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Yüksek Lisans ve Doktora 
burs sonuçları açıklandı

Türkiye ile ABD arasında 
yaşanan krizi değerlendirdi

YÖDAK onaylı 10 yeni yüksek 
lisans ve doktora programı açıldı!

Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Forbes Dergisi tarafından

arasında gösterildi
YENİ NESİL LİDERLER

ş ve ekonomi dünyasının en 
prestijli dergilerinden Forbes 
Türkiye, Eylül sayısında kapağını 
“Yatırım Raporu 2018” dosyasına 
ayırdı. Dosya konusu kapsamında 
“genç nesle” kulak veren Forbes 
Türkiye, iş dünyasının başarılı 
ve büyük kurumlarının ikinci, 
üçüncü kuşağından olan ya da 
kendi girişimleriyle aile şirketlerini 
takip eden 40 yaş altı isimlere 
sayfalarında yer verdi. Derginin, 
“Yeni Liderler” olarak gösterdiği 
genç isimlerden biri de Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel oldu.

İrfan Günsel’in, henüz 28 
yaşındayken Mütevelli Heyeti 
Başkanı olarak görev aldığını

hatırlatan Forbes Türkiye, aradan 
geçen dokuz yıla mercek tu-
tuyor: “İrfan Günsel, başkanlığı 
boyunca önemli roller üstlendi. 
Bunlar arasında süper bilgisayar 
altyapısının, inovasyon merkezinin 
ve tıp fakültesinin kuruluşu ile 
elektrikli otomobilin üretimi gibi 
Günsel Ailesi’nin son dönemde 
hayata geçirdiği neredeyse tüm kritik 
yatırımlar var” diyen Forbes Türkiye, 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Günsel 
Ailesi’ni farklı kılan en önemli özelliği 
ise “üniversite ve eğitim sektörünü 
merkeze alan bir girişimcilik ağı 
oluşturmayı başarmaları” olarak 
gösteriyor.

Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının 
önemine değinen Doç. Dr. İrfan

Günsel’in, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bilgi ve teknoloji 
geliştirmedeki yeteneğini anlattığı 
görüşlerine, dergide şu şekilde yer 
veriliyor: 

“Tüm hayatını eğitime vakfetmiş bir 
eğitimcinin oğlu olarak en büyük 
hocamın yine babam olduğunu, en 
önemli dersleri babamdan aldığımı 
söyleyebilirim. Kendisinin, ilk 
günden itibaren eğitim kurumlarını; 
özellikle de üniversiteleri ait oldukları 
toplumların “dokuma tezgahı” 
olarak değerlendirmesi benim için 
hayatımın fikri/dersi… Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin de en iyi örnekler-
inden biri olarak işaret edildiği “3. 
Nesil üniversite” modeli, aslında tam 
da bu “dokuma tezgahı” 

benzetmesine denk düşüyor. Ar-ge 
ve inovasyon çalışmaları eşliğinde 
ürettiği bütün bilimsel verileri toplum 
yararına dönüştüren ve yine bu 
çerçevede gençlerin eğitimine yön 
veren bir kurum olarak her zaman 
bu fikirle yolumuza devam ediyor 
olacağız.”

Forbes Türkiye’nin “Yeni Liderler” 
olarak gösterdiği diğer isimler ise 
şöyle: Eczacıbaşı Ailesi’nin 3. Kuşak 
üyelerinden Pınar Eczacıbaşı; Esas 
Holding’in velihatlarından Kerem 
Sabancı Kamışlı; Alarko Holding’in 
kurucularından merhum Üzeyir 
Garih’in torunu Cem Garih; Seven 
Bridges Yönetim Kurulu Başkanı 
Tarık Yıldırım ve Aksoy Holding CEO 
& Başkan Yardımcısı Batu Aksoy.

İ

“Tüm hayatını 
eğitime vakfetmiş 

bir eğitimcinin oğlu 
olarak en büyük 

hocamın yine babam 
olduğunu, en önemli 
dersleri babamdan 

aldığımı 
söyleyebilirim.

Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
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PARK PALACE 
RESIDENCE
Girne Üniversitesi Karakum 
Kampüsünde Hizmete Açıldı

Park Palace Residence’ın Girne 
şehrine yeni modern bir yaşam alanı 
sağlayacağını ifade eden Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, 
hem öğrencilere hem de ülkemizi 
ziyaret eden konuklara rahat ve 
konforlu bir konaklama hizmeti 
sunmayı sağlayacak önemli bir proje 
olduğunu söyledi. Kurdukları eğitim 
kurumlarıyla gerek ülke insanına ger-
ekse dünyanın dört bir yanından ül-
kemize okumak için gelen gençlerin 
geleceklerini hem hayallerinde hem 
de gerçekliklerinde inşa ederken aynı 
zamanda rahat bir yaşam sürme-
lerini istediklerini anlatan Doç. Dr. 
Günsel, “Bu hedef doğrultusunda 
ilk günden üniversitenin son 
aşamasına dek tüm gençlerimize ve 
yetişkinlerimize bilimsel olarak en 
gelişkin ve yaşamsal olarak en rahat 
ve konforlu ortamları yarattık” dedi.

Sınırsız hayallerini somut yatırımlar 
ve hizmetler olarak ülkeye 
kazandırırken, hayata geçirdikleri 
projelerle halkın yaşamlarını daha 
refah içinde yaşayabilmelerini ve 
dünya ekonomisinden dışlanmadan 
dışa bağımlılıklarını azaltmayı 
hedeflediklerini dile getiren Doç. Dr. 
Günsel, ülkenin dört bir yanına inşa 
ettikleri modern ve tam donanımlı 
sağlık kurumlarıyla da geniş kitlelere 
kaliteli sağlık hizmetleri sunduklarını 
anlattı. Doç. Dr. Günsel, toplumsal 
fayda odaklı projelerle toplumsal 
yaşamı zenginleştirirken, teknoloji 
ve endüstri alanındaki projeleriyle, 
müzelerle ülkenin tarihine, eğitimine, 
ekonomisine ve sağlığına olduğu 
kadar kültürüne ve sanatına da sahip 
çıkma misyonunu hayata geçirdikler-
inden söz etti.

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S. Günsel şöyle konuştu: 
“Ekonomi kurumlarımızda başta 
kendi halkımız olmak üzere tüm 
hizmet verdiğimiz kitlelerin ekonomik 
hedeflerine ulaşmaları, yaşamlarını 
daha refah içinde yaşayabilmelerini 
ve dünya ekonomisinden 
dışlanmadan dışa bağımlılıklarını 
azaltmayı hedefledik. Bir yandan 
insanımızın ekonomik durumunu 
iyileştirip onun refahını arttırırken 
diğer yandan bölge ve dünya ekono-
misinin önemli paydaşlarından biri 
olma yolunda önemli adımlar attık. 
Sağlık alanında hem teknolojinin 
hem hizmet kalitesinin sınırlarını 
zorladığımız sağlık kurumlarımızla 
halkımıza, bölgemize ve dünyaya 
şifa dağıtan önemli sağlık kurumları 
inşa etmenin yanında ülkemize 
ve dünyaya sağlık fakülteleriyle 
ve deneyimli akademik kadro-
suyla araştırmacı, üretken, toplum 
sağlığını ön planda tutan nesiller 
yetiştiren öncü sağlık kurumları 
armağan ettik. Bugün burada geçmiş 
yıllarda attığımız tüm adımlarda 
olduğu gibi, ülkemize bir değer daha 
kazandırmanın ve bir hedefimize

irne Üniversitesi Karakum 
kampüsünde yer alan açılış törenine; 
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili 
Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi, 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal 
Özyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, 
milletvekilleri, kaymakamlar, Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel, rektör yardımcıları, devlet ve 
hükümet yetkilileri yanında davetli 
misafirler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan törende, Girne Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gökmen 
Dağlı ile Prof. Dr. Rüveyde Bundak, 
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel, Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü, milletvekilleri Hasan 
Taçoy ile Ersin Tatar, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cum-
huriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu 
Töre birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Gökmen Dağlı: 
“Öğrenciler ve Öğretim 
Görevlilerinin Sosyal 
Yaşam İhtiyaçlarını 
Karşılayacak Modern Bir 
Yaşam Alanı Oluşturduk”
Açılış töreninde ilk sözü alan Girne 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Gökmen Dağlı, çağın gerektirdiği 
her türlü donanım ve konfora sahip 
olan Park Palace Residence’ın, 
güvenli ve nitelikli öğrencilik 
yaşamını deneyimleyecek olan üni-
versite öğrencilerine büyük oranda 
fayda sağlayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Gökmen, “Park Palace 
Residence”ın içerisinde ekonomik ve 
rezidans tipi yurtlar, Akademik

daha ulaşmanın büyük mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu mutluluk, ülkemiz 
adına gerçekleştireceğimiz yeni 
yatırımların enerjisiyle birleşerek, 
bizi ülke olarak her yıl daha da ileriye 
taşıyacaktır. İnşa edilmiş yeni bir es-
erin açılışını birlikte gerçekleştirirken 
geleceğin inşasına atılmış yeni bir 
adımımızı da her zaman olduğu gibi 
hep birlikte kutluyoruz. Bu mutluluğu 
doyasıya kutlarken diğer adımlarımız 
gibi bu adımın da önümüzdeki 
yıllarda atacağımız çok sayıdaki 
adımın bir parçası olduğunu unut-
muyoruz.”

Sözlerinin sonunda ülkeye bir 
değer daha kazandırmanın ve bir 
hedeflerine daha ulaşmanın büyük 
mutluluğunu yaşadıklarını vurgu-
layan Doç. Dr. İrfan S. Günsel, yeni-
likçi ve gelişimci bir vizyonla daha 
büyük eserlere imza atarak ülke 
gelişimine katkı sağlamaya devam 
edeceklerini söyledi.

Nidai Güngördü: 
“Öğrenciye ve İnsana 
Verilen Değerin Önemli Bir 
Parçası”
Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü ise Karakum’da 
konuşlanan Girne Üniversitesi 
kenti için çok önemli bir artı değer 
olduğunu belirterek, öğrencilerin 
kaliteli bir eğitim alırken, barınma 
sorunlarının da doğru bir şekilde 
çözülmesine vesile olacak Park 
Palace Residence’ın öğrenciye ve 
insana verilen değerin önemli bir 
parçası olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin yapacakları 
yatırımların, Girne kenti için 
düşünülen imajların bir üst seviy-
eye çıkmasına yardımcı olduğunu 
ifade eden Nidai Güngördü, “Girne 
Kenti’nde barınma sorunu, Girne 
Kenti’nde öğrencilerin yeme içme

Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, 
Çalışma ve ETÜD Salonu, 
Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, 
Restoranları ile öğrenciler ve 
öğretim görevlilerinin sosyal yaşam 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
kurgulanmıştır” ifadesini kullandı.

Girne Üniversitesi’nin, katılımcı, 
farklılıklara saygılı, öğrenci odaklı 
bir anlayış ile disiplinlerarası eğitim 
verdiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, 
uluslararası nitelikte eğitim veren 
objektif düşünebilen, sorgulayan, 
araştıran, bilgi ve değer üreten, 
yaratıcı, etik ve ahlaki değerlere 
önem veren, toplumsal sorumluluk

bilincine sahip öğrenciler 
yetiştirdiklerini söyledi. Girne 
Üniversitesi’nin hızla büyümeye 
devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. 
Dağlı, “2 adet eğitim ve araştırma 
gemisi, 2 adet eğitim uçağı, son 
teknoloji altyapısı ile donatılmış 
hastane ve hastane laboraratuvarları, 
tıbbi görüntüleme cihazları, diş has-
tanesi ve diş laboratuvarları, deniz-
cilik ve havacılık programlarımıza 
yönelik en yüksek teknolojiye sahip 
simülasyon odaları ile fark yaratan 
güçlü alt yapısı ile 2013 yılından

mekanlarıyla olan ilişkileri bizim 
için çok önemli. Öğrencilerimize 
insanca davranmamız gerekir, 
öğrencilerimiz sadece kentimize 
para bırakan insanlar olarak değil, 
onları bir mal olarak değil, onları da 
bu kentin 4-5 yıllık önemli parçaları 
olarak algılamamız gerekir ve 
öğrenciler bizlerle birlikte bu kentte, 
4-5 yıl birlikte oldukları zaman Girne 
ile ilgili güzel düşüncelerle okulu 
tamamlamaları, güzel düşüncelerle 
geldikleri ülkelerine dönmeleri 
gerektiğine inanırım. Dolayısıyla 
bu ve buna benzer kaliteli yapılar, 
öğrencilerin kentle ilgili memnuni-
yetlerini belirlemekte, okulla ilgili, 
eğitim hayatıyla ilgili memnuniyetler-
ini dile getirmekte çok önemli bir 
faktördür” sözlerini kullandı.

Karakum’un farklı bir noktasında 
böylesi güzel bir barınma tesisinin 
açılmış olmasının Girne kenti 
açısından çok önemli olduğuna in-
anç belirten Girne Belediye Başkanı 
Nidai Güngördü, projeyi hayata 
geçiren Suat Günsel ile ekibine 
teşekkür etti.

Ersin Tatar: “Ekonomik 
Yatırımlar Refah 
Düzeyimizi Artıracak”
“Karakum’a beyaz bir sayfa geldi” 
diyen milletvekili Ersin Tatar da 
törende söz alarak, Günsel ailesini 
yaptığı yatırımlardan dolayı tebrik 
etti. Milletvekili Tatar: “Beyaz güzellik 
demek, zenginlik demek, ışık demek. 
Günsel ailesi, Yakın Doğu ailesi, 
Girne Üniversitesi ailesi ile birlikte 
inşaa edilen beyaz binadan ışığı 
görüyoruz. Ekonomik yatırımların 
devam etmesi ile bu krizlerden 
çıkıp, insanlarımıza daha fazla 
refah verebileceğiz. Günsel ailes-
ini, yatırımcıları ülkeye duydukları 
güvenden dolayı tebrik eder, inşallah 
önümüzdeki yılların gerek güzel 
öğrenme, gerek bunlara bağlı olarak 
diğer sektörlerde olumlu gelişmelere 
yol açacağına ve dolayısı ile 
insanlarımızın yüzünün güleceğine 
inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Hasan Taçoy: “Ülke 
Ekonomisine Yapılan 
Yatırımlar Önemli”
Milletvekili Hasan Taçoy’da, Park 
Palace Residence’ın ihtiyaç olan bir 
sosyal yaşam alanının geliştirilmesi 
ve eğitimde rahatlığın sunulmasına 
en iyi örneklerden biri olduğunu 
belirterek hayırlı olmasını diledi.

Günsel ailesinin yapmış olduğu 
atılımlar ve yapmış olduğu 
gelişmelere değinen Milletvekili 
Taçoy, bu yatırımların ülke ekono-
misine faydalı olduğunu vurguladı. 
Ülkenin gelişen şartları içerisinde 
ülke ekonomisinin gelişmesine en 
fazla katkı koyan sektörüm eğitim 
olduğundan söz eden Taçoy, 

itibaren bugüne kadar üniversitemiz 
hızla büyümeye devam ederken 13 
fakülte, 1 yüksek okul, 3 meslek 
yüksek okuluna bağlı toplam 42 
lisans-önlisans programları ile eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine devam 
ediyor” dedi.

Prof. Dr. Rüveyde Bundak: 
“Hem Barınma Hem de 
Sosyal Yaşam İhtiyaçları 
Karşılanacak”
Girne Üniversitesi Rektör 
Yardımcılarından Prof. Dr. Rüveyde 
Bundak da yaptığı konuşmada, Park 
Palace Residence’ın öğrencilerin

konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı 
konforuna en yakın şekilde sunan, 
öğrenci ve öğretim üyelerinin sosyal 
yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
yuva olarak inşa edildiğini söyledi.

Girne Üniversitesinin kurulduğu 
andan itibaren öğrencisi, öğretim 
elemanı ve eğitim için gerekli alt 
yapıya hemen kavuştuğunu dile ge-
tiren Prof. Dr. Bundak, üniversitenin 
kuruluşundan bu yana geçen kısa 
süre içinde bölgenin dikkat çeken 
üniversitelerinden biri konumuna

siyasiler tarafından da eğitime 
katkı verilmesinin önem verilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

Açılan üniversitelerin içindeki potan-
siyelin daha fazla olmasını sağlayıcı 
tedbirler alarak, teşvikler vererek, 
bugünkü şartların daha da iyiye 
gitmesini sağlayıcı düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesinin şart olduğunun 
altınız çizen Taçoy, “Ekonomik 
koşullar içerisinde öğrencinin gelm-
esi için farklı teşvikler verilmeli. Üni-
versitelerin araştırma ve geliştirme 
alanında ileriye taşınabilmesi için 
teşvik unsuru altında imkanlar 
sağlanmalı. Bilişim sektörü ile 
gelişmeyi gerçekleştirebilsek ve Ar-
Ge’ye daha fazla önem verirsek hem 
eğitimde kalite artması sağlanacak 
hem öğrenci kalitesi yukarılara 
taşınacaktır.” Sözlerini kullandı. 
Hasan Taçoy, Park Palce Residence 
ile bir çok sosyal alanı bir arada 
toplayan ve buna fırsat veren Günsel 
ailesi ile mimar ve mühendislerini 
kutladı.

Cemal Özyiğit: “Kaliteli 
Eğitim ile Kaliteli Sosyal 
Yaşam Alanlarının 
Oluşması Önemli”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
Cemal Özyğit de törende yaptığı 
konuşmada, yüksek öğrenimin

son derece önemli ve itici bir güç 
olduğundan söz ederek, eğitim kali-
tesi ile sosyal yaşam standartlarının 
yükselmesi önemine değindi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit 
şöyle konuştu: “Yüksek öğrenim-
eğitim, başta olmak üzere ekonomik 
anlamda ve her alanda gelişmesi, 
sosyal yaşam standartlarının 
yükselmesi önemli ama eğitim 
kalitesinin daim oranda yükselm-
esi hepimiz için önemli. Buralara 
gelip, bu güzelliklerde barınacak 
öğrencilerimizin geri ülkelerine 
döndüklerinde onların her bir 
bireyinin bizim fahri birer temsil-
cimiz olduğunu unutmamalıyız. 
Alacakları eğitimden, burada 
karşılaşacağı sıkıntıların, sorunların 
en kolayına ulaşılabileceğinden, 
barınaklarından, yaşamın her 
alanında nelerle karşılaşacaklar, ne 
sıkıntılar yaşayacaklar bunlar bizim 
için önemli” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve 
dövize endeksli yaşamın olum-
suz etkilerine çareler üretilmesi 
gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, son 
2 yılda üniversitelerin Türk lirasına 
endeksli olduğunu duyurmakta 
yetersiz kaldıklarını bu nedenle 
de öğrenci düşüşleri yaşandığını 
söyledi. Kur sabitlemesinin yapıldığı, 
rezidansların da Türk Lirasına 
endekslendiği, yatırım sabitlenmesi 
yapıldığını anlatan Bakan Özyiğit, 
Yakın Doğu Üniversitesinin sınav 
sonuçlarında birinciliği kimseye 
kaptırmayarak en fazla öğrenci 
aldığını, Girne Üniversitesinin de 
kendi kimliğini, kişiliğini tamamlamış 
ve bu çerçevede kendine özgü 
istikrarlı yapısıyla her geçen gün 
gittikçe yükselişini sürdürdüğünü 
kaydetti.

geldiğini ifade etti. Eğitim ve 
araştırmaya hizmet verecek, 
bölgenin en donanımlı Hastahanesi 
olan Girne Üniversitesi Dr. Suat 
Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi’nin, 
Girne Bölgesi halkına kaliteli sağlık 
hizmetleri sunduğunu belirten Prof. 
Dr. Bundak, “Toplam 8 anabilim 
dalının hizmet verdiği Dr. Suat 
Günsel Girne Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Hastanesi de, 
1 adet tam donanımlı lokal ameli-
yathane, 1 adet bilgisayarlı tomo-
grafi ve hastalara ayni gün içinde diş 
protez imkanı sağlayacak CADCAM 
cihazı ile Pedodonti Anabilim Dalı 
hizmetleri kapsamında, bebeklikten 
ergenliğe kadar geçen dönemde 
süt ve daimi dişlerin hastalıkları ile 
çocuklarda, ağız ve diş dokularındaki 
hastalıkların tedavisi ve koruyucu diş 
hekimliği uygulamaları konusunda 
hizmet vermektedir” dedi.

Prof. Dr. Rüveyda Bundak, Girne 
Üniversitesinin kuruluşunda, eğitim 
ve öğretim etkinliklerine kardeş 
kuruluş olan Yakın Doğu Üniversites-
inin sağladığı olanaklara ve Günsel 
ailesine teşekkür ederek sözlerini 
noktaladı.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: 
“Ülke ekonomisine, 
Sağlığına, Sanatına ve 
Teknolojik Gelişimine 
Yatırımlar Yapmaya Devam 
Edeceğiz”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel açılışta yaptığı konuşmada, 
15 bin metrekare büyüklüğünde, 
600 yatak kapasiteli Park Palace 
Residence ülke eğitimine, ekonomi-
sine, sağlığına, sanatına ve teknolo-
jik gelişimine önemli bir satır başı 
olduğunu belirtti.

Yakın Doğu ailesinin bir güzelliğe 
daha imza attığını dile getiren 
Cemal Özyiğit, güzide bir eser olan 
Park Palace Residence’ı ülkeye 
kazandırmasından dolayı Günsel 
ailesine teşekkürlerini sundu.

Zorlu Töre: “Günsel Ailesini 
Ekonomik Yatırımlarından 
Dolayı Kutluyorum”
Törende son sözü alan Cumhuriyet 
Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre 
de, Günsel ailesinin eğitim adına 
çok büyük yatırımlar yaptığını 
söyleyerek, Park Palace Residence 
projesi ile bilimsellikle donanmış, 
öğrencilere, öğretim görevlilerine 
fevkalade güzel imkanlar yaratıldığını 
belirtti. 

Ekonomik alanda yatırımların olması 
istihdamların olması ve üniversiteler-
in yaratmış olduğu değer içerisinde 
bir çok sektörün faydalanmasının 
güzel olduğunu ifade eden Zorlu 
Töre, üniversite sektörünün her 
anlamda öne çıktığını arkasında 
da turizm sektörü, tarım sektörü 
geldiğini söyledi. Bilimselliğin 
önemini vurgulayan Töre, “Bilim-
sellik, ileri teknoloji o kadar ileriye 
çıksın ve yetişen gençlerimiz, ileride 
sadece diplomayı aldıkları zaman 
değil, bilimselliği de en iyi alarak 
buralardan mezun olmuş olsunlar” 

dedi. Ekonomik sıkıntıların aşıla 
bileceğini dikkat çeken Töre, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürlük 
olduğunu, Anavatan Türkiye ve Türk 
Ordusu ile birlikte devletimize sahip 
çıkmamız gerektiğini vurguladı. 
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili 
Zorlu Töre, yatırımlarından dolayı 
Günsel ailesini kutlayarak başarılar 
diledi.

Konuşmaların ardından Park Palace 
Residence açılış kurdelesi kesilerek 
binalar gezildi.

G
Girne Üniversitesi tarafından öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 
15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli Park Palace Residence yoğun 
katılımla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

“

*

Bu hedef 
doğrultusunda ilk 

günden üniversitenin 
son aşamasına dek 
tüm gençlerimize 

ve yetişkinlerimize 
bilimsel olarak en 

gelişkin ve yaşamsal 
olarak en rahat ve 
konforlu ortamları 

yarattık.

Yakın Doğu ailesinin 
bir güzelliğe daha 
imza attığını dile 

getiren Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanı 

Cemal Özyiğit, güzide 
bir eser olan 
Park Palace 

Residence’ı ülkeye 
kazandırmasından 

dolayı Günsel ailesine 
teşekkürlerini sundu.

Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
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TÜRKİYE İLE ABD
Arasında Yaşanan Ticaret Krizini Değerlendirdi

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı

Yakın Doğu Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Çıraklı son günlerde 

yaşanan ve uluslararası 
gündemin en çok 

tartışılan konularından 
olan Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) 
ile Türkiye arasında 
patlak veren ticaret 

krizini ve buna bağlı 
Avrupa Birliği (AB)-
Türkiye ilişkilerinde 

yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdi.

Türkiye-AB 
ilişkilerinin 
pragmatik 
meselelere 

yoğunlaşarak 
iş birliğini 

sürdürmeleri 
kaçınılmazdır. 

arasındaki pragmatik ilişki anlayışını 
pekiştirdiğini vurguladı.

“AB-Amerika Krizi ve 
Trump’ın Dış Politikası”
ABD’nin Mayıs ayında Avrupa Birliğinden 
gerçekleşen çelik ithalatına yüzde 25, 
alüminyum ithalatına ise yüzde 10 
oranında ek vergi uygulama kararını 
Meksika ve Kanada’yı dışarıda bırakarak 
devreye sokma kararı almasının ardından 
kararı Twitter üzerinden yorumlayan Donald 
Trumpmesajında ‘ticaret savaşları iyidir’ 
demişti. Karara sert tepki gösteren Avrupa 
Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude 
Juncker ise ‘Avrupa Birliği çıkarlarını 
korumak üzere sert ve gerektiği gibi bir 
cevap verecektir’ diye karşılık vermişti. 
Trump’ın AB ile olan ticaret krizinde 
özellikle ABD’ye en büyük çelik ihracatını 
gerçekleştiren Almanya’yı hedef aldığını 
belirten Çıraklı, “Trump’ın dışa kapalı bir 
ticaret politikası yürütme tercihi rakam-
lar tarafından desteklenebilir. Nitekim 
Amerika,dış ticarete Almanya veya Çin’ 
e göre daha az bağımlı. Trump ayrıca 
popülist platform üzerindenyani ekonomik 
olarak ezildiğini düşünen muhafazakâr 
bir seçmen kitlesi tarafından seçilmiş 
bir politikacı. Bu doğrultuda izleyeceği 
dış politikanın da tek yanlı olacağının 
sinyallerini önceden vermişti. Bu denklem 
içerisinde Trump’ın izleyeceği stratejinin 
Avrupa Birliği’ni zayıflatıp hizaya getirme 
stratejisi olduğunu söylemek mümkün. 
Özellikle Trump’ın buradaki hedefinin 
Avrupa Birliği’nin ABD’ye dış politikada fa-
zla kafa tutmaması olduğu yönünde çeşitli 
kulis değerlendirmeleri var. AB’nin kısa 
dönemde Trump yönetimine kafa tutması 
veya köprüleri atması mümkün olmasa 
da uzun vadede Trump’ın tek yanlı dış 
politikasının ve güçsüzleştirilmiş bir AB ile 
mahdut müttefiklik ilişkisinin diğer süper 
güçler ile yaşanması olası sorunlarda elini 
zayıflatacağı muhtemeldir’ dedi.

AB-Türkiye arasındaki 
pragmatik iş birliğinin 
devamı önemli
Son günlerde Avrupa’dan gelen olumlu 
mesajları da değerlendiren Çıraklı, 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, 
“Türk ekonomisinin istikrarsızlaşması 

kimsenin yararına değil” sözlerinin ve AB 
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in 
“AB, stratejik ortaklığa bağlı kalmayı 
sürdürecek” demesinin ve buna karşılık 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 
“NATO ittifakı da AB üyeliği de temel 
eksenlerimiz olmaya devam edecektir” 
açıklamalarının iki tarafın da stratejik 
konularda işbirliğine devam edecekler-
inin sinyallerini verdiğini kaydetti. Son 
dönemlerde Türkiye-AB ilişkilerinin oldukça 
gerildiğine dikkat çeken Çıraklı: “Darbe 
girişimi sonrası yaşanan gerginlikler ve son 
olarak Kıbrıs doğalgazı bağlamında yapılan 
açıklamalar Türkiye’nin adaylık süreciyle 
ilgili olumlu bir adım atılmasının ihtimalini 
oldukça düşürse de, içinde bulunduğumuz 
konjonktürde iki tarafın stratejik öncelikler 
üzerine yoğunlaşması çok önemli. Özellikle 
mülteciler konusunda iki tarafın iş birliğine 
devam etmesi gerektiği AB’nin en üst 
düzeyinde de dile getirildi. Son dönemde 
yayınlanan Avrupa Komisyonu’nun bu 
konu ile ilgili raporlarında da Türkiye’nin 
üstlendiği rol ve sergilediği başarıdan 
bahsediliyor. Ayrıca Türkiye’nin NATO 
üyeliği Avrupa güvenliği için kritik bir 
öneme sahip. Enerji konularında da uzun 
vadeli planlamalarda Türkiye vazgeçilmez 
bir ortak olarak algılanıyor. Türkiye için 
ise AB ile ilişkilerde normatif hedeflerin 
yanında Avrupa piyasasına erişim ve 
Avrupa kaynaklı dış yatırımlar sürdürül-
ebilir büyüme için olmazsa olmaz unsurlar. 
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 
Türkiye-AB ilişkilerinin pragmatik mese-
lelere yoğunlaşarak iş birliğini sürdürme-
leri kaçınılmazdır. Türkiye’nin AB üyelik 
hedefine bağlı olduğunu açıklaması ve 
AB’nin devam eden iş birliği çerçevesinde 
Türkiye’nin üyelik meselesini içi politika 
malzemesi yapan popülistlere verdiği 
‘Türkiye stratejik ortağımızdır’ mesajı; 
iki tarafın ilişkilerinde doğru atılacak 
adımlarla gerilimden üyeliğe doğru bir 
sürecin kapılarını da sonuna kadar açmış 
bulunmaktadır” dedi.

Yakın Doğu Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Çıraklı, Türkiye ile ABD 
arasında son dönemlerde 

gerilen ilişkinin ticaret krizi ile yeni bir 
boyut kazandığına dikkat çekerek; gümrük 
vergilerinin karşılıklı olarak arttırılması 
ikili ilişkilerin uzunca süredir iyi gitmediği 
bir atmosferde son gelişme olarak 
konunun tartışılmasına vesile olduğunu 
belirtti. AB’nin Türkiye ile Amerika arasında 
yaşanan gerginliğin neresinde olduğunun 
da iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
kaydeden Çıraklı, krizin AB-Türkiye 
ilişkilerinde bir dinamizm yarattığını, 
Türkiye’nin üyelik sürecine henüz bir etkisi 
olmasa da iki taraf arasındaki pragmatik 
ilişki anlayışını pekiştirdiğini vurguladı.

Çıraklı: “Son yaşananlar, 
önceden gerilen 
ilişkilerin dışa vurumu”
Son dönemlerde yaşanan gelişmeler ve 
aktörlerin farklı pozisyonları sorunun kronik 
bir hal almasına neden olduğunu ifade 
eden Çıraklı sözlerine söyle devam etti: 
“ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’da 
izlediği stratejinin Türkiye’nin politikası 
ile zaman zaman çatışması – Suriye’deki 
Kürt gruplar, Kudüs meselesi ve İran’a 
karşı sergilediği tutum bunların başında 
gelmektedir –Fetullah Gülen’in iade süreci 
ve Amerika’nın Pastör Brunson davası 
yönünde yaptığı açıklamalar ikili ilişkilerin 
gerilmesine sebep olmuştur” dedi. Son 
olarak ABD’nin Türkiye’ye karşı ek gümrük 
kararı ile iki ülke arasındaki gerilimin 
yeni bir boyut kazandığına dikkat çeken 
Çıraklı, ABD’nin benzer bir krizi de AB ile 
yaşadığını ve gerilen ilişkiler bağlamında 
AB’nin Türkiye ile Amerika arasında 
yaşanan gerginliğin neresinde olduğunun 
da iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. 
Özellikle İran ile 2015’te yapılan tarihi 
anlaşmanın Avrupa Birliği’nin önemli 
dış politika başarıları arasında olduğunu 
kaydeden Çıraklı, Trump’ın son kararıyla 
İran’a karşı yaptırımları geri getirmes-
inin transatlantik ilişkilerde gerilimi 
tırmandırdığını ve bununla birlikte AB-Tür-
kiye ilişkilerinde bir dinamizm yarattığını, 
Türkiye’nin üyelik sürecine henüz bir etkisi 
olmasa da Avrupa başkentleri ve Ankara

YDÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğrencisinden 
Büyük Gurur!

Yakın Doğu Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakül-
tesi Öğrencisi Stajyer 
Diş Hekimi Mustafa 

Hacılar, bu yıl Tayvan’da 65.’si 
düzenlenen Uluslararası Diş 
Hekimliği Öğrencileri Birliği 
(International Association 
of Dental Students-IADS) 
Kongresi’nde, “Uluslararası 
Öğrenci Değişim Sorumlusu” 
oldu.

23 ülkeden 45 delegenin 
oylaması sonucu oy çokluğuyla 
Uluslararası Öğrenci Değişimi 
sorumlusu seçilen Mustafa 
Hacılar, önümüzdeki dönemde 
dünyadaki tüm diş hekimliği 
öğrencilerinin staj değişimi so-
rumlusu olarak görev yapacak.

Uluslararası Diş Hekimliği 
Öğrencileri Birliği (IADS) 
Kongresi’ne, ülkemizi temsilen 
Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği 
Öğrencileri Birliği’nden 
(NCADS), stajyer Diş Hekimi 
Mustafa Hacılar, stajyer Diş 
Hekimi Erensu Uzar ve stajyer 
Diş Hekimi Selim Şahin

Doç. Dr. Erdal Aygenç 
Uluslararası Çağdaş Sanatlar 
Haftası kapsamında Çin’in 
Başkenti Pekin’de düzenlenen 
Uluslararası Modern Sanat ve 
Tasarım Fuarı Yarışmaları’nda 
çeşitli ülkelerden alanında uz-
man eğitmen ve sanatçıların jüri 
üyeliği yaptığı yarışmada seçici 
kurul üyeliğine davet edildi. 
Tasarım ve sanat alanlarında 
oluşturulan yarışma katego-
rilerine her yıl birçok ülkeden 
binlerce profesyonel sanatçı, 
tasarımcı katılıyor.

Doç. Dr. Aygenç; 
“Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni 
Temsil Etmiş 
Olmaktan Onur

Dönmez’den oluşan üç kişilik 
bir ekip katıldı.

45 Delegenin Oy 
Çokluğu İle Seçildi
Uluslararası Diş Hekimleri 
Birliği’nin (FDI) öğrenci kolu 
olan IADS’ın yönetim kuru-
lunda yer alan Uluslararası 
Öğrenci Değişim Sorumlusu 
(International Exchange Of-
ficer) pozisyonu için bu yıl iki 
aday yarıştı. Adaylardan biri 
Sudan’dan katılım gösterirken; 
diğer aday ise Kuzey Kıbrıs’tan 
NCADS başkanı Yakın Doğu 
Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğrencisi Stajyer 
Diş Hekimi Mustafa Hacılar 
oldu. Her iki aday da adaylık 
konuşmalarını yaptıktan sonra 
kapalı oylama gerçekleştirildi. 
Oylamaya 23 ülkeden toplam 
45 delege katıldı. Oylamada, 
Sudan temsilcisi 14 oy alırken; 
31 oy alan NCADS başkanı 
Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Stajyer 
Diş Hekimi Mustafa Hacılar oy 
çokluğu ile seçimi kazandı.

Duyuyorum.”
Doç. Dr. Erdal, çeşitli ülkeler-
den alanında uzman eğitmen 
ve sanatçıların jüri üyeliği 
yaptığı yarışmada Yakın Doğu 
Üniversitesini temsil etmiş 
olmaktan onur duyduğunu 
belirtti. Uluslararası Çağdaş 
Sanatlar Haftası kapsamında, 
resim, heykel, grafik, fotoğraf 
alanlarında yeni yeteneklerin 
keşfedilip teşvik edilmesine 
zemin oluşturulduğunu ifade 
eden Doç. Dr. Aygenç, bu jüri 
temsiliyetinin Yakın Doğu Üni-
versitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin uluslararası 
tanınırlığına önemli bir katkı 
sağlamış olacağına inanç 
belirtti.

Doç. Dr. Erdal Aygenç, Çin’de 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
Temsil Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, Çin’de 
düzenlenen Uluslararası Modern Sanat ve Tasarım 
Fuarı Yarışmaları Seçici Kurulunda yer aldı.
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Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesindeki yüksek lisans 
ve doktora programlarına 
yönelik eğitim bursları için 
yapılan 800 başvuru sonu-
cunda 2018-2019 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz Dönemi için 
tüm anabilim dallarında 270 
kişiye % 25, 307 kişiye %50, 114 
kişiye % 75 ve 62 kişiye de % 
100 olmak üzere toplamda 753 
burs verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nden yapılan 
açıklamada burs kazanan 
adaylara mail yoluyla bildirim 
yapılacağı belirtildi. Burs ka-
zanan adaylar kayıt işlemleri 
ile detaylı bilgiyi info@
neu.edu.tr mail adresinden 
öğrenebilecekler.

Tüm Dünyadan 
Burs İçin Rekor 
Başvuru… 
Yakın Doğu Üniversitesi 
tarafından verileceği duyu-
rulan yüksek lisans ve dok-
tora burslarına yoğun ilgi 
gösterildi. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti başta olmak 
üzere, Türkiye ve tüm düny-
adan 800 aday burs hakkı 
elde etmek için başvuruda 
bulundu. Sosyal Bilimler, Fen 
Bilimleri, Eğitim Bilimleri 
ve Sağlık Bilimleri Enstitül-
eri tarafından yürütülen 
programlara burslar için 
yapılan başvurularda aday-
lar Değerlendirme Kurulu 
tarafından detaylı bir şekilde 
incelenerek değerlendirildi.

Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel: “Bilim, 

Araştırma, 
Yaratıcılık ve 
Yenilikçi Kültürü 
Geliştirmek İçin 
Hizmet Etmeye 
Devam Edeceğiz”
Araştırma, yayın ve 
uygulamanın birbiriyle 
bağlantılı yürütüldüğü yüksek 
lisans ve doktora bursları ile 
ilgili Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. Günsel, adaylara 
istedikleri konu ve alanda 
uzmanlaşma aynı zamanda 
araştırma yapma imkanı 
sunduklarını söyledi.

Kuruldukları günden bu 
yana toplumun gelişimine 
katkı sağlamayı misyon 
edindiklerini belirten Doç. 
Dr. Günsel, akademik 
çalışmaları, araştırmaları ve 
ar-ge faaliyetleriyle üni-
versitelerin bütün bilimsel 
verilerini toplum faydasına 
dönüştürmeyi esas alan 3. 
Nesil Üniversite modeline 
yakın doğu coğrafyasında 
örnek olduklarını ifade 
etti. Ülkenin sürdürülebilir 
kalkınması, sosyo-ekonomik 
ve kültürel gelişiminde nite-
likli insan kaynağının öne-
mine dikkat çeken Doç. Dr. 
Günsel, “Bu hedefe hizmet 
edebilmenin bir adımı olarak 
üniversitenin tüm bölüm-
lerinde öğrencilerine burs 
desteği sağlıyoruz. Bu amaçla 
çıktığımız yolda sadece 
akademik araştırma değil 
geniş burs olanaklarımızla 
eğitimi, başarıyı, sanatı, 
sporu desteklemeye devam 
edeceğiz. Nitelikli sayıda

öğrenci yetiştirmeyi hedef 
alan üniversitemizde bilim-
sel araştırma proje sayısını 
giderek artış göstermekte-
dir. Sadece meslek insanı 
yetiştirmek, araştırma 
yapmak ve topluma hizmet 
sunmak değil, aynı zamanda 
belli bir bilim alanında 
bilimsel çalışma yapabi-
lecek ve geleceğin öğretim 
üyesi adayı bilim insanlarını 
‘yüksek lisans’ ve ‘dok-
tora’ eğitimiyle yetiştirmek 
üniversitemiz ve öğretim 
üyelerimizin görevidir. Bu 
doğrultuda, kuramsal ve 
uygulamalı eğitimle araştırma 
ve bilimsel yeterliklere sa-
hip ‘yeni bir bakış, yorum, 
bilgi’ ortaya koyacak bilim-
sel araştırma çalışmalarını 
uluslararası endeksli derg-
ilerde yayınlanan makaleler 
için yayın ödülleri vererek ve 
bilimsel konferanslara katılım 
için maddi destek sağlayarak 
artırmayı hedeflerken, 
üniversite kapsamında 
gerçekleşecek araştırma 
aktivitelerine gerekli altyapı 
desteği sağlayacağız. Bilim, 
araştırma, yaratıcılık, 
yenilikçilik kültürünü 
güçlendirmek için eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma, 
topluma hizmet veren, akade-
mik kadrosu güçlü bir üni-
versite olarak hizmet etmeye 
devam edeceğiz” dedi.

akın Doğu Üniversitesi, tarafından 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yılında verilecek olan yüksek lisans ve 
doktora burslarına başvuru sonuçları açıklandı.Y

YÜKSEK LİSANS ve 
DOKTORA 

BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
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Y
akın Doğu Üniver-
sitesi Mimarlık Fakül-
tesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Huriye Gürdallı, 
Kıbrıs’tan katılan tek 
akademisyen olarak, 

18. Uluslararası Planlama Tarihi 
Konferansı’nda (IPHS), “Dayanışma 
Evi’nin Bölünmüş Lefkoşa’nın 
Katılımcı Planlaması İçin Önemi: 
Barışın İnşası İçin Bir Bina (The In-
clusive Planning Strategy for Divided 
Nicosia Through Home for Coopera-
tion: A Building for Peace-building’)” 
başlıklı bildirisini sundu.

Alanındaki en geniş kapsamlı 
katılıma sahip konferanslardan 
olan 18. Uluslararası Planlama 
Tarihi Konferanslarının “Dünya 
Planlama Tarihine Bakış” temasıyla 
yapıldığını belirten Doç. Dr. 
Huriye Gürdallı, planlama, tarih, 
tasarım konularında uzmanlar, 
akademisyenler, araştırmacılar ve 
doktora öğrencilerinin üç gün bo-
yunca deneyimlerini ve çalışmalarını 
paylaştılarını, ileriye yönelik 
yeni çalışmalar ve işbirlikleri için 
bağlantılar kurduklarını belirtti. 

Doç. Dr. Gürdallı’nın 
Bildirisi Japonya’da Büyük 
İlgi Gördü…
Doç. Dr. Gürdallı’nın “Machizukuri ve 
Katılımcı Planlama” isimli oturumda 
yer alan bildirisi büyük ilgi gördü. 
Japonların “machizukuri” kavramı, 
yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan 
yukarıya planlama anlayışıyla, kent 
ve bina ölçeğindeki planlamanın, 
planlamadan etkilenecek tüm ak-
törlerin katılımıyla yapılması 
anlamını taşıdığını belirten Gürdallı, 
Lefkoşa Ara Bölge’deki Dayanışma 
Evi’nin (Home for Cooperation-
H4C) bölünmüş kente ve kentlilere 
kattıklarını aktararak barış inşa 
etmede sivil toplum örgütler-
inin ve halkın planlamadaki öne-
mini vurguladı. Dayanışma Evi hem 
Lefkoşa’yı ikiye bölen sınırı ortak bir 
paylaşım alanına dönüştürerek ‘sınır’ 
kavramını bulanıklaştırmakta hem de 
Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların 
yeniden kentin merkezine gelmeleri

için çeşitli faaliyetlere ev sahipliği 
yapmaktadır diyen Gürdallı, böylece 
çok uzun yıllardır başkent Lefkoşa ve 
başkent Levkosia’nın sınırı ve kenarı 
haline gelen ara bölge, Dayanışma 
Evi aracılığıyla yeniden ortak merkez 
olma ihtimalinin sembolü olmuştur 
dedi. Gürdallı ayrıca, Lefkoşa Mas-
ter Plan çerçevesinde üretilen pro-
jeler, uygulamalar ve Dayanışma Evi 
bu açıdan, savaş sonrası çatışma 
alanlarında ve bölünmüş kentlerde 
denenen katılımcı planlama 
çalışmalarının başarılı bir örneğini 
oluşturmakta olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Gürdallı; 
“Globalizasyonla 
Birlikte Daha Fazla 
İnsan Ülkelerin Ve 
Ulusların Sınırlarını 
Aşıp Birbirleriyle 
Etkileşmektedir.”
Doç. Dr. Huriye Gürdallı, bildiri-
sine ilişkin; Globalizasyonla bir-
likte daha fazla insan ülkelerin ve 
ulusların sınırlarını aşıp birbirleri-
yle etkileşmektedir. Bu da zaman 
zaman farklı kültürlerin, hak ve 
adaletin, politik ve ekonomik ka-
rarlar uğruna unutulmasına sebep 
olmaktadır. Bugün dünyanın farklı 
yerlerinde çatışmalar devam edi-
yorken ve kentler ideolojik söylemin 
bir hedefi olarak yerle bir edilip 
yeniden kuruluyorken, akademik kent 
planlama grubu sürece nasıl katkı 
koyabileceğini tartışmaya devam etme 
kararını ortaya koymuştur. Bu niyetle 
2020’deki 19. Uluslararası Planlama 
Tarihi Konferansı’nın Moskova’da 
‘Kent Mekanının Dönüşümü’ 
temasıyla yapılacağının ilan edilmesi-
yle konferans tamamlanmıştır” dedi.

Doç. Dr. Huriye Gürdallı sunumu 
sonrasındaki yorum ve geri bildirim-
lerin sürmekte olan çalışması için 
önemli katkısı olduğunu söyleyerek 
bildirisinin uluslararası platforma 
taşınmasını destekleyen Yakın Doğu 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekanlığına teşekkür etti.

   Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Huriye Gürdallı,  Japonya’nın en önemli 
şehirlerinden olan Yokohama’da, 18. Uluslararası 
Planlama Tarihi Konferansı’nda Kıbrıs’ı ve Yakın Doğu 
Üniversitesini temsil etti.

YDÜ Mİmarlık Fakültesİ, 
Japonya’da Kıbrıs’ı Temsİl Ettİ

YÖDAK Onaylı 
10 Yeni Doktora 
ve Yüksek Lisans 
Programı Açıldı

U
luslararası 
tanınırlığıyla 
ülkemizde ve 
bölgemizde 
yükseköğretim 
eğitiminin öncü 

ve taşıyıcı kurumlarının başında 
gelen Yakın Doğu Üniversitesi, 
akademik ve mesleki kariyerde 
ilerlemek, kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmak isteyenler 
için Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
ile Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde Yüksek Öğretim 
Planlama, Denetleme, Akredi-
tasyon ve Koordinasyon Kurulu 
(YÖDAK) onaylı 10 yeni doktora 
ve yüksek lisans programı açtı. 
Yeni açılan bu programlara 
2018-2019 Akademik Yılı’nda 
ilk kez öğrenci kabul edilecek.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 
bağlı Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği, Doğum, Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği, Çocuk Sağlığı 
ve Hemşireliği, Histoloji ve 
Embriyoloji, Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon, Sağlık Kurumları 
Yönetimi doktora programları ile 
Ebelik ve Medikal Biyoteknoloji 
Yüksek Lisans programları, 
Sosyal Bilimler Enstitüsüne 
bağlı olarak ise Siyaset Bilimi 
ve Güvenlik Çalışmaları Yüksek 
Lisans programlarına öğrenci 
kabul edilmeye başlandığı 
belirtildi. Bölümlere ilgi duyan 
adaylar, 28 Eylül 2018 tarihine 
kadar doktora ve yüksek 
lisans programlarına kayıt 
yaptırabilecekler.

Yetkin Lisans 
Programlarıyla 
Öğrenciler 
Geleceğini 
Şekillendirecek…
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
geleceği şekillendirebilecek 
bireyleri sürdürülebilir eğitim

programlarıyla yetiştiren ve 
bilimsel verileri toplum yararına 
dönüştürmeyi esas alan 3. 
Nesil bir üniversite misyonu 
izlediğini ifade eden Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, yeni açılan yüksek 
lisans ve doktora programlarıyla 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilime katkı yapacak, girişimci, 
yenilikçi, çağdaş ve bilimsel 
düşünceye sahip, fark yaratan, 
değer üreten, alanında yetkin 
bilim insanları ve uzmanlar 
yetiştirileceğini söyledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
çağa uygun mesleki bilgiyle 
donatılmış, yüksek lisans 
ve doktora eğitimi sırasında 
edindiği kazanımları çalıştığı 
kurumda araştırma, geliştirme 
ve uygulama alanlarına 
yansıtabilen alanlarında 
tam donanımlı elemanların 
yetişmesine Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak aracı olmaya 
devam edeceklerini belirtti. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
güçlü akademik kadrosuyla 
farklı alanlarda özgün lisansüstü 
programlarıyla nitelikli eğitim 
verdiğini anlatan Prof. Dr. 

Şanlıdağ, “Yeni açılan bu pro-
gramlara 2018-2019 Akademik 
Yılı’nda ilk kez öğrenci kabul 
edilecek. Yüksek lisans ve 
doktora programı öğrencileri 
Yakın Doğu Üniversitesi Has-
tanesi, Uygulama ve Araştırma 
Merkezleri ve laboratuvarında 
uygulama avantajı da elde 
edecektir. Sağlık sektörünün 
her kademesinde rol alan tüm 
kurum ve kuruluşlarda görev 
alabilecek sağlık yöneticileri 
yetiştirilirken, Sosyal Bilimlerin 
de tüm yönlerine hâkim olan 
ve stratejik düşünebilmeye 
önem veren profesyoneller de 
yetiştireceğiz” dedi.

Detaylı Bilgi ve 
İletişim…
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 
Sosyal Bilimler Enstitüsüne 
bağlı doktora ve yüksek lisans 
Programları hakkında detaylı 
bilgiye adaylar, Yakın Doğu Üni-
versitesi Öğrenci İşleri ile www.
neu.edu.tr web sayfasından 
veya 223 64 64 (dahili 211-
225-377) no’lu telefondan 
alabilirler.

Doktora programları
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
Doğum
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Kurumları Yönetimi

Yüksek lisans programları
Ebelik 
Medikal Biyoteknoloji
Siyaset Bilimi ve Güvenlik Çalışmaları
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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ 
BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. NUR KÖPRÜLÜ, ARAP BAHARI SONRASI BÖLGEDEKİ 

SİYASAL DEĞİŞİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Yeni Bir Perspektife 
İhtiyaç Var
D

oç. Dr. Nur Köprülü, 2011 
yılında başlayan Arap Baharı 
olarak da ifade edilen halk 
ayaklanmalarının ardından 
Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika(ODKA) bölgesinde 
yaşanan siyasal değişim ve 
demokratikleşme süreçlerine 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu çalışmalarında demokrasi ve 
demokratikleşmenin tarihsel süreçten 
bakıldığında ‘hüner’ gerektiren bir mücadele 
ihtiva ettiğini ifade eden Doç. Dr. Köprülü, 
bölgedeki siyasal değişim tartışmalarının 
temelini ana akımı temsil eden ve kültürel 
farklılığa veya özelliğe indirgeyen Oryantalizm 
(Şarkiyatçılık) ve bu savı eleştiren alternatif 
yaklaşımların oluşturduğunu ifade etti. Doç. 
Dr. Köprülü, demokrasi ve demokratikleşme 
üzerine kuramsal yaklaşımlar Orta Doğu 
çalışmalarının gündemine 2011 Arap 
ayaklanmalarından çok önce 1980’li yıllar 
ile gelmiş ve özellikle 1970’li yıllarda 
ortaya çıkan ekonomik sorunlar ve işsizlik 
gibi açmazlar, Arap rejimlerini siyasal 
liberalleşme yönünde adımlar atmaya 
yöneltmiştir. Bu sayede demokratikleşme 
ve siyasal liberalleşme gibi kavramlar Orta 
Doğu çalışmalarında önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır” dedi.

Demokratikleşme ve 
Otoriteryan Esneklik 
Paradigmaları Arasında Yeni 
Bir Akademik Tartışma Zemini 
Başladı…
2000’li yıllarda demokrasi üzerine yürütülen 
kuramsal tartışmaların yerini ‘otoriter 
yapıların esnekliği/pekiştirilmesi’ veya 
‘otoriteryanizmin sürekliliği’ yönündeki 
yaklaşımlara bıraktığını vurgulayan 
Doç. Dr. Köprülü, benzer şekilde Arap 
ayaklanmalarından sonraki süreçte 
ise söz konusu kavramsallaştırmalar, 
demokratikleşme ve otoriteryan esneklik 
paradigmaları arasında yeni bir akademik 
tartışmaya zeminine taşındığını söyledi. Doç. 
Dr. Nur Köprülü, 2011 Arap Ayaklanmaları 
sonrası ODKA bölgesinde yaşanan halk 
hareketleri ve yükselen muhalefet netices-
inde Tunus ve Mısır gibi ‘cumhuriyet’ ile 
yönetilen rejimlerde liderlerin devrildiğini ve 
siyasal değişim süreçlerine girildiğini ifade 
ederek, buna karşı Ürdün ve Fas gibi monarşi 
ile yönetilen ülke örneklerinde ise rejim-
lerin ayaklanmamaların ardından aldıkları 
tedbirler ve anayasal düzenlemeler sayesinde 
konumlarını ve sürekliliklerini muhafaza et-
tiklerine işaret etti.

Halk Hareketlenmeleri Sonrası 
Anayasa Yapma ve Yazma 
Süreçleri Hızlandı…
Arap Ayaklanmaları sonrasında Mısır ve 
Tunus’ta uzun yıllar bu ülkeleri yöneten 
Hüsnü Mübarek ve Zeynel Abidin Bin Ali 
iktidarlarının devrilmesinden sonraki dönem-
de anayasa yazma süreçleri ve karşılaşılan 
sorunlara da değinen Doç. Dr. Nur Köprülü, 
Ürdün ve Fas gibi monarşi ile yönetilen 
ülkelerde anayasal değişikliklerle rejimlerin 
meşruiyetlerini yeniden pekiştirdiklerine vur-
gu yaptı. Doç. Dr. Köprülü ayrıca, tarihsel bir 
bakış açısı ile Arap ayaklanmaları sonrasında 
yeniden şekillenmekte olan Orta Doğu ile 
Kuzey Afrika bölge siyasetinin temelde

yolsuzluklarla mücadele ve işsizlik gibi 
ekonomik nedenlerle başlayan halk 
hareketlerinin siyasal liberalleşme ve daha 
fazla temsiliyet eksenine kaydığını belirtti. 
Örneğin, Ürdün Haşimi Krallığının 2011 
yılından bu yana yürürlüğe koyduğu siyasal 
reformları ve 2013 ve 2016 yıllarında yapılan 
parlamento seçimlerini değerlendiren Köprülü 
2011 yılından bu yana verilen vaatlerin özel-
de de ekonomi ve sosyal eşitsizlik ve işsizlik 
ile mücadelede atılan adımların tam olarak 
pratiğe yansımadığının bir göstergesi olarak 
şunları söyledi:“Monarşik çoğulcu bir sistem 
olarak nitelendirilen Ürdün örneğinin bugün 
barındırdığı büyük orandaki Suriyeli mültecil-
er ve de artan işsizliğin ülkedeki istikrarı gün 
be gün daha kırılgan hale getirmektedir.”

Tunus’taki demokratikleşme hareketlerine 
de değinen Doç. Dr. Nur Köprülü şunları 
kaydetti: “Tunus’ta; bir tarafta 12. yy’da 
kurulan İslam dünyasının önemli semboller-
inden olan Zeytuna Üniversitesi diğer tarafta 
ise bağımsızlık sonrası inşa edilen laik ve 
demokratikleşme-Batılılaşma hedefi göze 
çarpmaktadır. 1987 yılında iktidara gelen 
Bin Ali yönetimi al-Nahda’yı yasaklayarak, 
bir nev-i laik model adı ile otoriterleşmeyi 
yeğlemiştir. Arap Baharının ardından Tunus 
örneği demokratik geçişi en iyi temsil eden 
ülkelerin başında gelmiştir. Örenğin, Tunus’un 
Demokrasi İndeksi (Democracy Index) ver-
ileri çerçevesinde Bin Ali döneminde Tunus 
diğer Mağrep ülkeleri gibi özgür seçimlere 
dayalı bir demokrasi modeline sahip değildi. 
Arap Baharı öncesi dönemde yine Tunus 
demokrasi göstergeleri açısından 1 ile 7 
arasında siyasi haklar açısından 7 puan ile 
en problemli ülkeler arasında sayılırken sivil 
özgürlükler açısından ise 5 puan almakta ve 
‘özgür olmayan’ (not free) bir ülke olarak 
tanımlanmaktaydı. Arap ayaklanmaları, Arap 
ülkelerinin yekpare bir bağlamda incelenmes-
inin doğru bir bakış açısı olmadığını ortaya 
koymuştur. Şöyle ki, Arap ülkeleri; demo-
grafik yapıları ve ulus-devlet inşa süreçler-
indeki özgün dinamiklerinin yanı sıra, bölge-
sel ve küresel ölçekteki konumlanışlarına 
göre de farklılık göstermektedirler. Arap 
Baharı sonrasında Tunus örneği; Suriye, Irak, 
Lübnan gibi ülkelerden farklı olarak mez-
hepsel çatışmaların, radikal İslami grupların 
ve aşiret bağlılıklarının demokrasinin önüne 
geçmediği ‘biricik’ bir ülke olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hatta, al-Nahda örneği ile 
İslam’ın demokrasi ile bağdaşabileceğini 
kanıtlayacak bir potansiyeli de beraberinde 
taşımaktadır.”

Otoriter Rejimlerin Kalıcılığı ve 
Mezhepsel Bölünmeler Bölgeyi 
Kırılgan Kılmakta ve Süregelen 
Demokratikleşme Süreçlerini 
Tehdit Ediyor…
Arap ayaklanmaları sonrası ODKA bölges-
ine ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde 
Doç. Dr. Köprülü, demokratik siyasal 
araçların zayıf bir şekilde kurumsallaştığı bu 
coğrafyada, otoriter esneklik veya otoriter 
rejimlerin kalıcılığı ve mezhepsel bölünme-
ler bölgeyi kırılgan kılmakta ve süregelen 
demokratikleşme süreçlerini tehdit etmek-
tedir. Bu çerçevede, demokrasi ve siyasal 
uzlaşı kültürünün yeşereceği yapıcı bir 
zemine her geçen gün daha fazla ihtiyaç 
duyulmakta” olduğuna işaret ederek sözlerini 
tamamladı.

YDÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. 

Nur Köprülü, Orta 
Doğu’daki siyasal 

değişim süreçlerini 
değerlendirebilmek 

için ana akım 
yaklaşımlar olan 

demokratikleşme ve 
otoriteryan esneklik 

tartışmalarından 
öteye geçerek “yeni” 

bir akademik 
perspektif üretme 

ihtiyacı doğduğunu 
belirtti.

gazete.neu.edu.tr
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BİR MİLYON KİŞİ
Yılda Yaklaşık

İntihar Ederek Yaşamını Yitiriyor

Doç. Dr. İpek 
Sönmez:
“Dünya Sağlık
Örgütü 
Raporlarına 
Göre İntihar 
Nedeniyle Yılda 
Yaklaşık Bir 
Milyon Kişi 
Yaşamını 
Kaybetmektedir.”
İntihar davranışının kimi 
zaman ölüm düşüncesini, 
kimi zaman da yaşam ile 
ölüm arasında süregelen 
belirsizliği doğrudan veya 
dolaylı bir şekilde ölümcül 
bir yöntem ile deneme du-
rumu olduğunu söyleyen 
Doç. Dr. İpek Sönmez, kimi 
zaman da sonucun ölümle 
bittiği bir dizi kararlı veya 
kararsız eylemlere işaret 
eden geniş anlamlı bir 
durum olduğunu be-
lirtti. Doç. Dr. İpek Sönmez 
şöyle devam etti: “İntihar 
girişiminde bulunmuş 
olgular, zorlanma yara-
tan yaşam koşullarına 
karşı tepki veren normal 
kişilerden, ağır ruhsal 
hastalıkları olan hastalara 
kadar geniş bir yelpazede 
görülebilmektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü raporlarına 
göre intihar nedeniyle 
yılda yaklaşık bir milyon 
kişi yaşamını kaybetme-
ktedir ve oranlar son 45 
yılda hızla artmıştır.”

Doç. Dr. İpek 
Sönmez:
“Gelişmekte Olan 
Ülkeler Gelişmiş 
Ülkelere Göre 
Daha Fazla Risk 
Altındadır.”
Bugüne kadar intiharla 
ilgili yapılan araştırmalar 
incelendiğinde her zaman 
belirli risk faktörlerinin 
konu edildiğini söyleyen 
Doç. Dr. İpek Sönmez, 
İntihar girişimi genelde 
kadınlarda yüksek görül-
ürken tamamlanmış 
intiharların ise erkeklerde 
daha yüksek görüldüğünü 

belirtti. Doç. Dr. İpek 
Sönmez şöyle devam 
etti: “Gelişmekte olan 
ülkeler gelişmiş ülkelere 
göre daha fazla risk 
altındadır. Genel olarak 
bir işte çalışıyor olmak 
intihara karşı koruyucu 
bir faktördür ve işsizlerde 
intihar oranı, bir işi olan 
gruba göre daha yük-
sektir. Ekonomik kriz 
zamanlarında ve işsizliğin 
arttığı dönemlerde intihar-
lar artmakta, ekonominin 
iyi olduğu dönemlerde 
azalma görülmektedir. 
Ateşli silah kullanımının 
yasalarla sınırlandığı ülkel-
erde intihar oranları daha 
düşüktür.”

İntihar Oranı 
Giderek Artmakta
Dünyada son yıllardaki 
duruma bakıldığı zaman 
özellikle 2007 yılında ki 
global ekonomik gerile-
meden sonra hem ABD’de 
hem de Avrupa ülkeler-
inde intihar oranlarında 
artış görüldüğünü söyley-
en Doç. Dr. İpek Sönmez, 
Kadınlardaki oranların ise 
sabit olduğunu belirtti. 
Özellikle genç yaş grubun-
daki erkeklerde artış 
saptandığını söyleyen 
Doç. Dr. İpek Sönmez, 
Özellikle risk faktörler-
inin incelendiği zaman 
intiharların ve intihar 
girişimlerinin önlenmesi 
için geliştirilecek program-
larda birçok disiplinin bir 
arada olması gerektiğini 
belirtti.

YDÜ Hastanesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. 
İpek Sönmez, İntihar Girişiminin 
Dünyada Giderek Arttığını, Buna 
Göre Dünya Sağlık Örgütünün 
Raporlarına Göre İntihar Ned-
eni ile Yılda Yaklaşık Bir Milyon 
Kişinin Yaşamını Kaybettiği 
Belirtirken Özelliklede Gelişmekte 
Olan Ülkelerde İntiharın Daha 
Fazla Görüldüğünü Belirtti.

D

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge 

Özden Fuller, İngiltere’nin Cornwall kentinde 
dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen binlerce 
bitki türünün toplandığı yapay biyom sergisi 

Eden Projesini ziyaret ederek resmi toplantılar 
gerçekleştirdi.

oç. Dr. Özge Özden 
Fuller, ziyareti sırasında 
Eden Projesi Akdeniz 
Biyom Sorumlusu Cath-
erine Cutler ile resmi bir 
toplantı gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirilen 
toplantılar sonucunda, 
Yakın Doğu Üniver-
sitesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü öğrencileri, 
2018-2019 Akademik yılı 
güz döneminden itibaren 
uygulamalı fidanlık 
stajlarını Eden Projesi’nde 
gerçekleştirebileceği 
belirtildi. Öğrenciler aynı 
zamanda bahçecilik bili-
minde yeni teknikleri de 
öğrenebilecekler.

Konuya ilişkin 
açıklamalarda bulunan 
Doç. Dr. Özde Özden 
Fuller Doç. Dr. Fuller, 
en az 2.72 CGPA başarı 
derecesine sahip olan ve 
iyi derecede İngilizce bilen 
öğrencilerin bu ziyaret 
için Bölüm Başkanlığı’na 
başvuru yapabilecekler-
ini açıkladı. Doç. Dr. 
Özge Özden Fuller; 
“Eden yaklaşık 500 kişi 
çalıştırıyor ve 300 kişiye 
de gönüllü olma fırsatı 
sunuyor. 2001 yılında halka 
açıldığından beri, 18 mily-
onu aşkın ziyaretçiyi cez-
beden ve yerel ekonomiye 
1,7 milyar sterlin katkısıyla 
Cornwall’da ekonomik bir 
rönesansa ilham kaynağı 
olmuştur” dedi. 

Eden atölyelerinin 
öğrencileri fikirlere 
meydan okumaya, yeni 
açılımları keşfetmeye ve 
farklı gelecekleri hayal 
etmeye teşvik ederken 
konuları hayata geçirdiğini 
ifade eden Doç. Dr. Fuller, 
eğitim programlarının 
ağırlıklı olarak lisans ve 
lisansüstü eğitim gören 
üniversite öğrencileri için 
uygun olduğunu, Bilim: 
Yaşam, Çevre, Bahçıvanlık, 
Sürdürülebilirlik: İklim 
Değişikliği, Küresel 
Yönetişim, Davranış 
Değişimi konularını 
kapsadığını sözlerine 
ekledi.

7 bin 253 Bitki 
Projesini 
Barındırıyor…
Tropikal Biyom serasının 
15590 m2’lik bir alana 
sahip ve kubbel’ sera 
modeline sahip olduğunu 
aktaran Doç. Dr. Özge 
Özden Fuller, ziyaretçiler-
in alanda yükselen kauçuk 
bitkileri, muz ve bambu 
bitkilerini yoğunlukla 
gözleyebileceklerini 
söyledi. Seranın en yük-
sek noktasının 50 metre 
yüksekliğinde ve yaklaşık 
1200 türü barındırmakta 
olduğunu belirten Doç. 
Dr. Fuller, Akdeniz 
Biyomu’nun ise sadece 
6540 m2 olmasına rağmen 
oldukça yüksek sayıda 
bitki biyoçeşitliliğine (1100 
bitki türü) sahip olduğunu 
vurguladı. 

Dünyanın en güzel botanik 
parklarından birisi olan 
“Eden Project” botanik 
parkında günümüzde 
500’den fazla kişinin 
çalıştığını dile getiren Doç. 
Dr. Fuller, Eden Projesi 
toplam 7253 bitki türü 
ve alttürü barındırdığını, 
topraktan çıkan ve hem 
tropikal hem de Akdeniz 
iklimini yansıtan iki bi-
yomdan oluşan çok büyük 
ölçütlerde sera komplek-
slerine sahip olduğunu 
anlattı.

Doğal Dünyaya 
Bağlılığı Artırmak 
Hedefleniyor…
Eden Projesinin misyo-
nuna ilişkin bilgil-
erde aktaran Doç. Dr. 
Fuller, doğal dünyaya 
olan bağımlılığımızı 
araştırmak, bu anlayışı 
insanların yaşadıkları 
yerdeki dönüşümleri 
gerçekleştirmeye teşvik 
etmek ve büyük bir 
geleceğin hepimiz için 
neye benzeyebileceğine 
dair gerçekten ciddi 
sorular sormaya çalışmak 
olduğunu belirtti.

Eden Projesi 
Dünyanın Dört bir 
Yanında Uluslararası 
Ortaklara Sahip
Eden Projesi yöneticileri 
dünyanın farklı bölgeler-
inde yeni Eden Projeleri 
şekillendirmek ve kurmak 
için çeşitli uluslararası 
ortaklarla birlikte 
çalışıyorlar. Şu anda Çin’de 
üç proje geliştiriliyor. 
Projelerden biri de Eden 
Qingdao. Bu proje, su 
temasını ve suyun düny-
adaki yaşam için önemini 
keşfedecek. Avustralya, 
Yeni Zelanda, Kuzey 
İrlanda, ABD’de benzer 
projeleri var.

UYGULAMALI 
STAJLARINI DÜNYANIN 
EN BÜYÜK SERASINDA 
YAPABİLECEKLER


