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Özel yetenek sınavıyla 
öğrenci alınacaktır

Near East Bank Erülkü Şubesi 
hizmete açıldı

Liseyi KKTC’de bitiren 
T.C. uyruklu öğrencilere 
doğrudan kayıt hakkı

YDÜ’nün 188 bölümüne yatay 
geçiş başvuruları başladı!

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları 
Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne özel yetenek 
sınavı ile Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık 
anasanat dallarına öğrenci alımı kayıtları 
sürüyor.

Ülkemizin köklü ve güçlü bankalarından 
Near East Bankası’nın 15. şubesi 
Erülkü’de düzenlenen törenle hizmete 
açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlıkları 
arasında daha önceden imzalanan Kıbrıs´ta 
okuyan Türkiye vatandaşı öğrencilere 
KKTC üniversitelerine doğrudan kayıt hakkı 
sağlayan protokol, KKTC ve Türkiye 
Cumhuriyeti meclisleri ile T.C 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 

KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi 
olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay 
geçiş başvuruları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre Yakın 

Doğu Üniversitesi’ni tercih eden 
öğrenci sayısı 2884 oldu. Bu yıl KKTC 
üniversitelerini tercih eden öğrenci 
sayısında da genel bir artış olduğu 
ifade edilen açıklamada Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti genelinde LYS 
yerleştirme sonuçlarına göre Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin en fazla yerleşen 
öğrenci sayısı ile birinci sırada yer aldığı 
vurgulandı. Yerleşen 2884 öğrencinin 
yaklaşık %80’nin lisans programlarına 
yerleştiği, Dikey Geçiş Sınavı, Ek

Kontenjan Yerleştirme sonuçlarına 
göre, ülkemizdeki liselerden mezun 
olan öğrencilerle, yabancı öğrenci 
kayıtları ile yatay geçiş kayıtlarının da 
tamamlanması ile birlikte Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenci 
sayısının daha da artacağı belirtildi. 
2016 LYS sonuçlarına göre KKTC 
üniversitelerine 8642’si lisans, 3318’sı 
ön lisans olmak üzere toplam 11960 
öğrenci yerleşti.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: 
“Sonuçlar Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne olan güvenin 

göstergesi.”
Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan 
S. GÜNSEL, ülkesinde ilklerin üniversi-
tesi ve dünyada öncü bir eğitim kurumu 
olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne bu yıl 
ÖSYM ile yerleşen öğrenciler ile birlikte 
tüm dünyadan 7,500 yeni öğrencinin 
kayıt yapmasını beklediklerini ifade 
etti. Doç. Dr. GÜNSEL bu sonucun Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne duyulan güvenin 
bir göstergesi olduğunu ve kendilerine 
güvenen değerli öğrencilerine Yakın 
Doğu ailesi olarak her anlamda en 

iyiyi sunacaklarını belirtti. Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan 
öğrencilerin kayıtlarını 15 – 19 Ağustos 
tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Türkiye temsilciliklerinde ve Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsünde 
gerçekleştirilebileceklerini ifade 
eden Doç. Dr. GÜNSEL Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere 
teşekkür ederek ilklerin üniversi-
tesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
başarılarla dolu bir eğitim yaşamı 
diledi.
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Tercihte açık ara 
farkla yine lider!

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2016 ÖSYM-LYS sonuçları doğrultusunda 2884 yeni öğrenci tarafından tercih 
edilen Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs üniversiteleri arasında 

en çok tercih edilen üniversite oldu.

2016 ÖSYM-LYS yerleştirme sonuçlarına 
göre KKTC genelindeki üniversitelere 
yerleşen öğrenci sayıları:
Yakın Doğu Üniversitesi 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Lefke Avrupa Üniversitesi 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Girne Amerikan Üniversitesi 
Girne Üniversitesi 
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Kıbrıs İlim Üniversitesi 
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 

2884
2205
2147
1992
1813
400
340
105
74

DETAYLAR 6’da



2 AKTÜEL AKTÜEL12 AĞUSTOS 2016 CUMA Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

A
çılış törenine Başbakan 
Hüseyin ÖZGÜRGÜN, 3. 
Cumhurbaşkanı Derviş 
EROĞLU, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Özdemir 

BEROVA, Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Sunat ATUN, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Kemal DÜRÜST, Turizm ve 
Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza 
Ersan SANER, Sağlık Bakanı Dr. Faiz 
SUCUOĞLU, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, 
Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Cemre Günsel HASKASAP, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Yakın Doğu 
Bank personeli, bölgede yaşayan halk 
ile misafirler katıldı.

Selami KAÇAMAK: “Mesarya Bölgesi 
halkına çağdaş bankacılık hizmeti 
sunacağız”
Near East Bank Yönetim Kurulu Üyesi 
Selami KAÇAMAK, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, Near East 
Bank’ın şube sayısını artırarak hizmet 
ağını sürekli geliştirerek ve istikrarlı 
büyümesini devam ettirerek ülkenin 
her noktasına kaliteli hizmeti sunmaya 
devam edeceğini söyledi. Yeni şubenin 
Mesarya halkına çağdaş bankacılık 
himzeti sunacağını dile getiren Selami 
KAÇAMAK, “Meserya Bölgesi, sürekli 
gelişen bir bölgemizdir. Bu bölgemizde 
Haspolat Sanayi Bölgesi ile Kirli Sanayi 
Bölgesinde faaliyet gösteren büyük sa-
nayi tesisleri, büyük ticari işletmeler ve 
büyük yerleşim yerleri bulunmaktadır. 
Bankamız bu bölgede faaliyet gösteren 
sanayicilerimize tüccarlarımıza, 
esnafımıza ve bu bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza çağdaş bankacılık 
hizmetlerini götürebilmek, yatırım, 
işletme ve bireysel krediler vermek, 
havale, mevduat, teminat mektubu 
ve akreditif gibi bankacılık hizmetleri 
vermek gayesi ile Erülkü Süpermarket 
içerisinde şube açarak gelişen bölgenin 
daha hızlı kalkınmasına destek olmak 
için açılıyor. Meserya bölgesinin 
gelişimine destek sağlamak amacı ile 
bölgeye çağdaş bankacılık hizmetlerini 
götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Sunat ATUN: “Near East Bank’ın Me-
serya şubesinin açılıyor olmasının 
elbette ki bu bölgede bizim murat 
ettiğimiz ekonomik faaliyetlerin 
artması bağlamında çok önemli bir 
mihenk taşı oluşturacaktır”
Törende yaptığı konuşmasında, Near 
East Bank’ın Meserya bölgesinin 
gelişimine önemli katkılar koyacağına 
inandığını belirten Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Sunat ATUN: “Ülkemizin köklü 
bankalarından olan Near East Bank’ın 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim 
Bakanlıkları arasında daha önceden 
imzalanan Kıbrıs´ta okuyan Türkiye 
vatandaşı öğrencilere KKTC üniver-
sitelerine doğrudan kayıt hakkı sağlayan 
protokol, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti 
Meclisleri ile T.C Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu protokol 
çerçevesinde KKTC Liselerinden Mezun 
TC vatandaşı öğrenciler doğrudan 
ülkemizdeki üniversitelere kayıt 
yaptırabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya 
göre liseyi KKTC’de bitiren Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu öğenciler Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin 16 fakültes-
ine bağlı 188 bölümüne doğrudan 
sınavsız kayıt yapabilecekler. Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne lise diplomaları 
ile başvuruda bulunabilecek olan 
öğrenciler Kıbrıslı öğrencilerin sahip 
olduğu haklardan yararlanacak ve KKTC 
vatandaşı öğrencilerin ödediği harçlara 

15. subesini açıyoruz. Haklı olarak 
bizlerde yatırımlarını Meserya’ya 
taşıyan ve 15. Şube ağına ulaşan Near 
East Bank’la ve bu yerel sermaye 
temsilcimizle gurur duyuyoruz. 
Bugün KKTC hükümeti olarak Sayın 
Başbakanımızın bizlere ekonomi yöneti-
minde olanlara bazı talimatları var. 
Birinci talimatı hiçbir sektör ayrışımı 
yapmadan, kamu ile özeli birbirinden 
ayırmadan, tüm sektörlere gerek 
kamu kaynaklarını gerekse kamunun 
bütün siyaset ve politikalarında eşitlik 
ilkesini gözetmemiz gerektiğiydi. İşte 
o ilk günden bugüne hükümetimizin 
bütün ödemeleri, bütün mükellefi-
yetleri bu eşitlik bağlamında yapıldı. 
Özellikle Bakanlığımıza bir direktifi 
daha olmuştur. Ekonomide yatırım 
yapması gerekenler bölgeler Güzelyurt 
Bölgesi, Meserya Bölgesine ve Karpaz 
bölgesine önem verin demişti. Biz de bu 

KAÇAMAK: “Projelerimiz ile Kıbrıs’ta 
Bankacılık Sektörüne yeni bir soluk 
getireceğiz”
Bankanın hizmetleri ile ilgili bilgi veren 
Near East Bank Yönetim Kurulu Üyesi 
Selami KAÇAMAK, yeni çalışmaları 
hakkında da şunları anlattı: “760 
milyon TL aktif büyüklüğü, 650 milyon 
TL mevduatı, 456 milyon TL kredi 
hacmi, 58 milyon TL özkaynağı ile iyi 
yetişmiş, donanımlı 216 personelmiz, 
15 şubemiz, 17 atmmiz,1860 aktif 
pos cihazımız, internet bankacılığımız, 
gelişmiş online programlarımız ile 
çağdaş bankacılık hizmetini veri-
yoruz. Başta Bankamız olmak üzere 
bütün bankacılık sektörüne hizmet 
vermek üzere Near East Teknoloji 
şirketi kuruldu. İkinci olarak, daha 
önce kurulmuş olan Yakın Doğu 
Yatırım Şirketi’nin faaliyetlerine hız 
verilerek, faaliyet alanı genişletildi. 
Üçüncü olarak, emeklilik, sağlık ve 
hayat sigorta işlemleri yapabilmek 
için oluşturduğumuz yeni şirketimizin 
çalışmaları son aşamaya getirdik.”

bağlamda, Haspolat Kirli Sanayi 
bölgesinde yeni bir bölgenin te-
sis edilmesini, sanayi bölgesinin 
tamamlanması ve Aslanköy’de 
yeni bir esnaf sitesinin kurulması 
için çalışmalar başlattık. Bütün bu 
çalışmaların tam orta noktasında, Near 
East Bank’ın Meserya şubesinin açılıyor 
olmasının elbette ki bu bölgede bizim 
murat ettiğimiz ekonomik faaliyetlerin 
artması bağlamında çok önemli bir 
mihenk taşı oluşturacaktır. Bütün bu 

tabii olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 
sağladığı haklar sayesinde KKTC 
liselerinden mezun olan öğrenciler 
LYS sınavlarına katılmadan Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin 188 bölümüne 
doğrudan kayıt olabilecekler.

Doğrudan kayıt hakkı
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti arasında yürürlüğe 
giren protokol gereğince, KKTC 
liselerinden mezun olan TC vatandaşı 
öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen 
Üniversite Yerleştirme Sınavları’na 
girmeden, doğrudan KKTC üniversiteler-
ine kayıt hakkına sahip oldular. 

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR: 
“KKTC Liselerinden Mezun 
Tüm Türkiye Vatandaşı 
Öğrencileri Kayıt İçin Bekli-
yoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri 
Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR, konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin 
sınavsız geçiş hakkıyla sağladıkları 

Selami KAÇAMAK: “Çalışmalarımız 
hem ülke ekonomisine katkı hem 
de sosyal sorumluluk projelerinde 
destek sağlıyor”
İstikrarlı büyümeyi devam ettirecekler-
ini ifade eden Selami KAÇAMAK, hizmet 
ve güvenli büyüme ilkesini her zaman 
ön planda tutacaklarını, ülkedeki 
bankacılık sektörünün daha da ileri 
taşınmasında öncü bir rol oynacaklarını 
vurguladı. KAÇAMAK, “verdiğimiz kre-
diler, sağladığımız istihdam, ülke ekon-

gelişmeler 
hükümetimizin reel 
sektöre ve tüm 
sektörlere vermiş 
olduğu önemi göster-
mektedir ve halkın 
farklı kesimlerinin 
kalkınmasına verdiği 
önemi göstermektedir. 
İşte bu da bu değer 
verdiğimiz Kıbrıs Türk 
sermayesinin hangi 
noktalardan başlayıp 
hangi yatırımlarla ne 
kadar güçlü duruma 
geldiğinin altını çizme-
kte fayda var. Bugün 
Yakın Doğu ailesi, 
Sayın Suat GÜNSEL’in 
vizyonu ile yine aile 
bireylerinin vizyonları 
ve çalışmaları büyük 

omisine katkı, bankamıze ise büyüyen 
pazar payı olarak geri dönüyor. Artan 
şube sayımız, bilançomuzun büyüyen 
rakamlarına ivme kazandıracaktır. 
Stratejik büyüme hedefimiz içinde şube 
sayımızın arttırılması da bulunmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde şube sayımızı 
artırmak, vatandaşlarımıza daha da 
yakın bir biçimde çağdaş bankacılık 
hizmetlerimizi götürmek hedefimizdir.
Çalışmalarımız, ülkemizin ekonomik 
anlamda büyümesine katkı koymak-
tan ibaret değildir. Sosyal sorum-
luluk projelerine de ciddi destekler 
sağladık. Sağlık alanında ve engelli 
vatandaşlarımızın rehabilitasyonuna 
yönelik projelere destek verdik. Sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği ile ülkemi-
zin sosyal politikaları içerisinde yer 
aldık” dedi.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: 
“Yatırımlarımız ülke ekonomisine 
katkı yönünde olacaktır”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat 

sektörlerin, büyük yatırımcıları 
haline gelmişler ve sadece bankanın 
218 istihdam sağlayan kapasi-
tesi bugün ülkemize ve ekonomimize 
kazandırmışlardır. Bu başarı öyküsünün 
arka planında duran bütün Yakın 
Doğu ailesini ve çalışanlarını da tebrik 
ediyorum” dedi.

Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN: 
“Sayın Suat GÜNSEL’in önce 
hayal ederek ondan sonra da bu 
hayali cesaretle takip ederek ve 
arkasında da gerçekleştirerek 
ortaya koyduğu bu ciddi başarıya 
selam durmamak elde değil”
Açılış töreninde konuşan Başbakan 
Hüseyin ÖZGÜRGÜN, Meserya 
bölgesinde yapılan bu yatırımın 
önemine vurgu yaparak, bu yatırımın 
Kıbrıs Türkü’nün ekonomide geldiği 
noktayı göstermesi açısından çok 
değerli olduğunu ifade etti. Tarihten 
bu yana Kıbrıs Türkü’nün gerek si-
yaset gerekse ekonomi alanında çok 
önemli başarılara imza attığının altını 
çizen Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, 
“Bugün güzel birgün yaşıyoruz biraz 
önce Kıbrıs’ın Fethi anısına Girne 
Üniversitesi’nde açtığımız fetih 

büyük avantaja vurgu yaptı. Bu 
protokolun öneminin altını çizen Yrd. 
Doç. Dr. Yeter TABUR, “Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim 
arasında imzalanan protokol çok büyük 
bir adım oldu. Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 
protokol ile KKTC liselerinden mezun 
Türkiye vatandaşı öğrencilerimiz de 
artık KKTC vatandaşı öğrencilerimiz 
gibi Yakın Doğu Üniversitesi’ne ÖSYM 
tarafından düzenlenen sınavlara girme-
den, doğrudan kayıt yaptırabilecekler. 
Daha önceki uygulamalarda KKTC 
liselerinden mezun öğrenciler KKTC 
üniversitelerine kayıt yaptırdıkları 
durumda diplomaları YÖK tarafından 
tanınmıyordu ve denklik için tekrar 
sınava girmeleri gerekiyordu. Yapılan 
yeni protokol ile ise Türkiye vatandaşı 
öğrencilerimiz KKTC üniversitelerine 
doğrudan sınavsız kayıt hakkı elde 
ettiler; diplomaları da YÖK tarafından 
tanınıyor ve denklik için ek bir 
sınava girmeleri gerekmeyecek. Tüm 

sergisinden gerçekten çok etkilendim. 
Bu sergi 1571’den günümüze Kıbrıs 
Türkü’nün yolculuğunu anlatıyor. Sergi, 
Kıbrıs Türk halkının askeri, ekonomi 
ve siyasi alanda kat ettiği mesafeye 
şahitlik ediyor. KKTC kurulduğu günden 
bu yana gerek siyasi anlamda gerekse 
ekonomi anlamında ciddi mesafeler 
kat etti. Bu mesafeler içerisinde tabii 
ki KKTC’ye ekonomik anlamda gerek 
eğitim gerek sağlık, şimdi de bankacılık 
alanında yatırım yapan güçlü bir 
irade ortaya koyan Suat GÜNSEL bu 
alanda da önemli başarılar elde ediyor 
ve kendisini kutluyorum. Yakın Doğu 
ailesini kutluyorum. Böyle bir günde 
aranızda bulunmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyorum. Tabi ki bankacılık 
farklı bir alan, bir aracı kurum 
sonuçta. Bankalar aracı kurumlar ama 
ekonominin önemli aracı kurumlarından 
biri, tasarrufu yatırıma dönüştürme 
aracıdır. Sonuçta bunun yerel sermaye 
ile ne kadar güçlü ve destekli olması 
KKTC’nin o kadar güçlü ve destekli 
olması anlamındadır. İşte Near East 
Bank da bu anlamda bu güçlü aracı 
kurumlardan bir tanesidir. Ekonomim-
ize tasarruf ve yatırım anlamında çok 
ciddi bir katkı koymaktadır. Yakın Doğu 

KKTC liselerinden mezun Türkiye 
vatandaşı öğrencilerimiz Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde istedikleri bölümlere 
kayıt yaptırabilirler. Kayıt yaptıracak 
öğrencilerimiz KKTC vatandaşı 
öğrencilerilerimizle aynı haklara sahip 
olacaklar. Detaylı bilgi için Öğrenci 
İşleri birimimiz ile görüşebilirler. Tüm 
öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

KKTC liselerinden mezun olup Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne doğrudan 
kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 
daha  detaylı bilgiye için Yakın Doğu 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’ndan,  223 64 64 numaralı 
telefondan (dahili 215-223-225-
403) ve www.neu.edu.tr adresinden 
ulaşabilecekler.

GÜNSEL de yaptığı konuşmada, 
“Ekonomiye yön veren önemli bir 
kurumun, Near East Bank’ın yeni bir 
şubesinin daha açılışını Ada’mızda 
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” 
dedi.

Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL, GÜNSEL 
ailesi olarak her zaman ülkenin 
kalkınmasına katkı sağlamaya 
çalıştıklarını belirterek şunları 
söyledi: “Yakın Doğu ailesi olarak 

bugün geçmişte olduğu gibi ülkemize 
kazandırdığımız her eserin bizim bu to-
praklardaki köklerimizi derinleştirdiğine, 
anavatanımız Türkiyemizle ve 
dünyayla daha da bütünleştirdiğine 
inanıyoruz. Bütünleşmeyi sağlarken 
bütünleşmenin yön merkezine güzel 
adamızı, Kıbrısımızı koyuyoruz. GÜNSEL 
Ailesi olarak bizler her zaman ülkemizin 
kalkınmasına daha da ileri gitmesine 
katkı sağlamaya çalıştık. İşte bu neden-
ledir ki biz tüm yatırımlarımızı ülkemize 
yapıyoruz.”

Doç. Dr. GÜNSEL: “Ada’da yaşayan 
Kıtalıların Bankası”
“Near East Bank’ın, faaliyetlerine 
başladığı günden bu yana, Ada’mıza 
ve halkımıza her zaman yenilikçi 
bankacılık anlayışla hizmet etmeyi 
amaçlamış, günden güne gelişmekte 
olan koşullarını daha çok kişiye, daha 
fazla şubede sunmayı kendine görev 
edinmiştir” diyen Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL Near East Bank’ı “Ada’da yaşayan 
Kıtalıların Bankası“ olarak nitelendirdi. 
Doç. Dr. GÜNSEL, “1996 yılında Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin içerisinde, 
yalnızca tek şube ile başlamış olduğu 
yolculuğuna, verimli ve sürdürülebilir 
büyüme stratejisiyle faaliyet göster-
erek, bugün 15 şube 216 personeli 
ile hızlı ve emin adımlarla ilerlemeye 
devam etmektedir. Ortaya koyduğu 
başarılar dışa açılım politikasına da 
yansıyan Near East, 2012 yılında 
sınırları aşarak Türkiye temsilciliğini 
faaliyete geçirmiştir. Türkiye’de 
temsilcilik açma izni alan ve Türkiye 
temsilciliğini açan ilk Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Bankası olmanın gururunu 
taşımaktayız. Yine 2012 senesinde 
başkentimiz Lefkoşa’nın en seçkin 
caddesi olan Dereboyu Caddesi’nde 
açılan Dereboyu Şubesi ile Adamız’a 
21. yüzyıl bankacılığını kazandırarak 
müşterilerimize en iyi hizmeti 
vermeyi amaçlamış, Near East’in 
dünya çapında da tanınan, “Ada’da 
yaşayan Kıtalıların Bankası” olmasını 
sağlamıştır” dedi.

“İstikrarlı büyüme ve kaliteli 
hizmete devam edeceğiz”

ailesinin her el attığı 
alanda Sayın Suat 
GÜNSEL’in önce hayal 
ederek ondan sonra da 
bu hayali cesaretle tak-
ip ederek ve arkasında 
da gerçekleştirerek 
ortaya koyduğu bu 
ciddi başarıya selam 
durmamak elde değil. 
Böyle bir başarı 
öyküsünün bütün 
KKTC’de yaşayan 
herkesin de izlediğini 
biliyorum ve görüyo-
rum” dedi. Tören açılış 
kurdelesinin kesilmesi 
ile son erdi.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan Suat GÜNSEL, Near East Bank’ın, 
kurulduğu günden itibaren, istikrarlı 
ve sürdürülebilir büyümesine devam 
edeceğini beliterek, bankanın güçlü 
sermaye yapısı ile aktif büyüklüğünün 
760 milyon TL’yi aştğını vurguladı. 
Doç. Dr. GÜNSEL, “Ülkemizin en hızlı 
gelişen bölgelerinden biri olan Meserya 
bölgemizde de Erülkü Süpermarket 
içerisinde açtığımız yeni şubemizle, 
Meserya bölgesine de 21. yüzyıl 
üstün bankacılık hizmetini sunmaya 
başlıyoruz. Yeni Near East Bank Erülkü 
şubemiz kaliteden ödün vermeyen 
çağdaş bankacılık anlayışı, işinde 
uzman personelleri ile müşteri odaklı 
hizmet anlayışı içerisinde faaliyet 
gösterecek, öncelikli değerimiz her 
zaman müşterimiz olacaktır. Hizmet 
kalitesinde müşteri memnuni-
yetini her zaman beklenenin üzerinde 
karşılamak için teknolojik gelişimlere 
ve yeniliklere açık olarak en iyi kalitede 
hizmeti sağlayacak şubelerimizi 
müşterilerimizin hizmetine sunmak 
bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

1996 yılında Yakın Doğu 

Üniversitesi’nin içerisinde, 

yalnızca tek şube ile başlamış 

olduğu yolculuğuna, verimli 

ve sürdürülebilir büyüme 

stratejisiyle faaliyet gös-

tererek, bugün 15 şube 216 

personeli ile hızlı ve emin 

adımlarla ilerlemeye devam 

etmektedir. 

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı

KKTC liselerinden 

mezun olan TC vatandaşı 

öğrenciler ÖSYM 

tarafından düzenlenen 

Üniversite Yerleştirme 

Sınavları’na girmeden, 

doğrudan KKTC 

üniversitelerine kayıt 

hakkına sahip oldular.

Bugün Yakın Doğu ailesi, Sayın Suat 

GÜNSEL’in vizyonu ile yine aile bireylerinin 

vizyonları ve çalışmaları büyük sektörlerin, 

büyük yatırımcıları haline gelmişler ve 

sadece bankanın 218 istihdam sağlayan 

kapasitesi bugün ülkemize ve ekonomimize 

kazandırmışlardır. 

Sunat ATUN
Enerji ve Ekonomi Bakanı

Near East Bank 
Erülkü Şubesİ hİzmete açıldı

Ülkemizin köklü ve güçlü bankalarından Near East Bankası’nın 
15. şubesi Erülkü’de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde okuyan Türkiye vatandaşı öğrencilere 
KKTC üniversitelerine doğrudan kayıt hakkı sağlayan protokol, KKTC ve 

Türkiye Cumhuriyeti Meclisleri ile T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.
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“

Liseyi KKTC’de bitiren 
T.C. uyruklu öğrencilere 

doğrudan kayıt hakkı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim 
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Dr. Erkan SÜLÜN 
İskocya’nın Glasgow şehrinde 32’ncisi 
düzenlenen ISME (International Soci-
ety for Music Education) Uluslararası 
Müzik Eğitimi Konferansı’nda yer aldı.

1953 yılından günümüze, UNESCO 
tarafından desteklenen organizasyona 
80’nin üzerinde ülkeden 1500 civarında 
akademisyen ve müzik eğitimcisinin 
katıldı.

Dr. SÜLÜN’e İskoçya’da 
Uluslararası Müzik Eğitimi 
Ödülü verildi
24-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşen konferansta Dr. SÜLÜN 
“The Analysis of the Research Methods 
Employed by the Articles Published 
with in the Field of Music Education” 
adlı araştırması ile Uluslararası Müzik 
Eğitimi Konferansı Ödülü’nü aldı.

Konferansın kapanış gününde müzik 
eğitimi araştırmaları üzerine sunumunu 
yapan Dr. Erkan SÜLÜN, 27 Temmuz’da 
ödül alan diğer akademisyenlerle 
birlikte onurlarına düzenlenen ve basın 
önünde gerçekleşen resepsiyonda yer 
aldı.

YDÜ, İskoçya’da 
temsil edildi



4 AKADEMİK AKADEMİK12 AĞUSTOS 2016 CUMA Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

YDÜ Sahne Sanatları 
Fakültesi Tiyatro 
Bölümü’ne Özel 

Yetenek Sınavı ile Oyunculuk 
ve Dramatik Yazarlık Anasanat 
Dalları’na öğrenci alımı kayıtları 
sürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
Özel Yetenek Sınavları, 05 – 06 EYLÜL 
2016 tarihlerinde YDÜ Sahne Sanatları 
Fakültesi’nde yapılacaktır. Bu bölümlere 
girmek isteyen adaylar aşağıdaki 
adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön 
kayıt yaptırabilirler.

Kayıt Yapılabilecek Adresler:
1. T.C yurttaşı adaylar,bulundukları 
illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,

2.  KKTC’de ise YDÜ Öğrenci İşleri 
Dairesi Başkanlığına müracaat 
edebilirler.

Tel: (0392) 223 6464 
Fax: (0392) 223 6461

Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:
Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek 
Sınav Tarihleri, 05 – 06 Eylül 2016 tari-
hinde sabah saat 10.00 da YDÜ Sahne 
Sanatları Fakültesi’nde (Tıp Fakültesi 
4. Kat) yapılacaktır. Öğrenci adaylarının 
sınav saatinden 1 saat önce sınav 
yerinde hazır olmaları gerekmektedir.

Yetenek Sınav Kaydı için 
Gerekli Koşul ve Belgeler:
1. 2016 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir 
fotokopisi,

2. T.C yurttaşı adayların özel yetenek 
sınavına kayıt yaptırabilmeleri için, 
2016 YGS sınavlarına girmiş ve bu 
sınavdan en az 150 puan almış 
olmaları,

3. 2016 YGS sınavına girmeyen KKTC 
yurttaş’larının YDÜ açmış olduğu giriş 
sınavlarında başarılı olmaları,

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2016-
2017 Eğitim yılı için LİSANS, YÜKSEK 
LİSANS VE DOKTORA Programlarına 
öğrenci kabul edecektir. Tam burs ve 
yarım burslu müzik eğitimi alma şansına 
sahip olacak öğrencilerimiz uluslararası 
nitelikte öğretim görevlisi kadromuzla 
çağdaş standartlara sahip binamızda en 
üst kalitede eğitim görüp YÖK ve YÖDAK 
tarafından tanınan diplomamızın sahibi 
olma şansına erişeceklerdir.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, YDÜ 
2016-2017 Akademik Eğitim Yılı için, 
Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’na özel yetenek sınav 
kayıtları sürüyor.

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı özel 
yetenek sınavlarına girmek isteyen 
adaylar ön kayıt yaptırabilirler.

Kayıt Yapılabilecek Adresler:
• Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı aday-
lar, bulundukları illerdeki YDÜ Temsilci-
liklerine veya KKTC ise YDÜ Öğrenci İşleri 
Dairesi Başkanlığına;

• KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci 
İşleri Dairesi Başkanlığı Tel: (0392) 223 
6464 ön kayıt yapabilirler. (Ön kayıt 
ücretsizdir).

Yüksek lisans, doktora ve diğer 
ayrıntılarla ilgili aşağıdaki telefon 
numarasına başvurulabilir: 
0392 2236464 – 168

4. Nüfus cüzdanının bir fotokopisi,

5. 4.5 x 6 cm boyutunda, son bir yıl 
içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık 
fotograf,

6. Oyunculuk Anasanat Dalı’na 
müracaat eden adayların 24 yaşını 
geçmemiş olmaları,

7. Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’na 
müracaat eden adaylarda ise yaş sınırı 

Özel Yetenek Sınavı Tarih ve 
Yeri:
6 Eylül 2016 Salı, 7 Eylül 2016 
Çarşamba
Saat: 10:30
Yer: Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik 
Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı.

Özel Yetenek Sınav Kaydı için 
Gerekli Koşul ve Belgeler:
• T.C yurttaşı adayların, özel yetenek 
sınavına kayıt yaptırabilmeleri için, 2016 
YGS sınav puanlarından en az birinin 150 
ve üzeri olması gerekmektedir;

• 2016 YGS sınav sonuç belgesinin aslı 
ve bir fotokopisi (Aslı daha sonra adaya 
geri verilecektir).

• KKTC yurttaşı adayların yetenek 
sınavlarına girebilmeleri için, YDÜ’nün 
yapmış olduğu sınavda başarılı olmaları.

• 4.5 x 6 cm boyutunda, yeni çekilmiş 2 
adet fotograf.

Lisans Sınav içeriği:
• Tartım tekrarı
• Tek ses, aralık, akor
• Ezgi tekrarı-makamsal ezgi tekrarı
• Öğrencinin hazırladığı şarkı
• İstiklal Marşı
• Öğrencinin çalgı performansı
• Müzik eğitimiyle ilgili görüşlerinin 
alınacağı mülakat.

aranmaz,

8. Özel Yetenek Sınavlarını kazanan 
her öğrenci 4 yıl boyunca %50 Burslu 
okuma şansını elde eder.

Kayıt ve Yıllık Ödeme Koşulları:
2016-2017 Akademik Yılı okul 
harçlarının ödenme koşulları ve 
kesin kayıtlarla ilgili geniş bilgiye 
www.neu.edu.tr internet adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, 
Suriye Krizinin bölgeye yansımalarının analiz 
ediliği “Suriye’de Mezhepsel Bölünmüşlük, 
Barış Süreci ve Avrupa Birliği’nin Rolü” 
başlıklı raporunu yayınladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Yakın 
Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Erhan AYAZ tarafından hazırlanan rapor 
Suriye’de yaşanan krizin en önemli boyutunu 
teşkil eden mezhepsel bölünmüşlüğü ve 
oluşturduğu çatışma ortamının nasıl sona 
erdirilmesinin methodları ile bu methodlar 
içinde önemli yer teşkil eden -yumuşak 
günç unsuru olarak- AB’nin bölgenin barış 
inşa sürecindeki rolünün irdelendiği rapor 
yayınlandı.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve Öğr. Gör. 
Erhan AYAZ tarafından kaleme 
alındı
YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve 
Raporlar Serisinin yeni bir halkasını oluşturan 
rapor Suriye’deki son gelişmlerin ve mez-
hepler arası çatışmaların güncel durumunu 
analiz ediyor. Suriye sorunun bölgeye, 
Türkiye’ye, Avrupa Birliği’ne ve uluslararası 
sisteme olan etkilerinin irdelendiği rapor 
Suriye krizini çok farklı boyutlarıyla ele alıyor.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan AYAZ tarafından 
kaleme alınan raporun ilk bölümünde 
Suriye’de şu anda yaşanan bölünmüşlüğün 
tarihsel arka planına, sorunun şu anki trajik 
halini kronolojik olarak ele alınyor, Suriye’deki 
tüm dini, toplum ve kamuoyu liderlerinin 
barış inşa süreçlerindeki olası rolleri ve 
katkıları değerlendirildi. Raporun ikinci 
bölümünde ise AB’nin bölge için oluşturduğu 
politikaların tarihi ve Lizbon Antlaşması 
sonrası dönemdeki dış politika stratejisi ve 
oluşturduğu mekanizmalar irdelendi. Avrupa, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın başlıca sorunu 
olan mülteci krizinin de irdelendiği raporda 
son zamanlarda artan bölgedeki aktif Alman 
dış politikasının attığı adımlarda detaylarıyla 
analiz edildi.

YDE Müdürü Doç. Dr. KOLDAŞ: 
“Sürekli değişen uluslararası ve 
bölgesel dengeler çerçevesinde 
sistematik alan analizlerimiz 
devam ediyor”
Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve 
Raporlar Serisinin diğer raporları gibi bu 
raporun da KKTC’deki tüm karar alıcı kurum 
ve kuruluşların yanısıra yabancı ülke temsil-
cilikleri, sivil toplum kuruluşları, Türkiye’deki 
üniversitelere ve stratejik araştırma 
merkezleri ile düşünce kuruluşlarına 
gönderileceğini belirten YDÜ Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, 
“bu raporda bölgedeki gelişmeler ışığında 
Suriye Krizini sivil toplum ve Avrupa Birliği’nin 
ülkeye ve bölgeye müdahilliği boyutlarıyla 
değerlendirdik. Çalışmanın ilk bölümünde iç 
dinamikler üzerinde durduk. Suriye’deki

Ü
lkemizin en çok tercih edilen 
üniversitesi olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne yatay geçiş 
başvuruları başladı. Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektörlüğü’nden 

yapılan açıklamaya göre, bir başka yükseköğrenim 
kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde bulunan 188 bölümden herhangi 
birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Yakın 
Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 
başvurularını yapabilecekler.

16 Fakülte, 5 Yüksekokul ve 188 
bölümde eğitim alabilecekler
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 
İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp 
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakül-
tesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakül-
tesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk 
Fakültesi, Sahne Sanatları Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yükse-
kokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek 
Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere 
yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR: “Yatay geçiş ile 
gelen Yakın Doğu ailesine katılacak tüm 
öğrencilerimiz donanımlı bir eğitimin 
yanında tam bir kampüs hayatı yaşama 
imkanına da kavuşacaklar”
Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. 
Dr. Yeter TABUR, konuyla ilgili yaptığı açıklamada

farklı etnik, dini ve ekonomik grupların 
değişen bölgesel ve yerel dengeler 
bağlamında barış inşa sürecindeki olası 
katkılarını değerlendirdik. Geleneksel aile 
ve aşiret yapılarının, Dürzi liderliğinin, 
Suriye Kürtlerinin, Türkmenlerin ve ülkede ve 
diasporadaki iş insanlarının ülkedeki barışın 
gelecekteki inşasında oynayabilecekleri 
rolleri irdeledik. Raporun ikinci kısmında ise 
Suriye’de barış inşası için Avrupa Birliği’nden 
ve özellikle de AB’nin taşıyıcı gücü olan 
Almanya’dan beklentileri masaya yatırdık. 
Bu bağlamda Lizbon Anlaşması sonrası 
dönemde AB’nin Suriye’ye yönelik politikasını 
insani yardımlara, komşuluk politikalarındaki 
yeni tasarımlamalara, mülteci sorunu-
nun politikaları belirleyiciliğine, ve ortak 
eylem planlarına atıfta bulunarak analiz 
ettik. Sonuç kısmında da Suriye halkının 
karşılaştığı sosyal travmanın üstesinden 
gelinebilmesi için ihtimalleri tartışarak 
önerilerde bulunduk” dedi. Alan analizlerinin 
gerek dünyadaki gerekse belli bölgelerdeki 
gelişmeleri doğru okumak ve çok boyutlu bir 
şekilde değerlendirmek açısından çok önemli 
olduğunun altını çizen Doç. Dr. Koldaş, Yakın 
Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak 
bu yayınları ülkedeki kurum-kuruluşlarla 
olduğu kadar toplumun ilgili kesimleri ile de 
buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

YDE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Erhan AYAZ: “Suriye krizi 21. 
yüzyılın en büyük insanlık traje-
disine dönüşmüş durumda”
Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Erhan AYAZ raporla ilgili “Suriye krizi 21. 
Yüzyılın en büyük insanlık trajedisine 
dönüşmüş durumda. Kuşkusuz bölgede 
yaşanan jeopolitik kargaşa, çatışmaların 
boyutu ve yaşanan istikrarsızlık çok 
büyük bir coğrafyayı birbiriyle ilintili birçok 
farklı sorunla etkilemektedir. Charlie 
Hebdo’dan tutun da İstanbul’da yaşanan 
terör saldırıları ya da mülteci meselesi 
hepsi Suriye krizinin kalıcı çözümünün ne 
kadar önemli olduğu gösteren sorunlardır. 
Krizin çözümüne yönelik atılan Batı 
merkezli adımlar krizin insani boyutu 
ıskalayabilmektedir. AB ve başta Almanya 
olmak üzere Suriye kaynaklı krizlerin 
çözümüne yönelik adımlar atmakta ve 
politikalar üretmektedir. Özellikle Brexit 
sonrası dönemde AB’nin dış politka yapım 
süreçlerinde Almanya çok önemli bir atılım 
içindedir. Raporumuz ikinci bölümünde 
bu gibi konuları analiz ederek, Avrupa’nın 
komşuluk politikalarının yeniden dizayn 
edilmesine, insani yardımların artmasına, 
sağlık ve eğitim alanlarında ve mülteci 
sorunun çözümünde daha fazla Avrupa 
Birliği katkısına ihtiyaç duyulduğuna ve 
Türkiye ile imzalanan Ortak Eylem Planı’na 
değindik. Raporun sonunda ise Suriye 
halkının yaşadığı travmanın boyutunun çok 
büyük olmasından dolayı çatışma sonrası 
dönemde Suriye’deki sosyal, ekonomik ve 
siyasal yeniden inşa ve kalkına projeler-
inin doğru metotlarda dizayn edilmesinin 
önemine vurgu yaptık” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçişile gelen 
öğrencilerin, donanımlı bir eğitimin yanında özel 
imkanlardan da yararlanabileceğine değindi. 
“Bir yükseköğrenim kurumunda eğitim gören ve 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 188 seçkin 
bölümden birinde kaliteli eğitim alarak eğitim 
hayatlarına devam etmek isteyen tüm öğrenciler, 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaları 
halinde özel burs uygulamasından da yararla-
nabilecekler” dedi. Akademik imkanların yanı 
sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu sosyal 
yaşama da değinen Yrd. Doç. Dr. TABUR, “Yakın 
Doğu Üniversitesi, bir kampüs üniversitesidir 
ve bir üniversite öğrencisinin tam bir üniversite 
hayatı yaşaması için tasarlanmıştır. Sosyal alanlar, 
spor alanları, çalışma alanları ile bir bütün olarak 
öğrencilerimize sunulmuştur” dedi. Yatay geçiş 
için öğrencilerin 9 Eylül 2016 Cuma günü mesai 
bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru 
yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçiş yapabi-
leceklerinin ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR, 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak yatay geçiş ile Yakın 
Doğu Ailesi’ne katılacak tüm öğrencilere şimdiden 
hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında başarılar 
dilediğini ifade etti.

Yatay geçiş için başvuru adresleri
Yatay geçişler için 9 Eylül 2016 Cuma günü mesai 
bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş 
başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında 
detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından 
veya +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 211-213-
214-215) telefondan ulaşılabilir.

ÖZEL YETENEK 
SINAVIYLA ÖĞRENCİ 
ALINACAKTIR

Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı özel 
yetenek sınavıyla 
öğrenci kabul edecek

YDE’nin Suriye 
ile ilgili raporu 
yayınlandı

YDÜ’NÜN 188 
BÖLÜMÜNE 

YATAY GEÇİŞ 
BAŞVURULARI 

BAŞLADI!

512 AĞUSTOS 2016 CUMA

YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile 
Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları’na öğrenci alımı kayıtları 
sürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, 
Suriye Krizinin bölgeye yansımalarının analiz ediliği 
“Suriye’de Mezhepsel Bölünmüşlük, Barış Süreci ve 
Avrupa Birliği’nin Rolü” başlıklı raporunu yayınladı.

KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş 

başvuruları başladı.

Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
F. Boğaç EVREN

Katkıda bulunanlar:
NEU WEBTEAM
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Nevena Jovanovic, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde geçtiğimiz 
sezon Edirne Belediyesi Edirne Spor forması 
giyen Sırp Milli oyuncu Nevena Jovanovic 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne transfer oldu. 
2015-2016 sezonunda hem ligde hem de 
Eurocup’ta mücadele eden Jovanovic başarılı 
ve istikrarlı bir sezon geçirdi.

Sırbistan Milli Takımı ile Rio 
Olimpiyat Oyunları yolcusu
Sırbistan Milli Takımı’nın 2016 Rio Yaz 
Olimpiyatları Kadrosunda yer alan oyuncu 
1990 doğumlu, 1.82 boyunda ve forvet 
pozisyonunda oynayabilmektedir. Kariyerinde 
ülkesinin çeşitli takımlarında mücadele eden 

ve daha sonra Macaristan liginin yolunu
tutan Jovanovic son olarak Türkiye Kadınlar 
BasketbolLigi’nde Edirne Belediyesi Edirne 
Spor formasıyla 11.9 sayı, 5.5 ribaunt ve 
2.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Aynı yıl 
takımının Eurocup maçlarında da forma 
giyen Jovanovic, Eurocup’ta ise 13.6 sayı, 7.4 
ribaunt ve 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele 
etti.

Yakın Doğu üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı Genel Koordinatörü 
Murat TÜMER: “Hedeflerimiz için 
geniş rotasyonu olan bir kadroya 
ihtiyacımız var”

ribaund, 2,0 asist ortalamalarıyla sahada 
yer aldı. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe 
formasıyla Euroleague’de de mücadele 
eden Olcay ÇAKIR, 3.6 sayı, 1.1 ribaund, 
2.4 ortalamalarını tutturdu. Genç yetenek 
Olcay ÇAKIR, 2013 yılında New York Liberty 
tarafından draft edilerek, WNBA takımları 
tarafından draft edilen “İlk Türk Kadın 
Basketbolcu” unvanını kazanma başarısını 
gösterdi.

Olcay ÇAKIR: “Başarılı günler bizi 
bekliyor”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin flaş transferi Ol-
cay ÇAKIR, yeni sezonda kendisini çok güzel 
günlerin beklediğini söyledi. Olcay ÇAKIR, 
transferi ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: 
“Beni kadrosuna dahil etmek isteyen birçok 
yerli ve yabancı takım vardı. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden gelen teklif beni çok 
heyecanlandırdı. Yeni sezonda, Yakın Doğu 
Üniversitesi formasını giyecek olmaktan son 
derece mutluyum. Burada arkadaşlarımla 
birlikte, başarıdan başarıya koşacağımıza 
inanıyorum” dedi.

Murat TÜZÜNKAN: “Güçlü bir 
takım kurmak için genç ve 
yetenekli oyuncuları transfer 
ediyoruz”

Yüksek şut yüzdesi ve pozisyonuna göre çok 
yönlü oyunuyla dikkat çeken Jovanovic trans-
feri hakkında konuşan Yakın Doğu Üniversite-
si Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü 
Murat Tümer transfer için “Önümüzdeki 
sezon bizim için çok büyük hedeflerin olduğu 
bir sezon. Bu büyük hedeflere ulaşabilmek 
için de çok geniş bir rotasyona ve kadroya 
ihtiyacımız var. Nevena JOVANOVIC geçtiğimiz 
sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Özel-
likle Avrupa maçlarında yararlanacağımız 
JOVANOVIC’e kulübümüze hoş geldin der, 
transferin her iki taraf içinde hayırlı olmasını 
dilerim” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Olcay Çakır hamlesi

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan 
açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı’nda 
forma giyen kadın basketbolunun genç 
yeteneklerinden Olcay ÇAKIR ile anlaştığı 
bildirildi.

WNBA tarafından draft edilen ilk 
Türk kadın basketbolcu
1993 doğumlu 1,82 boyundaki Olcay ÇAKIR, 
2015-2016 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde Fenerbahçe forması ile 4,4 sayı, 
1,4ribaund ve 3,0 asist ortalamalarıyla 
mücadele etti. Kadınlar Türkiye Kupası’nda 
3 maçta oynayan başarılı guard,3,0 sayı, 1,0 

Olcay ÇAKIR transferi ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üni-
versitesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
TÜZÜNKAN, “Olcay ÇAKIR son derece 
yetenekli bir oyuncu. Hem Türkiye liginde 
hem de Avrupa liglerinde genç yaşına 
rağmen tecrübe edinmiş, basketbolu çok 
iyi bilen bir oyuncu. Kendisinin takımımıza 
güç katacağına inanıyoruz. Takım olarak 
koyduğumuz hedeflere bizi ulaştırabilecek 

oyuncuları kadromuza katıyoruz. Olcay ÇAKIR 
da bu isimlerden bir tanesi. Kendisini transfer 
etmiş olmaktan mutluyuz. Transferin hayırlı 
olmasını dilerim” dedi.

Çağın KESKİN: “Genç yaşına 
rağmen kendini ispat etmiş bir 
yetenek transfer ettik”
İmza töreninde hazır bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Çağın 
KESKİN: “Olcay genç yaşına rağmen kend-
isini ispat etmiş bir yetenek. Kendisinden 
uzun yıllar faydalanmayı düşündüğümüz 
için transfer ettik. Bu transferin hem 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne, hem de 
Olcay ÇAKIR’a hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, önümüzdeki sezon 
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin en iddialı şampiyonluk adaylarından 

biri olma yolunda transferlerine devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi 

Kadın Basketbol Takımı, 

Türkiye Kadınlar Basketbol 

Ligi’nde geçtiğimiz sezon 

Edirne Belediyesi Edirne 

Spor forması giyen Sırp Milli 

oyuncu Nevena Jovanovic 

ile Fenerbahçe ve Türk 

Milli Takımında forma giyen 

kadın basketbolunun genç 

yeteneklerinden Olcay 

Çakır ile anlaştığı açıkladı.

“

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 

transferlerİNİ AÇIKLADI!
JOVANOVIC ve ÇAKIR

SPOR Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

kazanmak istiyoruz”
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı koçu İlker GÖZENELİ ise “2016 
2017 sezonu fikstürünün kulüp için 
hayırlı olmasını dileyerek şunları 
dile getirdi: “İlk hafta Tosyalı Toyo 
Osmaniyespor Kulübü ile oynayacağız. 
Lige yeni çıkan bir takımla ilk maçımızı 
iç sahada oynamamızın bizim için 
avantaj olacağını düşünüyorum. Tüm 
takımlara karşı kendi sahamızda 
oynayacağımız maçları kazanıp, iç 
saha avantajımızı değerlendirmek isti-
yoruz. Bütün takımlara sakatlıklardan 
uzak başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

alanında profesyonel eğitmenler ile 
sportif (basketbol, futbol, masa tenisi, 
tenis, yüzme), sanatsal (dans, resim, 
müzik, fotoğrafçılık) ve  zihinsel-men-
tal (mandala-satranç) yönleri ile aynı 
zamanda el becerilerini geliştirecek 
(oyuncak yapımı atölyesi) birçok 
aktiviteye katıldı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba günü 
ise bir aylık süreçte yaz okulundaki 
aktivitelere katılan öğrencilerimize ve 
eğitmenlerimize katılım ve teşekkür 
belgeleri takdim edildi.

kupası maçları ile her iki takım da 
birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı 
yakalayacaklar. Kupa maçları ile diğer 
oynayacağımız hazırlık maçları ile 
23 Ekim’de oynanacak Fenerbahçe 
maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. 
İlk maçtan galip gelerek lige iyi bir 
başlangıç yapmak arzusundayız. 
Tüm takımların sakatlıksız, iyi bir 
sezon geçirmelerini ve kendi hedefleri 
doğrultusunda başarılı olmalarını 
dilerim” dedi.

lker GÖZENELİ: “Sahamızda 
oynayacağımız maçları

programı ile sona erdi. 

20 Haziran – 27 Temmuz 2016 tari-
hlerinde gerçekleştirilen yaz okuluna 
katılan öğrencilerimiz bir aylık süreçte 

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2016-17 sezonunun ilk 
haftasında Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe ile, 

Girne Üniversitesi ise Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor 
takımıyla mücadele edecek.
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İLK HAFTA 
RAKİPLERİMİZ 

BELLİ OLDU!

Kadın Basketbol Takımı tesislerini gezdi. 
Mehmet BATURALP, idari ve teknik ekip ofisleri 
ile sporcu soyunma odası ve masör odasının yer 
aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı tesislerini çok beğendiğini ifade etti.

Mehmet BATURALP, akşam antremanı için 
tesislere dönen sporcularla da görüşerek sohbet 
edip resim çektirdi. BATURALP, daha sonra Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile 
Tunus Genç Milli takım arasında oynanan antre-
man maçını izledi. Maçın ardından teknik heyet 
ve sporcularla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Hazar ŞAKAR kendi kategorisinde altı 
tur geçerek 460 sporcu arasından ilk 
10’a girmiş ve büyük boy kategorisinde 
güreşmeye hak kazanmıştır. Bertuğ TEKAK-
PINAR ise üçüncü turda Antalya’lı güreşçiye 
yenilerek elenmiştir.

Basketbol Antrenörleri Derneği başkanı, eski 
Milli sporcu ve Milli takım antrenörlerinden 
Mehmet BATURALP Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı’nı ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın antrenman yaptığı tesislere giden 
BATURALP, tesisleri gezdi, oyuncularla sohbet 
etti ve yöneticilerden bilgi aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Antrenörü Zafer KALAYCIOĞLU ile öğle yemeği 
yiyen Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı 
BATURALP daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi

18-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
Edirne’de bu yıl 655.cisi düzenlenen tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde YDÜ Sporcusu 
Hazar ŞAKAR ve Bertuğ TEKAKPINAR üniver-
sitemizi ve ülkemizi temsil etti.

İLK HAFTA MAÇLARI
• Galatasaray–MBK Doğuş 
Hastanesi
• Girne Üniversitesi – Tosyalı 
Toyo Osmaniye
• İstanbul Üniversitesi – 
Adana ASKİ
• Samsun Canik Bld. – AGÜ 
Spor
• Mersin Bşb. – Beşiktaş
• Botaş – Hatay Bşb.
• Yakın Doğu Üniversitesi – 
Fenerbahçe

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 
2016-17 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 
Abdi İpekçi Arena’da gerçekleşen 
fikstür çekimi sonucunda ilk hafta 
karşılaşmalarında Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Fenerbahçe ile, Girne Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı ise Tosyalı 
Toyo Osmaniye Gençlik Spor takımı ile 
eşleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi ilk hafta 
kendi sahasında 23 Ekim tarihinde 
Fenerbahçe ile karşılaşırken, Girne 
Üniversitesi ise yine kendi sahasında 
Tosyalı Toyo Osmaniyespor ile 22 Ekim 
tarihinde mücadele edecek.

Kıbrıs derbisi 3 Aralık 2016 
tarihinde
Ülkemizi Türkiye Kadınlar Basketbol 
liginde temsil eden Yakın Doğu Üniver-
sitesi ile Girne Üniversitesi, ligin altıncı 
haftasında 3 Aralık 2016 tarihinde 
Girne Üniversitesi’nin sahasında karşı 
karşıya gelecek.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Hede-
fimiz hem Avrupa hem de 
ligde başarılı olmak”
Fikstür çekimin ardından görüşlerini 
paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol takımı koçu Zafer 
KALAYCIOĞLU bu yılın çok zor olacağını 
ve zor maçların oynanacağını söyley-
erek şunları kaydetti: “Bu yıl zor bir yıl 
ve zor maçlar olacak. Hedefimiz hem 
Avrupa’da hem de Türkiye Ligi’nde 
başarılı olmak. İlk maç bizim için çok

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bu 
yıl 11.’si düzenlenen Yetenek Avcıları 
Tam Gün Yaz Okulu 27 Temmuz 2016 
Çarşamba günü gerçekleştirilen final

önemli iyi 
hazırlanmak için 
çalışıyoruz. Yeni 
sezon başlamadan 
önce Eurocup’ta gru-
plara kalabilmek için 
İstanbul Üniversitesi 
Basketbol takımı 
ile maçımız olacak. 
Yapılacak elemede 
bir Türk takımı 
elenecek ve bir Türk 
takımı Eurocup 
gruplarına kalacak. 
Gruplara kalabilmek 
için sıkı bir şekle 
hazırlıklarımıza de-
vam ediyoruz. Bizim 
İstanbul Üniversitesi 
ile oynayacağımız 
Eurocup maçları 
ile Fenerbahçe’nin 
oynayacağı 
Cumhurbaşkanlığı 

Mehmet Baturalp’ten 
YDÜ Kadın Basketbol 
Takımı’na ziyaret

YDÜ’lü güreşçiler 
Kırkpınar’da güreşti

YDÜ Yetenek Avcıları Tam 
Gün Yaz Okulu sona erdi


