi başlı başına bir bilim olarak 
hızla gelişmektedir. Farklı klinik dallarda 
eğitim alan hekim ve uzman adaylarının 
bireysel gelişimleri için gereken ak-
tivitelerin bir kısmı değişmezliğini 
korumaktadır. Hasta veya yakınından 
tanı için bilgi almak, sorgulama yapmak, 
sorgulama sonucu bulguları yakalamak, 
elde edilen verileri birleştirerek tanı ve 
tedavi aşamalarına geçmek, başarılı 
hekimlik için gereken önemli aktivitel-
erdendir.” diyen Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Salih 
Kavukçu, günümüzde bilgiye ulaşmanın 
çok kolaylaştığını, ancak ulaşılması

gereken bilginin konusunu belirlemenin 
ve onu kullanmanın beceri gerektirdiğini 
ifade etti. 

Prof. Dr. Salih Kavukçu, kitabının tanı ve 
tedavi tasarlanırken, bilgiye ulaşmaktan 
çok, bilgiyi kullanma becerisini geliştirmek 
için hazırlandığını belirtirken, konuların 
çocuk sağlığı ve hastalıkları dalındaki 
tıpta uzmanlık komisyonlarının önerdiği 
müfredat programları dikkate alınarak 
seçildiğini, her bir konuya, bir olgu sunu-
larak başlandığını ve konular anlatılırken 
akış şemalarının rehber edinildiğini 
sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Salih Kavukçu Kimdir?
1982 yılında Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk sağlığı 
ve hastalıkları uzmanlık eğitimini Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 
1989 yılında tamamladı. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji 
– Romatoloji Ünitesinde 1991 – 1992

“Olgu Örnekleri İle 
Tanıdan Tedaviye Çocuk 
Hastalıkları” Ders Kitabı 
Yayınlandı

Görsel İletişim ve 
Tasarım Bölümü’nde 
‘Yaratıcı Belgesel’ 
Başlıklı Eğitim Serisi 
Düzenlendi  
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YDÜ Mimarlık Fakültesi Arch+ 
Design Summit 2018’e Katıldı

Düzenlenen eğitim serisinde belgesel, 
film yönetmenliği ve birçok film festi-
valinde dereceye giren belgeselleriyle 
tanınan Su Baloğlu tarafından ‘Yaratıcı 
Belgesel’ başlıklı atölye çalışması 
yapıldı.

İletişim Fakültesi öğrencileri ve akad-
emisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 
atölyede Su Baloğlu, belgesel filmin 
yapım aşamaları ile belgesel filmde yeni 
yaklaşımların nasıl geliştirilebileceği 
konusunda kendi deneyimlerini paylaştı. 
Atölyenin ikinci günü, Su Baloğlu 
ile Merve Bozcu’nun yönetmenliğini 
üstlendiği, iki genç kadın yönetmenin 
deneyimlerini ve Türk Sineması’ndaki 
kadın yönetmenlerin tecrübelerini 
aktardığı “Onun Filmi” adlı belgesel 
film gösterimi ile devam etti. Gös-
terim sonrasında yönetmenlerin, kendi 
deneyimlerini paylaştıkları bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Etkinliğin son gününde 
ise yönetmen Merve Bozcu tarafından 
‘Dijital Reklam’ konulu bir atölye 
gerçekleştirildi. Atölyede, öğrencilere di-
jital reklam filmi örnekleri sunularak bu 
sektörün gelişimi ve işleyişi hakkında 
temel bilgiler verildi. 

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü ve 
iletişim fakültesi öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği atölyenin ardından 
yönetmen Merve Bozcu gerçekleştirdiği 
atölye çalışmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Dijital Medya Üzerinde 
Konuşuldu
Bozucu, öğrencilerle ‘dijital reklam 
nedir, dijital reklam ajansları ne iş

yapar gibi konular üzerine 
yoğunlaştıklarını ve öğrencilerin de 
yoğun ilgi göstermesi nedeniyle keyifli 
bir atölye çalışması yaptıklarını belirtti. 
Bozcu “dijital mecraların yükselişi, 
zaman ve para olarak dijital dünyanın 
avantajlarını konuşurken, bir yandan 
da dijital dünyanın kontrolünün TV’ye 
nazaran daha zor oluşu konusunda 
güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yakın 
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencilerinin, her yönüyle bu konuyu 
merak ediyor olması ve atölyeye içten 
katılımları için ayrıca onlara teşekkür 
etmek isterim” dedi.

Teorik Bilgilerin Pratikle 
Pekiştirilmesine Özen 
Veriliyor
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel iletişim 
Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe 
Keçeci ise, eğitim ve öğretimin bir bütün 
olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerin 
teorik bilgileri ile pratik bilgilerini 
pekiştirebileceği bu tür etkinliklere özel-
likle önem verdiklerini belirtti. Doç. Dr. 
Keçeci, sektördeki paydaşlarıyla düzen-
ledikleri bu tür etkinliklerin, öğrencilerin 
medya ve iletişim alanındaki yenilikleri 
daha iyi takip edebilmelerini sağladığını 
söyledi. Doç. Dr. Gökçe Keçeci ayrıca, 
iletişim fakültelerinin medya ve 
iletişim sektörüyle birlikte hareket 
etmesinin, hem öğrencilerin gelişimine, 
hem de sektörün gelişimine katkıda 
bulunacağının altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel 
İletişim ve Tasarım Bölümü tarafından film gösterimi ve 
üç gün süren atölye çalışmasını kapsayan eğitim serisi 

gerçekleştirildi.

imza atmış profesyonellerin yer aldığı 
birçok panel ve konferansa katılarak, 
Türkiye’nin öncü mimarlık firmaların 
ve tasarımcıların projeleri ve yenilikçi 
ürünlerini tanıdılar, sergileri izleme 
imkanı buldular. 

Tasarım Zirvesi Alanında 
Tanınmış Birçok Tasarımcıyı 
Biraraya Getirdi
Tasarım zirvesi’nde, Bahadır Kul, Gül 
Güven, Hakan Habif, Ercan Çınar, Car-
los Tincar, Boran Ekinci, Sezgin Aksu, 
Şafak Çak, Ahmet Burçin Gürbüz gibi 
alanında tanınmış birçok tasarımcının 
sunumları yanında, düzenlenen panel-
ler, profesyonellerin proje ve

deneyimlerini paylaştıkları tartışma 
ve anlatımları izleme fırsatı bulundu. 
Zirve de, “Mekansal Tasarımda Disi-
plinler Ötesi Yaklaşımlar”, “Mimarlar 
Ne Der? Mimarlıkta Öğrencinin Yeri”, 
“Sağlık Yapıları Tasarımında Yenilikçi 
Yaklaşımlar” gibi konu başlıkları 
tartışıldı.

Arch+ Desıgn Summıt 2018, 60 
Konuşmacı, 40 Oturum, 4 Panel, 10 
Atölye, 2 Sergi ve 1 Dünya Rekoru ile 
birlikte son buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi, Mimari Etkinlik Merkezi 
tarafından 2.si düzenlenen, ünlü 
mimarları, içmimarları, tasarımcıları 
ve diğer yaratıcı endüstri profesyonel-
lerini bir araya getiren, uluslararası 
katılımlı Arch+ Design Summit 
2018, ‘Mimari ve Tasarımda Yenilikçi 
Yaklaşımlar’ zirvesinde temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirilen ve iki gün 
süren zirvede, Mimarlık Fakültesi 
öğrenci ve öğretim görevlileri, mimari 
ve tasarımla ilgili uluslararası başarıya

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. 
Dr. Salih Kavukçu’nun “Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” Adlı Ders 
Kitabı Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi Tarafından Yayınlandı.
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ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
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Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
YDÜ İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü
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Zafer Kalaycıoğlu: “Nefesler 
Tutuldu”
Sporun Basket maçını değerlendiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hazır 
olduklarını ve maç saatini beklediklerini 
söyledi.

“Nefesler Tutuldu” diyen Başantrenör 
Kalaycıoğlu, “FIBA Avrupa Ligi dörtlü 
finalde şampiyon olmak istiyoruz” dedi. 
En iyi şeklide hazırlandıklarını ifade eden 
Kalaycıoğlu, “Hedefimiz başarılı olarak 
ilk kez katıldığımız Euroleague de güzel 
bir sonuç elde etmek. Emin adımlarla 
ilerlediklemek istiyoruz. İyi oyunculara 
sahip takımlar kupa mücadelesi verecek. 
İlk maçımızda amacımız rakibimimizin iyi 
oyuncularını durdurabilmek ve hücumda 
etkili olabilmek. Zor maç olacağının 
bilincindeyiz, ona göre hazırlandık. En 
önemli noktamız savunmamızı güçlü 
tutabilmek olacak. Gerekli hazırlıklarımızı 
yaptık artık iş sahada uygulamaya geldi. 
Oyuncularımın gereken performansı 
sahada göstereceğine inanıyorum. 
Bütün takımlara hayırlısı olsun” 
değerlendirmesinde bulundu.

FIBA Kadınlar Euroleague’de 2017-2018 
sezonunun şampiyonu, 20-22 Nisan tari-
hlerinde Macaristan’nın Sopron kentinde 
düzenlenecek olan Final Four maçlarıyla 
belli olacak. Sopron Novamatic Arena’da 
gerçekleştirilecek organizasyonda, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı ilk maçında Sopron Basket ile 
karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
verilen bilgiye göre, iki takımın finale 
kalma mücadelesi vereceği müsabaka, 
20 Nisan 2018 Cuma günü, KKTC saati ile 
21.00’da oynanacak.

Maçlar FIBA ve BRT’den Canlı 
Yayınlanacak
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği 
FIBA Kadınlar Euroleague Final Four 
organizasyonu boyunca maçlar, BRT 1 
HD ve www.fiba.com/youtube kanalından 
naklen yayınlanacak.

Dört Takım Kupanın Peşinde…
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde bu sene

Yakın Doğu üniversitesi final periyo-
duna 51-56 önde girdi.

Final periyodunda da etkili olan Yakın 
Doğu Üniversitesi oyuna ağırlığı 
koyarak rakibi karşısında üstünlük 
sağladı. Periyotta son 3:43’e girilirken 
bu kez Hatay BŞB skora 62-62 ikinci 
kez denge getirince molaya gidildi. 
Mola dönüşü karşılıklı basketlerin 
yaşandığı maçın son dakikasında etkili 
savunma yapan Yakın Doğu Üniversi-
tesi 65-68’lik skorla maçı kazandı.

Öne Çıkanlar…
Hatay BŞB’de: Katsiaryna Snytsına 
14 sayı, 6 ribaunt, Courtney Paris 13 
sayı, 16 ribaunt,  Bahar Öztürk 13 sayı, 
6 ribaunt, 4 asist, Hınd Ben Abdelkader 
11 sayı, Özge Yavaş 12 sayı, 5 ribaunt 
ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: 
Courtney Vandersloot 18 sayı, 5 rib-
aunt, 6 asist, Sandrine Gruda 14 sayı, 
9 ribaunt, Bahar Çağlar 8 sayı, Jantel 
Lavender 8 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 
Cansu Köksal 7 sayı, Kayla McBride 
7 sayı, 3 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 6 
sayı, 4 ribaunt, 6 asist kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Türkiye 
Ligindeki Hedefimize Ulaştık”
Maç sonrası değerlendirmelerde 
bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer 
Kalaycıoğlu, ligi lider bitirme hedeflerini 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kalaycıoğlu, “Lig için hedefimiz lider 
bitirmekti. Ligi lider bitirerek play-
oflar’da ev sahibi avantajını elde 
ettik. Geçen yıl da lider bitirmiştik. 
İnşallah bu sene de bu ev sahibi 
avantıjını kullanırız. Hiçbir maç olay 
değil.  Çarşamba günü final four’a 
gidiyoruz. Kıbrıs’lı Türk taraftarlarımız 
maçlarımıza gelemiyorlar, onlara 
da desteklerinden ötürü teşekkür 
ederiz. İnşallah Kıbrıs halkı önünde 
maçlarımızı oynayacağımız günleri 
görürüz” şeklinde konuştu.

Bahar Çağlar: “ Zevkli Bir Maç 
Oldu”
Maç sonrası ligi lider olarak bitirme-
lerini değerlendiren Takım Kaptanı 
Bahar Çağlar da,  “Zevkli bir maç oldu. 
Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. 
Play-off’lar da lig şampiyonluğuna 
ulaşmayı istiyoruz. Tüm takımlara 
başarılar dilerim” dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
normal sezonun son maçı olan 26. 
haftada deplasmanda Hatay BŞB ile 
karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı 65-68’lik skorla 
maçı kazandı. Yakın Doğu Üniversi-
tesi bu maçla 22 galibiyetle ligi  lider 
tamamladı. Normal sezonda evindeki 
maçlarda ilk yenilgisini Yakın Doğu 
Üniversitesi karşısında alan Hatay 
BŞB de ligi ikinci sırada bitirdi. Yakın 
Doğu Üniversitesi play-off ilk turda  
Galatasaray ile eşleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 
Antakya Spor Salonu’nda oynanan 
maça, Yakın Doğu Üniversitesi Bahar 
Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Sandrine 
Gruda, Courtney Vandersloot, Kayla 
McBdride beşiyle çıktı. Yakın Doğu 
Üniversitesinde Courtney Vandersloot 
18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 
Hatay BŞB’de de Courtney Paris 16 
ribaunt kaydetti.

Maça Yakın Doğu Üniversitesinde 
Bahar Çağlar’ın basketiyle ile açılış 
yapıldı. Hatay BŞB’de, Courtney Paris 
ile maçtaki ilk sayısını buldu. Maçın 
ilk dakikasında basketfaulden gelen 
serbest atışla ev sahibi Hatay BŞB 
3-2 önde geçen taraf oldu. Periyotta 
Courtney Paris ile etkili olan Hatay ekibi 
ilk dört dakikada maçta 11-6 üstünlük 
sağladı. Yakın Doğu Üniversiteinde de 
ilk dört dakikada 6 sayıyı Bahar Çağlar 
kaydetti. Ilk periyodu Hatay BŞB 18-17 
önde bitirdi.

İkinci periyoda  Hatay BŞB etkili 
başlayarak skoru 20-17 yaptı. Maçta 
üstünlüğünü kuran ve etkili hücümlarla 
sayı üreten ev sahibi ekip periyotta 
6.22 geçilirken skoru 31-24’e taşdı. 
Courtney Vandersloot ve Olcay Çakır 
Turgut’la bu periyotta sayı üreten Yakın 
Doğu Üniversitesi faul problemine 
takıldı.  Periyotta son üç dakikaya 
35-27 Hatay BŞB üstnülüğü ile girildi. 
Rakibi ile farkı 9 sayıya kadar çıkaran 
Hatay BŞB ilk devreyi 38-33 önde 
kapattı.

Üçüncü periyotta da temposunu yüksek 
tutan Hatay BŞB maçta üstünlüğünü 
sürdürerek farkı 10 sayıya kadar 
çıkardı ve periyotta dört dakika so-
nunda skoru 47-37’ye taşıdı. Periyotta 
2.51 geçilirken Yakın Doğu Üniversi-
tesinde Courtney Vandersloot ile 47-47 
skor eşitliği sağlandı.  Bu dakikadan 
sonra maçta üstünlüğü ele geçiren

Yakın Doğu Üniversitesi, Dynamo Kursk, 
UMMC Ekaterinburg ve Sopron Basket 
Euroleague şampiyonluğuna ulaşmak için 
Final Four’da mücadele edecek.

Tek maç eliminasyon sistemine göre 
yapılacak müsabakalar sonunda kazanan 
ekipler, 22 Nisan pazar günü şampiyonluk 
maçına çıkacak. Yenilenler ise üçüncülük 
mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 
Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı 
kazanması durumunda ilk kez katıldığı 
Euroleague’de adını finale yazdıracak ve 
UMMC Ekaterinburg ile Dynamo Kursk 
maçının kazananıyla kupa için mücadele 
edecek. Yakın Doğu Üniversitesi mağlup 
olması durumunda ise 22 Nisan’da 
üçüncülük maçına çıkacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı dün Viyana’ya uçtu ve ardından 
Final Four’un düzenleneceği Macaristan’ın 
Sopron kentine 45 dakikalık bir otobüs 
yolculuğunun ardından ulaştı.Takım 
akşam saatlerinde maçın oynanacağı 
salonda ilk idmanını gerçekleştirdi.

Kadınlar 
Euroleague’de 
Final Four 
Heyecanı Başlıyor!

Bu Sezonda Zirve 
Yakın Doğu’nun!
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