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2020’nin güvenlik haritası 
yeni baştan çiziliyor

YDÜ, uluslararası bir konfe- 
ransa daha ev sahipliği yaptı

Transferin flaş takımı YDÜ!

Yakın Doğu Enstitüsü “2016 Strateji 
Çalışmaları Zirvesi” kapsamında 
gerçekleştirilen güvenlik ve strateji 
çalışmalarına Kıbrıs’tan katılan tek 
düşünce kuruluşu oldu.

“4. Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” 
konulu uluslararası konferansı, YDÜ 
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Erkek ve 
Kadın Basketbol Takımları Anna 
Vajda, Bahar Çağlar, Gizem Başaran, 
Desmond Lee, Duygu Fırat ve Vukasin 
Mandic’i transfer etti.
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Yeni nesil güneş enerjili 
araba RA27’nin

çalışmalarında sona gelindi
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2014 yılında üretilen RA25’in

ardından yeni nesil RA27’nin çalışmaları da çok yakında tamamlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2014 
yılında üretilen ve KKTC’nin ilk 
resmi üretim aracı olan Ra25 isimli 
güneş enerjili araç ile Güney Afrika 
Cumhuriyetin’de düzenlenen yarışta 
genel klasmanda sekizinci,

şehrinden başlayıp Cape Town 
şehrine kadar süren ve normal trafik 
akışı devam ederken yapılan yaklaşık 
2500km’lik bir dayanıklılık yarışıdır. 
Yarışma FIA (Dünya Motorsporları
Federasyonu), ISF (Uluslararası

kendi klasmanında dünya şampiyonu 
olmuştu.

‘Sasol South Africa Solar Challenge’ 
olarak adlandırılan yarışma Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria 

Güneş Enerjili Araç Federasyonu) 
ve MSA (Güney Afrika Cumhuri-
yeti Motorsporları Federasyonu) 
tarafından düzenlenmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve
Bilişim Teknolojileri Merkezi Başkanı 
Ahmet ÇAĞMAN; 24 Eylül – 1 Ekim 
2016 tarihleri arasında düzenlenecek 
olan yarışmada Ra27 adını verdiğimiz 
aracımız ile yeniden Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak KKTC bayrağını 
dalgalandırmaya hak kazanmış 
bulunmaktayız. İki sene önceki güneş 
enerjili aracımız ile yakaladığımız 
başarının devamı için hiç durmadan 
çalışmalarımıza devam ettik ve dört 
tekerlekli yeni aracımızı yarışmaya 
hazır hale getirmiş bulunmaktayız” 
dedi.

Binlerce mezun yapılan görkemli 
törenlerle diplomalarını aldı

Ayrıntılar 2-7’de



ediyorum” dedi.

Son olarak Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ’da; “Bugün mezunlarımız 
için çok anlamlı bir gün. Eğitim 
maratonun sona erdiği ve hayata 
atılacakları ilk gün. Mezunlarımızı 
başarılarından dolayı Sevgili mezun-
lar, uzun ve yorucu eğitim sonucunda 
bugün hak ettiğiniz diplomalara 
kavuşacaksınız. Bugüne gelmek 
kolay olmamıştır. Zorlu sınavlar artık 
geride kalmıştır. Uykusuz geceler, 
sınav stresi ve tüm maddi ve manevi 
sıkıntılar sizler için tatlı bir anı 
olmuştur.

Üniversitemizdeki eğitim süre-
cinin size nasıl değiştirdiğini, 
olgunlaştırdığını belki siz çok farkında 
değilsiniz ama bizler, hocalarınız 
ve aileleriniz farkındalar. Sizler 
bugün 4 yıl önce üniversitem-
ize gelen toy gençler değil, bugün 
artık kendi alanlarında donanımlı 
birer mezunlarsınız. Bu süreçte 
yaşamış olduğunuz acı ve tatlı 
olayların sizlerin gelişiminde ve 
olgunlaşmasında önemli katkıları 

olduğunu düşünmekteyim. Örgün 
eğitim hayatınızın sonu ve yakında 
iş hayatına atılacaksınız. Burada 
almış olduğunuz eğitim ve ter-
biye iş hayatınızda karşılaşacağınız 
zorlukları alt etmeniz için yeterli 
olacaktır. Yeter ki sizler kendinize 
güveniniz. Kendisine güvenmeyen 
bir kişi hayatta başarılı olamaz. 
Hayatınızda cesur olunuz, risk 
olmaktan çekinmeyiniz. Başarının 
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Törene YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU, Dekanlar, Öğretim 
Üyeleri, Mezun öğrenciler ve aileleri 
katıldı.

Tören Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ve is-
tiklal marşının okunmasıyla başladı 
Ardından Atatürk Eğitim Fakültesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim 
görevlilerinin müzik dinletisiyle 
devam etti.

Doç. Dr. Şerife EYÜPOĞLU: 
“Sizlere Elimizden Geldiği 
Kadar Destek Olduk Bugünden 
Sonra Sizin Yanınızda Olmaya ve 
Destek Olmaya Devam Edeceğiz”
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife 
EYÜPOĞLU açılışta yaptığı 
konuşmada; “Fakültemizin hedefi 
öğrencileri her zaman en iyi, en 
kaliteli ve günün koşullarına uygun 
eğitimi vermek olmuştur. Tüm 
öğretim üyesi arkadaşlarımla 
birlikte bu konuda çaba sarfet-
tik ve bu yönde de çalışmaya 
devam edeceğiz. Bugün çok 
değerli öğrencilerimizin yıllardır 
verdikleri emeklerinin karşılıklarını 
alma zamanı geldi. 4 yıldır 
çok çaba sarfedip canla başla 
çalışıp diplomalarını almaya hak 
kazanmışlardır. Öğrencilerimiz 
eğitim hayatlarının önemli bir 
bölümünü bir kenara bırakıp bugün 
gerçek hayatla tanışacaklardır. 
Artık kendi ayakları üzerinde 
duracak konuma gelmişlerdir. 
Değerli velilerimiz bu diplomada 
öğrencilerimizin olduğu kadar 
sizinde haklarınızın olduğuna 
inanıyorum. Sevgili öğrencilerim 
bugün buradan mezun olup 
ayrılıyorsunuz. Eminim sizler 
bizleri en iyi yerlerde en iyi şekilde 
temsil edeceksiniz. Unutmayın ki 
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi olarak 
sizlere elimizden geldiği kadar 
destek olduk bugünden sonra sizin 
yanınızda olmaya ve destek olmaya 
devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ve 
ailelerini en içten dileklerimle 

tekrardan kutlarım, hayırlı uğurlu 
olmasını dilerim.”

Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU: 
“Sizin Bugüne Gelmenizde En 
Büyük Fedakarlığı Yapan Anne 
Babalarınızdır”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Fahrettin SADIKOĞLU ise; 
“Değerli öğrencilerimiz bugün 
sizin yaşadığınız sevinç hepi-
mizden daha fazladır çünkü 4 
yıl boyunca uykusuz gecelerin, 
çektiğiniz zorlukların bugün sonuna 
geldiniz. Sizin bugüne gelmenizde 
en büyük fedakarlığı yapan anne 
babalarınızdır. 4 yıllık süreçte 
öğretim elemanlarımız size bütün 
bildiklerini üstün bir çabayla 
aktardı. Bugünlere gelmenizde 
en büyük katkıları olan insanlar 
sizin aileleriniz ve hocalarınızdır. 
Sevgili öğenciler sizleri kutlar 
başarılarınızın hayat boyu devam 
etmesini dilerim. Yolunuz açık 
olsun.”

Dereceye Giren Öğrencilere 
Madalyaları Takdim Edildi
Diploma töreni dönem birincisi, 
ikincisi ve üçüncüsüne YDÜ Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL tarafından madalyaların 
takdim edilmesiyle devam etti.
Uluslararası ilişkiler bölümünden 
bir öğrenci mezuniyet törenine özel 
hazırladığı bir müzik dinletisiyle 
sahne aldı.

Törende daha sonra gelenek-
sel Kıbrıs Türk halk danslarını 
sergilemek üzere genç folklor 
ekibi sahneye çıkarak izleyenlerin 
beğenisini kazandı.

Gösterinin ardından öğrenciler 
diplomalarını almak üzere sahneye 
davet edilerek tek tek diplomaları 
hocaları tarafından takdim edildi. 
Daha sonra diplomalarını alan 
öğrenciler hep birlikte keplerini 
havaya fırlatarak tören sona ermiş 
oldu.

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Mezuniyet Töreni 

coşkuyla gerçekleşti

Törene YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Mimarlık Fakültesi 
Dekanı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Uğurcan AKYÜZ, KTMOB Başkanı 
Türker AKTAŞ, fakülte hocaları, me-
zun öğrenciler ve öğrencilerin aileleri 
ile konuklar katıldılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fazıl 
Küçük, Rauf Raif Denktaş ile tüm 
şehitler için yapılan saygı duruşunun 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından tören başladı.

İlk olarak dönem mezunu öğrenciler 
adına fakülte birincisi Mimarlık 
bölümü öğrencisi Nilay DURAN; 
ardından da dönem mezunu 
Uluslararası öğrenciler adına Anwar 
AKAELİ konuşmalarını yaptılar.

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı 
Türker AKTAŞ ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ’ün 
konuşmaları ile devam etti. Törende 
son konuşmayı ise Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ yaptı.

Mezuniyet töreninde ve bu yıl 
ilk defa dereceye giren başarılı 
öğrencilere diplomaları ile birlikte 
madalyalar da verildi. Fakültedeki 
başarı sıralamasına göre birinci 
gelen Nilay DURAN’a üniversitenin 
altın madalyası; Fakülte 2.’si Yağmur 
ŞİMŞEK’e üniversitenin Gümüş

madalyası; Fakülte 3.’sü Burak 
DAĞMAN’a üniversitenin Bronz 
madalyası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ tarafından takıldı.

Dereceye Giren Öğrencilere 
Madalyaları Takdim Edildi
İç mimarlık bölüm 1.’si Pınar 
KAHLEOĞULLARI’na ise Altın 
Madalyası Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ tarafından 
takıldı. Madalya alan öğrencilerle 
birlikte anı fotoğrafı çektirildi.

Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden 
Aysel ÜÇÖZ’ün Söylediği Şarkılar 
Büyük Beğeni Topladı
Madalyaların dağıtımından sonra 
Mimarlık Fakültesinden bu yıl mezun 
olan öğrencilerden Aysel ÜÇÖZ’ün 
güzel sesiyle söylediği şarkılar ve 
performansı herkesi büyüledi.

Fakülte Koordinatörü Dr. Ko-
zan UZUNOĞLU’nun Lisansüstü 
öğrencilere diplomalarını vermes-
inden sonra iç mimarlık bölümü 
öğrencilerinden Ezgi KUTAY ve part-
neri Yiğit SORGUÇ’un dans gösterisi 
büyük beğeni topladı.

Törenin; mezun olan öğrencilere 
diplomalarının hocaları tarafından 
dağıtımının tamamlanmasının 
ardından, öğrencilerin hep birlikte kep 
atması ve havai fişek gösterileri ile 
tamamlanmış oldu.

YDÜ’lü mimarlar 
diplomalarını 

törenle aldı
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sırrı bazen risk almaktan geçmekte-
dir. Başarı size durduk yere gelmez, 
onun için gayret göstermeniz şarttır. 
Sürekli öğrenmeye devam ediniz. 
Değişime açık olunuz. Zamanınızı iyi 
planlayınız. Önceliklerinizi iyi tespit 
ediniz. Çok çalıştınız, yaptığınız işe 
gönül verdiniz.

Sevgili mezunlar, hukuk toplum 
hayatını düzenleyen kural-
lar bütünüdür. Hukukçu ise bu 
sürecin işlemesini sağlayan kişidir. 
Adalet duygusu hem kişisel hem 
de toplumsal açıdan önemli işlere 
sahip olduğu için hukukun gerçek 
anlamda kullanıldığı adalet ve hak-
kaniyetin tam olarak sağlandığı bir 
ülkede herşey mükemmel şekilde 
yolunda gidiyor demektir. İyi yetişmiş 
bir hukukçunun önemi tamda bu 
noktada ortaya çıkmaktadır.

Sevgili veliler, böylesine pırıl pırıl 
gençler yetiştirdiğiniz için kendinizle 
ne kadar övünseniz azdır. Bizlere 
güvenip teslim ettğiniz fidanlarınızı 
bugün sizlere gür bir ağaç olarak 
takdim ediyoruz. Onları birer meslek 
sahibi yaptık ve milletimize hayırlı 
kişiler olarak yetiştirdik. Eğitimleri 
sürecinde sağladığınız ve maddi ve 
manevi desteklerinden dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından YDÜ Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL, Hukuk Fakültesi 2015-2016 
akademik yılı içerisinde dereceye 
giren öğrencilere Altın madalyalarını 
ve diplomalarını takdim etti. 

Ardından tüm mezun olan öğrencilere 
diplomaların verilmesi ve keplerin 
atılmasıyla mezuniyet töreni sona 
erdi.

çok şanslı atfediyoruz. Üzerimizde 
çok büyük emekleri olan saygı değer 
hocalarımıza şahsım ve Hukuk 
Kulübü ve tüm mezun arkadaşlarım 
adına teşekkürü bir borç bilirim. 
Mezun olacak tüm arkadaşlarıma 
meslek hayatlarında başarılar 
dilerim. Yakın Doğu ailemizi temsilen 
ve burada edindimiz donanımlarla 
gerek hakim gerek savcı gerekse 
avukat olarak bir çok başarılara 
imza atacağımıza eminim.” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Daha sonra Hukuk Faklültesi Dekanı 
Prof. Dr. Vehbi Selim ATAERGİN ise; 
“Sevgili mezunlar, artık hepiniz birer 
meslek erbabı olma yolundasınız. Çok 
özel bir gün, herkesin anımsayacağı 
her birimizin anımsayacağı bir 
gün. Ben mezun olduğumda bir 
fotoğraf çekildi bir konuşmada, hiç 
beğenmediğim bir fotoğraftı. Fakat 
babam hayatı boyunca fotoğrafı 
en özel köşesinde sakladı. Bugün 
aslında veliler için bir mezuniyet 
günü. En çok çalışan muhtemel veli-
ler oldu. Her birinizi kutluyorum ama 
en çok velileri kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Vehbi Selim ATAERGİN 
şöyle devam etti; “Hukuk çok 
önemli bilim dalı ve meslek dalıdır. 
Hukuk sosyal ilişkilerin getirdiği bir 
daldır. Hukuk kurallarıyla yaşamaya 
mecburuz. Ama meslek erbabı olarak 
siz herkesten daha sorumlu bir 
durumdasınız. Çünkü çeşitli meslek 
alanlarında, bu mesleğin çeşitli 
alanlarında bu görevi yürüteceksiniz. 
İyi bir toplum olmak için hukukçulara 
çok görev düşüyor. Hepinizi tebrik 

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 2015-2016 Akademik yılı 
mezuniyet töreni mezunların sahneye 
davet edilmesi ve Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.

Törene, YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU, Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Vehbi Selim ATAERGİN, YDÜ Genel 
Sekleteri Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR, 
öğretim üyeleri, aileler ve öğrenciler 
katıldı.

Hukuk Fakültesi ikincisi Aziz Cihan 
KAÇIRAN yaptığı konuşmada; 
“Kendimi gururlu hem hüzünlü hem 
de sevinçli hissettiğim bir gün. 
Çünkü bu seviyeye gelebilmek için 
çok çalıştık çok yorulduk. Tüm bu 
zorlu eğitim sürecinde bizlere yol 
gösteren üniversitemizin çok değerli 

hocalarına ve Yakın Doğu Üniversi-
tesi ailesine çok teşekkür ederim. 
Bu başarımızın odak noktasında 
biz görünsek dahi madalyanın arka 
yüzünde çok değerli ailelerimizin 
emekleri paha biçilemez” dedi.

2015-2016 akademik yılı Adalet 
Meslek Yüksek Okulu birincisi Nuh 
ARASI; “Hayallerimize bir adım daha 
yaklaşarak bir başlangıcın sonuna 
geldik, ve hayat dediğimiz serüvene 
gerçek adımlarla ilerliyoruz” dedi. 
Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sözleriyle tamamlayan 
ARASI; “Eğitim bir milleti özgür, 
bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır. Ya da milleti esarete 
ve sefalete terk eder. Bizler bu sözler 
doğrultusunda özgür bir millet olarak 
yaşamaya devam etmek istiyoruz” 
dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Kulübü 
adına konuşan Sıla TATLIDİL ise; “Bu 
kadar donanımlı eğitim kadrosuna 
sahip olan Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olduğumuz için kendimizi 
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Hukuk Fakültesi mezunları 
diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi 2015-2016 Akademik Yılı 

Mezuniyet Töreni gerçekleşti.
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 

2015-2016 akademik yılı bahar dönemi mezunları 
düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
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Güçlü Akademik Altyapıya Sahip 
Bölümlerden Tam Donanımlı 
Mezunlar
Yakın Doğu Üniversitesi Gazeteci-
lik, Radyo Televizyon ve Sinema, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel 
İletişim ve Tasarım, Çizgi Film ve 
Animasyon, Film Yapımı ve Yayıncılık 
bölümlerindeki dört yıllık ve iki yıllık 
lisans ve önlisans programları ve 
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı 
iletişim yüksek lisans ve dok-
tora programlarındaki eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan öğrenciler, 
coşkulu bir törenle diplomalarını 
aldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve Tüm şehitler için bir dakikalık 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.

Üst düzey katılım ile gerçekleşen 
törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ ve İletişim Fakültesi 
Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ 
birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. BEKTAŞ: “Üniver-
sitemizdeki Eğitim Süre-
cinin Siz Değerli Öğrencileri 
Nasıl Olgunlaştırıp Hayata 
Hazırladığının Farkındalığıyla 
Haklı Gurur Yaşamaktayız”
Törende gerçekleştirdiği konuşmada 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, “Bugün 
mezunlarımız için çok önemli 
bir gün, eğitim maratonlarının 
sona erdiği ve gerçek hayata 
atılacakları ilk gün. Mezunlarımızı 
başarılarından dolayı tebrik ediyor 
ve sürekli olmasını diliyorum. Yakın 
Doğu Üniversitesi ruhunu her zaman 
canlı tutmanızı diliyorum. Sevgili 
mezunlarımız bugüne kadar mezun 
olan öğrencilerimizi nasıl yakınen 
takip etmişsek sizlerinde takipçisi 
olacağız. Başarınız sizin burada 

sanatın paylaşıldığı, hatta zaman 
zaman sosyalleşip arkadaşça 
yaklaşılan, dertleşilen kıymetli 
öğrencileri mezuniyet cübbeleriyle 
karşılarında görmenin, gerek aileleri, 
gerekse kendilerini gururlandırdığını 
belirterek; sabır, özveri ve büyük bir 
istekle bilgilerin aktarılıp yön verilen 
mezunların, artık farklı ülkelerde, 
farklı şehirlerde Yakın Doğu Üniver-
sitesini temsil edeceğini ifade etti.

Sözlerine, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Dr. 
Suat GÜNSEL’e, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL’e 
ve İletişim Fakültesi akademik 
kadrosuna teşekkürleri ile devam 
eden Doç. KEÇECİ, “Fakültemizin 
kuruluş aşamasından bu yana 
büyük hizmetler veren çok değerli 
hocalarım ve kadromuza farklı bakış 
açıları kazandıran yeni öğretim 
elemanlarım; bu tabloda emeğiniz 
büyük; sizler alanında söz sahibi 
olabilecek, kendi ayakları üzerinde 
duran toplum bireyleri ve çağdaş 
düşünceyi savunacak mezunlar 
yetiştirdiniz. Hepinize şahsım adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı 
zamanda siz değerli hocalarım 
adına, fakültemizin misyonunu ön 
planda tutan Kurucu Rektörümüz Dr. 

aldığınız eğitimin bir göstergesi 
olacaktır. Sizlere yeni hayatınızda 
başarılar diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ 
konuşmasına, mezunların eğitiminde 
önemli rol oynayan öğretim 
üyelerine ve mezunların ailelerine 
teşekkürlerini sunarak devam etti. 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin 
gerek bilgi ve beceri ile donatılması, 

gerekse topluma yararlı birer fert 
olarak yetiştirilmesi hususunun öne-
minivurgulayan Prof. BEKTAŞ, emek 
vermiş fakülte öğretim elemanlarına 
ve kıymetli destekleri için 
mezunların ailelerine teşekkürlerini 
sundu. 

Doç. Dr. KEÇECİ: “Çocuklarınıza 
İyi Bir Eğitim, Saygın Bir Diploma 
Kazandırmanın Haklı Gururunu 
Yaşıyorsunuz… Onları Yaşam 
Mücadelesine Uğurlarken İçiniz 
Rahat, Güveniniz Tam Olsun; 
Yakın Doğu Üniversitesi, Aka-
demik Ve İdari Kadrosuyla Bize 
Emanet Ettiğiniz Bu Gençleri İyi 
Yetiştirdi!”
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. 
Dr. Gökçe KEÇECİ, yıllarca emek 
verilen, birlikte bilimin, kültürün,

Suat GÜNSEL’e, Mütevelli 
Heyeti Başkanımız Doç. Dr. İrfan 
GÜNSEL’e, Rektörümüz ve rektör 
yardımcılarımızla birlikte tüm 
üniversite yönetimine huzurlarınızda 
teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ardından mezunlara seslenen Doç. 
KEÇECİ: “Ailelerinizin, hocalarınızın, 
maddi-manevi katkılarıyla beraber, 
en başta kendinize olan saygınız 
ve inancınızla mezun oluyorsunuz. 
Sizleri yürekten kutluyorum. 
Hayatınıza yeni başarılar katmak 
yine sizin elinizde. Yaptığınız işi iyi 
değil, çok iyi yapmayı hedefleyin, 
bulunduğunuz ortamı sahiplenip 
güzelleştirin. bilimin, insanların 
hayat koşullarını iyileştirmek 
için yapılan çalışmaların bütünü 
olduğunu özümseyip; hayatı 
zorlaştıran yaklaşımlardan uzak 
durun. Hayalleriniz, hedefleriniz için 
ışık olsun. Yolunuz açık olsun…” 
dedi.

Doç. Dr. Atila TÜRK’ün Anlamlı 
Kutlama Mesajına Büyük Alkış
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Atila TÜRK, yakın dönemde 
yaşadığı sağlık sorununa bağlı 
olarak törende bulunamaması sebe-
biyle gönderdiği kutlama mesajında, 
“Sevgili mezun arkadaşlar, meslek 
hayatlarınıza çiçeği burnunda 
ilk adımları atarken aranızda 
olabilmeyi çok isterdim. Hepinizi 
içtenlikle kutluyor; iş, meslek, aile 
yaşamınızda da ayrı ayrı başarılar 
diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık 
olsun. Sizleri unutmayacağım…” 
ifadelerine yer verdi. Doç. TÜRK’ün 
mesajı, gerek mezunlar, gerekse 
davetliler tarafından büyük bir alkış 
ile karşılandı.

Fakülte Birincisi Özkan ÖZERAL: 
“Fakülte Öğretim Üyelerimize, 
Kıymetli Aileme ve Dostlarıma 
İçten Teşekkülerimle”
Bu güzel günde, arkadaşları ve 
çok sevdiği hocaları ile bir arada 
olmanın gururunu yaşadığını belirten 
Özeral, fakülte birincisi olmasının 
da kendisini çok mutlu ettiğini 
belirtti. ÖZERAL, bu günlere gelm-
esinde büyük emekleri olan fakülte 
hocalarının tümüne ve desteklerini 
hiç eksik etmeyen ailesine şükran 
borçlu olduğunu ifade etti ve tüm 
mezunları kutladığını söyledi.

YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü 
Öğretim Üyelerince sunulan 
müzik dinletisi ardından, derec-
eye giren mezunlara diplomaları 
ve madalyaları Prof. Dr. Bektaş 
tarafından takdim edildi. Tüm 
öğrencilerin diplomalarını 
almalarıyla yeni iletişimciler, meslek 
hayatlarına uğurlandı.

İletişim Fakültesi 
Mezuniyet Töreni büyük bir 

coşkuyla gerçekleşti
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015-2016 Akademik yılı 
Bahar Dönemi mezunlarını verdi.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ ise; “Bugün mezunlarımız 
için çok önemli bir gün. Hatıralarında 
her zaman yer tutacak olan bir gün.
Eğitim maratonunun sona erdiği ve 
gerçek hayata atılacakları ilk gün. 
Mezun arkadaşlara başarılar diliyo-
rum. Bugün sadece mezunlarımızın 
mutlu günü değil, onların sevin-
çlerini paylaşmak üzere bugün 
aramızda bulunan velilerimizinde 

unutamayacağı mutlu bir gün. 
Çocuklarımızın başarısıyla ne kadar 
gurur duysalar yeridir. Onları mezuni-
yet aşamasına getiren sayın öğretim 
üyelerimizin de mutlu günlerinden 
birisi. Sevgili mezunlar uzun ve 
zorlu bir eğitim sürecinin sonunda 
birazdan hakettiğiniz diplamalarınıza 
kavuşacaksınız. Bugüne gelmek kolay 
olmamıştır. Zorlu sınavlar projeler 
stajlar artık geride kalmıştır. Tüm 
maddi manevi sıkıntılar tatlı birer 
hatıra olmuştur. Bunların size nasıl 
olgunlaştırdığını farkında olmaya-
bilirsiniz.ama bizler hocalarınız 
aileleriniz bunun farkındalar. Bugün 
örgün eğitim hayatının sonuna geldi-
niz. Yakında iş hayatına atılacaksınız. 
Burada almış olduğunuz eğitim ve 
terbiye iş hayatında karşılacağınız 
zorlukları alt etmeniz için yeter de 
artar bile. Yeterki sizler kendinize 
güveniniz. Kendisine güvenmeyen bir 
kişi başarılı olamaz. Hayatınızda ce-
sur olunuz, risk almaktan çekinmeyi-
niz. Sevgili veliler, böylesine pırıl pırıl 
gençler yetiştirdiğiniz için kendinizle 
ne kadar övünseniz yeridir. Bizlere 
güvenip teslim ettiğiniz fidanlarınızı 
bu gün sizlere gür birer ağaç olarak 
teslim ediyoruz. Onları birer meslek 
sahibi yaptık ve milletimize hayırlı 
birey olarak yetiştirdik. YDÜ olarak 
sizden tek dileğimiz üniversitemiz 
hakkında iyi duygu ve düşüncelerinizi 
çevrenizle paylaşmanızdır. Tüm me-
zunlara hayatlarında başarılar dilerim 
yolunuz açık olsun.”

Konuşmaların ardından fakültede 
dereceye giren öğrencilere Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL tarafından altın madalyaları 
ve diplomaları takdim edildi. 

Diplomalarını alan mezunlar 
törenin sonunda keplerini hep 
birlikte fırlatarak mezuniyetin keyfini 
yaşadılar…

çok teşekkür ediyorum. Bu birinciliği 
burada olduğuna inandığım rahmetli 
dedeme armağan ediyorum. Beni 
dinleyen herkese sonsuz teşekkürler.”

Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU: “Fen 
Edebiyat Fakültesi’nin Tamamı 
8 Bölüm İngiltere Edeksen 
Tarafından Akredite Edildi”
YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU açılışta 
yaptığı konuşmada; “Velilerimize 
bize eğitim için, çokcuklarınızı teslim 
ettiğiniz için müteşekkiriz. YDÜ

ederim. Bu gençleri yetiştirdiğiniz 
için. Ülkemize hediye ettiğiniz için. 
Değerli mezununlar diplomalarınızı 
birazdan alacaksınız ve bunun tadını 
çıkarın. Ancak şu kapıdan çıkınca 
herşey değişecek. Artık dünyanın 
yükü sizlerinde omuzlarınızdadır. 
Lakin aldığınız beceriler bunun için 
yeterli olacaktır. Hepinizi tebrik eder 
saygılarımı sunarım.”

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ: “Kendinize 
Güveniniz, Hayatınızda Cesur Olu-
nuz, Risk Almaktan Çekinmeyiniz”

İngiltere bazlı uluslararası akredi-
tasyon kurulu olan edeksen veya 
percen olarak bilinen kurum 
tarafından fakültemize ait 8 bölümün 
tamamı uluslarası alanda akredite 
edildi. Bunu sizlerden aldığımız güç 
ve kuvvetle başardık. Değerli veliler 
karşınızda gördüğünüz gençlerimiz 
sizlerin sabrı sayesinde de bugün-
lere geldiler. Onlarla ne kadar gurur 
duysanız azdır. Sizleri de tebrik

biriktirmektir. Kendi adıma gönlüm 
çok ferah. Ben burada koskoca bir 
aile biriktirdim. Öncelikle bugün bu 
salonda outran tüm arkadaşlarımın 
ailelerine teşekkür ediyorum. 
Bana bir çok dost hatta kardeş 
kazandırdınız. Bizimle gurur 
duyun. Çünkü bütün verdiğimiz zorlu 
mücadelenin içinde sizlere layık 
birer evlat olmaya çalıştık. Üzerimde 
emeği olan bütün bölüm hocalarıma 

Törene YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı  
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
Girne Üniversitesi Rektör Vekili ve 
YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU, Fakülte 
Dekanları, Öğretim Üyeleri, mezun 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ilgın ÇAKMAK: “5 Yıllık Süreçte YDÜ 
Ailesi ve Bölümüm Önyargılarını 
Kırmış, Hayata Daha Farklı Pencel-
erden De Bakabilen Hepsinden 
Önemlisi Daha Hümanist Bir Ilgın 
Yetiştirdiler”
Tören, Fen Edebiyat Fakülte 
birincisi Ilgın ÇAKMAK’ın tüm 
mezun öğrenciler adına yaptığı 
konuşmasında; “5 yıl önce başlayan 
içindeyken uzun gelen şimdi geriye 
dönüp baktığımda nasıl geçtiğini bile 
anlamadığım üniversite hayatımın 
sonuna geldim. 18 yaşını henüz 
doldurmadan geldiğim adadan şimdi 
23 yaşında genç bir psikolog olarak 
ayrılıyorum. Bu 5 yıllık süreçte YDÜ 
ailesi ve bölümüm verdikleri kaliteli 
eğitim dışında önyargılarını kırmış, 
hayata daha farklı pencelerden de 
bakabilen hepsinden önemlisi daha 
hümanist bir ılgın yetiştirdiler. Bana 
göre akademik başarı biraz disiplin 
ve sorumluluk duygusundan sonra 
kendiliğinden ortaya çıkar. Ancak asıl 
önemli olan bu birincilik konuşmasını 
yapmak değil bu konuşmayı yaparken 
sizinle gurur duyan sizinle sevine-
bilen hakettin diyen iyi insanlar

Fen Edebiyat Fakültesi 
mezunları diplomalarını aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi 
Mezuniyet töreni YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.
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Güzel sanatçılar ve tasarımcılar 
diplomalarını törenle aldı

olarak öğrenciler, mekan, donanım ve 
hocalardır. Bu üniversitede örneğin 
Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU’ndan çok 
şey öğrendim, daha dün de kapital-
izm nedir onu öğrendim… Teşekkür 
ederim. Böyle değerli akademisyenler 
iyi ki bu çatı altında varlar.

Sevgili mezunlarımız; bugün hem 
fakültemiz için hem de sizler için 
farklı ve güzel bir gün. Güzellik 
diplomalarınızdan gelsin, farklılık 
ise fakültemizden gelsin. Türkiye 
dahil, emsallerimiz arasında Doktora 
programı olan tek fakülteyiz. Sizlere 
güveniyor, sizlerle gurur duyuy-
oruz. Yolunuz açık ve aydınlık, 
gönlünüz sanatla dolu olsun” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Son olarak kürsüye çıkan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin 
SADIKOĞLU ise, kurulduğundan beri 
geçen on yıllık süre içinde büyük 
başarılara imza atan Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nin YDÜ bünyes-
inde önemli ve özel bir konuma sahip 
olduğunu belirtti. Sanatın herkes 
tarafından yapılamayacağını, özel 
nitelikler gerektirdiğini ve sanatı ve 
sanatçıyı anlamanın da oldukça zor 

olduğunu söyleyerek sözlerine 
devam etti. Daha sonra özet 
olarak; yurtışından örnekler vererek 
güçlendirdiği konuşmasını mezun 
öğrencileri, ailelerini ve öğretim 
elemanlarını ayrı ayrı kutlayarak 
sonlandırdı.

Mezuniyet töreninde ve bu yıl ilk defa 
dereceye giren başarılı öğrencilere 
diplomaları ile birlikte madaly-
alar da verildi. Fakültedeki başarı 
sıralamasına gore birinci gelene 
Üniversitenin altın madalyası, ikinci 
gelene gümüş ve üçüncü gelene de 
bronz madalyaları Yakın Doğu Üniver-
sitesi adına mütevelli heyeti başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL tarafından 
takıldı ve öğrencilerle birlikte anı 
fotoğrafı çektirildi.

Diplomaların, öğrencilere hocaları 
tarafından dağıtımının ardından 
fakültenin yedinci töreni, öğrencilerin 
hep birlikte kep atması ile 
tamamlanmış oldu.

diyerek sözlerini tamamladı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi Dekan Vekili Prof. Dr. Uğurcan 
AKYÜZ ise; “yedinci mezunlarımızı 
veriyoruz ancak bu yıl fakültemizin 
kuruluşunun onuncu yılı. Heyecan 
ve coşkumuz bu kapsamda daha da 
gürdür…

Fakülte olarak; Yakın Doğu Üniver-
sitesi bünyesinde kuruluşumuzdan 
bu yana geçen on yıllık süre içinde 
mesleki gücümüz ve yaptıklarımız 
takdire şayan durumdadır. Bugün-
lere gelmemizde emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Elbette bize güvenen, yolumuza ışık 
tutan, başta kurucu rektörümüz 

Dr. Suat İ. GÜNSEL olmak üzere, 
halen tüm alansal ihtiyaçlarımızın 
karşılanmasına yardımcı olan Mütev-
elli Heyeti başkanımız Doç. Dr. İrfan 
Suat GÜNSEL ve bize, sanata ilişkin 
hiç bir şeye yok veya olmaz demeyen 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ’a ve Prof. Dr. Fahreddin 
SADIKOĞLU’na huzurlarınızda saygı 
ve teşekkürlerimi sunarım. Üniver-
siteyi üniversite yapan değerler özet 

Törene YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Girne 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay 
SALİHOĞLU, YDÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ ve Prof. Dr. 
Fahreddin SADIKOĞLU, Güzel Sanat-
lar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ’ün yanı sıra 
fakülte hocaları, mezun öğrenciler 
ve öğrencilerin aileleri ile konuklar 
katıldılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fazıl 
Küçük, Rauf Raif Denktaş ile tüm 
şehitler için yapılan saygı duruşunun 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından, Mimarlık Fakül-
tesi öğrencilerinden Aysel ÜÇÖZ’ün 
söylediği şarkılar büyük beğeni 
topladı.

Tören, mezun öğrencilerinden Grafik 
Tasarım Bölümü ve Fakülte birincisi 
Tamer EKENDAL: “En genel anlamıyla 
yaratıcılığın ve hayal gücünün 
ifadesi olarak anlaşılan sanat ile ilgili 
Kurucu Dekanımız Uğurcan hocamın 
dediği gibi “güzel bir fakültenin 
çağdaş programını uygulayan 
yetkin hocalarının bilgilerini bizlerle 
paylaştığı dört yıl sonunda ayrıcalıklı 
bireyler olarak” mezun olmanın 
gururunu yaşıyoruz.

Eğer alınan eğitim, bir öğrencinin 
geleceğinde, tüm yaşamında, ona 
bir şeyler katacaksa, değerlidir. 
Öyle düşünüyorum ki biz şanslı 
olanlardanız! Bu şansı yakalamamıza 
bin bir fedakârlıkla neden olan; 
bugüne ulaşmamızı sağlayan başta 
ailelerimiz ve sonra hocalarımıza çok 
teşekkür ederim.

Bugün diplomalarını alacak tüm 
arkadaşlarıma özellikle kendi 
alanlarımızda başarılı bir gelecek 
diler; törenimize katılarak bizi 
onurlandırdığınız için hepinize 
saygılar sunar çok teşekkür ederim” 
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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 2015-2016 mezunları
düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversi-
tesi personeline yönelik olarak 
düzenlenen hizmetiçi eğitim 
programları devam ediyor. 
Sorunları çözmede, gereksinim-
lerin karşılanmasında, kendimizi 
doğru ifade edebilmek için etkili 
iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bunları yapabilmek anlaşılmak 
ve anlayabilmek için etkili 
iletişim önemli yer tutar.

İş yaşamında olduğu gibi günlük 
işlerde de herşey nasıl iletişim 
kurulduğu ile bağlantılıdır. 
Eğitimde olduğu gibi personelin 
de gelişimine önem veren Yakın 
Doğu Üniversitesi, personelin 
gelişimine yönelik olarak “Etkili 
İletişim” eğitimi gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin verilen 
bilgiye göre, İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü tarafından, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
Hasta Danışman ve Sorumluları 
ile Hemşirelere yönelik düzenle-
nen eğitimde, hem iş yaşamında 
hem de günlük ilişkilerde doğru, 
etkili ve sağlıklı bir iletişim 
kurmanın yolları anlatıldı.

Doğru İletişim Kurmanın 
Temelleri Anlatıldı…
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Ahmet GÜNEYLİ, İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. İbrahim ÖZEJDER ve 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk 
ÇELİK tarafından verilen 
eğitimde, iş yerlerinde uyumun 
sağlanması ve sistemin 
etkili işleyebilmesinde iletişimin 
büyük önemi olduğuna 
değinilerek, etkili iletişim 
yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen eğitimde, eğitime 
katılan personele, etkili ve 
sağlıklı bir iletişim kurabilmek 
için iletişimle ilgili hakim 
olunması gereken tüm davranış 
biçimlerinin anlatmasının yanı 
sıra, iletişimin temelleri, empati 
yapabilme, beden dilini doğru 
kullanma, zor insanlarla iletişim 
gibi konularda temel yöntemin 
kavranmasını sağlayıcı bilgiler 
aktarıldı.

İş ve Sosyal Yaşamda 
Etkili İletişim 

semineri düzenlendi
Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun olanlar diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2015-2016 Eğitim-
Öğretim yılı Bahar dönemi Mezuniyet töreni YDÜ Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Törene YDÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ, Prof. Dr. Tamer 
ŞANLIDAĞ, Genel Sekreter Yrd. 
Doç. Dr. Yeter TABUR, Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan 
ÇALIŞ, Türkiye’nin tanınmış 
eczacılarından Eczacı Meh-
met MÜDERRİSOĞLU, Fakülte 
Dekanları, Öğretim Üyeleri, me-
zun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve Aziz Şehitlerin Anısına 
1 dakikalık saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasıyla 
başladı. Ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Müzik Öğretmenliği Anabilim 
Dalı öğretim elemanlarından Uz. 
Kudret AKKUM tarafından verilen 
mini konserle devam etti.

Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ; “Sizlerin 
Başarısı ve Mutluluğu Bizlerin 
Ödülü Olacaktır”
YDÜ Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ 
açılış konuşmasından 
yaptığı konuşmada; “Bugün 
mezunlarımız ve aileleri için çok 
uzun ancak bizim için kısa ve 
çok hızlı geçen 5 yıllık eğitim 
sürecinin son günü, bugün 
mutlulukları ve sevinci paylaşma 
günü. Sevgili mezunlarımız, çok 
yönlü, multidisipliner, özgün bir 
eğitimden geçtiniz. Teorik ve 
uygulamalı dersler yardımıyla 
ve ayrıca sizlerinde katıldığı 
aktif öğrenme yöntemleri 
kullanarak sizlere çok özgün 
yetkinlikler kazandırdık. Eğitim 
programımız sizleri topluma 
karşı mesleki sorumluluklar 
taşıyan farklı birimlerden edindiği 
bilgileri kullanabilen, bu bilgileri 
birlikte yorumlayabilen, sorunları 
tanımlayabilen, analiz etme 
yetenekleri gelişmiş, ahlaki ve 
etik değerlere uygun davranan 
bir eczacı yetiştirmeyi hede-
fleyecek şekilde planlanmıştır. 
Bu özelliklerinizle diğer meslekler 
içinde çok farklı bir kon-
umda olduğunuzu profesyonel 
yaşamınızda fark edeceksiniz. 

Temennim bu farklılığı hissedebil-
meniz ve bunun değerini zamanla 
takdir edebilmenizdir. Yapmanız 
gereken öğrenmenin asla bir sonu 
olmadığı prensibinden hareketle 
sürekli eğitimi benimseyerek 
size kazandırılan yetkinlikleri 
geliştirmenizdir. Unutmayın 
sizlerin başarısı ve mutluluğu 
bizlerin ödülü olacaktır. Yolunuz 
açık olsun…” dedi.

Ecz. Mehmet MÜDERRİSOĞLU; 
“Her Ne İş Yapıyorsanız Yapın 
Yaratıcı Olmaya Gayret Edin, 
Yaratıcı Olmak İçin Hayal 
Kurun”
Türkiye’nin ünlü Eczacılarından 
Eczacı Mehmet MÜDERRİSOĞLU 
da konuşmasında; “Sevgili 
yeni meslektaşlarım, bugünden 
itibaren bizim meslektaşlarımız 
olarak karşımızda oturuyorsunuz. 
Bu çok kıymetli mesleğe bu 
günden itibaren hoş geldiniz. 

Yarından itibaren eczane açabil-
irsiniz, kozmetik üretebilirsiniz, 
ilaç sanayisinde çalışabilirsiniz, 
okulda hocalık yapabilirsiniz, bu 
alanlar haricinde gıda sanayi, 
boya sanayi gibi bir çok alanda 
yer bulabileceğiniz eğitimler 
aldınız. Dolayısı ile bu kadar 
farklı işlere uyabilecek bir başka 
meslek dalı daha olduğunu 
tahmin etmiyorum. Her ne iş 
yapıyorsanız yapın yaratıcı ol-
maya gayret edin, yaratıcı olmak 
için hayal kurun, ne üreteceğim 
diye hayal kurun. Unutmayın 
her sabah yeni bir dünyaya 
uyanıyorsunuz. Her sabah yeni 
bir hayaliniz olsun ki o hayali 
gerçekleştirebilmek için çabanız 
olsun. Bu meslekte yaşlandıkça

gençleşebilmeniz mümkündür; 
gençlik bir hayat evresi değil bir 
akıl halidir. Unutmayın hiç kimse 
uzun süre yaşadığı için yaşlı 
olmaz, idealleri bittiği için yaşlı 
olur. Son olarak sizlere tekrardan 
mesleğe hoş geldiniz derken, 
bundan sonraki yaşamınızda 
başarılı ve mutlu bir hayatınız 
olmasını diliyorum.”

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ; 
“Bundan Sonraki Yaşamınızda 
da Aynı Camia’nın İçerisinde 
Çalışan ve Yaşayan Bireyler 
Olarak Sizleri Takip Edeceğiz”
YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer ŞANLIDAĞ ise; “Sev-
gili mezunlar,bundan 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 tecrübelerinizi arttırmaya 
yönelik eğitim faaliyetlerinize de-
vam edeceğinize, her geçen gün 
artacak deneyim ve bilgi birikimi-
nizle kendi alanlarınızda aranan 
birer eczacılar olacağınıza ve 
bu sayede ailelerinizi, bizleri ve 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni sürekli 
gururlandıracağınıza yürekten 
inanıyoruz. Bu vesile ile şahsi 
ve tüm öğretim elemanlarımız 
adına mezuniyetinizi kutlar, yeni 
yaşamınızın sizlere sağlık, başarı

ve mutluluk getirmesini dilerim. 
Yolunuz açık olsun…

Dereceye Girenlere Altın 
Madalya ve Belgeleri Takdim 
Edildi
Konuşmaların ardından fakültede 
dereceye giren öğrencilere 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL tarafından 
Altın madalyaları ve diplomaları 
takdim edildi. Daha sonra 
sırasıyla mezun olan Eczacılar 
diplomalarını alarak anı fotoğrafı 
çektirdiler.
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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR’ın 
“Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs 
Türk Şiirindeki Yeri” isimli makalesi 
Kesit Yayınları tarafından çıkarılan 
“Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Ul-
uçamgil” isimli kitapta yayınlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bu-
lunan Yeniasır, makalesinde özetle 
şunları söylemiştir: Kıbrıs Türk 
edebiyatı içerisinde millî şiirlerin 
çok önemli bir yeri vardır. Özellikle 
1955 yılından sonra yaşanan 
gelişmeler sebebiyle dönemin 
birçok şairi ulusal şiirler yazmaya 
yönelmiştir. Bu noktada Kıbrıs 
Türk edebiyatının millî şairi Özker 
YAŞIN’ı da unutmamak gerekiyor. 
Özker YAŞIN, Kıbrıs Türklerinin acı 
ve karanlık dönemlerini, yaşamış 
ve bu dönemde meydana gelen 
olayları kendine özgü üslûbuyla 
şiirlerine aksettirmiştir. Bu 
dönemde ulusal şiirler kaleme 
alan bir diğer şairimiz Süleyman 
ULUÇAMGİL, henüz yirmili yaşların 
baharında hayata veda etmes-
ine rağmen Kıbrıs Türk şiirinin 
gelişmesine katkı koyan önemli 
isimlerden biridir. Gücünü Atatürk 
sevgisinden alan şair, Millî

Mücadele döneminde kaleme aldığı 
şiirlerle halkın direncini arttırmıştır. 
Fahri Ersavaş’ın da söylemiş 
olduğu gibi “Dünyada hiçbir milletin 
şairleri, bizim şairlerimiz kadar 
vatanlarına sahip çıkmamıştır.” 
28 Anavatan Türkiye için “Gönül 
Memleketim” deyimini kullanan ve 
serbest tarzda şiirler kaleme alan 
ULUÇAMGİL’in, işlediği en önemli 
temalardan biri özgürlük diğeri 
ise vatan sevgisidir. Anavatan 
Türkiye’ye ve Kıbrıs’a duymuş 
olduğu sevgiyi şiirlerinde anlatan 
şair, Türk olmaktan gurur duyan ve 
Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü için mü-
cadele veren edebiyatçılarımızdan 
biridir.”

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Can ŞEN’in editörlüğünü yaptığı 
kitap, Kıbrıs Türk şiirinin ve Kıbrıs 
Türk bağımsızlık mücadelesinin 
önemli isimlerinden Süley-
man ULUÇAMGİL’i (1944-1964) 
şehadetinin 50. yılında anmak ve 
Türkiye’de tanınmasını sağlamak 
amacıyla hazırlandı. Uluçamgil, 
gençliğinin baharında yazdığı 
şiirler ve yirmi yaşında vatanı 
için şehit düşmesi ile adını Kıbrıs 
Türk tarihine silinmez harflerle 
yazdırmıştır. Kitapta ULUÇAMGİL 
hakkında anılar, bilimsel makaleler, 
ULUÇAMGİL’in şiirlerinden seçmeler 
ve fotoğraflar yer alıyor.

Yeniasır’ın makalesi 
“Kıbrıslı Şehit Şair 

Süleyman Uluçamgil” 
isimli kitapta yer aldı
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Yakın Doğu Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü Öğretim 
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
YENİASIR ve Yrd. Doç. Dr. Burak 
GÖKBULUT’un, birlikte yayınlamış 
oldukları In Terms of Principles of 
Children’s Literature, the Novel 
Entitled “Children of the Green 
Island (Çocuk Edebiyatının Temel 
İlkeleri Açısından “Yeşil Ada’nın 
Çocukları” Romanına Bir Bakış) 
isimli makaleleri Scopus, World 
Agri. Database, ASCI-ACR gibi 
uluslararası indekslerce taranan 
The Social Sciences dergisinde 
yayınlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR 
ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak 
GÖKBULUT makalede Kıbrıslı Türk 
yazar Havva Tekin’in “Yeşil Ada’nın 
Çocukları” isimli ödüllü kitabını 
çocuk edebiyatının temel nitelikleri 
açısından değerlendirdiler. Yeniasır 
ve Gökbulut makalede, özetle 
şunları söylediler:

“Yeşil Ada’nın Çocukları”, 
çocuk edebiyatının temel ilkeleri 
dikkate alınarak yazılan, es-
erin kapağında belirtildiği üzere 
birçok çocuk gelişim uzmanı ve 
öğretmen tarafından beğenilen 
değerli bir romandır. Evrensel bir 
değer olan sevgi ve dostluk gibi 
konuların işlendiği eserde okuyucu, 
1974-1975 yıllarında Kıbrıs’ta 
yaşananları iki çocuğun gözünden 
öğrenmektedir. Bu açıdan da 
eser, belgesel bir roman özelliği 
taşımakta ve çocukların kısmen 
de olsa tarih bilinci kazanmalarına 
katkı sağlamaktadır. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde, belgesel 
nitelikte özellikleri bulunan ve

ödül alan ilk çocuk romanı olma 
özelliğini taşıyan eserin, ismi 
de dikkat çekicidir. Kıbrıs farklı kes-
imler tarafından “Yeşil Ada” olarak 
nitelendirilmektedir. Esere ismini 
veren “Yeşil Ada” sözcükleri ve
bazı sayfalarda bulunan zeytin dalı 
resimleri, aynı zamanda barışı ve 
sevgiyi güçlendirici bir unsur olarak 
değerlendirilmelidir.

Çocuğun anadilini kullanması ve 
geliştirmesi açısından romana 
bakıldığında, dilin akıcı, cümle 
ve paragrafların birbiriyle uyumlu 
olduğunu söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte kullanılan sözcüklerin de 
10-13 yaşları arasındaki çocukların 
sözcük dağarcığı için uygun olduğu 
görüyoruz.

Eserde anlatılanları çocuk-
lar, rahatlıkla anlamakta ve 
anlamlandırmaktadır. Romanda 
anlatılan olaylar, yaşanılan 
gerçeklerle doğrudan ilgilidir. 
Eserde çocukları yanlış yönlen-
direcek gerçeküstü durumlar 
bulunmamaktadır. Çocuk, romanda 
kendi yaşantısından izler bulacağı 
için kitabı severek okuyacaktır.

Türkçenin doğru kullanılmasına 
sürekli vurgu yapan eğitimcilerimiz, 
çocukların anadil gelişimine önemli 
bir katkı sağlayan, evrensel duygu 
ve düşünceleri işleyen, öğrencilerin 
tarih bilincinin şekillenmesine 
yardımcı olan bu romanı rahatlıkla 
kullanabilirler.”

YDÜ’lü öğretim 
üyelerinin makaleleri 
The Social Sciences 

Dergisi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü tarafından 
yürütülen hizmet içi eğitimler 
kapsamında, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Genel Hizmetler Müdürlüğüne 
bağlı olarak görev yapan sekreter-
lere yönelik düzenlenen “Temel 
Sekreterlik ve Bilgi Yönetimi ile 
Etkili İletişim ve Potokol Kuralları” 
eğitimleri tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, Genel 
Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 
sekreterlere, meslekler-
inin gerektirdiği yetkinlikleri 
kazanmaları açısından büyük 
önem arzeden eğitimler, Doç. 
Dr. Mesut YALVAÇ, Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet ERTUGAN ve Uzm. 
Gülsün BAŞARI’nın katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Mesleki Nitelikleri Öğrenme ve 
Beceri Geliştirebilme Yöntemleri 
Anlatıldı
Düzenlenen eğitimde, sekreter-
lere mesleklerini genel 
hatlarıyla tanıyabilme, görev ve 
sorumluluklarını öğrenebilme, 
mesleklerinde önemli bir yer tutan 
bir sekreterin taşıması gereken 
özellikleri bilme, sekreterin 
mesleki niteliklerini kavrayabilme, 
genel olarak sekreterin görevlerini 
bilme, randevu ve konu kabulu, 
telefonla ve sosyal iletişim kurma, 
belge düzenleme ve dosyalama 
işlemlerini organize etme bilgi ve 
becerisine sahip olabilecekleri 
bilgiler verildi.

Verilen eğitimlerde, kişisel ve 
sosyal hayatımızda artan ve etkin 
olan “Bilgi Yönetimi” yöntemini 
kavrayıcı ve uygulayıcı temel 
bileşenler de anlatıldı. Eğitim, 
öğrenim ve deneyimlerin kurumsal 
faaliyetlere yansıtılması ile ortaya 
çıkan her türlü bilgi kaynağının 
belirlenmesi, tanımlanması ve 
yönetilmesinin alt yapıları ile Bilgi 
Yönetimi’nde yetkinlik kazanacak, 
önemli bilgiyi saptayabilme ve 
düzenleyebilme becerilerinin 
geliştirilmesi de sağlandı.

İş ve Sosyal Yaşamda Protokol 
Kuralları
Sekreterlerin iş görev ve 
sorumlulukları içerisine giren, 
randevu protokolu, yazılı protokol 
hususları ile protokollerdeki 
hitap şekillerinin de anlatıldığı 
eğitimde, yazılı taleplerin teyid 
edilmesi, işyerinde karşılama, 
oturuş ve uğurlama kuralları, 
işyerinde telefon görüşmeleri için 
protokol kuralları ile iş yerinde 
sosyal ilişkiler için detaylı bilgiler 
aktarıldı.

Mesleğin Yeterliklerine Sahip 
Meslek Elemanları Yetiştirmek
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı 
sekreterlere yönelik düzenlenen 
hizmet içi eğitim programları, 
hem iş yaşamlarında hem de 
sosyal hayatta sağlıklı ve etkili 
iletişim kurmak, meslek ile ilgili 
gelişmeleri izlemek, kendini kişisel 
olarak geliştimek, bunun yanında 
iş etiği konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla düzenlendi.

2020’nin güvenlik 
haritası yeni baştan 

çiziliyor

Stratejik Çalışmalar Ağı (SSN) 
tarafından Yakın Doğu ve Güney 
Asya Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (NESA), Ortadoğu Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ev 
sahipliğinde Ankara’da düzenle-
nen “2016 Stratejik Çalışmalar 
Zirvesi”nde alınan kararlar 
doğrultusunda 2020’ye kadar bölge 
güvenliğini tehdit eden unsur ve fak-
törlere yönelik sistematik çalışmalar 
artırılarak devam edecek. Ankara’da 
35 ülkeden 77 kuruluşu temsilen 133 
temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen 
“2020’de Yakın Doğu ve Güney Asya 
Bölgesi” başlıklı zirve kapsamında 
oluşturulan çalışma grupları arasında 
Kuzey Afrika ve Levant Çalışma 
grubunda yer alan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Yakın Doğu Enstitüsü Kıbrıs’ın 
da içinde bulunduğu bölgenin 
güvenlik yapılanması konusunda 
yapılan çalışmalara ve projelere katkı 
koyacağı belirtildi.

Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’nun 
2020’deki Bölgesel Güvenliği İnşa 
Ediliyor
“2020’de Yakın Doğu ve Güney Asya 
Bölgesi” başlıklı stratejik çalışmalar 
zirvesi kapsamında oluşturulan Kuzey 
Afrika ve Levan Çalışma Grubu’nda 
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
İspanya, Kıbrıs, Libya, Mısır, Tunus, 
Türkiye ve Ürdün’den hükümet, 
düşünce kuruluşu ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri yer alıyor. 
Çalışma grubu IŞID, Levant ve Kuzey 
Afrika’daki bağlantıları, köktencilik 
ve radikalleşmeyle mücadelede 
hükümetler ve sivil toplum projeleri, 
bölgedeki yabancı savaşçılar, terörle 
mücadelede sınırötesi işbirliği ve 
koordinasyon, bölge ülkeleri ve 
uluslararası toplumu kapsayan bölge-
sel işbirliği yapılarının oluşturulması, 
sivil toplum ve düşünce kuruluşlarını 
da içine alan ulusal ve bölgesel prob-
lem çözücü yapıların kurulması, IŞID 
başta olmak üzere terör örgütlerine 
katılma potansiyeli taşıyan gençlere 
yönelik alternatif mesaj üretiminin 
sağlanması, din atıflı terörün engel-
lenmesine yönelik çalışmaların 
gerçekleştirilmesi, çeşitli ülkelerde 
terör örgütü mensuplarının düşünsel 
rehabilitasyonunu gerçekleştirmek 

2020 yılı vizyonunu oluşturmak 
doğrultusunda sistematik çalışmalar 
gerçekleştirmeye devam ede-
cekler. Biz de içinde yer aldığımız 
Kuzey Afrika ve Levant çalışma 
grubunda bölgenin güvenlik yeni 
haritasının çizimine birikimimiz ve 
alan tecrübemizle katkı koyacağız. 
Bu çerçevede birlikte çalışmakta 
olduğumuz düşünce kuruluşları ve 
sivil toplum örgütleri bölgede yıllardır 
yalnızca kuramsal boyutta tartışan 
ve düşünce üreten değil, bizzat 
alandan somut verilere dayalı olarak 
kotarılan önemli projelere imza atmış 
kuruluşlardır. Bu kuruluşlarla birlikte 
böyle önemli bir misyonu yerine 
getirme çabasının etkin ve belirleyici 
bir parçası olmak bizler açısından 

üzere barış ve şiddetsizlik odaklı 
din insanlarının yetiştirilmesi, bu 
ülkelerdeki halkalrın dini daha 
doğru öğrenebilmeleri için sanal 
ortamları da etkin kullanan din eğitim 
merkezlerinin faaliyete geçirilmesi, 
terör kurbanlarının rehabilitasy-
onu için hükümet-sivil toplum ve 
düşünce kuruluşları koordinasyo-
nunda programların oluşturulması, 
gençliği kucaklayan yeni toplumsal 
sözleşmelerin hükümetlerce hayata 
geçirilerek gençlerin kendilerini 
toplumdan dışlanmış hissetme-
lerinin önüne geçilmesi, terörü 
reformların gerçekleşmemesinn bir 
mazereti görmeyerek bölge ülkeler-
inde başlayan reform süreçler-
inin hızlandırılması, ülkelerarası 
ikili anlaşmalar yerine teröre karşı 
çoklu işbirliği yapılarına işlerlik 
kazandırılması gibi konular üzerinde 
politika üretmeye yönelik sistematik 
çalışmalar yapıyor.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: 
“2020’nin yeni bölgesel güvenlik 
yapılanmasında Kıbrıs merkezi bir 
öneme haiz”
“2020’de Yakın Doğu ve Güney 
Asya Bölgesi” güvenlik ve strate-
jik çalışmalar zirvesinin bölge 
güvenliğinin geleceğine yönelik 
kaygıları gidermeye yönelik çalışmalar 
yapan kuruluşları bir araya getirdiğini 
kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. KOLDAŞ zirve kapsamında yer 
aldıkları çalışma gruplarında ve 
yaptıkları görüşmelerde Kıbrıs’ın 
bölge güvenliğindeki merkezi 
önemine vurgu yaptıklarını ifade etti. 
Kıbrıs’ın bölge güvenliğinin yeniden 
yapılanmasında önemli bir yeri 
olacağını muattaplarına ilettiklerini 
belirten Doç. Dr. KOLDAŞ bu anlamda 
bölgenin geleceğini şekillendirecek 
stratejik değişimler bağlamında 
Kıbrıs’ın olası rolünün üzerinde 
önemle durulması gerektiğine işaret 
etti. Bölge güvenliğindeki değişim 
ve dönüşümlerin Kıbrıs’ı yakından 
etkileyeceğinin altını çizen Doç. Dr. 
KOLDAŞ, “Strateji Çalışmaları Zirvesi 
kapsamında oluşturulan çalışma 
grupları özellikle Yakın Doğu ve 
Güney Asya bölgesinde güvenliğin 

ziyadesiyle önemlidir. Önümüzdeki 
dört yıl içinde ortaya koyacağımız 
çalışmalarla Kıbrıs’ın ve bölgenin 
güvenlik bağlamındaki değişim, 
dönüşüm ve süreklilikleri ko-
nusunda sistematik çalışmalar 
yapmaya vebu çalışmaları hem 
ülke kamuoyuyla hem de stratejik 
çalışmalar ağı aracılığıyla dünyadaki 
paydaşlarımızla paylaşmaya devam 
edeceğiz. Böylelikle bölgemizde ve 
ülkemizde artan güvenlik kaygılarının 
giderilmesi doğrultusunda yapısal 
politikaların üretilerek bu yönde 
gerekli adımların atılması konusunda 
katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Temel Sekreterlik 
ve Bilgi Yönetimi 

eğitimi tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü 
“2016 Strateji Çalışmaları Zirvesi” kapsamında 

gerçekleştirilen güvenlik ve strateji çalışmalarına 
Kıbrıs’tan katılan tek düşünce kuruluşu oldu.
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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Suat İ. GÜNSEL’in Onursal 
Başkanlığında ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL’in 
katkılarıyla, Türkiye Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ile 
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 
“4. Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” 
konulu uluslararası konferansı, Yakın 
Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansın Düzenleme Kurulu ve 
Uluslararası Bilim Kurulunda 35’i 
yabancı ülkelerden 68 üst düzey 
yönetici ve bilim insanı yer aldı.

Konferans Başkanlığını Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit 
HASSAN, Düzenleme Kurulu Onursal 
Başkanlığını Zemin Mekaniği ve 
Temel Mühendisliği Türk Milli 
Komitesi Onursal Başkanı ve Boğaziçi 
Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. 
Ergün TOĞROL yaptı. Türkiye Zemin 
Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza 
ÇİNİCİOĞLU ile Yakın Doğu Üniver-
sitesi Deprem ve Zemin Araştırma 
ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin 
Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 
öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit ATALAR 
Düzenleme Kurulu başkanlıklarını 
yürüttü.

Uluslararası Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Birliği (ISSMGE) 
himayelerinde gerçekleştirilen kon-
feransa Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Dünya Birliği resmi 
temsilcisi olarak Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliği Avrupa 
Başkanı Prof.Dr. Antonio Gens, Zemin 
Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 
Afrika Başkanı Prof. Dr. Fatma BA-
LIGH, Türkiye Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Derneği Başkanı 
ve Konferans Düzenleme Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 
ile dünyadan ve Türkiyeden üst düzey 
yönetici, bilim insanı ve uygulayıcılar 
yanında Kuzey Kıbrıs’tan da yoğun bir 

sunumları ile katkı koydular.

Konferansın Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Cavit ATALAR;
“Kıbrıs üç kıtanın kesiştiği noktada 
yer almaktadır. Kıbrıs zeminlerinin 
özellikleri de ilgi çekmektedir. Bu 
kadar tanıdık yüzler gördüğüm için de 
memnunum. Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kurucu Rektörü Sayın Suat İ. 
GÜNSEL’e, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL’e katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Tür-
kiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Derneği Başkanı ve 
üyelerine, YDÜ Rektörü Sayın Prof. 
Dr. Ümit HASSAN’a, YDÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ’a 
ve siz değerli katılımcılara teşekkür 
ediyorum” dedi.

Türkiye Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği Derneği 
Başkanı ve Konferans Düzenleme 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feyza 
ÇİNİCİOĞLU ise;
“Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler 
uluslararası konferanslarına 
Yakın Doğu Üniversitesi çok iyi ev 
sahipliği yapmaktadır. Kıbrıs’ın 
antik çağlarda merkezi bir konumda 
olması bu konferansların cazibesini 
artırmaktadır. Yakın Doğu Üniversites-
ine ve Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Birliğine, başkan ve 
başkan yardımcılarına konferansımızı 
destekledikleri için teşekkür ederim. 
Türkiye Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Derneği 1946 
yılında kurulmuş birliğin ilk ve en 
önemli derneklerinden birisidir. Çağrılı 
konuşmacılara katkılarında dolayı 
teşekkür ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ;
“Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler 
uluslararası konferanslarına 13 yıl 
önce başladık. Üniversitemizde bu 
geçen süre içerisinde çok önemli 
gelişmeler oldu. Bu konferansları 
gerçekleştirmek bizim için büyük bir

katılım oldu.

Konferansta 25 oturumda sekiz 
davetli bildiri ve dört özel bildiri 
olmak üzere Uluslarası Bilim Kurulu 
tarafından kabul gören 104 bildiri 
iki gün boyunca büyük salonda ve 
aynı anda dört ayrı salonda sunuldu. 
Konferansta sunulan bildiriler 800 
sayfalık bir kitap olarak yayınlandı. 
Konferans 50 ülkeden 500’e yakın 
bilim insanı ve uygulayıcının katkı ve 
katılımı ile gerçekleştirildi. Üçüncü 
gün teknik gezi ile sona erdi. Gezide 
asrın projesiyle Türkiyeden boruyla 
gelen suyun Kuzey Kıbrıs’a ulaşma 
noktası, Geçitköy göleti, Girne, 
Lefkoşa ve Gazimağusa’nın tarihi 
binaları gezildi.

Konferansa Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği Derneği 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Ergün 
TOĞROL, Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Avrupa Başkanı 
Prof. Dr. Antonio GENS, İspanya, 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği’nde kitabı en fazla 
okutulan dünya otoritesi Prof. Dr. 
Braja M. DAS, Amerika, Amerikan 
Jeoloji Kurumu Deprem Bölümü ve 
Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Thomas L. HOLZER, Amerika, Kore 
Geoteknik Derneği Başkan Yardımcısı 
ve 2017 de gerçekleştirilecek 19. 
Uluslararası Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği Konferansı 
Başkanı Prof. Dr. Dong-Soo KIM, 
Kore, Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Avrupa eski Başkanı 
Prof. Dr. Ivan VANICEK, Çek Cumhuri-
yeti, Geomechanics for Energy and 
the Environment dergisinin editörü 
ve enerji geotekniği konusunda 
en önemli otoritelerden Prof. Dr. 
Lyesse LALOUI, İsviçre, Darmstadt 
Enerji Merkezi Direktörü ve Darm-
stadt Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Rolf KATZENBACH, Almanya 
çağrılı konuşmaları ile ZETAŞ Zemin 
Teknolojilerinden Prof. Dr. Turan 
DURGUNOĞLU, SMP Mühendis-
likten Prof. Dr. Mete ERDEMGİL, 
Geogrup’tan Orhan İNANIR ve 
Kasktaş’tan Dr. Rasin DÜZCEER özel 

gururdur. Özel teşekkürlerimi 
Türkiye Zemin Mekaniği ve Ge-
oteknik Mühendisliği Derneği 
Başkanı ve üyelerine, Avrupa ve 
Asya başkanlarına sunuyorum. 
Bizler, üniversitemiz, Kıbrıslı Türkler 
ve ülkemiz için iyi izlenimlerle 
ayrılmanızı diliyorum. Bu konfer-
ansa ev sahipliği yapmaktan çok 
memnunuz. Katkılarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum. Genç 
araştırmacıların çok şanslı olduğuna 
inanıyorum.”

“Üniversite olarak genç 
araştırmacıları bu konferanslara 
katılmak için teşvik ediyoruz. 
Deneyimli hocalarla tanışma fırsatı 
buluyorlar. Çok güzel bir konferans 
oldu. Üniversitemizden ve ülkemizden 
iyi izlenimlerle ayrılmanızı bekliyoruz. 
Katkı koyan herkese bilhassa Avrupa 
ve Afrika başkanlarına teşekkür 
ediyorum. 2020’de 5. Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni 
Gelişmeler” konulu uluslararası 
konferansına hepinizi bekliyoruz.” 
dedi.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Afrika Başkanı Prof. 
Dr. Fatma BALIGH;
“Konferansa davet edildiğim için 
memnuniyetimi belirtmek istiyorum. 
İlk defa Kıbrıs’a geliyorum. Genç 
üyelerimizi teşvik için bizlerde 
çaba göstermekteyiz. İyi başlayan 
konferansın daha iyiye gideceğine 
inanıyorum. Kıbrısa ilk defa gelen biri 
olarak ne kadar memnun kaldığımı 
belirtmek istiyorum. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde bu kadar çok Afrikalı 
öğrenci olmasına da sevindim. Türk 
misafirperverliğinden çok memnu-
num.”

Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Dünya Birliği resmi 
temsilcisi olarak Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliği Avrupa 
Başkanı Prof. Dr. Antonio GENS;
“Konferansa davet edildiğim için ve 
Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Birliğini temsil ettiğim 
için memnunum. Kıbrıs üç kıtanın 
kesişme noktasıdır. Bu noktalar yeni 
fikirlerin sunulduğu ve gelişmelerin 
tartışıldığı yerlerdir. Bu konferans 
önemini ispatlamış bir konferanstır.”

“Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Avrupa konferansları 
takviminde yerini almış bir konfer-
ans oldu. Her iki düzenleme kurulu 
başkanına teşekkür ederim. Üniver-
siteyi tebrik ederim. Çok başarılı ve 
etkili bir konferans gerçekleştirdiler. 
Katılımcıların çok değişik ülkelerden 
ve değişik sahalardan gelmeleri 
beni memnun etti. Beni en fazla 
sevindiren ise genç araştırmacıların 
yoğun bir şekilde katılımları oldu. 
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YDÜ, uluslararası bir 
konferansa daha ev sahipliği 
yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı öğretim görevlisi 
Piyanist Uzm. Atakan SARI Çin’de 
gerçekleşen müzik haftasında yer 
aldı.

Uzun yıllardır dünyanın pek çok 
yerinde, kendini yeni müziğin 
tanıtımına adamış Yeni Müzik 
Kooperatifi’nin bu yıl Çin turne-
sindeki piyanisti Atakan SARI oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Hüseyin 
SERMET ve Gürer AYKAL gibi devlet 
sanatçılarını da misafir eden ekibin 
bu yıl Guangxi Fine Arts University, 
China-Asean Music Week 2016 
kapsamında üç konseri oldu.

İlk konser, Atakan SARI’nın 
geçen yıl aynı festivalde ‘en iyi 
piyano kompozisyonu ödülüne 
layık görülen parçayı solo olarak 
seslendirmesiyle başladı. 2. gün, 
Yeni Müzik Kooperatifi’nin Atakan 
SARI’nın katılımıyla Türk, Çinli ve 
Amerikalı bestecilerin eserlerinin 
ilk defa seslendirildiği oda müziği 
konseri ve son olarak, 3. gün, Ata-
kan SARI’nın bas Uğur OKAY’a eşlik 
ettiği şan müziği konseriyle festival 
son buldu. Dünyanın Amerika ve 
Avrupa dahil pek çok ülkesinden 
ekibin konuk olduğu bu festivalde 
Atakan Sarı’nın da dahil olduğu 
ekip, önümüzdeki 3 yıl için sırasıyla 
Pekin, Tayvan ve Hong Kong festi-
vallerine de davet edildi.

Çin’de Yakın Doğu 
melodileri yükseldi

YDÜ Müzik Öğretmenliği Öğretim Görevlisi 
Piyanist Uzm. Atakan SARI Çin’de Konser Verdi

Birliğimizin emin ellerde olduğunu 
gördüm. Konferansın kaliteli ve 
başarılı olduğunu yönetim kurulu-
muza bildireceğim” dedi.

Türkiye Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği Derneği 
Başkanı ve Konferans Düzenleme 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feyza 
ÇİNİCİOĞLU;
“Bilimsel olarak çok başarılı bir kon-
ferans oldu. Çağrılı konuşmacıların 
konuşmaları mükemmeldi. Tüm

Kore Geoteknik Derneği 
Başkan Yardımcısı ve 2017 de 
gerçekleştirilecek 19. Uluslararası 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Konferansı Başkanı 
Prof. Dr. Dong-Soo KIM;
İkinci defa Kıbrıs’a geldiğini 
belirterek, bir önceki konferansa 
da katıldığını, Türklerin ve Koreli-
lerin birbirlerini kardeş gördüğünü 
bunuda Kore savaşında omuz omuza 
verdikleri mücadeleyle başladığını 
vurguladı. YDÜ ve Türkiye Zemin

Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 
Derneğine teşekkür eden Prof.Dr. 
Dong-Soo KIM gelecek yıl Kore’de 
gerçekleştirecek 19. Uluslararası 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği Konferansına 
katılımcıları davet ederek 
konuşmasını sonlandırdı.

sunumlar iyi bir şekilde sunuldu 
ve tartışmalar çok verimli oldu. 
Katkı koyan herkese Türkiye Zemin 
Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Derneği adına teşekkür ediyorum” 
dedi. Prof. Dr. ÇİNİCİOĞLU başarılı 
çalışmalarından dolayı Düzenleme 
Kurulu başkanı Prof. Dr. Cavit 
ATALAR’a ve YDÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ’a birer 
teşekkür plaketi takdim etti.

Yrd. Doç. Dr. Ertem 
Nalbantoğlu’ndan 

solo keman konseri

Müzik Vakfı’nın K.K.T.C 
Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI 
himayelerinde düzenlediği 20. Kuzey 
Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik 
Festivali kapsamında, KTBK Bölge 
Bandosu Konserlerine solo kemancı 
olarak katılan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim 
Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ertem 
NALBANTOĞLI’nun performansı 
dinleyiciler tarafından büyük beğeni 
topladı.

İlki protokol için, ikincisi ise halka 
açık olarak gerçekleşen konserl-
erde Şef Hasan GÜRBÜZ yöneti-
minde Ertem NALBANTOĞLU’nun 
yanısıra soprano Dilşad ASADOVA 
ve Emrah DABAN’ın da yer aldığı 
belirtildi. Festival koordinatörü 
Yılmaz TANER KKTC’de uluslararası 
festivallerde performansı beğenilen 
kemancılarımızın olmasının 
gurur verici olduğunu belirtti ve 
Nalbantoğlu’nu bir sonraki Bellapais 
Müzik Festivali’nde çalması için 
davet etti.

Yeniasır, iki uluslararası 
dergide hakemlik yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç Dr. Mustafa YENİASIR, 
Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsünün 
yayınladığı “Türk Dünyası 
İncelemeleri” ve Türk Dil Kuru-
munun yayınlamış olduğu Türk 
Dünyası Dil ve Edebiyat dergilerinde 
hakemlik yaptı.

Yaz ve Kış olmak üzere yılda iki 
sayı yayımlanan Türk Dünyası 
İncelemeleri ile Türk Dünyası Dil ve 
Edebiyat dergileri, Türk dünyasının 
kültürel zenginliklerini bilimsel 
ölçütler içerisinde ortaya koymak ve 
Türk dünyasıyla ilgili uluslararası 
düzeyde yapılan bilimsel 
çalışmaları kamuoyuna duyurmak

adına çok önemli bir işlevi yerine 
getirmektedirler. Bununla birlikte 
her iki dergide de Türk yazı dilleri,
lehçeleri ile edebiyatlarının 
tarihi ve günümüzdeki özelliklerini, 
eserlerini, yazarlarını, sorunlarını 
ele alan bilimsel çalışmalar 
yayınlanmaktadır.

Türk Dünyası İncelemeleri 
dergisi “ULAKBİM, ASOS, CEEOL, 
INDEKCOPERNİCUS, MLA, PECYA, 
TURKOLOGISCHER” Türk Dünyası 
Dil ve Edebiyat dergisi ise “ASOS, 
SOBIAD” gibi önemli indeksler 
tarafından taranmaktadır. Her iki 
dergi de yayımlandıktan kısa bir 
süre sonra, yayın kurulu tarafından 
belirlenen kütüphanelere ve 
uluslararası indeks kurumlarına 
gönderilmektedir.
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YDÜ, Sorbonne’de 
temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencileri ‘Askıda Dondurma Var’ 
projesini gerçekleştirdi.

Bir ay boyunca gönüllü öğrenciler 
tarafından askıya asılan dondur-
malar, yaza merhaba etkinliğinde 
Gençlik Dairesi Lefkoşa Surlariçi 
Gençlik Merkezi’ndeki 120 
öğrenciye ikram edildi.

‘Paylaşmayı Seviyoruz’ sloganıyla 
planlanıp uygulanan projenin 
danışmanlığını YDÜ İletişim 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Ufuk 
ALTUNÇ yaptı. ALTUNÇ, projede

paylaşma kültürünün güzel 
örneklerinden olan ısmarlama 
geleneğini yaşatmayı 
amaçladıklarını, yazın müjde-
cisi, küçükten büyüğe herkesin 
çok sevdiği geleneksel olarak 
hazırlanan külahta dondurmaları 
eğlenceli bir etkinlikle çocuklara 
ikram ettiklerini söyledi.

Yaza merhaba etkinliğinde ayrıca 
jonglör gösterisi yer alırken, ip 
atlama, yakan top, ip çekme, 
tek ayak gibi çocuk oyunları da 
oynandı. Yüz boyama ve resim 
çizme yarışmaları gerçekleştirildi.

YDÜ’lü öğrenciler 
paylaşmayı seviyor
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Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Slobodan 
İLİÇ, dünyanın en prestijli üniver-
sitelerinden Paris Sorbonne’nin 
davetlisi olarak, “LesMotsduDésir. 
La langue de l’érotismearabe et ses 
traductions” (Şehvetin Sözleri. Arap 
Erotizmin Dili Ve Tercümeleri) adlı 
konferans çerçevesinde, “Nuzhat 
al-Nufus, Promenade of the Soul, 
Masterpiece of the Bride, and the 
Islamic Science of Lust” (Nuzhat 
al-Nufus, Nefsin Gezisi, Gelinin 
Şaheseri Ve İslam’da Şehvet Bilimi) 
adlı tebliğini sunduğu bildirildi.

Dr. İLİÇ, tebliğinin konusunu 
oluşturan 13 yy.’a ait, yazarı bilin-
meyen ve ancak bir tek, Saraybosna 
Şarkiyat Enstitüsü’nde 16 yy.’a 
ait Osmanlı el yazma nushasında 
bulunan “Nuzhat al-nufuswatuhfat 
al-‘arus” adlı Arapça cinsellik ve 
kadın erkek ilişkilerini irdeleyen eseri 
ilk kez kendisi tarafından gün yüzüne 
çıkartılıp bilim dünyasına

kazandırıldığını paylaştı. Eserin kritik 
edisyonu ve İngilizce tercümesini 
yayına hazırlayan Dr. İLİÇ, kitabın 
içeriğinden ve eserin Arap, İran ve 
Osmanlı erotik edebiyatı çerçeves-
indeki yerinden bilgiler aktardığı 
belirtildi.

Fransa Medyasının Büyük İlgi 
Gösterdiği Konferansta YDÜ Öğrt. 
Üy. Dr. İLİÇ’in Bildirisi Olağanüstü 
İlgi Gördü
Paris Panthéon-Sorbonne Üniver-
sitesi ve Arap Dünyası Enstitüsü 
(Institutdumondearabe) işbirliğinde 
gerçekleştirilen uluslararası konfer-
ans, Fransa medyasında da büyük ilgi 
gördü. İslam dünyasında ve özellikle 
klasik (9-13 yy) Arap edebiyatında 
cinsellik konuları irdelenen konferan-
sta Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, 
İsveç, İspanya, ABD, Mısır ve Tunus 
gibi farklı ülkelerden ve Harvard, 
Sorbonne, NYU, UCLA, SOAS vb. 
sayılı üniversitelerden gelen toplam 
21 konuşmacı arasında Dr. İLİÇ’in 
tebliği olağanüstü ilgi çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Güvenlik Akademisini 
başarıyla tamamlayan katılımcılara 
sertifikaları törenle verildi. YDÜ 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ile Yakın 
Doğu Enstitüsü Danışmanı Ercan 
ÇİTLİOĞLU tarafından yürütülen ve 
Türkiye ile Kıbrıs’tan konularında 
uzman akademisyen, üst düzey 
bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve 
uygulayıcıların konuşmacı oldukları 
“Güvenlik Akademisi” kısa dönemli 
eğitim programı 12 hafta boyunca 
güvenliğin farklı alanlarında birçok 
uzmanı program katılımcıları ile 
buluşturdu.

Güvenlik Uzman Akademisyenler 
ve Uygulayıcılar ile Tartışıldı
Açılışını TBMM eski Başkanı Cemil 
ÇİÇEK’in yaptığı, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik 
Akademisi’nde çalışmalarının önemli 
uzman veuygulayıcıları olan Bilgi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus 
Prof. Dr. İlter TURAN, Kadir Has 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ahmet K. HAN, Prof. Dr. Kadir Has 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Mitat 
ÇELİKPALA, Cumhurbaşkanlığı Eski 
Sözcüsü Ergün OLGUN, Eme-
kli Büyükelçi Onur ÖYMEN, TOBB 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Nihat Ali ÖZCAN, Ercan ÇİTLİOĞLU, 
Enerji Uzmanı Necdet PAMİR, Enerji 
Uzmanı ve Danışmanı Faruk DEMİR, 
Uluslararası Startejik Aaraştırmalar 
Kurumu Araştırmacısı (USAK) Yavuz 
YENER, USAK Araştırmacısı Reyhan 
GÜNER, Emekli Büyükelçi Ertuğrul 
KUMCUOĞLU, Emekli Büyükelçi Murat 
ÖZÇELİK, ORSAM Başkanı Doç. Dr. 
Şaban KARDAŞ, TOBB Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun 
YALÇINKAYA, Emekli Büyükelçi 
Osman KORUTÜRK, STRATIM İcra 
Direktörü Suat KINIKLIOĞLU, ODTÜ 
Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi, 
Doç. Dr. Hayriye Kahveci ÖZGÜR, 
YDÜ Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Nur KÖPRÜLÜ, Hürriyet Gazetesi 
Yazarı Erdal SAĞLAM, KKTC Rekabet 
Kurulu Başkanı Yenal SÜREÇ, YDÜ 

BEKTAŞ: “Güvenlik Çalışmalarına 
Ve Ülke Güvenliğine Önemli Katkı”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 
Güvenlik Akademisi programı 
çerçevesinde güvenliğin daha önce 
detaylı bir şekilde incelenmemiş 
konularının Kıbrıs ve Türkiye’den 
programa katılan önemli isim-

lerle değerlendirildiğinin altını çizdi. 
Güvenlik Akademisi kapsamında 
birçok önemli güvenlik konusunun ve 
bu konuların KKTC’ye yansımalarının 
değerlendirildiğini ifade eden 
Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi 
yönetimi olarak Güvenlik Akademisi 
gibi uygulamaya yönelik eğitim 
programlarının zenginleştirilerek 
devamlılığının sağlanması ko-
nusunda gerekli her türlü imkanı 
sunmaya devam edeceklerini belirtti. 
Güvenlik Akademisinin ikincisinde 
güvenliğin felsefik boyutları ile 
çevre güvenliği ve küresel ısınma 
konularına da değinilmesinin önemine 
vurgu yapan Prof. Dr. BEKTAŞ, bu 
programın güvenlik çalışmalarına, 
ülke güvenliğine, tüm topluma ve 
katılımcılara önemli kazanımlar 
sağlamayı sürdüreceğini dile getirdi. 
Güvenlik Akademisi programının 
katılımcılarda bir alışkanlık yarattığını 
da vurgulayan Prof. Dr. BEKTAŞ 12 
hafta boyunca Cumartesi sabahları 
gerçekleştirilen seminerlerin kendisi 
başta olmak üzere tüm katılımcıların 
haftalık programlarının önemli bir 
parçası haline geldiğini ifade etti.

irdelendiğini ifade etti. Güvenlik Aka-
demisinin ikincisinin ve üçüncüsünün 
çalışmalarına başlandığını kaydeden 
ÇİTLİOĞLU önümüzdeki dönemde 
güvenliğin derinliğine analiz 
edilmemiş konularında özelde pro-
gram katılımcılarını genelde ise tüm 
kamuoyunu bilgilendirmeye devam 
edeceklerini vurguladı. Güvenliğin

akademiye katılan ve katkı koyan 
herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu 
Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü 
Güvenlik Akademisi programını 
tamamlayarak sertifika almaya hak 
kazanan katılımcılara belgeleri Yakın 
Doğku Üniversitesi Rektör Yardımcısı

YDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Direnç KANOL gibi önemli isimler 
konuşmacı olarak yer aldı.

Güvenliğin Farklı Alanları Ve 
Boyutları İrdelendi
12 Hafta süren programda 
güvenliğin ekonomik, politik, 
çevresel, siber ve askeri alanlar 
gibi farklı boyutları katılımcılarla 
birlikte derinliğine değerlendirildi. 
Program kapsamında güvenlik 
kavram ve kuramları,güvençlik 
tehdit algılamalarında değişim 
ve dönüşümler, KKTC’de güvenlik 
sorunu bağlamında olası tehditler, 
uluslararası kuruluşlar ve güvenlik, 
BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin 
güvenlik politikaları, NATO’nun 
güvenlik politikaları ve stratejik 
konsepti, AB’nin ortak güvenlik ve 
savunma politikası; Güvenlik ve 
İstihbarat 21’nci Yüzyılda Güvenlik ve 
İstihbarat, Vizyoner ve Stratejik enerji 
güvenliği, Ortadoğu’da petrol-doğal 
gaz–güvenlik ilişkisi; Akdeniz ve 
Karadeniz’de enerji güvenliği; enerji 
transfer yolu ve terminal olarak Tür-
kiye ve Kıbrıs’ın konumu, uluslararası 
suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri; 
insan kaçakçılığı ve göçler; siber 
gücün mobilizasyonu; siber savaş, 
siber güvenlik, e-Devlet, KKTC’de 
siber güvenlik altyapısı, KKTC-
Ortadoğu ülkeleri ilegüvenlik İlişkileri, 
KKTC-Kafkasya ve Türkî Cumhuri-
yetlerle güvenlik ilişkileri, KKTC-ABD 
güvenlik İlişkileri, KKTC–Yunanistan–
Güney Kıbrıs güvenlik İlişkileri, Arap 
Kalkışması Sonrası KKTC–Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika güvenlik İlişkileri, 
İran–Suriye–Irak’taki Gelişmeler 
ve KKTC’ye etkileri, Akdeniz’de Yeni 
İttifaklar ve KKTC’ninosyo-ekonomik, 
sosyo-politik güvenliğine yansımaları, 
Akdeniz’in yeni jeopolitiğinde 
Kıbrıs’ın/KKTC’nin Jeostratejik 
öneminde değişim ve dönüşümler, 
çözüm/çözümsüzlük üzerine 
senaryolar”, ekonomi güvenliği ve 
KKTC’nin ekonomik durumu gibi konu 
başlıkları katılımcıların etkin katkıları 
ile değerlendirildi. 

KOLDAŞ: “Katılımcılarla Bir-
likte Dünya, Bölge, Ülke ve İnsan 
Güvenliğinin Düşünsel Haritasını 
Çizdik”
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Güvenlik Akademisinin 
güvenlik çalışmalarına yeni bir soluk 
ve derinlik getirdiğini ifade eden YDÜ 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Umut KOLDAŞ, güvenlik ile ilgili 
çok değerli seminer ve çalışmaların 
olduğunu ancak bunların Güvenlik 
Akademisinde olduğu gibi sistematik 
bir yapıya bürünmesinin ayrı bir 
önem arz ettiğini vurguladı. Güvenlik 
Akademisi çerçevesinde güvenliğin 
yaşamın tüm alanlarını etkileyen 
bir konu olduğunu katılımcılarla bir 
düşünce sistematiği rehberliğinde 
değerlendirdiklerini kaydeden Doç. 
Dr. Umut KOLDAŞ, bunun güvenliğin 
çok boyutlu anlaşılması açısından 
önemine dikkat çekti. Bu bağlamda 
askeri güvenliğin yanısıra ekonomik, 
siyasi, sosyal ve siber güvenlik 
gibi yaşamsal öneme haiz güven-
lik alanlarında önemli uzmanları 
konuk ettiklerini ifade eden Doç. Dr. 
KOLDAŞ, katılımcılar ile etkileşimli 

bir şekilde bu güvenlik konularını da 
çok boyutlu bir şekilde irdelediklerini 
belirtti. Güvenlik Akademisi programı 
kapsamında yapılan tartışmaların 
bir rapora dönüştürülerek KKTC 
Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlara iletileceğini 
dile getiren Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, 
burada katılımcılar ve uzman-
larla çizilen bu düşünsel haritanın 
güvenliğin daha iyi anlaşılması, 
kavramsallaştırılması ve uygulamaya 
yönelik doğru güvenlik politikalarının 
üretilerek hayata geçirilmesinde 
önemli katkılar sunacağına inandığını 
vurguladı.

ÇİTLİOĞLU: “Güvenliğin Farklı 
Alanlarını Çok Yönlü Bir 
Şekilde Konunun Uzmanları İle 
Değerlendirdik”
Güvenlik kavramının ve kuramlarının 
soğuk savaş sonrasında oluşan 
güvenlik ortamında yeni bir 
bakış açısı ve anlayışla yeniden 
değerlendirildiğinin altını çizen 
ÇİTLİOĞLU, Güvenlik Akademisi 
programı çerçevesinde güvenlik 
konularının çok yönlü bir şekilde

klasik yaklaşımlarının ötesinde çok 
boyutlu bir analiz çerçevesinde konu-
nun uzmanları ile tartışıldığı Güvenlik 
Akademisi’ne KKTC kamu kurum ve 
kuruluşlarından, sivil toplumdan ve 
akademisyenlerden kaydadeğer bir 
katılımın olduğunu memnuniyetle 
değerlendirdiklerini ifade eden 
ÇİTLİOĞLU bu bağlamda

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Yakın Doğu 
Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, Yakın 
Doğu Enstitüsü Danışmanı Ercan 
ÇİTLİOĞLU, Yakın Doğu Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi 
Erhan AYAZ tarafından takdim edildi.

Kıbrıs’ın ve dünyanın 
güvenliği için çalışacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde 
Katılımcılar Sertifikalarını Aldılar.
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ÇAĞLAR Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü Başkanı Işık EYİGÜNGÖR’ün 
katıldığı törenle kendisini Yakın 
Doğu Üniversite’li yapan sözleşmeyi 
imzaladı.

A Milli Takım’ın Vazgeçilmezler-
inden
Alt yapılarda giymeye başladığı Tür-
kiye Kadınlar Milli Takımı formasıyla 
o günlerden itibaren Milli Takım’ın 
vazgeçilmezlerinden olan 1.90 
boyundaki forvet Bahar ÇAĞLAR, 
2015-2016 sezonunda Galatasaray 
forması ile Bilyoner.com Kadınlar 
Basketbol Ligi’nde 9.3 sayı, 3.6 
ribaund, 2.6 asist, Kadınlar Türkiye  
Kupası’nda ise 5,7 sayı, 3,7 ribaund 
ve 1,0 asist ortalamaları ile mücadele 
etti. 2016 yılı Olimpiyatlar eleme 
maçlarında da Milli takım formasını 
terleten Bahar ÇAĞLAR, 6,0 sayı, 5,5 
ribaund ve 1,0 asist ortalamaları ile 
oynadı. EuroBasket 2017 elemeler-
inde 4 maça çıkan deneyimli oyuncu, 
sahada bulunduğu 35,1 dakikada

boyunca Tarsus Belediye (Adana 
ASKİ), TED Ankara Kolejliler, OGM 
Orman Gençlik, Hatay Büyükşehir 
Belediyesi ve Mersin Büyükşehir 
Belediyesi takımlarında forma giydi. 
2012-2013 sezonunda EuroCup’ta 
TED Ankara Kolejliler formasıyla 
parkeye çıkan Duygu FIRAT, oynadığı 
6 maçta maç başına 22,5 dakika 
sahada verdiği mücadelede 10,3 sayı,  
6,3 ribaund ve 0,8 asist ortalaması 
kaydetti. 2015-2016 sezonunda 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde Mersin Büyükşehir Beledi-
yesi forması ile 3 sayı, 2 ribaund ve 
0.5asist ortalamaları ile mücadele 
etti. Kadınlar Türkiye Kupası’nda 3 
maçta oynayan Duygu FIRAT, 3,0 sayı, 
2,0 ribaund ve 0,3 asist ortalaması 
ile maç başına 12,7 dakika parkede 
kaldı. U16, U18, U20 ve 3×3 A Milli 
takımlarında yer alan Duygu FIRAT 
111 kez Milli takım formasını terletti.

Duygu FIRAT: “Sezon Sonunda Tüm 
Hedeflerimize Ulaşacağız”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden 
bünyesine kattığı Duygu FIRAT, sezon 
sonunda hedeflerine ulaşacaklarını 
söyledi. Genç oyuncu Duygu FIRAT 
sözlerine şöyle başladı, “Basketbol 
hayatımda şimdiye kadar birçok 
takımın formasını giydim. Fener-
bahçe altyapısından sonra yeniden 
Zafer KALAYCIOĞLU ile çalışmaktan 
son derece mutluyum. Ayrıca bu 
yıl çok yüksek hedefleri olan Yakın 
Doğu Üniversitesi formasını giyecek 
olmanın heyecanını yaşıyorum. Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin şampiyonluk 
yarışında, benim de payım olursa, çok 
sevineceğim. Yeni takımımda başarılı 
olmak için çalışmalara şimdiden 
başladım. İnşallah sezon sonunda 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm 
hedeflerimize ulaşırız” dedi.

13,5 sayı, 3,0 ribaund ve 2,2 asist 
ortalamalarını yakaladı. Bahar 
ÇAĞLAR’ın kariyerinde uzun yıllar 
formasını giydiği Galatasaray ile 
kazandığı Türkiye Ligi ve Tür-
kiye Kupası şampiyonluklarının 
yanı sıra EuroLeague ve Eurocup 
şampiyonlukları da mevcut.

Bahar ÇAĞLAR, ”Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne Borcumu 
Ödeyeceğim”
A Kadın Milli Takımımız’ın ve 
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Bahar 
ÇAĞLAR’ın imza attıktan sonra bir 
hayli heyacanlı olduğu gözlendi. 
Yeni oluşum içinde olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne gelmekten son derece 
mutlu olduğunu söyleyen Bahar 
ÇAĞLAR, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
hedeflerinin çok yüksek olduğunu 
biliyorum. Bu nedenle gelen transfer 
önerisini kabul ettim. Önümüzdeki 
yıl EuroCup, Bilyoner.com Kadınlar 
Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası’nda 
bizi çok zorlu bir süreç bekliyor. 

Murat TÜZÜNKAN: “Transferimi-
zin Takımımıza Hayırlı Olmasını 
Temenni Ediyorum”
Duygu FIRAT’ın Yakın Doğu 
ÜniversitesiKadın Basketbol Takımı’na 
transferi ile ilgili açıklamada 
bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
TÜZÜNKAN, “Takım olarak kendimize 
koyduğumuz hedeflere ulaşmak için 
çok sıkı çalışıyoruz. Yeni sezonda 
hedeflerimiz çok büyük ve kadromuzu 
bu hedeflerimiz doğrultusunda 
şekillendiriyoruz. Duygu FIRAT, uzun 
forvet pozisyonunda son derece 
başarılı ve potansiyeli yüksek bir 
oyuncu. Takımımıza güç katacak 
bir ismi daha renklerimize katmış 
olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı, EuroCup Ön Elemleri 
ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi öncesinde transferlerine hız 
kesmeden devam ediyor.

Transfer çalışmaları ile kadrosunu 
oluşturmaya ve güçlendirmeye devam 
eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı’nın son olarak 
geçtiğimiz sezon Hatay Büyükşehir 
Belediyesi forması giyen Anna 
VAJDA’yı transfer ettiği bildirildi.

Türkiye Ligi’ni Bilen ve Tecrübeli 
Bir Oyuncu…
Türkiye’de daha önce Fenerbahçe, 
Samsun Basketbol ve Adana BOTAŞ 

takımlarında forma giydi. Gizem 
BAŞARAN, 2015-2016 sezonunda 
Beşiktaş kadrosunda yer aldı ve 
EuroCup’ta oynadığı 9 maçta 3 
sayı, 2,8 ribaund ve 0,2 asist 
ortalamaları, Bilyoner.com Kadınlar 
BasketbolLigi’nde oynadığı 20 
maçta 2,4 sayı, 2,1 ribaund, 0,1 asist 
ortalamaları kaydetti. Aynı sezon 
Kadınlar Türkiye Kupası’nda 3 maçta 
mücadele eden Gizem BAŞARAN, 0,7 
sayı ve 2,0 ribaund ortalamaları ile 
oynadı.

Gizem BAŞARAN: “Hedefim A Milli 
takım forması”
24 yaşındaki Gizem BAŞARAN, 
hedeflerinin büyük olduğunu 
söyledi. “Çok iddialı bir takım 
olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
geldiğim için mutluyum. Galatasaray 
altyapısında basketbola başladım. 
Galatasaray’da ilk hocam olan Zafer 
KALAYCIOĞLU ile yıllar sonra Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde buluşmam 
benim için çok önemli. Burada gerçek 
kimliğimi ortaya koyarak, A Kadın 
Milli Takım formasını giymek için, 
elimden geleni yapacağım” dedi…

Murat TÜZÜNKAN: “Gizem BAŞARAN 
takımıza çok faydalı olacak”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı’nın yeni transferi 
Gizem BAŞARAN ile ilgili açıklamada 
bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Murat 
TÜZÜNKAN; “Gizem BAŞARAN genç 
bir yetenek. Takımımızı birbirine 
uyumlu ve birbirini geliştirebilecek 
oyuncular ile kuruyoruz. Gizem de 
oyunu ile bizi güçlendireceğimize 
inandığımız bir oyuncu. Hedeflerim-
ize ulaşmak konusunda bize yardım 
edeceğine inanıyoruz. Kendini çok 
geliştiren bir oyuncu olduğu için 
bizimle birlikte hedeflerimize yürürken 
kendini de aynı oranda geliştireceğine 
inanıyoruz. Türk kadın basketbolu-
nun gelecek vaad eden en önemli 
uzunlarından Gizem’i transfer etme-
kten dolayı çok mutluyuz. Transfer-
imizin takımımıza ve kendisine hayırlı 
olmasını dilerim” dedi.

Çağın KESKİN: “Kendini ve 
takımımızı geliştireceğine 
inandığımız bir transfer yaptık”
İmza töreninde hazır bulunan Yakın 
Doğu Üniversitesi Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu üyesi Çağın KESKİN; 
“Genç yetenek Gizem BAŞARAN ile 
sadece bu sezon değil uzun yıllar 
çalışmayı umuyoruz. Geçtiğimiz 
sezon Beşiktaş forması ile başarılı 
maçlar oynayan Gizem, Bilyoner.
com Kadınlar Basketbol Ligindeki 
ikinci sezonumuzda takımımızın 
önemli bir parçası olacak. Onun ve 
diğer oyuncularımızın katkıları ile 

takımlarında oynayan ve 2015-2016 
sezonunda Bilyoner.com Kadınlar 
Basketbol Ligi’nde Hatay Büyükşehir 
Belediyesi takımında mücadele eden 
Anna VAJDA, uzun forvet pozisyonu-
nun başarılı isimleri arasında göster-
iliyor. 1983 doğumlu 1,91 boyundaki 
Anna VAJDA, 2015-2016 Bilyoner.com 
Kadınlar Basketbol Ligi’nde 10,9 sayı, 
9,7 ribaund, 2,8 asistve 39,7 dakika 
ortalamaları ile mücadele etti. Türkiye 
Kadınlar Türkiye Kupası’nda da 4 
maçta oynayan Anna Vajda 11,0 sayı, 
8,0 ribaund ve 2,5 asist ortalaması 
ile maç başına 35,5 dakika parkede 
yer aldı. 2014-2015 sezonunda 
EuroCup’ta 12,8 sayı, 10,8 ribaund ve 
1,0 asist ortalaması ile oynadı.

Başarılı olarak, bize maddi ve manevi 
destek veren Yakın Doğu Üniversitesi 
Yönetim Kurulu’na teşekkür etmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

Işık EYİGÜNGÖR: “Türkiye Kadın 
Basketbolunun Simge İsimlerinden 
Biri Olan Bahar ÇAĞLAR ile 
Anlaştığımız İçin Mutluyuz”
Bahar Çağlar transferi ile il-
gili açıklamada bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı 
Işık EYİGÜNGÖR, “Bahar ÇAĞLAR 
Türkiye’de kadın basketbolu denince 
akla gelen ilk isimlerden. Kariyeri ve 
yetenekleri tartışılmaz bir oyuncu. 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 
ve geçtiğimiz sezon uygulanmaya 
başlanan yeni statüsü ile EuroCup 
çok zorlu ligler. Bahar yetenekerleri 
ve tecrübesiyle bu güzel oluşumun 
kazanacağı başarılara koyacağı mak-
simum katkı ile kulubümüzün simge 
isimleri arasına adını yazdıracak. 
Kendisinin hem saha içinde hem 
de saha dışındaki lider karakteri ve 

yapacağı kaptanlık bizim için çok 
değerli ve önemli olacak. Transferin 
hem takımımıza hem de kendisine 
hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Murat TÜMER: “Avrupa 
Kupalarındaki Tecrübesi ile 
Takımımıza Ligin Yanısıra Eurocup 
Maçlarında da Güç Verecek Bir 
Oyuncu ile Anlaştığımız İçin 
Mutluyuz”
Anna VAJDA transferi ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Genel Koordinatörü Murat TÜMER, 
“Anna VAJDA, Bilyoner.com Kadınlar 
Basketbol Ligi’ne son derece hakim 
bir oyuncu. Bunun yanı sıra Avrupa 
Kupaları tecrübesi de üst düzeyde. Bu 
sezon oluşturduğumuz yeni organi-
zasyonun ilk yılı olmasına rağmen 
çok büyük hedefler belirledik. Lig 
öncesi en büyük hedefimiz EuroCup 
Ön Elemeleri’nde tur atlamak ve hem 
EuroCup’ta oynayabilmek hem de lige 
hızlı ve iddialı bir başlangıç yapmak. 

önümüzdeki sezonu planladığımız 
yerde tamamlayacağımıza eminim. 
Kendisine Yakın Doğu Üniversitesi 
forması altında başarılar diliyorum” 
dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi basketbol 
erkek takımı ABD’li basketbolcu Des-
mond LEE ile anlaşmaya vardı. Çok 
başarılı bir Kolej kariyerine sahip olan 
1.93 boyundaki oyuncu Ekim ayında 
adamızda olacak.

Kariyeri
• Desmond LEE kolej kariyerinin ilk 
iki Yılını New Mecsico Junior Colerge 
de geçirdi. Özellikle 2. Yılında 20.3 
sayı ve 5.1 ribaunt ortalaması ile All 
American Juco leauge 2. En iyi beşine 
seçildi. Daha sonra NCAA in en büyük 
kolejlerinden biri olan North Carolaina 
State Üniversitesine transfer oldu. 
Burada iki sezonda 64 maça çıktı 
bunların 19’unda ilk beş başlayarak 
6.0 sayı ortalaması tutturdu.

• 2015’te kolejden mezun olan Lee 
İngiltere Ligi takımlarından Surrey 
Scorcher takımında da forma giydi.

• 3 sayılık şutlarda yüksek isabet 
tutturabilen Desmond LEE hem 
guard hem de forvet pozisyonlarında 
oynayabiliyor.

Bu hedeflerimize bizi ulaştırabilecek 
bir oyuncu olduğuna inandığımız Anna 
VAJDA’yı takımımıza katmaktan mut-
luyuz. Transferimizin hem kendisine 
hem de takımımıza hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı’ndan yapılan açıklamada, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 
oyuncusu Duygu FIRAT’ın Yakın Doğu 
Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Ku-
rulu üyesi Murat TÜZÜNKAN ve kulüp 
sponsorlarından Metin KOCABAŞ’ın 
katıldığı törenle kendisini Yakın 
Doğu Üniversiteli yapan sözleşmeyi 
imzaladığı belirtildi.

Uzun Forvet Pozisyonunun Genç 
Yeteneklerinden…
Fenerbahçe’den Burhaniye Belediye 
takımına transfer olan 1990 doğumlu 
uzun forvet Duygu FIRAT, kariyeri 

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı, milli oyuncu Bahar 
ÇAĞLAR ile anlaştı. Yakın Doğu Üni-
versitesi Kadın Basketbol Takımı’nın 
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 
oyuncusu ve Türkiye Kadın Bas-
ketbol Milli Takımı’nın değişmez 
oyuncularından tecrübeli forvet Bahar 
ÇAĞLAR ile anlaştığı bildirildi. Bahar 

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı’nın geçtiğimiz 
sezon Beşiktaş forması giyen Gizem 
BAŞARAN ile anlaştığı bildirildi. Gizem 
BAŞARAN’ın imza törenine Yakın Doğu 
Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu üyeleri Murat TÜZÜNKAN ve 
Çağın KESKİN katıldılar.

Türk Basketbolu’nun Gelecek Vaad 
Eden En Önemli Uzunları Arasında
Galatasaray alt yapısında yetişen ve 
profesyonel kariyerine 2011-2012 
sezonunda Burhaniye Belediye 
takımında başlayan 1992 doğumlu 
genç pivot, Orduspor, Homend 
Antakya Belediyesi, Mersin Kurtuluş 
Spor, Mersin Basketbol ve Beşiktaş

Transferin flaş takımı YDÜ!

Anna VAJDA, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın 

Basketbol Takımı’nda
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Bahar ÇAĞLAR,
Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi 
Gizem BAŞARAN ile 

Anlaştı

Desmond LEE, YDÜ’de

Yakın Doğu Üniversi-
tesi ’nin Yeni Transferi 

Duygu FIRAT

Yakın Doğu Üniversitesi 
Basketbol Erkek takımı Sırp 
Forvet Vukasin MANDIC ile 
anlaşmaya vardı.

Pota altına bir transfer daha 
yapmak isteyen Yakın Doğu 
Üniversitesi Ünlü basketbolcu 
Kaspars KAMBALA’nın ardından 
2.01 boyunda ve 34 yaşında 
olan Vukasin MANDIC’i Eylül 
ayı içerisinde adaya getirmeye 
hazırlanıyor.

MANDIC’in Kariyeri
2-3-4 pozisyonlarının tümümü 
oynayabilen Vukasin MAN-
DIC basketbol kariyerine 
ülkesi Sırbistan’da başladı. 
Kariyeri boyunca Hapoel Galil 
Elyon (İsrail), KK Zlatorak Lasko 
(Slovenya) AEK (Yunanistan) 
APOEL gibi önemli bir çok 
takımda forma giyen MANDIC 
son iki yılını Makedonya ligi 
takımı Kurranova forması giydi. 
MANDIC takımı ile geçtiğimiz 
sezon Makedonya’da ligde 
final oynadı. Fiba EuroCup’ta 
Türkiye’nin Türk Telekom 
takımına karşı da mücadele etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
bünyesinde yer alan YDÜ Dans 
Okulu 2015-2016 sezonu 
çalışmalarını 30 Haziran – 1 
Temmuz 2016 tarihlerinde 
Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde 
gerçekleştirdiği yaz kampı ile 
tamamladı. İki günlük kampda 
çocuklarımız hem eğlendi hem 
de dans çalışmaları yaptı.

YDÜ Dans Okulu 2016-2017 
sezonunu çalışmalarına sahne 
alacağı SalsaJam in Cyprus gös-
terisi için 20 Ağustos 2016’da 
yeniden başlayacak.

Vukasin Mandic 
YDÜ’de

YDÜ Dans Okulu 
2015-2016 sezonunu 

kampla tamamladı


