
ÜNİVERSİTE GAZETESİ
1 TEMMUZ 2016 CUMAgazete.neu.edu.tr SAYI: 137

Atila Türk’ten minyatürler
sergisi açıldı

Öğrenci Projeleri Sergisi
izleticisiyle buluşuyor!

Rakiplerimiz belli oldu!

YDÜ Hastanesi sergi salonunda çok 
büyük bir katılımla gerçekleşirken, 
hasta yatağından sergi salonuna 
getirilen Atila Türk, büyük sevgi ve 
coşkuyla karşılandı. 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü 2015-2016 Bahar Dönemi 
Öğrenci Projeleri Sergisi 20 Haziran’da 
izleyicisi ile buluşuyor.

Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Bas-
ketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın EuroCup Ön Elemeleri’ndeki 
rakibi, İstanbul Üniversitesi oldu.
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YAKIN DOĞU’DA
MEZUNİYET HEYECANI!

16 fakültede gerçekleşen görkemli mezuniyet törenleriyle binlerce 
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi diplomalarını alarak, mezuniyet 

coşkusunu yaşadı.
Ayrıntılar 2-8’te



duyacağız. Bu uzun ve zor yolda 
şansınız açık olsun” dedi.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ; “Meslekler-
inizi İnşa Ederken Atacağınız Her 
Adımda Genç Meslektaşlarımızın 
Yanlarında Olacağız”
Daha sonra konuşmasını yapmak 
üzere Yakın Doğu Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Tamer ŞANLIDAĞ; 
“Sevgili mezunlar bugünden sonra 
meslektaşlarımız olarak sizlerde 
iş başında olacaksınız. Sizler 
ulusal değerleri koruyarak evrensel 
değerlerle bütünleşmiş yaratıcı fikir 
ve uygulamaları ekip çalışması 
içinde meslek etiği ilkeleri ile 
gerçekleştirebilen kişiler olacaksınız. 
Sizlerin bu hedef doğrultusunda üz-
erinize düşen görevi en iyi şekilde ye-
rine getireceğinize inanıyorum” dedi. 
Mesleklerini inşa ederken atacakları 
her adımda genç meslektaşlarının 
hocalar olarak yanlarında olacaklarını

1 TEMMUZ 2016 CUMA2 Akademik

Törene Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Özdemir BEROVA, Sağlık 
Bakanı Faiz SUCUOĞLU, Yakın 
Doğu Üniversitesi mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat 
GÜNSEL, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Fahreddin SADIKOĞLU ve Prof. Dr. 
Tamer ŞANIDAĞ, Atatürk Eğitim 
Fakültesi öğretim üyeleri, mezun 
öğrenciler ve mezun öğrenci aileleri 
ile konuklar katıldı.

Atatürk ve şehitler anısına saygı 
duruşu ve istiklal marşının 
okunmasının ardından Atatürk 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 
koronun konseri büyük beğeni 
topladı.

Ardından törende açılış 
konuşmasını yapan Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU, mezun öğrencilere 
olan güvenini vurgularken Atatürk 
Eğitim Fakültesinin KKTC’de en 
iyi, Türkiye bağlamında ise en 
iyi Eğitim Fakülteleri arasında 
olduğuna vurgu yapıp, tüm bu 
başarıların ardında Atatürk 
Eğitim Fakültesini sürekli olarak 
destekleyen başta kurucu rektör 
Dr. Suat GÜNSEL’e, mütev-
elli heyeti başkanı Doç. Dr. İrfan 
Suat GÜNSEL’e, rektör ve rektör 
yardımcılarına teşekkür ederek 
mezun öğrencileri ve mezun 
öğrencilerin ailelerini tebrik etti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Fahred-
din SADIKOĞLU, Atatürk Eğitim 
Fakültesinin başarılarına değinerek, 
özellikle bilimsel yayınlar açısından 
Atatürk Eğitim Fakültesi’nin 
fakülteler arasında sivrildiğini, 
bunun ise öğrencilerimize üst 
düzeyde olumlu etkisinin olduğunu 
ifade ederken, Sadıkoğlu ayrıca 
Eğitim Fakültesi’nin ne denli adil 
bir yönetime sahip olduğuna da 

vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Faiz SUCUOĞLU 
Yakın Doğu Üniversitesinin adamıza 
bilim, sağlık, sanat ve kültürel 
katkılarına vurgu yaparak, 1988 
yılından bu yana Yakın Doğu 
Üniversitesinin göstermiş olduğu 
hayranlık yaratan gelişimine tanık 
olduğunu ifade etti.

Son olarak Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Özdemir Berova yaptığı 
konuşmasında Eğitim Bakanlığı, 
YÖDAK ve KKTC’ de bulunan 
üniversitelerarası ilişkilerin üst 
düzeye ulaşması ve Yakın Doğu 
üniversitesi gibi güzide üniver-
sitelerin gelişimine katkı yapacak 
ve önünü açacak tüm düzenle-
meleri yapmaya hazır olduklarını 
ifade ederken üniversitelerin Kuzey 
Kıbrıs’a katkılarına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından mezun 
öğrencilere diplomaları dağıtıldı. 
Bu yıl ilki gerçekleşen bir uygulama 
olan, başarılı öğrencilerin madalya 
ile onurlandırılması da tören süre-
cinde yerini aldı. Buna göre fakülte 
başarı sıralamasında ilk üç sırayı 
alan öğrencilere ve bölümlerinde 
birinci olan öğrencilere madalyaları 
Yakın Doğu Üniversitesi adına 
mütevelli heyeti başkanı Doç. Dr. 
İrfan Suat GÜNSEL tarafından 
takıldı.

Diplomaların dağıtımının ardından 
tören, mezun öğrencilerin hep 
birlikte kep atması ile devam 
etti. Son olarak mezun öğrenciler 
onuruna havai fişek gösterileri 
gerçekleştirildi.

Atatürk Eğitim 
Fakültesi’nden 

görkemli mezuniyet 
töreni

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 2015-2016 Eğitim-
Öğretim yılı Bahar dönemi Mezuniyet 
töreni YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde 
yoğun katılımla gerçekleştirildi. 
Törende 7 Yüksek lisans, 288 lisans 
öğrencisi diplomalarını aldı. Ayrıca 
Fakülte birincisi, ikincisi, üçüncüsü 
ve bölüm birincilerine madalya 
takdim edildi.

Törene YDÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN, 
fakülte dekanları, öğretim üyeleri, 
Aileler ve öğrenciler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
Tüm şehitlerin anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.

Sağlık Yönetimi Bölümü İlk 
Mezunları Diplomalarını Aldı
Diploma töreninde Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. 
Sevinç YÜCECAN; “Bugün hem 
mezunlarımızın, hem değerli aileler-
inin hem de biz eğitimcilerin büyük 
emek ve özveri ile sürdürdükleri uzun 
bir yolculuğun keyifli günü. Bugün 
coşkulu bir kutlama ve sevincimizi, 
kıvancımızı paylaşma günü. Ama bu 
günün bir ayrıcalığı var. Bu yıl geçen 
yıl olduğu gibi bir ilki daha yaşıyoruz. 
Geçen yıl Fizyoterapi ve Rehabilita-
syon Bölümünden ilk mezunlarımızı 
vermiştik. Bu akademik yılda ise 
Sağlık Yönetimi Bölümünden ilk 
mezunlarımızı veriyoruz” dedi.

Prof. YÜCECAN konuşmasına “Bugün 
Fakültemizden 7 Yüksek lisans, 288 
lisans öğrencimizi daha mezun edi-
yoruz. Bu öğrencilerimiz “her adımda 
bir başarı” ilkesini benimsemiş, 
özümsemiş bir üniversiteden, ödüllere 
doymayan Yakın Doğu

Üniversitesi’nden mezun olmakta. Ne 
kadar gurur duysak az” diye konuştu.

“Büyük bir gururla ifade etmem ger-
ekir ki Fakültemiz hızla büyümektedir 
diyen Prof. YÜCECAN, 2007 yılında 
kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi 
sadece Beslenme ve Diyetetik

Bölümü ile Hemşirelik Bölümünden 
oluşmaktaydı. Bundan tam 7 sene 
sonra 2014-15 eğitim öğretim yılında 
ise bölüm sayımız 12’ye çıkmıştır. 
Fakültemiz çatısı altında bulunan 12 
bölümün eğitim sisteminde; sorunlara 
geniş açıdan bakabilen, bilim 
alanında güncel gelişmeleri yakından 
izleyen, ve sürekli gelişen bir 
kurum anlayışı süregelmekte, dünya 
standartlarıyla yarışacak düzeylerde 
verilen eğitimde çağdaş araç-gereçler 
ve olanaklardan yararlanılmaktadır” 
dedi.

Törende daha sonra Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer ŞANLIDAĞ; “Uluslararası 
standartlarda verdiği eğitim-
öğretim ve sunduğu araştırma 
olanakları ile, çağın gereksinmeler-
ini karşılayan bilgi ile donatılmış, 
evrensel değerlere sahip öğrenciler” 
yetiştirmek, araştırma, eğitim ve 
hizmet alanlarındaki üretimini toplum 
yararına sunmak, en yetkin mezunları 
yetiştirmek, ülkemize ve insanlığa 
hizmet etmek misyonuyla 2007- 
2008 Akademik yılında, kurulan SBF 
uluslararası düzeyde eğitim veren bir 
kurumdur” dedi.

Konuşmaların ardından Fakülte birin-
cisi, ikincisi ve üçüncüsü mezunlara 
madalyaların takdimi ve diplomaların 
verilmesinin ardından keplerin 
atılmasıyla tören sona erdi.

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi mezunları 

diplomalarını aldı
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belirten ŞANLIDAĞ varlığımızla, 
bilgimizle, tecrübelerimizle, kalbimi-
zle ve başarı dileklerimizle hep sizinle 
olacağız. Yolunuz açık olsun” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. SUCUOĞLU; 
“Doktorluk Çevreye Örnek 
Olunması Gereken Bir Meslektir”
Sağlık Bakanı Dr. Faiz SUCUOĞLU’da
doktorluğun çevreye örnek olunması 
gereken bir meslek olduğunu, genç 
meslektaşlarının hayat boyu insan-
lara sağlık hizmetini en iyi şekilde 
sunacaklarından şüphe duymadığını 
söyledi. Öncelikle mezunlara sağlık, 
başarı ve mutluluk diledi ve canı 
gönülden tebrik etti.

Meclis Başkanı Dr. SİBER; “Hekim 
Olarak Omuzlarında Büyük Bir 
Yükü Devraldınız. Bu Sorumluluk 
Ve Göstereceğiniz Çabayla İyi 
Yerlere Geleceğinizden Eminim”
KKTC Meclis Başkanı Dr. Sibel SİBER 
ise, bu onurlu günde yakın Doğu Üni-
versitesi ailesinin yanında olmaktan 
oldukça mutluluk duyduğunu dile 
getirdi.

SİBER, mezun olduktan sonra 
öğrencilerin bir rahatlama 
hissedebileceğini ancak bir hekim 
olarak aslında omuzlarında büyük 
bir yükü devraldıklarını söyl-
edi. Mezunların bu sorumluluk ve 
gösterecekleri çabayla iyi yerlere 
geleceğinden emin olduğunu 
vurgulayan SİBER, hastaları mutlu 
edeceklerine inanç belirtti.

Tıbbın günümüzde bütün hastalıkları 
tedavi etmesinin mümkün olmadığına 
dikkati çeken SİBER, sağlıkçıların 
hastaya yaklaşımı, sevgisi, saygısı ve 
etik kurallara bağlılığının hasta için 
her şeye bedel olduğuna dikkat çekti. 
SİBER, bir hastanın hekime sevgi ile

hem tıp eğitiminde hem de bilimsel 
araştırma ve sağlık hizmetinde 
uluslararası düzeyde aranan 
saygın bir merkez olduğunu belirtti. 
MOCAN teknolojinin üst düzey olanak 
sağladığı hastaneler ile bilimin 
aydınlatıcı gücünü kullanabilen, 
halkı eğitip bilinçlendiren toplumun 
geleceğini, sağlığı, çevresi, doğası 
ve sahiplenen öğretim üyeleri ile 
üniversitenin daha da güçlü ve 
zengin bir hal aldığını söyledi. 
Yakın Doğu Üniversitesi hastane-
sinde bulunan merkezlerden söz 
eden Mocan “Genetik Kanser Tanı 
Merkezi, Diyaliz Merkezi, Tüp Bebek 
Merkezi, Sigara Bırakma Merkezi, 
Check-up Merkez”lerinin mevcut 
olup öğrencilerinin burada staj 
yaptıklarının altını çizdi.

Prof. Dr. Gamze MOCAN; “İlim ve 
irfan yuvası fakültenizle ömür boyu 
gurur duyarken bizde sizlerle gurur

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2015-2016 mezuniyet töreni AKKM 
Büyük Salonda, KKTC Meclis Başkanı 
Dr. Sibel SİBER, Sağlık Bakanı Dr. 
Faiz SUCUOĞLU, Bağımsız Mil-
letvekilleri Hasan TAÇOY ve Menteş 
GÜNDÜZ, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ. GÜNSEL, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, 
Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN, 
Dekanlar, Öğrt. Üyeleri, mezun 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Tıp Fakültesi kurucu dekanı 
Prof. Dr. Gamze MOCAN öncülüğünde 
Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ve 
ardından mezunların salona davet 
edilmesi ile başladı.

Törende ilk olarak Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
ile Kıbrıs-Türk özgürlük mücadelesi 
riderleri Dr. Fazıl KÜÇÜK ve Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ 
ile tüm şehitler ve ömrünü insan 
sağlığına adamış ebediyete intikal 
etmiş meslek büyükleri anısına bir 
dakikalık saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasıyla devam etti.

Ardından yoğun programı dolayısıyla 
törene katılamayacağını bildiren 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Başbakanı Hüseyin ÖZGÜRGÜN’ün 
mesajı okundu. Başbakan mesajında, 
mezunlara bundan sonraki 
hayatlarında başarılar diledi. Daha 
sonra müzik dinletisi gerçekleştirildi. 
Tören konuşmalarla devam etti.

Prof. Dr. MOCAN: “YDÜ Tıp Fakülte-
si Hem Eğitiminde Hemde Bilimsel 
Araştırma Ve Sağlık Hizmetinde 
Uluslararası Düzeyde Aranan 
Saygın Bir Merkez Haline Geldi”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze 
MOCAN, Fakülte olarak vizyonlarının
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Tıp Fakültesi mezuniyet 
töreni üst düzey katılımla 
gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Bahar 
Dönemi mezuniyet töreni görkemli bir şölenle 

gerçekleştirildi.
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Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Ba-
har dönemi Mezuniyet töreni büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Törene, YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nail 
BULAKBAŞI, YDÜ Hastanesi Yönet. 
Kurul. Üyesi Ahmet SAVAŞAN, 
Dekanlar, Öğrt. Üyeleri, Öğrenciler ve 
Aileler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve Tüm şehitlerin anısına bir 
dakikalık saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. BULAKBAŞI; “450 
Mezunumuzu Bu Kutsal Sağlık 
Ordusunun Birer Neferi Olarak 
Yapmanın Onurunu Yaşıyoruz”
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI 
yaptığı açılış konuşmasında; 
“Bugün burada sizlerle birlikte her 
biriyle tek tek gurur duyduğum 
pırıl pırıl genç 450 mezunumuzu 
bu kutsal sağlık ordusunun birer 
neferi olarak yapmanın onurunu 
yaşayacağız. Bu onuru bizlerle 
paylaşmak üzere burada olduğunuz 
için tüm meslektaşlarım adına 
hepinize teşekkür ederim. Çağdaş 
ve kaliteli birer sağlık hizmetinin 
temel unsurlarından biri olan 
nitelikli sağlık teknikerleri sağlık 
hizmetinin kalite ve sürekliliğinin 
sağlanmasında belki de her zaman 
ön planda olmayan asıl oyunculardır. 
Onlar becerikli dokunuşları ile 
cihazları dile getirip şifa dağıtırken 
biz hekimlerinde tabiri caizse eli 
ayağı olurlar. Halkımıza daha iyi 
ve daha kaliteli sağlık hizmeti 
vermek ve nitelikli sağlık personeli 
yetiştirmek amacıyla kurulan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-
muzda 2011 yılında 2 bölüm ve 
34 öğrenciyle başladığımız eğitim 
serüvenimizi bugün verdiğimiz 

mezuniyetinizi kutluyor yeni 
yaşamınızın sizlere sağlık, başarı 
ve mutluluk getirmesini diliyorum. 
Yolunuz açık olsun.”

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ; “Sizler Ulusal 
Değerleri Koruyarak Evrensel 
Değerlerle Bütünleşmiş Yaratıcı 
Fikir Ve Uygulamaları Ekip 
Çalışması İçinde Meslek Etiği 
İlkeleri Ile Gerçekleştirebilen 
Kişiler Olacaksınız.”

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ ise 
konuşmasında; “Sevgili mezunlar 
bugünden sonra meslektaşlarınız 
olarak sizlerde iş başında 
olacaksınız. Sizler ulusal değerleri 
koruyarak evrensel değerlerle 
bütünleşmiş yaratıcı fikir ve 
uygulamaları ekip çalışması 
içinde meslek etiği ilkeleri ile 

7. Dönem 450 mezunumuzla 
taçlandırıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI mezun 
öğrencilerede seslenerek; “Sev-
gili öğrencilerim sizler alacağınız 
diploma ve edeceğiniz yemin ile şu 
andan itibaren birer sağlık çalışanı 
olacaksınız. Başarılarınız bizim 
gururumuz olacaktır. Mezuniyet 
sonrasında da sizlere öğretilen 
mesleki tecrübelerinizi arttırmaya 

yönelik eğitim uğraşınıza devam 
edeceğinize, kendi alanlarınızda 
aranan bir tekniker olacağınıza 
ve bu sayede de ailenizi, bizleri 
ve yetiştiğiniz eğitim yuvası Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni her zaman 
gururlandıracağınıza yürekten 
inanıyorum. Bu vesileyle şahsım ve 
tüm öğretim üyeleri adına 

gerçekleştirebilen kişiler olacaksınız. 
Sizlerin bu hedef doğrultusunda 
üzerinize düşen görevi en iyi şekilde 
yerine getireceğinize inanıyorum. 
Mesleğinizi inşa ederken atacağınız 
her adımda bizler hocalarınız, 
meslektaşlarınız olarak varlığımızla, 
bilgimizle, tecrübelerimizle, 
kalbimizle ve başarı dileklerimizle 
hep yanınızda olacağız. Yolunuz 
açık olsun.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Sağlık 
Meslek Yüksekokulu dereceye giren 
öğrencilerden 7. dönem birincisi 
Sevim ÖZDEMİR, dönem ikincisi 
Fatma YİĞİT ve dönem üçüncüsü 
Kezban AY’a, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL madalya ve 
diplomalarını taktim etti.

Ardından Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’ndan mezunlar tek 
tek sahneye çıkarak diplomalarını 
aldılar ve hep birlikte meslek yem-
ini ettiler. Daha sonra havai fişek 
eşliğinde keplerini fırlatmalarıyla 
birlikte tören sona erdi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
mezunları diplomalarını aldı
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“450 Mezunumuzu Bu Kutsal Sağlık Ordusu-
nun Birer Neferi Olarak Yapmanın Onurunu 

Yaşıyoruz”

olmadığını, bir adet ultrason cihazı 
olduğunu anımsatan SİBER, bugün 
tıp alanında yaşanan gelişmeleri 
ülkedeki sağlık kurumlarının takip 
etmesinin ve teknolojik imkanların 
ülkede de yer almasının sevindirici 
olduğunu , başarılı gençlerle daha 
da güzel işlere imza atılacağına 
inandığını söyledi.

Daha sonra mezun öğrenciler hekim-
lik andını hep bir ağızdan okudu ve 
diplomaların takdimine geçildi.

Tıp Fakültesi’nde Dereceye Giren 
Öğrencilere Altın Madalya Takdim 
Edildi
Tıp Fakültesi’nde en yüksek not

ortalamasıyla birinci gelen öğrenciye 
Altın madalyası ve Diploması KKTC 
Meclis Başkanı Dr. Sibel SİBER 
tarafından takdim edildi.

Diplomaları vermek üzere sırasıyla 
Sağlık Bakanı Faiz SUCUOĞLU, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Tamer ŞANLIDAĞ ve öğretim üyeleri 
teker teker sahneye davet edildi ve 
mezunlara diplomaları takdim edildi.

Tören mezunların toplu resim 
çektirmesi ve keplerini atmalarıyla 
sona erdi.

Yaşam boyu eğitim ve öğrenmenin 
önemine dikkati çeken SİBER, bu 
anlamda mezun öğrencilere sürekli 
kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde 
de bulundu.

Sağlığın insan yaşamındaki önemini 
vurgulayan SİBER şöyle devam etti:
“Şöyle bir düşünün. Hayatımızda 
yaşadığımız bir çok olumsuzluktan 
sonra ‘sağlık olsun’ deriz. Onun 
için sağlık her şeyden önemlidir.
Sağlığını size emanet eden insanlara 
yaklaşımınız sizi hekimlikte başarılı 
kılacaktır.”

Kendisinin 30 yıl önce Hekimlik yap-
maya başladığında ülkede kardiyolog

teşekkürünün değerinin paha 
biçilmez olduğunu ifade etti.

Dr. SİBER; “Siyaset İçin Dok-
tor Olunmaz. Siyaset Geçicidir. 
Mesleğinizin Ve Taşıdığınız 
Bu Diplomanın Değerini İyi 
Bileceğinize İnanıyorum”
Törende yer alan Sağlık Bakanı ve 
kendisinin de birer doktor olduğunu 
anımsatan SİBER, ancak siyaset 
için doktor olunmaması gerektiğini 
vurgulayarak: “Elbetteki siyaset 
de vatandaşa bir hizmettir, ama 
doktorluk bir meslektir. Siyaset 
geçicidir. Onun için mesleğinizin ve 
taşıdığınız bu diplomanın değerini iyi 
bileceğinize inanıyorum” dedi.

arkadaşlıklar çok önemlidir ve hiçbir 
zaman unutulmaz. Arkadaşlıklarınızı 
daimi kılmanızı ve mezuniyetten 
sonra da devam ettirmenizi ve Yakın 
Doğu Üniversitesi ruhunu her zaman 
canlı tutmanızı diliyorum. Mezunlar 
Derneğimizde faal üye olmanız ve 
görev almanız bizleri sevindirecektir.

Bugüne kadar mezun olan 
öğrencilerimizi nasıl yakınen takip 
etmişsek sizlerin başarılarının da 
takipçisi olacağız. Sizin başarınız 
bizim için büyük bir gurur kaynağı 
olacaktır. Başarınız sizlerin 
burada almış olduğunuz eğitimin 
bir göstergesi olacaktır. Bir ülkenin 
kalkınmasının sadece ekonomik 
kalkınma ile sınırlandırılamayacağını

bunun yanında sosyal kalkınmanın 
da çok önemli olduğunu ve bunu 
geliştirmek yönünde çalışmanız 
gerektiği bilincinde olmanızı dilerim. 
Sizlere yeni hayatınızda başarılar 
dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından Fakülte 
Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü 
madalyaların takdimi ve mezun olan 
öğrencilere diplomaların verilmesi 
takip etti keplerin atılmasıyla mezu-
niyet töreni tören sona erdi.

hem de İngilizce dillerinde Tekni-
ker Programlarında türkçe dilinde 
yürütülmektedir. En son olarakta ASI-
IN Avrupa Denkliğini almış 5 Bölüm-
lerimiz vardır ve bu çalışmalar YÖK 
MÜDEK Akreditasyon kapsamında 
devam etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN me-
zun öğrencilere ve de ailelerine 
seslenerek “Öğrenci ailelerinin 
törenimizi onurlandırmalarından 
dolayı duyduğumuz memnuniyeti 
sizlerle paylaşmak ve hepinize 

sonsuz teşekkürlerimi arkadaşlarım 
adına sunmak istiyorum, sizleri de 
evlatlarınıza verdiğiniz destekten 
dolayı kutluyorum. Bizlerle olan 
bağlarınızı koparmayın, yenilikleri ve 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
edin, YDÜ mezunları olarak kendinizle 
güvenin ve kendinizle gurur duyun. 
Bu sevincinizi ailenizle ve gelecek 
nesillerle paylaşmayı unutmayın. 
Hepinizi candan selamlıyor saygılar 
sunuyorum” diye konuştu.

Törende daha sonra Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ ise konuşmasında 
‘Sevgili Mezunlar, Hayatınızın en 
değerli yıllarını üniversitemizde 
yaşadınız. Üniversitede edinilen 

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, 2015-2016 Eğitim-Öğretim 
yılı Bahar dönemi Mezuniyet Töreni, 
YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde 
yoğun katılımla gerçekleştirildi. 
Törende 34 Yüksek lisans, 363 
lisans ve 21 önlisans öğrencisi 
diplomalarını aldı. Ayrıca Fakülte 
birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve bölüm 
birincilerine altın madalyaları takdim 
edildi.

Törene, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Fahreddin 
SADIKOĞLU, Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, YDÜ, Ku-
rucu Rektör Yardımcısı Tümer GARİP, 
Ankara Nijerya Büyükelçiliği Akade-
mik Ateşesi Halliru W. ABDULLAHI, 
YDÜ, Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. 
Yeter TABUR, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN, 
Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri, 
aileler ve öğrenciler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
Tüm şehitlerin anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. Ardından, 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeler-
inden Yrd. Doç. Dr. Kamil DİMİLİLER, 
Derviş PAŞA, Rifat DEMİRAY, Bahir 
ÇETİNKAYA ve Elektrik Elekronik 
Mühendisliği öğrencilerinden Enis 
DÖNER ve Zeki ERENKÖY’ün sunduğu 
müzik dinletisi ve video gösterisi 
yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünal 
ŞORMAN; “Fakültemiz, KKTC ve YDÜ 
de önemli bir konuma ve kültürel 
zenginliğe sahiptir. Uluslararası 
platformda kendsini kanıtlamış 
ve 27 yılı geride bırakarak, 25 
BİN’i aşkın öğrencisi, 16 dekanlık 
ve 17 araştırma merkezi ve 16 
uluslararası ödül alan, KKTC nin 
en büyük özel Üniversitesidir. 127 
farklı ülkeden gelen toplamı 14 olan 
Üniversite de 80000 öğrencisi ile 
Kuzey Kıbrıs adası Uluslararası bir 
öğrenci merkezidir. Adanın Turizm 
sektöründen sonra gelen en büyük 
ekonomik gelirini öğrenci sektörü 
oluşturmaktadır ve eğitim ve öğretim 
kalitesini de daha yüksek bir seviyeye 
çıkarma arzusundadır. On iki farklı 
ve çeşitli Mühendislik branşlarından 
oluşan Fakültemiz, Yakın Doğu, Orta 
Asya ve Afrika kıtasında öncü ve lider 
konumuna sahiptir. Bu konumunun 
sürdürmeye devam edecektir. 2014 
yılından itibaren YÖDAK ve YÖK 
kurulları tarafından bazı Mühendislik 
dallarında Yüksek Lisans ve Doktora 
Programları onaylanmıştır. Bu arada 
önlisans programları da hem Türkçe 

Mühendislik Fakültesi 
mezunları diplomalarını aldı
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Meslek yemini ederek 
diplomalarını aldılar

Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ 
ise yaptığı konuşmada; “Bilim ve 
bilimsel düşünce, bilimsel disiplin, 
bilimsel duruş, algılayış ve kavrayış 
subjektifle objektifin kesin ve net 
bir şekilde tereddütsüz ayrılması 
yani sağlam bir tabiat felsefesi, bir 
kültür ve medeniyetin kurulması ve 
kurulmuş bir medeniyetin sürdüre-
bilmesi için gereklidir, şarttır” dedi.

“Sağlıklı bir köylü olmak hasta bir 
imparator olmaktan daha iyidir” 
alman atasözü ile devam eden 
Prof. ŞANLIDAĞ; “Dünya Sağlık 
Örgütü sağlığın sadece hastalık ve 
mikroplardan korunma değil bir bütün 
olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan 
iyi olma hali olarak tanımlamaktadır. 
İnsanın toplum kurallarına uygun 

olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler 
kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst 
davranabilmesi; düşünce gelişiminin 
yanında bedensel ve ruhsal 
gelişimine de bağlıdır. Hastalıkları 
iyileştirmek, hafifletmek veya 
önlemek misyonunu üstlenmiş 
olan sağlık bilimleri çatısı altında; 
tıp, diş hekimliği, eczacılık ve yanı 
sıra veterinerlik hekimliğini de 
barındırmaktadır” dedi.

Son olarak Mezun öğrencilere de 
seslenen Prof. ŞANLIDAĞ; “Bun-

dan sonraki yaşamınızda da aynı 
camia’nın içerisinde çalışan ve 
yaşayan bireyler olarak sizleri takip 
edeceğiz. Başarılarınız bizlerin gururu 
olacaktır. Mezuniyet sonrasında 
da sizlere öğretilen bilimsel ve etik 
kurallar ışığında mesleki tecrü-
belerinizi arttırmaya yönelik eğitim 
faaliyetlerinize devam edeceğinize, 
her geçen gün artarak deneyim ve 
bilgi birikiminizle kendi alanlarınızda 
aranan birer veteriner hekim 
olacağınıza ve bu sayede ailelerinizi, 
bizleri ve Yakın Doğu Üniversitesini 
sürekli gururlandıracağınıza yürekten 
inanıyoruz. Bu vesile ile şahsi ve tüm 
öğretim elemanlarımız adına me-
zuniyetinizi kutlar, yeni yaşamınızın 
sizlere sağlık, başarı ve mutluluk 
getirmesini dilerim. Yolunuz açık 
olsun…” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra yeni 
mezunlar Veteriner Hekim Andı 
içerek Veteriner Hekim oldular. And 
içilmesinden sonra Diploma Törenine 
geçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL, Fakülteyi Birincilikle bitiren Vet-
eriner Hekim Derya Özbek KIAMIL’e 
Altın Madalyasını ve Diplomasını 
takdim etti.

Dönem birincisi Veteriner 
Hekim Derya Özbek KIAMIL tüm 
mezun arkadaşları adına yaptığı 
konuşmasının ve yaş kütüğüne plaket 
çakmasının ardından diğer mezunlara 
da diplomaları verildi ve kep atma 
ritüelinin yerine getirilmesi ile tören 
sona erdi.

mezunlarını vermiş olmanın 
heyecanı içinde olduğunu vurgu-
layarak, Öğretim Üye ve Görevli-
lerine seslenerek genç mezunların 
yetiştirilmesinde göstermiş oldukları 
özverili çalışma ve gayretlerinden 
dolayı kendilerine teşekkür etti.

Bir ülkede sağlıklı bir toplumdan 
bahsedebilmek için; ister evde 
beslenen pet hayvanlar olsun isterse 
de etinden, sütünden, yumurtasından 
vs. yararlanılan çiftlik hayvanları 
olsun, bir ülkedeki tüm hayvan 
popülasyonunun da sağlıklı olması 
gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. ES-
ENDAL, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde 
görülen Lumpy Skin Disease (LSD, 
Yumrulu Deri Hastalığı) ve bir iki 
hafta önce Türkiye’de patlak veren 

Anthrax (Şarbon) olgularına atıf 
yaparak Veteriner Hekimliğin ve 
Veteriner Hekimlerin her zaman için 
gündemde olduklarına vurgu yaptı.

Göstermiş oldukları maddi ve manevi 
desteklerinden dolayı velilere de 
teşekkür eden Prof. Dr. ESENDAL, 
son olarak genç Veteriner Hekimlere 
seslenerek bu ulvi meslekte bundan 
sonraki yaşamlarında ve kariyerler-
inde başarılar diledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 

Yakın Doğu Üniversitesi Veter-
iner Hekimliği Fakültesi 2015-2016 
Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve 
Meslek Yemin Töreni Yakın Doğu Üni-
versitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de 
büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. 
Törenin sonunda ikinci dönem 
mezunu toplam 21 Veteriner Hekim 
camiaya katıldı.

Törene, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ 
ve Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI, 
Öğretim Üyeleri, Fakülte Personeli, 
Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi Personeli, Öğrenciler ve 
Aileler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
Tüm şehitlerin anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.

Daha sonra YDÜ Atatürk Eğitim 
Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 
Öğrt. Üy. İlyas ABDULLİN’in keman 
dinletisiyle devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ömer Memduh ESENDAL, önce-
likle Fakültenin kurulmasında ve 
eğitim-öğretim hayatına geçmesinde 
engin vizyonu ve öngörüsüyle liderlik 
vasfını ortaya koymuş olan Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İrfan GÜNSEL’e teşekkür 
ederek başladı konuşmasına. Prof. 
ESENDAL, kurulduğu 2009 yılında 
olduğu gibi halen adanın, Türkiye’nin 
ve bulunduğumuz coğrafyanın ilk ve 
tek özel Veteriner Eğitim Kurumu olan 
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Hekimliği Fakültesi’nin ikinci dönem
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Kıbrıs’ın ilk ve Tek Veteriner Hekimliği Fakültesi II. Dönem Mezunlarını vermenin Gururunu Yaşıyor.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda, 
organize edilen sosyal sorum-
luluk projesinde, yaratıcı drama 
uygulamaları iki aşamada 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencileri tarafından Yıl 
başında gerçekleştirilen 
“Boyama Şenliği” adlı ilk etap 
projesinde çocukların hayallerini 
çizdiği resimlerden bir takvim 
oluşturuldu. Bu takvimler 
satışa sunuldu. Satıştan elde 
edilen gelir, Lefkoşa Çocuk 
Yuvası’ndaki demirbaş malze-
melerin ve kişisel ihtiyaçların 
karşılanması için kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde “Yaratıcı 
Drama” adıyla hazırlanan ikinci 
sosyal sorumluluk projesi de, 
aynı yuvadaki çocukların kaliteli 
zaman geçirmesi ve eğlenmeleri 
için organize edildi. Bu etkinlikte 
ayrıca tedarik edilen malzemeler 
yuvaya bağışlandı.

Her iki projeyi hazırlayan YDÜ 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü son sınıf öğrencisi 
Dinara SHIRNAZAROVA, 
“Çocukların organizasyonu-
muza ilgisini ve gülen gözlerini 
görmek, bu sosyal sorumluluk 
projelerinin hazırlanmasının 
ne kadar doğru olduğunu bana 
gösterdi” dedi.

YDÜ öğrencileri 
yaratıcı drama 

uygulamaları 
gerçekleştirdi

Diş Hekimliği mezunları 
diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2015-2016 Akademik 
Yılı Mezuniyet töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM 
Büyük Salonda gerçekleştirilen 
törene YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL, Rektör Yardımcıları, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mutahhar ULUSOY, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Fahred-
din SADIKOĞLU ve Prof. Dr. 
Tamer ŞANLIDAĞ, Kıbrıs Türk Diş 
Tabipleri Odası Başkanı Hüseyin 
BIÇAK, Dekanlar ve Endüstri 
müdürleri, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve tüm şehitlerin anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ve 
istiklal marşının okunmasıyla 
başladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının 
ardından Atatürk Eğitim Fakültesi 
Müzik öğretmenliği Anabilim Dalı 
Öğrt. Görevlilerinin verdiği müzik 
dinletisi unutulmaz dakikalar 
yaşattı.

Prof. Dr. Mutahar ULUSOY: 
“YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi 
Bilimsel Araştırma ve Yayın 
Kuruluşunda Ön Sıralarda Yer 
Alıyor”
Diş Hekimliği Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Mutahhar ULUSOY yaptığı 
açılış konuşmasında; öncelikle 
Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
akademik kadrosunun bilimsel 
araştırma ve yayın kuruluşunda 
ön sıralarda yer aldığını ve bu 
hususta uluslararası kongrelerde 
KKTC’nin sesini duyurmakta 
olduklarını belirtti. Rektörlüğe 
fakültenin giderek gelişmesinden 
dolayı teşvikleri için teşekkür 
eden ULUSOY: “Genç fakültemizin 
kısa sürede bu düzeye ulaşmasını 
sağlayan çalışma arkadaşlarımı 
özverili çalışmalarından dolayı 
kutluyorum” dedi.

Prof. ULUSOY; “Mezunları her 
yerde seçilen bir fakülte olma 
öyküsüyle yolumuza devam 
ederken Atatürk ilkelerine bağlı, 
eleştirel düşünceye ve bilimsel 
anlayışa sahip özgüveni ve 
hoşgörüsü olan etik değerlere 
saygılı çağdaş diş hekimleri 
yetiştirmeye devam ediyoruz. 

Geçen 5 yıllık sürede diş hekimliği 
gibi zorlu bir eğitimde her türlü 
güçlüğü yenerek mezuniyeti hak 
eden öğrencilerimizi ve topluma 
birer hekim kazandırdıkları için 
özverili ailelerini candan kutluyo-
rum” dedi.

Dt. Hüseyin BIÇAK: “Tüm 
Zorluklarına Rağmen Mezun 
Olan Yeni Hekimlerimizi 
Aramızda Görmekten Mutluluk 
Duyarız”
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 
Başkanı Diş Hekimi Hüseyin 
BIÇAK ise, Diş Hekimliği’nin ne 
kadar zorlu bir meslek olmasına 
değindi. “Tüm zorluklarına 
rağmen mezun olan yeni hek-
imlerimizi aramızda görmekten 
mutluluk duyarız. Yeni diş 
hekimlerini yetiştiren, değerli 
bilgilerini öğrencilere aktaran tüm 
hocalarımı kutlarım” dedi. Meslek 
hayatıyla beraber de eğitimin 
devam edeceğini mezunlara

hatırlatan Dt. BIÇAK, velilerin de 
emeklerini göz ardı etmediğini 
ve emeklerinin karşılıklarını bu 
mezuniyet töreninden itibaren 
almaya başladıklarını belirterek 
canı gönülden tebrik ettiğini 
söyledi.

Dt. BIÇAK son olarak öğrencilere 
başarılar dileyerek “Yeni Nesil Diş 
Hekimi meslektaşlarımı bundan 
sonraki yaşamlarında Hekim 
ahlakına uygun olarak birbirler-
ine saygılı olup etkileşim içinde 
olmalarını dilerim” diyerek Kıbrıs 
Türk Diş Tabipleri Odasının her 
zaman yanlarında olduğunun da 
altını çizdi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ: 
“Bundan Sonraki Yaşamınızda 
Aynı Camianın Içerisinde 
Çalışan ve Yaşayan Bireyler 
Olarak Sizleri Takip Edeceğiz”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ ise konuşmasında; 
“Sevgili mezunlar, bundan 
sonraki yaşamınızda aynı 
camianın içerisinde çalışan ve 
yaşayan bireyler olarak sizleri 
takip edeceğiz. Başarılarınız bi-
zlerin gururu olacaktır. Mezuniyet 
sonrasında da sizlere öğretilen 
bilimsel ve etik kurallar ışığında 
mesleki tecrübelerinizi arttırmaya 
yönelik eğitim faaliyetlerinize de-
vam edeceğinize, her geçen gün 
artacak deneyim ve bilgi birikimi-
nizle kendi alanlarınızda aranan 
birer diş hekimleri olacağınıza ve 
bu sayede ailelerinizi, bizleri ve 
Yakın Doğu Üniversitesini sürekli 
gururlandıracağınıza yürekten 
inanıyoruz. Bu vesile ile şahsi

inanıyoruz. Bu vesile ile şahsi 
ve tüm öğretim elemanlarımız 
adına mezuniyetimizi kutlar, 
yeni yaşamınızın sizlere sağlık, 
başarı ve mutluluk getirmesini 
diliyorum. Yolunuz açık olsun…“ 
dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler 
teker teker sahneye gelerek 
diplomalarını almadan önce 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY 
ile birlikte hekimlik yemini et-
tiler. Yeminin ardından dereceye 
giren öğrencilere madalya 
ve diplomaları YDÜ Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan GÜNSEL tarafından takdim 
edildi. Ardından tüm öğrencilere 
diplomaları verildi.
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Son günlerde uluslararası ilişkiler 
ve Avrupa çalışmalarının ana 
gündem maddesi olan Brexit’in 
sonuçlarını değerlendiren Yakın 
Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Erhan AYAZ, sonucun anketler 
açısından değerlendirildiğinde 
süpriz olarak yorumlanabileceğini 
fakat dünyada artan popülizm ile 
birlikte süpriz bir sonuç olmadığını 
söyledi.

Brexit’in sonuçlarını değerlendiren 
YDE Müdür Yardımcısı Öğr. Görv. 
Erhan AYAZ, “Birleşik Krallık 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 
referandum ile AB’den ayrılma 
kararı aldı, yani Brexit gerçekleşmiş 
oldu. Başbakan Cameron’un önceki 
genel seçimlerde artan aşırı mil-
liyetçi oyları UKIP’e kaptırmamak 
ve Muhafazakar Parti içinde 
geleneksel olarak mevcut olan AB 
karşıtlığının partiye zarar vermem-
esi için aldığı Brexit referandum 
kararı Avrupa’daki dengeleri 
değiştirebilecek potansiyele 
sahip bir sonuç doğurdu. Brexit 
tartışmaları sırasında gündeme 
daha sık gelmeye başlamış 
olsa da Avrupa kuşkuculuğu 
İngiliz milliyetçiliği için yeni bir 
durum değildir. Aksine İngiliz 
milliyetçiliğinin üzerinde durduğu 
konu AB kurumlarına devredilen 
egemenlik alanlarının korunmasıdır. 
Yani İngiliz milliyetçiliği AB 
karşıtlığından son 40 yılda çok 
fazla beslenmiştir. Tabi duru-
mun tarihsel bağını da aslında 
İngiltere’nin en ünlü meydanına 
verilen isimden anlayabilmek 
mümkün. İngiltere’nin en ünlü 
meydanına İspanya’da yer alan bir 
burnun verilmesinin nedeni aslında 
tarihsel olarak Avrupa’ya karşı 
zaferin simgesi olmasıdır. 1805 
yılında İspanyollara ve Fransızlara 
karşı kazanılan Trafalgar Deniz 
Muharebesi zaferi İngiliz deniz 
gücünün egemenliğini ve aynı 
zamanda Krallığın, Kıta Avrupası’na 
karşı olan üstünlüğünü simgeliyor-
du. Trafalgar Meydanı’nı her ziyaret 
ettğinizde aklınıza gelmesi gereken 
İngiliz milli şuurunun oluşumundaki 
Avrupa karşıtlığı olmalı. Bu yüzden 
Brexit aslında hiç yeni olmayan bir 
“parametre” İngilizler için” dedi.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Erhan AYAZ, “İngiltere 
ile AB’nin evliliği kuşkusuz aşk ve 
tutkuyla yapılmış bir evlilik değildi. 
Konjektürün getirdiği ortak iktisadi 

çıkarların çevresinde ilişki modeli 
oluşmuş bir “şirket evliliği” idi. 
İngiltere-AB ilişkisinin tıkandığı 
en önemli konu karar alma 
sürecinin yıllar içinde artarak 
“Brükselleşmesi” İngiltere’nin de 
ulusal egemenliğini AB kurumlarına 
devretmemek istemesidir. Margaret 
Thatcher’in bir AB Zirvesi dönüşü 
İngiliz Parlementosu’nda 30 Ekim 
1990’da yaptığı ünlü “No, No, No! 
konuşması Youtube’da mevcut. 
Thatcher ünlü “No, No, No!” 
Konuşmasında “Komisyon gücünü 
artırmak istiyor. Evet, seçimle 
işbaşı yapmamış bir kurumun 
İngiliz Parlamentosu üzerinde 
gücünü artırmasını istemiyorum” 
diyor. Cameron tüm bu tarihin 
getirdiği birikim ve son yıllarda bu 
birikime ek olarak göç, mül-
teciler ve 2008 ekonomik krizinin 
getirdiği populizm içerisinde 
riskli bir strateji izledi ve sonucu 
İngiliz milliyetçilerinin de arzu 
etmeyeceği şekilde olabilir. Yani 
egemenlik devrinin korunması 
amacıyla yapılan referandum 
Birleşik Krallık’ın dağılmasına yol 
açabilir. Konunun AB tarafında 
gelirsek, Brexit sonrası AB 
günümüzdekinden farklı bir yapıya 
doğru evrilecek, bu kaçınılmaz 
bir durum. Geçtiğimiz yıllarda 
tartışılan çok vitesli bütünleşmiş 
AB fikri Almanya ve Fransa’nın 
liderliğinde gerçekleşecektir. Bu 
bağlamda daha kolay yönetilebilir 
bir AB ortaya çıkacaktır. Genişleme 
perspektifi bir süre rafa kalkacak 
ve AB derinleşme ve bütünleşmeye 
önem verecektir. Kuşkusuz bu 
İngiltere olmadan daha kolay 
olacaktır. Birliğin yeni 3 büyüğü 
Almanya, Fransa ve İtalya’nın 
Brexit karşısında verdikleri ilk 
tepki de bu yönde. Kuşkusuz AB 
küresel siyasette güç olma hedefini 
yeniden gözden geçirecektir fakat 
bu demek değildir ki artık AB diye 
bir kurumsallaşmanın sonuna 
gelinsin. Evet, AB eski cazibesini 
kaybetmiş durumdadır. Brexit bu 
cazibe kaybının yol açtığı siyasi 
ve ekonomik politikaların ve karar 
alma süreçlerinin yeniden gözden 
geçirilmesi-onarılması fırsatını da 
yaratabilir. AB daha esnek yapısıyla 
İngiltere olmadan da yaşayacaktır. 
Dünyayı kasıp kavuran populizme 
kapılıp AB dağılıyor demek şu an 
için mümkün değildir” dedi.

Erhan Ayaz, Brexit’i 
değerlendirdi
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Yakın Doğu Üniversitesi Beden 
Eğitim ve Spor Yüksekokulu 2016-
2016 Akademik yılı mezuniyet 
töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te 
coşkuyla gerçekleştirildi.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve tüm şehitlerin anısına bir 
dakikalık saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasıyla başladı.

Beden Eğitimi Spor Yükseokulu 
Müdürü Doç. Dr. Cevdet TINAZCI 
açılışta yaptığı konuşmada; “Bugün 
en değerli anlarımızdan birini 
yaşıyoruz. Bugün gençlerimiz kend-
ileri için oldukça değerli olan bir 
ilke imza atıyorlar. 4 yıl içerisinde 
hayal, düşünce ve tecrübelerinde 
tüm öğrenciler değişiklik yaşadı. 

Artık öğrencilerimize meslektaşımız 
olarak hitap edebiliyoruz. Bizler için
çok yoğun geçen 4 yıl sonrasında 
öğrencilerimiz hayallerine 
kavuşmak için ilk adımı attılar. Tüm 
öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi 
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 
bölümüyle beraber kendi yet-
eneklerini geliştirip kültürlerine yön 
verdiler. Bu bizler için bir onurdur. 
Bundan sonra diplomalarınızla 
beraber yeni bir yola yelken 
açıyorsunuz umarım bugüne kadar 
vermeye çalıştığımız kültürlenme 
sürecini en iyi şekilde aktarmışızdır 
tüm öğretim elemanlarımla beraber 
çıkacağınız yeni yolda Üniversitem-
izde katettiğiniz yol kadar başarı 
göstermeniz dileğiyle mezuniyetiniz 
hayırlı olsun” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 

SADIKOĞLU ise; “Sevgili öğrenciler, 
bugün sizin gurur gününüzdür. 4 
yıl çektiğiniz zahmet ve sıkıntılar, 
başarılar ve sevinçler alacağınız 
diplomalarla taçlandırılmış 
olacaktır. Sizin bugünlere 
gelmenizde anne babalarınızın 
çektikleri zorluklar her şeyin 
üzerindedir. Maddi manevi zor-
luklara katlandılar. Çok sevindi-
rici bir durumdur ki üniversitemiz 
beden eğitimine büyük bir önem 
vermektedir. Üniversitemizin 
Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. 
İrfan GÜNSEL’in önderliğinde Kadın 
Basketbol Takımı Türkiye süper 
liğinde KKTC için ayrı bir pencere 
açmıştır. Tüm öğrencileri sevgi 
ve saygı ile kutlarım. Hayatınız, 
geleceğiniz açık olsun.”

Fakülte birincisi, ikincisi ve 
üçüncülerine madalyaları takdim 
edildi ve Tüm mezunların 
diplomaları takdim edildi.Daha 
sonra öğrencilere tek tek isimleri 
çağırılarak diplomaları takdim 
edildi.

Diplomaların takdiminden sonra 
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Cevdet TINAZCI, 
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Şahin AHMEDOV, 
Rekreasyon Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Hakan ATAMTÜRK ve 
Antrenörlük Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Ulaş YAVUZ ile birlikte anı fotoğrafı 
çekildi.

Son olarak mezun öğrenciler hep 
birlikte kepleri atarak tören sona 
erdi.

Beden Eğitim ve 
Spor Yüksekokulu 
Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 
Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleşti.

Uluslararası 
sempozyumda 

alanında tek seçilen 
bildiri YDÜ’den

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi çatısı altında yer alan 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölümü için yeni kurulan 
uygulama atölyeleri büyük beğeni 
topladı. Öğrencilerin edinmiş 
oldukları teorik bilgileri donanımlı 
bir profesyonel ortamda uygu-
lama olanağına dönüştürecek bu 
atölyelerde cilt ve vücut bakımı, 
masaj, makyaj, epilasyon-depil-
asyon, lazer, el-ayak-tırnak bakımı 
gibi alan dersleri pratik olarak 
yürütülecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölüm Koordinatörü 
Öğretim Görevlisi Yeşim Üstün 
AKSOY, saç ve güzellik uygulama 
atölyelerinde öğrencilerin saç 
biçimi-kesimi- bakımı-yapımı, 
el-ayak-tırnak bakımı, gündüz-
gece makyajı, sahne/objektif/

kamuflaj ve özel efekt makyajlarını 
uygulayabileceklerini söyledi.

AKSOY, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’ndeki güzellik merkezi 
atölyesinde ise öğrencilerin 
klasik cilt bakımı, özel cilt 
bakımları, iğneli epilasyon ve 
vücut bakım uygulamaları 
gerçekleştirebileceklerini belirtti. 
Bunların yanı sıra Yakın Doğu 
Üniversite Hastanesindeki 
NEARESTETICA merkezinde ise 
son model teknolojik cihazlar ile 
(Alexandrite ve Ndyag) öğrencilerin 
lazer epilasyon uygulamaları da 
yapabilecekleri bilgisini verdi.

Yeşim Üstün AKSOY, sektörün 
ihtiyaçlarına göre, çağdaş teknolo-
jiyi kullanarak nitelikli elemanlar 
yetiştirmek için bu tür uygulama 
alanlarının gerekli olduğunu

vurgulayarak, “Bu atölyeler 
sayesinde öğrencilerimiz stajlarını 
burada yapma şansına sahip 
olacaklar. Böylece öğrencilerimiz 
hem teorik hem de pratik olarak 
bu alanda tam donanımlı olarak 
mezun olabilecekler” dedi.

Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü’nden Ba-
balar Gününe Özel Etkinlik
Babalar Günü dolayısıyla Yakın 
Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi çatısı altında yer alan 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölümü, uygulama atölyelerinde 
babalara özel saç ve cilt bakımı 
gerçekleştirdi.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Koordinatörü Öğretim 
Görevlisi Yeşim Üstün AK-
SOY denetiminde gerçekleşen 
etkinlik birinci sınıf öğrencilerin 

‘‘Saç Bakımı ve Yapımı’’ dersi 
kapsamında organize edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölüm Koordinatörü 
Öğretim Görevlisi Yeşim ÜSTÜN, 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetler-
inin sadece bayanlara değil 
erkeklere de hizmet edebilecek bir 
bölüm olduğunu vurguladı. Bu tür 
etkinliklerle öğrencilerin sosyal 
sorumluluk bilinçlerinin arttığını 
ve kendilerini geliştirerek alanları 
ile ilgili tecrübe kazandıklarını dile 
getiren AKSOY: ‘‘Bizim bugünlere 
gelmemizi sağlayan ve hakkını 
hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz 
babalarımızın babalar günü kutlu 
olsun’’ ifadesini kullandı.

Uygulama 
atölyesi açıldı

YDÜ Mimarlık Yüksek Lisans 
Öğrencisi Şebnem GOLKARİAN 
Alanında Tek Seçilen Bildiri Olarak 
Ödüllendirildi
KKTC ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
temsil eden Mimarlık bölümü, Yüksek 
lisans öğrencisi Şebnem GOLKARİAN, 
“The Impact of Identity; Manifesta-
tion of Culture in The Built Environ-
ment, and Consequences of Lack of 
Identity” bildirisi mimarlık alanında 
tek seçilen bildiri olarak ödüllendi-
rildi.

Uluslararası Kafkasya’ya Genç 
Bakış sempozyumuna ev sahipliği 
yapan üniversitenin Rektörü Prof. 
Dr. Goudarz Sadegi HASHJIN, KUNİB 
Başkanı Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ, 
Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa 
İSEN, KÜNİB İran temsilcisi ve 
koordinatörü, YDÜ öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ghadir GOLKARİAN ve Erdebil vali 
yardımcısı Taber SHARIFI katıldı.

Prof. Dr. SADEGI konuşmasında böyle 
bir organizasyona ev sahipliği 

Kafkasya Üniversiteler Birliği 
(KÜNİB) tarafından düzenlenen 
‘Uluslararası Kafkasya’ya Genç 
Bakışlar Sempozyumu’nun 3.’sü, İran 
Mohaghegh Erdebili Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleşti.

Şah İsmail HATAYİ anısına düzenle-
nen sempozyumda KÜNİB şemsiyesi 
altında olan üniversitelerin öğrencileri 
75 yerli ve yabancı yüksek lisans 
ve doktora öğrencisi fen ve edebiyat 
bilimleri, sosyal bilimler, sağlık 
bilimleri konusunda bildirilerini 3 ayrı 
panelde sundu.

İran, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, 
Beyaz Rusya, Rusya, Kırgızistan, 
Kazakistan, Ukrayna ve KKTC’den 
katılan öğrencilerin bildirileri sektörel 
olarak jüri tarafından değerlendirildi.

Sempozyumun “Onur konuklarından” 
Prof. Dr. Mustafa İSEN konuşmasına 
“mevlid” yazarı/şairi Süleyman 
ÇELEBİ’nin eserine “Allah adını 
zikredelim…” diyerek başladığını 
hatırlatarak “biz de onun adıyla 
başlayalım” diyerek başladı.

Teknoloji insanları birbirine 
yaklaştırıyor. Bu coğrafyanın değerleri 
olan Yusuf Has HACİP, Kaşgarlı Mah-
mut, Hafız, Sadi ŞİRAZİ, Mevlana, Fu-
zuli, Şah İsmail bunlar nasıl dünyayı 
kendi etraflarında döndürdüyse, 
yeniden bunu gerçekleştirebiliriz. 
Nizamiye Medreseleri ile başlayan 
Bologna sürecini biz kendimiz 
yeniden yaratabiliriz. Yarın elbette bi-
zimdir. Bu kadim kültür bizi geleceğe 
taşıyacaktır. Sizleri bu coğrafyanın 
geleceğinde önemli isimler olarak 
görüyorum. Günümüzde “Beşeri 
Sermaye” çok önemlidir. Organi-
zasyon kabiliyeti olan insan bence en 
kıymetli değerdir dedi.

yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade 
etti ve başarı diledi.

Ev sahibi üniversitenin Uluslararası 
İlişkiler sorumlusu Yrd. Doç. Dr. 
Reza ABDİ 7 ülkeden 80’e yakın 
katılımcının sunum yapacağı 
sempozyumun ana amacının bölgede 
ve dünyada barışa hizmet etmek 
olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ghadir GOLKARİAN ise 
sempozyum hakkında kısa bilgiler 
vererek katılan kurumlara teşekkür 
etti. Ayrıca, değişik ülkelerden katılan 
öğrencilerin bir arada olduğuna 
dikkat çekerek bilim sahasına 
gençlerden oluşan bilim gökkuşağının 
gerçekleşmesini sevinç kaynağı 
olarak niteledi.
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YDÜ Hastanesi sergi salonunda çok 
büyük bir katılımla gerçekleşirken, 
hasta yatağından sergi salonuna 
sağlık ekibi gözetiminde getirilen 
TÜRK, büyük sevgi ve coşkuyla 
karşılandı. Sergide yer alan eserler 
bir kitapta toplandı ve Atilla TÜRK 
Soğuk Mühürü ile mühürlenerek 
davetlilere dağıtıldı.

30 yılı aşkın bir süredir kendi tabiri-
yle çiziktirdiklerinin sergilenmeye 
değer bulunmasına çok sevindiğini 
belirten TÜRK kısa süre kaldığı 
sergide; “Bir çoklarınızın bildiği 
gibi iki ayı aşkın bir zamandır Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
kelimelerle ifade edilmesi imkansız 
bir özen ve şefkatle tedavi görmek-
teyim. Burada üniversite yönetimine 
doktorlarıma tüm hemşire ve 
hastabakıcı arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunarım. Hastalığım 
nedeniyle uzaktan yakından 
ziyaretime gelen can dostlarım, 
meslektaşlarım, arkadaşlarım, 
öğrencilerim beni göremeden 
ziyaretçi defterime yazdıkları güzel 
dileklerle yetinerek geri dönmek 
zorunda kaldılar. Hepsine, hepinize 
gösterdiğiniz yakınlık, dayanışma 
ve dualarınız için minnettarım. 
Sağolun. Bu sergi birazda bir araya 
göz göze gelmemize vesile olsun 
görüşme hasretimizi bir parçada 
olsa dindirsin diye düşünüldü. 
Burada gördüğünüz eskizler, 
çiziktirmeler, vinyet ve minyatür-
ler benim yüzlerce defterimden 
arkadaşlarımın ulaşabildiği sadece 
bir kaçından örneklerdir. Akademik 
çalışmalarımın soluklanmalarında 
uzun seyahatlerimde, günlük gezil-
erde, kahve aralarındaki zamanlarda 
resim tutkumu dindirecek bu tür 
çalışmalar yaptım.Bunların bir kısmı 
kitap çalışmalarında kullanırım 
diyordum. Kısmet böyleymiş 
burada bizi buluşturma işlemiyle 
karşımıza çıktılar. Bu buluşmaya 
katkıda bulunan serginin baskı ve 
sunumunu sağlayan üniversiteme, 

bakışıyla söylüyor zaten ne sergisi 
olduğunu. Hayat sergisi minyatür 
telülül üzerinde hayat sergisi. Atilla 
TÜRK çocukluğundan beri 17 – 18 
yaşlarında bilimsel kitap yazdı ki 
çok kaliteli hala herkes istifade 
ediyor. Atilla TÜRK, iyi türkçe sahibi 
olarak, mükemmelliyetçi, çok titiz 
yazdığına, baktığına, çizdiğine çok 
titiz. Atilla TÜRK, bu kadar şair bir 
adam, bu kadar ressam bir adam, 
bu kadar çizgi ustası bir adam, 
bu kadar minyatürcü bir adam, 
bu kadar hassas bir adam, bu 
kadar değişik bir adam, bu kadar 
karizmanın her unsurunu üzerinde 
kendisine verilmiş bir adam. Tam bir 
esnektir Atilla TÜRK, bidiyyat ustası. 
Mesela bir çoklarımız yakından 

tanıma fırsatı oldu fakat yine bir 
çoklarımızın kaçırdığı bir durum 
olabilir. Hattattır ciddi hattattır 
tabi bu kadar meseleleri konulara 
dalınca belki onu ön plana çıkarma 
fırsatı bulmadı onun yansımaları 
burada var ama hakiki hattattan 
bahsediyorum dolayısıyla o geçti 
zaten bilimsel dergiye isteyen arar 
bulur. Koleksiyonel onu hepiniz bili-
yorsunuz yada duymuşsunuzdur bu 
koleksiyonel bir biyofillik yalnız kitap 
alanında değil bir çok alandadır 
Atilla TÜRK. “Atilla TÜRK’çe” demeyi 
hakedecek adamdır. Çünkü genel 
olarak lisan bilgisinin genişliği, dil 

arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Sizlerde geldiğiniz bu mutluluğu 
benimle paylaştığınız için sağolun, 
varolun.”

Daha sonra söz alan Mimarlık 
fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan 
AKYÜZ; “Üniversiteleri Üniversite 
yapan değerlerden biride öğretim 
elemanlarıdır. Atilla TÜRK gibi 
gerektiğinde abi, gerektiğinde 
kardeş, gerektiğinde büyük, 
gerektiğinde küçük olabilen; 
şakalarımıza hoş görüyle bakan, 
bizim yanımızda olduğu için, aynı 
çatı altında olduğumuz için keyif 
aldığımız çok önemli bir figüre, 
değerdir Atilla TÜRK hocamız. Bilim 
adamı ve akademisyen kimliği ile 

pek çok öğrenciye ve akademisy-
ene örneklik eden hocamız aynı 
zamanda hepimize enerji veren 
deneyimli bir hocamızdır. Kendisini 
en kısa zamanda sağlıkla aramızda 
görmek isteriz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ümit HASSAN ise; “Atilla 
TÜRK ile arkadaşlığımda 45 yılı 
devirdim 50 ye doğru yol alıyoruz. 
Şimdi bu ne sergisi, bu şiir sergisi 
mi? minyatür sergisi mi? çizgi ustası 
sergisi mi? renk sergisi mi? çizgi 
sergisi mi? hayatın yansıtılışı ser-
gisi mi? ne sergisi bu bilmiyorum o 

kültürünün enginliği, dil kültürünün 
sadece yabancı diller ve türkçe 
bağlamında değil türkçenin kendi 
sevdiği tabirle hası insane ve olaya 
“has” der.

Atilla TÜRK, dünyayı gezerek 
hayatının önemli bir bölümünü 
doldurmuştur. Çevresini ve 
arkadaşlarını çok mutlu etmiştir 
diyen Prof. HASSAN, Atilla TÜRK’ün 
kaleminden “ölmek isterim 
kimileyim, ölülerim utanmasın diye, 
selim şavku/türkü ölü olurum, selim 
şavkum/yeşilim/yaşamayı ciddiye 
alırdı, beni yanına aldır(a)madı 
dizeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Atilla TÜRK ile Almanya’da 
dostluğu olmuş ve hastalığını 
duyar duymaz Kıbrıs’a gelen Tayfun 
DEMİR ise Atilla TÜRK’e dair şu 
sözleri paylaştı; Atilla TÜRK’ün 
arkadaşıyım 1969’da Ankara’da 
başlayan sonra Frankfurt’ta devam 
eden bir arkadaşlık. 2 ay önce 
geldim yatıyordu, yoğun bakımdaydı. 
Sonra toparladı konuşurken, sohbet 
ederken sizler geliyordunuz kapıdan 
dönüyordunuz göremiyordunuz bir 
buluşumu nasıl sağlarız düşüncesi 
oluştu sonra bu sergiyle onu 
sizlerle buluşturmaya karar verdik. 
Bu adam 50 insanın 100 insanın 
ömrüne sığdıramayacağı kadar 
çok şey üretmiş. Yayınlamadığı 
sizlerin duyduğunuz gerçekten 
yayınlama aşamasında ama bir 
öncesinde küçük bir regasyonla 
yayınlanabilecek o kadar değerli 
işleri var ki örneğin bir Osmanlı 
Türk Anadolu yemek kültürü 5 – 6 
cilt. Atilla TÜRK çok uzun çok 
farklı bir tarihe el atmış. Binlerce 
sayfa, inanılmaz kaynaklar yani ben 
anlatamam ama sanıyorum, umuyo-
rum, diliyorum bugün buradan 
aldığı enerjiyle çıkacak, bütün bu 
sonuna geldiği işleri tamamlayacak 
ve bizleri çalışmalarından deneyim-
lerinden daha çok zenginleştirecek. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

Daha sonra sergiye katılan Atilla 
TÜRK’ün sevenleri, öğrencileri ve 
dostlarıyla anı fotoğrafı çektirdi 
ve sağlık ekibi ile birlikte tedavi 
gördüğü odasına götürüldü.

YDÜ Hastanesi Sergi Salonunda 
yer alan Atilla TÜRK’e ait eserler 
15 Temmuz 2016 tarihine kadar 
Saat 08:00-17:00 saatleri arasında 
gezilebilecek.
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Atila Türk’ten minyatürler 
sergisi açıldı

Öğrenci Projeleri 
Sergisi izleyicisiyle 

buluşuyor

Direklerarası Seyircileri 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Tiyatrolarının ödül töreni 
Gazimağusa Belediyesinin Ev 
Sahipliğinde Gazimağusa Rauf 
R. DENKTAŞ Kültür Sarayı’nda 
Gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne 
Sanatları Fakültesi’nden verilen 
bilgiye göre, merkezi Türkiye’de 
bulunan Türkiye Direklerarası 
Seyirci Jüri ödülleri her yıl Türkiye 
genelinde başarılı bulunan Sanat 
Adamı/Tiyatro Topluluğu/Sanatsal 
Etkinliklere verilmekte olduğunu 
belirtti. Aynı kurum her yıl KKTC de 
başarılı buldukları Tiyatro Adamı/
Tiyatro Topluluğu/Sanatsal Etkin-
liklere (Amatör/Profesyonel) aynı 
ödülleri vermektedir denildi.

Açıklamada, bu yıl KKTC deki 
sanatsal etkinliklere, seyirci 
beğenisine takdirine göre 13 ödül 
dağıtıldı. 13 ödülün 3 ödülü Yakın 
Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları 
Fakültesi’ne verildi.

1. Ödül: EMEK ÖDÜLÜ:
KKTC Devlet Tiyatrosu Eski Müdür-
lerinden, Ülke Çapında Yaptığı 
Hizmetler, Kazandırdığı Sahneler, 
KKTC’deki ilk Tiyatro Okulunun 
Kurucusu, Yakın Doğu Üniversitesi 
Sahne Sanatları Fakültesi Genel 
Koordinatörü, Oyunculuk Anasanat 
Dalı Başkanı Çetin ÖZEN’e verildi.

2. Ödül: Ensemble 
(Canlandırmada Bütünlük) 
Ödülü:
KÜRK MANTOLU ŞARKILAR
YDÜ Sahne Sanatları Fakül-
tesi Tiyatro Bölümü Son Sınıf 
Öğrencileri’ne verildi.

3. Ödül ise: Özgün Tiyatro Müziği 
Ödülü:
Yakın Doğu Üniversitesi Sahne 
Sanatları Fakültesi, öğretim üyesi 
Prof. Dr. Cevanşir GULİYEV’e verildi 
( Kürk Mantolu Şarkılar ).

Ödüller Rauf R. DENKTAŞ Kültür 
Sarayı’nda törenle takdim edildi.

YDÜ Sahne Sanatları 
Fakültesi’ne 3 ödül 

birden!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 2015-2016 
Bahar Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi 20 

Haziran’da izleyicisi ile buluşuyor.
İletişim Fakültesi Sergi Alanı’nda yer 
alacak ve 29 Haziran 2016 Çarşamba 
gününe kadar açık olacak sergide, 
öğrencilerin öğretim elemanlarıyla 
birlikte yürüttükleri eğlenceli ve 
verimli bir eğitim-öğretim dönemi 
sonunda hazırladıkları derslerin 
uygulama projeleri yer alacak.
Sergide İletişim Fakültesi Dekan Vekili 
ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ’nin 
sorumluluğunda bulunan “Bölüm 
Projesi” ve “Grafik Atölye” dersler-
inde öğrencilerin mezuniyet projeleri, 
afiş tasarımları ve hareketli grafikler 
yer alırken, Öğr. Gör. Gamze ANIL’ın 
yürüttüğü “Temel Tasarım”, “Grafik 
Tasarım” ve “Kentsel Grafik” dersler-
inde vektörel portre tasarımları, 
ambalaj tasarımları ve kent grafiği 
çalışmaları yer alıyor.

Öğr. Gör. Eser KEÇECİ’nin ver-
mekte olduğu, “İllüstrasyon” 
dersi kapsamında ise otoportre ve il- 
lüstratif tipografik çalışmalar izleyici

ile buluşacak.

Ayrıca sergide Öğr. Gör. Mustafa 
ERSENAL’ın yönetimindeki Grafik Ani-
masyon dersi kapsamında uygulanan 
proje örnekleri de yer alacak.

Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ; sergide 200 
uygulama projesinin yer aldığını, bu 
projelerin bir kısmının www.neu.edu.
tr adresinden de izlenebileceğini ifade 
ederek, Öğrenci Projeleri Sergisi’nin 
2006 yılından günümüze kadar yılda 
iki kez yapıldığını ve öğrencilerin 
yeterliliğinin her geçen yıl arttığını 
belirtti.

Herkese açık olan Görsel İletişim ve 
Tasarım Bölümü 2015-2016 Bahar 
Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi, 
20 Haziran – 29 Haziran tarihleri 
arasında Pazar günü dışında 08:00-
17:00 saatleri arasında İletişim 
Fakültesi Sergi Alanı’nda izlenebi-
lecek.

Yedinci Mezuniyet Sergisi açıldı

Sergi açılışı Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Dekan vekili Prof. 
Dr. Uğurcan AKYÜZ ve onur konuğu 
olarak davet edilen İnci KANSU’nun 
yanı sıra fakülte hocaları, mezun 
öğrenciler ve öğrencilerin aileleri 
ile konukların katılımıyla fakültenin 
yeniden düzenlenen sergi salonunda 
gerçekleştirildi. Yedinci mezuniyet 
sergisi, fakülte sergi salonunda 

emek veren hocalarınıza ve 
elbette ailelerinize teşekkür 
ederim. Birazdan diplomalarınızı da 
alacaksınız. Ümit ederim yaşamınız 
beklediğiniz, halay ettiğiniz gibi olur. 
Yolunuz açık olsun!”

KKTC’nin sanat duayenler-
inden ve en deneyimli resim 
öğretmenlerinden İnci Kansu’da 
yaptığı konuşmada kısaca: “Sevgili 
gençler; başarılı çalışmalarınız ve 
sergi nedeniyle sizleri tebrik ediyo-
rum. Çok güzel işler çıkarmışsınız. 
Hocalarınızın ve ailelerinizin emeği 
büyük. Öğrenmeyi, üretmeyi ve 
çalışmayı bırakmayınız. Güzel bir 
sergi mekanınız olmuş. Şanslı 
olduğunuzu düşünüyorum. Yolunuz 
aydınlık, istikbaliniz parlak, serginiz 
ve mezuniyetiniz hayırlı olsun!” 
dedi.

açılan ilk mezuniyet sergisi oldu.

Sergi açılışında konuşan Dekan 
vekili Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ; özet 
olarak şunları söyledi: “Yedi yıl bo-
yunca mezuniyet sergilerimizi farklı 
salonlarda açtık. Bu yıl artık kendi 
mekanımızdayız. Sergilenirken daha 
da güzel görünen çalışmalarınızın 
hepsi birbirinden başarılı. Sizlere 

Plastik Sanatlar ve Grafik 
Tasarım bölümlerinden aynı gün 
diplomalarını alıp mezun olan 
öğrencilerin; resim, heykel, seramik, 
illüstrasyon, stopmotion, baskı 
resim, animasyon ve fotografik, 
grafik gibi değişik teknik ve farklı 
uygulamalarla sonlandırdıkları 
ve bir katalog ile taçlandırılmış 
çalışmaları; yedi yıldır olduğu gibi 
bu yıl da, sanat ve tasarım alanında 
emsallerine örneklik etme özelliği 
ile sanat severlerin beğenisine 
sunuldu.

Eylül ayı başına kadar açık kalacak 
sergiyi, tüm sanatseverler ve 
meraklılar mesai saatleri içinde 
izleyebilirler.
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Geçtiğimiz hafta KKTC Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde Basket-
bolu Geliştirenler Derneği ile 
açıkladıkları birleşme kararıyla 
Bilyoner.com Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi’nin şampiyonluk 
adayları arasında gösterilen Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı önümüzdeki yılın kadrosunu 
şekillendiriyor.

Geçtiğimiğiz sezonu eski adıyla 
Basketbolu Geliştirenler Derneği 
Kadın Basketbol Takımı’nda geçiren 
Courtney VANDERSLOOT Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın önümüzdeki yıldaki oyun 
kurucusu olacak.

Hedef Avrupa’da Kupa Kaldırmak
Yapılan işbirliğinin ardından 
Türkiye kadın basketbolunun en 
önemli potansiyele sahip camiaları 
arasında yer alan ve Avrupa’da 
kupa kaldırmak hedefiyle yola 
çıkan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı konan 
hedefler doğrultusunda dünya 
kadın basketbolunun en önemli 
oyun kurucuları arasında bulunan 
Courtney VANDERSLOOT’u takımın 
oyun kurucusu olarak belirledi. 
WNBA takımlarından Chicago Sky 
formasını giyen, aynı zamanda ABD 
Kadın Milli Takım’ı kadrosuna da 
çağrılan VANDERSLOOT

geçtiğimiz sezonu Bilyoner.
com Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde 15.1 sayı, 4.3 ribaund 
ve 5.2 asist ortalamalarıyla 
geçirdi. 1989 Doğumlu ve 1.73 
boyundaki guardın bu sezon ki 
WNBA performansı ise 20.8 dakika, 
7.6 sayı, 2.1 ribaund ve 5.2 asist 
ortalamalarından oluşmakta.

Genel Koordinatör Yardımcısı 
Erhan AYAZ : “VANDERSLOOT 
oluşturacağımız kadronun 
en önemli parçalarından biri 
olacak”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Genel Koor-
dinatör Yardımcısı Erhan AYAZ 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Courtney VANDERSLOOT kadın 
basketbolunun elit oyun kurucuları 
arasında yer alıyor. Kendisinin 
Türkiye ligini yakından tanıması 
ve Eurolig tecrübesi olması 
bizler için çok değerli. Bu yıl 
hedeflerimizin büyüklüğü ortada. 
VANDERSLOOT’ta oluşturacağımız 
kadronun en önemli parçalarından 
biri olacak. Kendisiyle önümüzdeki 
sezonu geçirecek olmaktan dolayı 
mutluyuz. Diğer transferlerle ilgili 
çalışmalarımız da tüm hızıyla de-
vam ediyor. Önümüzde hem bizleri 
hem de basketbolseverleri keyifli ve 
heyecanlı günler bekliyor” dedi.

Courtney 
Vandersloot 
ile yola devam!

Yüksek Atış Yüzdesi ile Dikkat 
Çekiyor…
1.80 m boyundaki 1992 doğumlu 
WNBA San Antonio Silverstars oyun-
cusu Kayla McBride, 2016 senesinde 
Nadezhda Orenburg takımı ile Eurole-
age finali oynadı. 2014 yılında WNBA 
Draft’ında 3. sıradan San Antonia 
Silver Stars takımına seçildi. Üniver-
site yıllarında Notre Dame takımında 
şutör gard olarak oynadığı dönemde 
Kayla McBride, takımı ile birlikte 3 
NCAA Şampiyonluğu yaşadı. 2015 
yılında WNBA San Antonio Silverstars 
takımında 13,8 sayı, 2,8 ribaund ve 
1,7 asist ortalaması ile oynadı. Rio de 

Janeiro’da 2016 yazında oynanacak 
Olimpiyat Oyunları için Amerikan 
Olimpik Kadın Basketbol Takımı (U.S. 
Olympic Women’s Basketball Team) 
için seçilen 25 oyuncu arasında yer 
alan Kayla McBride, 2016 yılında 
oynadığı Nadezhda takımında toplam 
18 maçta 13,3 sayı, 3,6 ribaund 
ve 2,1 asist ortalaması ile maç 
başına 35,6 dakika parkede kaldı. 
Kayla McBride halen devam eden 
WNBA karşılaşmalarında takımında 
ortalama 30,4 dakika süre alırken,

şu ana kadar oynadığı 10 maçta 
17,5 sayı, 3,7 ribaount, 2 asist 
ortalamalarını tutturdu.

Murat TÜMER: “Hedeflerimize 
Ulaşmamıza Katkı Sağlayacak Bir 
Oyuncu Transfer Ettik”
Kayla McBride transferi ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Genel Koordinatörü Murat TÜMER: 
“Kayla McBride, genç ve hırslı 
bir oyuncu. Bilyoner.com Türkiye 
Kadınlar Basketbol Ligi, dünyanın en 
zor liglerinden biri ve takım olarak 
zorlu mücadelelerde kazanmak için 

kaybetmeyi sevmeyen oyuncuları 
takımımıza katarak hedeflerimize 
ulaşmak istiyoruz. Büyük hedefler 
belirledik, ulaşmak için de yapılanma 
sürecimizde en doğru hamleleri yap-
mak için çalışıyoruz. Çok iyi savunma 
yapan ve keskin bir şütor olan Kayla 
McBride’ı transfer etmiş olmaktan 
mutluyuz. Takımımıza ve kendisine 
hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kayla McBride, 
Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın gard pozisyonunda oynayan WNBA 

San Antonio Silverstars takımından 
Kayla McBride’ı transfer etti.

Rakiplerimiz 
belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu 
tarafından 21-24 Haziran 2016 
tarihlerinde İzmir’de Folkart, 
Arkas ve Sole Mare Beach Club 
sponsorluğunda organize edilen 
TVF Pro Beach Tour 2016 Sole & 
Mare Beach Club Etabı’nda Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.

Toplam 19 erkek takımın mücadele 
ettiği turnuvada ALİBABA ve ŞAH 

KKTC Güreş Federasyonu’nun 
düzenlediği 2016 Büyükler Güreş 
Ligi hafta sonu yapılan son ayak 
“Rifat Şener Serbest Güreş 
müsabakaları” ile tamamlandı. 

Yakın Doğu Üniversitesi forması ilk 
defa mücade etti ve turnuvayı grup 
3.’sü olarak tamamladı.

Devrim ALİBABA ve Kemal ŞAH, 
TVF Pro Beach Tour 2016’da 
1-3 Temmuz 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek Sinop Etabı’nda 
Yakın Doğu Üniversitesi forması ile 
mücadele edecek.

Toplamda 6 ayaktan oluşan 2016 
Büyükler Güreş Ligi’ni 80 puanla 
tamamlayan YDÜ Güreş takımımız 
Şampiyonluğunu ilan etti.

Voleybolda iki 
önemli transfer!

YDÜ minderde de 
şampiyon!
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Bilyoner.com Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi’nde mücadele eden 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı’nın EuroCup Ön 
Elemeleri’ndeki rakibi, İstanbul 
Üniversitesi oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
6-13 Ekim 2016 tarihleri 
arasında gerçekleşecek EuroCup 
Ön Elemeleri’nde Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin rakibinin İstanbul 
Üniversitesi olduğu belirtildi. İlk maç 
Yakın Doğu Üniversitesi sahasında 
oynanacak, ön eleme maçlarının 
ikincisi ise İstanbul Üniversitesi 
sahasında olacak.

Kazanan D Grubu’nda Mücadele 
Edecek…
Almanya’nın Münih şehrinde 
gerçekleştirilen kura çekimi 
sonrasında, İstanbul Üniversitesi ile 
eşleşen Yakın Doğu Üniversitesi, Eu-
roCup Ön Elemeleri sonrasında turu 
geçmesi durumunda, Yunanistan’ın 
Olympiacos Piraeus, Slovakya’nın 
Good Angels Kosice ve Macaristan’ın 
Aluinvent Miskolc takımlarının yer 
aldığı EuroCup D Grubu’nda mü-
cadele edecek.

Zafer KALAYCIOĞLU: “İlk Hedefimiz 
Turu Geçmek”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Koçu Zafer 
KALAYCIOĞLU, hedeflerinin turu 
geçmek olduğunu belirtti. “Bu yıl 
EuroCup’a katılmak isteyen takım 
sayısının fazla olması nedeniyle FIBA

bir Ön Eleme turu düzenlemeye karar 
verdi. Biz de bu ön elemeye dahil old-
uk. Çekilen kura sonucunda İstanbul 
Üniversitesi ile eşleştik. Turu geçen 
takım EuroCup’ta mücadele hakkı 
kazanacak. Bildiğiniz gibi lig aslında 
23 Ekim’de başlayacak, EuroCup ön 
elemelerinin lig öncesi olması bizim 
sezon öncesi hazırlık programımızı ve 
planımızı değiştirdi. Tüm gücümüzle 
ön eleme maçlarına hazırlanacağız. 
İlk hedefimiz turu geçmek. İstanbul 
Üniversitesi ülkemizi temsil eden 
bir diğer takım. Ne yazık ki iki Türk 
takımından biri bu tur sonrasında 
eleniyor olacak. Gönül her iki takımın 
birden kupaya dahil olabilmesini 
isterdi ama kura bu şekilde çıktı. 

Umarım turu geçen taraf biz 
oluruz. Tohumlarını yeni attığımız 
bu güzel oluşum ve organizasyon 
için Avrupa’da mücadele etmek çok 
değerli olacak. Kadrolar henüz net 
değil. Her iki takım da kadrosuna 
gerekli takviyeyi yapacaktır. İstanbul 
Üniversitesi belli bir sistemi yıllardır 
oynayan ciddi bir organizasyon. Zor 
ama bir o kadar keyifli bir mücadele 
olacak” dedi.
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