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AKADEMİK

Beden Eğitimi Spor 
Yüksekokulu mezunları 
diplomalarını aldı

Mühendislik Fakültesi
Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi

Mimarlık Fakültesi 
mezunları diplomalarını 
aldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu 2016 – 2017 Güz 
Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 
2’de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi 
mezuniyet töreni yoğun katılımla 
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Bas-
ketbol Ligi’nin 14. haftasında deplas-
manda karşılaştığı liderlik maçında 
Fenerbahçe’ye 76- 64 mağlup oldu. 

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi me-
zuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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DETAYLAR 5’TE

DETAYLAR 6’DA
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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 
Kamil KAYRAL törende yaptığı 
konuşmada en önemli hususun soru 
güvenliği ve sınav güvenliği olduğunu 
belirtti. KAYRAL; “soru güvenliğimizin 
sağlanması için 3,5 yıldır gayret sar-
fetmekteyiz. Sınav işleri müdürümüz 
ve genel sekreterimiz bu konuya özel 
önem vermektedir. Hazırladığımız 
protokol bu amaca yöneliktir. 
Protokole dikkatli bakıldığında aynı 
zamanda bunun güzide üniversitemiz 
olan Yakın Doğu Üniversitesi’ni de 
koruyucu nitelikte olduğu farkına 
varılacaktır. Gerek Kamu Hizmeti 
Komisyonu gerekse YDÜ’yü herhangi 
bir durumda güvenirliliği koruma 
açısından hazırlanmıştır. Bütün 
amacımız üniversitelerimiz tarafından 
sorularımızın nihai zamanda 
sağlanmasıdır. Türkiye Üniversiteler-
imizden de soru temin etmekteyiz, 
işin sonunda tüm üniversitelerden

SEL ise törende yaptığı konuşmada; 
“Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. 
GÜNSEL üniversiteleri toplumun 
dokuma tezgahı olarak nitelendirir. 
Toplumlarda dokundukça büyür 
kökleşir ileriye daha emin adımlar 
atar ve daha aydınlık görür geleceğini. 
Biz YDÜ olarak bu bilinçle hareket 
etmeye özen gösteriyoruz. Bugün 
imzalayacağımız bu protokolünde bu 
bilinç ışığında özellikle korunacağı ve 
gözönüne alınacağını üniversitemiz 
adına söylemek isteriz. Hep birlikte 
amacımız tektir. Küçük, güzel ve 
değerli bir ülkeye sahibiz. Hepimizin 
tek amacı Biz YDÜ olarak bu bilinçle 
hareket etmeye özen gösteriyoruz. 
Bugün imzalayacağımız bu pro-
tokolünde bu bilinç ışığında özellikle 
korunacağı ve gözönüne alınacağını 
üniversitemiz adına söylemek isteriz. 
Hep birlikte amacımız tektir. Küçük, 
güzel ve değerli bir ülkeye sahibiz. 

soruların temin edilmesidir ve ilk kez 
bu protokolü YDÜ ile imzalıyoruz” 
dedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu-
nun Sorularını Yakın Doğu 
Üniversitesi Hazırlayacak
KAYRAL ayrıca, imzalanan bu 
protokol çerçevesinde sınav işleri 
müdürlüğünün de YDÜ’den talep 
edeceği soruların olacağını ve bu 
çerçevede devam ettiği sürece de 
işbirliğinin daha da ileriye giderek 
götürülmesinden kimsenin kuşkusu 
olmayacağını belirtti.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: 
“Hem Güvenlik Hem Gizlilik 
Hassasiyetini Fazlasıyla 
Bizlerinde Paylaştığını Vur-
gulamak İsterim”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜN-

Hepimizin tek amacı çocuklarımıza, 
bizden sonraki nesillere daha kıymetli 
bir ülke bırakmaktır.Dolayısıyla bu 
doğrultuda hem güvenlik hem gizlilik 
hassasiyetini fazlasıyla bizlerinde 
paylaştığını vurgulamak isterim. To-
plumumuz için daha ileri birliktelikler 
ve işbirliklerine açık olduğumuzu bu 
üniversitelerin KKTC’nin üniversiteleri 
olduğunu yineleyerek hayırlı olsun” 
dedi.

Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti 
Komisyonu Başkanı Kamil KAYRAL ile 
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL protokole imza 
koydular.DETAYLAR 7’DE

Kamu Hizmeti 
Komisyonu’yla işbirliği 

protokolü imzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında, Kamu Hizmeti 
Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik 2 yıllık 

işbirliği protokolü imzalandı.

184 bölüme yatay geçiş 
başvuruları başladı!

Bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde bulunan 184 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen 

öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.
DETAYLAR 2’DE

SPOR

Fenerbahçe: 76
Yakın Doğu Üniversitesi: 64

DETAYLAR 8’DE
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hayatı yaşaması için tasarlanmıştır. 
Sosyal alanlar, spor alanları, çalışma 
alanları ile bir bütün olarak
öğrencilerimize sunulmuştur” dedi. 
Yatay geçiş için öğrencilerin 3 Şubat 
Cuma günü mesai bitimine kadar 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru 
yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
geçiş yapabileceklerinin 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 İçin Başvuru 
Adresleri
Yatay geçişler için 3 Şubat 2017 
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.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR: 
“Yatay Geçiş İle Gelen Yakın 
Doğu Ailesi’ne Katılacak Tüm 
Öğrencilerimiz Donanımlı 
Bir Eğitimin Yanında Tam 
Bir Kampüs Hayatı Yaşama 
İmkanına da Kavuşacaklar”
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
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 184 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 
yararlanabilecekler” 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 üniver-
site öğrencisinin tam bir üniversite 

Bir başka yükseköğrenim kurumunda 
eğitimlerine devam eden ve Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde bulunan 184 
bölümden herhangi birine yatay 
geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını 
yapabilecekler.

12 Fakülte, 5 Yüksekokul ve 
184 Bölümde Eğitim Alabi-
lecekler…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Atatürk Eğitim Fakültesi, İletişim 
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, 
Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi bağlı bölüm-
lerle birlikte, Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, 
Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı 
tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci 
kabul edilecek.

184 bölüme yatay 
geçiş başvuruları 

başladı
Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne 

bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı.

Kültür Etkinliklerine Devam 
Edilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı 
Doç. Dr. Dudu Özkum YAVUZ, etkinlikle 
iligli verdiği bilgide, çok kültürlü bir ortam-
da öğrenim görmenin ve böyle bir ortamda 
yaşamanın mutluluk verici olduğunu 
belirtti. Doç. Dr. ÖZKUM, söz konusu 
gecenin Afrikalı öğrencilerin kendi kültür-
lerinin diğer ülkelerden gelen öğrenciler 
ve akademisyenlerle paylaşabilmeleri 
için düzenlendiğini ifade derek, dekanlık 
olarak kültür etkinliklerine devam 
edeceklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin 
özgürlüklere, çeşitliliğe, kültürel kimliğe 
teşvik etmede araç olduğunu dile getiren 
Doç. Dr. Özkum, kültür buluşmalarının 
yerli kültüre de sahip çıkamaya katkı 
sağladığını sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, 
ülkelerin kültür etkiniklerine ev sahipliği 
yapmaya devam ediyor. Çeşitli kültür 
etkinliklerine ev sahipliği yapan dekanlık 
bu kez de Afrika Kültür Gecesi düzenledi.

Üniversitede okuyan Afrikalı öğrencilerin 
yanı sıra, diğer ülkelerden gelen 
öğrencilerden de yoğun ilgi gören ve 
renkli görüntülere sahne olan gece ses 
getirdi. Gecede, Yakın Doğu Üniversitesi 
akademisyenleri de yer alarak coşkulu 
anlara tanıklık etti.

Afrika’nın Coşkulu Ritmi 
Eğlendirdi…
Afrikanın çeşitli yerlerinden gelen, ulusal 
kıyafet ve aksesuarları ile renkli bir hava 
yaratılan gecede; skeç gösterileri, müzik 
dinletileri ve dans şovları izleyicileri 
eğlendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Afrika’nın canlı 

renklerine büründü

Cumhuriyeti’nin Rauf Raif  
Denktaş’ın hayatı olduğunu, 88 
yıllık hayatında vermiş olduğu 
mücadeleden hiç vazgeçmediğini 
belirtti.

Rauf Raif Denktaş’ın, yalnızca 
Kıbrıs Türkü için değil, tüm 
Türk dünyası için öneminden 
bahseden Kolej Müdürü Arkan, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
Rauf R. Denktaş’a üstün hizmet 
Şeref Madalyası verdiğini, 
Kıbrıs konusundaki görüşlerinin 
doğrulanması nedeniyle “Liderlik 
Ödülü” aldığını, ömrünün son 
dakikalarına kadar devletin 
varlığını vurgulayan ve Kıbrıs 
Türklerine sürekli, ”Devlete ve 
bağımsızlığa sahip çıkın, Anava-
tan Türkiye`ye güvenin” çağrısı 
yapan bir lider olduğunu anlattı.

olarak sertifika programlarını da 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
GÜRPINAR, Elektrik Müteahhitleri 
Birliği ile başlatılmış olan bu 
işbirliğinin devam etmesine ve ül-
kemiz çalışma yaşamına katkıda 
bulunmasına inanç belirtti.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ; 
“Bu Işlerde Çalışan 
Kişilerin Bilinçli Olmaları 
Son Derece Önemli”
Törende son konuşmayı yapan 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ 
ise, kendisinin de bir elektrik 
mühendisi olduğunu ve bu açıdan 
elektrikle çalışmanın tehlikeler-
ini iyi bildiğini belirterek, bu 
işlerde çalışan kişilerin bilinçli 
olmalarının son derece önemli 
olduğunu vurguladı. Elektrik 
tesisatında bir çok hususun 
önemli olduğunu, ama en önem-
lisinin topraklama olduğunu 
belirten BEKTAŞ, topraklamanın 
düzgün ve doğru yapılmasının 
önemine dikkat çekti. Elek-
trik müteahhitlerinin sadece 
kendilerini değil, aynı zamanda 
hem kendi ailelerini, hem de 
yanlarında çalıştırdıkları kişileri 
ve onların ailelerini de düşünmek 
zorunda olduklarını belirten 
Bektaş, müteahhitlerin iş

Denktaşın Mesajı, Kim-
senin Boyunduruğunun 
Altına Girmemek…
Işılay Arkan, Kurucu 
Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, hasta 
yatağında dahi devleti düşünen, 
Kıbrıs Türk halkının, geleceğe ba-
karak, geçmişte yaşananların bir 
daha olmaması için dik durması 
gerektiğini, Türklüğüyle gurur du-
yarak, Atatürk ilkelerinden taviz 
vermemesi gerektiğini vurgula-
yarak konuşmasını Denktaş’ın 
sözleriyle tamamladı. Arkan, 
“Devlet demek hürriyet demektir, 
dimdik ayakta durup, kimsenin 
boyunduruğu altına girmemek 
demektir. Bağımsızlığınızdan asla 
vazgeçmeyin” dedi.

gününün sonunda tüm  
çalışanlarının evine sağlıklı bir 
şekilde dönmesini sağlamanın 
sorumluluğunu taşıdığını belirtti. 
Bu eğitimlerin bu sorumluluğu 
yerine getirmede ve daha güvenli 
çalışma ortamları hazırlamada 
önemli olduğunu belirten BEKTAŞ, 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
eğitim alanında bu tür katkıları 
yapmaya devam edceklerini 
belirterek, programa katılan ve 
katkı koyan herkesi kutlayarak 
teşekkür etti.

143 Elektrik Müteahhidi 
Ve Elektrik Teknisyenine 
Sertifikaları Verildi
Konuşmaların ardından eğitim 
programını tamamlayan 143 
elektrik müteahhidi ve elektrik 
teknisyenine sertifikaları verildi.

Gerçekleştirilen eğitim 
programında, “İş Sağlığı ve 
Güvenliği’nin Anlamı ve Önemi”, 
“Sağlığı Bozan Risk Etmenleri”, 
“Elektrik Tesisatı Döşenmesinde 
İş Güvenliği”, “Elektrikli El 
Aletlerinin Kullanılmasında 
İş Güvenliği”, “İş Kazaları ve 
Korunma Tedbirleri”, “Taşıma 
İşlerinde İş Güvenliği” başlıkları 
altında konular irdelenmiştir.

Yakın Doğu Koleji 
6. Ve 7. Sınıflar 
binası ile GCE 
binasında 
düzenlenen 

tören, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. Törende, 
öğrenciler tarafından merhum 
Rauf Denktaş’ın Kıbrıs mücade-
lesi ile ilgili görüşlerini içeren 
konuşmalar yapıldı, öğrenci ve 
öğretmenler Denktaş’ı anlatan 
şiirler okudu.

Kolej Müdürü Işılay Arkan: 
“Ömrünün Sonuna Kadar 
Develtin Varlığını Vurgu-
layan Bir Liderdi…”
Yakın Doğu Koleji Müdürü 
Işılay Arkan, törende yaptığı 
konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk

Yakın Doğu Üniversitesi İş 
Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü 
ile K.T.Elektrik Müteahhitleri 
Birliği’nin işbirliğinde, elektrik 
müteahhitlerine yönelik olarak 
düzenlenen “Elektrik İşlerinde 
İş sağlığı ve Güvenliği” eğitim 
programını tamamlayan 143 
elektrik müteahhidi ve elektrik 
teknisyenine katılım sertifikaları 
düzenlenen törenle verildi.

Büyük Kütüphane 3 numaralı 
salonda gerçekleştirilen törene 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı Süleyman 
GÖKTAŞ, Yakın Doğu üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ, Elektrik Müteah-
hitleri Birliği Başkanı Mehmet 
NASİBOĞLU, Birlik üyesi müteah-
hitler ve elektrik teknisyenlerinin 
katıldı.

Mehmet NASİBOĞLU; 
“İş Sağlığı ve Güvenliği 
Alanında Eğitim ve Bilin-
çlenme Çok Önemli”
Sertifika töreninde söz alan Birlik 
Başkanı Mehmet NASİBOĞLU, 
iş sağlığı ve güvenliği alanında 
eğitimin ve bilinçlenmenin çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, 
genellikle bu tür eğitimlerin bir 
ücret karşılığında yapıldığını 
belirterek, bu eğitimi Birlik üyeler-
ine ücretsiz olarak gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
teşekkür etti. NASİBOĞLU kursa 
devam edip sertifika almaya 
hak kazanan Birlik üyelerini de 
kutladı ve bu aldıkları bilgilerle 
işlerini daha güvenli bir şekilde 
yapmalarını diledi.

Aziz GÜRPINAR; “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Ko-
nusunda İstenen Hedefe 
Ulaşabilmek için Her Kes-
ime Görevler Düşüyor”
Törende ikinci konuşmayı 
yapan Enstitü Müdürü Aziz 
GÜRPINAR ise, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda istenen 
hedefe ulaşabilmek için her 
kesime görevler düştüğünü belir-
terek, bu çerçevede Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin de eğitim, bilin-
çlendirme ve bu alanda yetişmiş 
insan gücünün yaratılmasına 
katkıda bulunma amacıyla 
hareket ettiğini vurguladı. Bu 
kapsamda Üniversite bünyes-
inde başlatılmış olan yüksek 
lisans programı ile ön lisans 
programının devam ettiğini, 
bunun yanı sıra sektörlere yönelik 

Sertifika töreni 
gerçekleştirildi

Kurucu 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Raif Denktaş 
anıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. 
Denktaş ölümünün 5. yılında Yakın Doğu Koleji’nde düzenlenen törenle 
anıldı.

aktarmayı, film türler-
inin incelenmesine ilişkin bir 
çerçeve sunmayı amaçlayan 
bu çalışmada üç Hollywood 
film türü örnek olarak seçildi: 
vestern, korku sineması ve 
müzikal filmler. Amerikan 
sinemasının adeta kristalize 
olmuş tür sistemi bu konu-
nun araştırılmasında büyük 
bir kolaylık sağladığından, 
örnekler Hollywood yapımlarıyla 
sınırlı tutuldu. Bir başka 
önemli neden ise bu filmler 
aracılığıyla ABD’nin siyasi ve 
kültürel sınırları aşarak dünya 
seyircisine ulaşmış olmasıydı. 
Ayrıca, bu olgu entelektüel ilgiyi 
üzerinde topladığından Holly-
wood film türlerine ilişkin geniş 
bir literatür mevcuttu. Yapılan 
tür seçiminde öncelikle Andrew 
Tudor’un, “tür olarak kabul 
edilmiş olma” kriteri esas alındı 
ve uzun geçmişleri boyunca 
dikkat çekici değişimler

gösteren örnekler tercih 
edildi. Seçilen türlerin bir başka 
özelliği de korku sinemasının 
ticari gücünü sürdürmesine 
karşın diğer ikisinin ömrünü 
tüketmiş olmasıydı. Türleri, 
kendi başına kapalı birer 
yapı ve sabit formüller listesi 
olarak değil, seyirciyle izleme 
sırasında kurulan ilişkiyi 
de kapsayan değişken birer 
süreç olarak değerlendirmek 
gerektiğine ilişkin iddia 
paylaşıldığı için her üç tür 
de hem tarihsel toplumsal 
süreçler, hem de Hollywood’un 
film üretme mekanizmasının 
işleyişi çerçevesinde ele alındı. 
Büyük ölçüde yazınsal eleştiride 
kullanılan tekniklerden 
yararlanılan bu çalışmada üç 
tür de özelliklerinden kaynakla-
nan bazı zorunluluklar dışında 
benzer biçimde incelendi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nilgün Abisel’in, Popüler 
Sinema ve Türler adlı kitabının 
ikinci edisyonu olan Popüler 
Sinema ve Film Türleri isimli 
kitabı De Ki Yayınları’ndan çıktı. 

Popüler sinemaya yönelik 
kavramsal tartışmaları ve tür 
eleştirisinin geçirdiği değişimi 

Nilgün Abisel’in yeni 
kitabı çıktı
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Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim 
görevlisi Kayhan İŞSEVER’in Rezervuar Mühendisliğinde Radikal Çözümler 
Sempozyumu Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
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Sempozyuma Yakın Doğu Üniver-
sitesi ile Kuzey Kıbrıs Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal 
Gaz Mühendisliği Bölümleri öğretim 
üyeleri ve öğrencileri yoğun ilgi 
gösterdi.

“Bugün İçin Bilinenler Bir 
Aysbergin Suda Yüzen Kısmı 
Kadardır”
Kayhan İŞSEVER sempozyumda 
yaptığı konuşmada; “Geleneksel 
olarak bilinenden çok değişik ve 
alışılagelmişin dışındaki uygu-
lamalar radikal çözümler olarak 
adlandırılabilir. Bugün için bilinenler 
bir aysbergin suda yüzen kısmı 
kadardır, İlerde bilgi birikimimize 
katılacak çok şeyler olabileceği gibi 
bugün doğru bildiğimiz birçok şeyin 
de yanlış olabileceği de gerçektir.

Örneğin; herkesin aşina olduğu en 
radikal değişiklikler tıp alanında 
yaşanmaktadır. 1980’li yılların

tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmaz. 
Kantitatif yöntemler rezervuar
hakkında çok önemli bilgiler sağlar 
ancak sonuçlar belirtilenlerden ötürü 
ihtiyatla karşılanmalıdır. Bu nedenle 
rezervuar mühendisliğinde kantitatif
yöntemler kadar kavramsal eğitime 
ağırlık verilmelidir. Rezervuar
mühendisinin bilgi birikimi okul-
larda öğretilenler, çalıştığı şirketin 
standart uygulamaları, seminer ve 
sempozyumlarda izlenilen ve kendi 
merakından edindiklerinden ibarettir. 
Bunların hiçbiri sorgulanmadan 
kabul görebilecek nitelikte değildir. İyi 
eğitim almış ve tecrübeli bir rezer-
vuar mühendisi çalıştığı rezervuarlar-
da bugünün bilgi ve uygulamalarına 
ters düşebilecek önerilerde 
bulunabilir. Ancak hipotezini doğru bir 
biçimde ve somut bilimsel veriler ile 
ortaya koyabilmelidir. Uygulama için 
de yetkili bir konumda ve cesaretli 
olması gerektiğini vurguladı.

şüphesiz ki Alevi-Bektaşi kültürüdür. 
Yazar, kitabın “Kıbrıslı Türklerin İnanç 
Biçimlerinin Kökenleri” bölümünde 
Maniheizm ve Şamanizm hakkında geniş 
bilgi vermiştir. “Alevilik Ayrı Bir Din Midir?” 
sorusuna cevap bulmaya çalışan Beratlı, 
Aleviliğin İslam’ın Türk yorumunu içeren 
bir inanç sistemi olduğunu belirtmiş 
ve eski Türk inancı Şamanizm’in bir 
başka düzeyde sürdürülmesi olduğunu 
vurgulamıştır.

Kitabın yazarı Nazım BERATLI; İstanbul 
Üniversitesi, Tıp Fakültesinde eğitim 
almış ve Ada’ya döndüğünde doktor 
olarak çalışmaya başlamıştır. Doktorluk 
mesleğinin yanı sıra Kıbrıs Türklerinin 
tarihi, kültürü ile de yakından ilgilenen 
Beratlı, bu konuda farklı gazetelerde ve 
dergilerde makaleler yayınlamıştır.

Kıbrıslı Türklerin Alevi-Bektaşi 
Kimliği Üzerine Yazılmış İlk ve 
En Önemli Kaynak Eser
Beratlı’nın yayınlamış olduğu bu kitabı 
içerik açısından değerlendirdiğimizde 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
doğrudan Kıbrıslı Türklerin Alevi-Bektaşi 
kimliği üzerine yazılmış ilk ve en önemli 
kaynak eser olduğunu rahatlıkla söyleye-
biliriz. Yazar, uzun süre araştırma yaparak 
makaleler yayınladıktan sonra Kuzey 
Kıbrıs’ta hiç değinilmeyen bir konuya el 
atmış ve alanda çalışmak isteyenlere 
önemli bir kaynak eser sunmuştur.”

başında hepimiz içerdiği yüksek
kolesterol nedeni ile yumurta ve 
tereyağının kalp ve damar
hastalıklarının başlıca nedenlerinden 
biri olduğu bilinirdi. 2000 li yılların 
başından itibaren ise önce yu-
murta son yıllarda da tereyağı temize 
çıkmış ve hatta günde 20 yumurta 
yenebileceğini söyleyen doktorlar 
vardır” dedi.

“Rezervuar Mühendisliği Yer 
Altında Gözenekli Ortamda 
Birden Fazla Akışkanın Akışı 
İle İlgili Bir Bilim Dalıdır”
Rezervuar kayaçları çoğu zaman het-
erojen yapıda ve birbirinden ve kendi 
içinde çok farklı özellikler gösterme-
ktedir diyen İŞSEVER; “bu heterojen 
yapıda ortalama değerler ile analitik 
çözümlere ulaşılmasının gerçekçi 
olmayacağı açıktır. Bu sistemlerin 
matematiksel ve istatistiksel model-
ler ve nümerik teknikler ile çözümü 
bazı yaklaşımlar sağlasa da

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR ve 
Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT’un; 
Nazım BERATLI’nın yayınlamış olduğu 
“Kıbrıslı Türkler’in Kökenleri ve Kıbrıs’ta 
Bektaşilik” isimli kitabı üzerine yapmış 
oldukları inceleme THOMSON REUTERS, 
EBSCO, ULAKBİM ve SCOPUS gibi 
uluslararası indekslerce taranan Milli 
Folklor 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 yapmış oldukları 
incelemede “Nazım Beratlı tarafından 
kaleme alınan “Kıbrıslı Türklerin Kökenleri 
ve Kıbrıs’ta Bektaşilik” isimli eser, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ses getiren 
çalışmalardan biri olmuştur denildi.

1571 Yılında Anadolu’nun Çeşitli 
Yörelerinden Her Sanat ve Her 
Meslekten Birçok Türk Kıbrıs’a 
Yerleştirilmiştir
Açıklamada ayrıca, 1571 yılında Kıbrıs’ın 
Türkler tarafından fethinden sonra 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden her 
sanat ve her meslekten birçok Türk 
Kıbrıs’a yerleştirilmiştir. Bu insanlarımız, 
doğal olarak Türk yaşam tarzını, gelenek 
ve göreneklerini de beraberlerinde 
getirmişlerdir. Bunlardan birisi de 

YAKIN DOĞU 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 

SEMPOZYUM 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YDÜ’lü öğretim 
üyelerinin çalışması 

yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim 
üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve 
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. 
Dr. Şevket ÖZNUR’un dört bölümden 
oluşan “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk 
Türküleri/Havaları Cilt 1)” adlı kitabı 
çıktı.

üniversitelerinde gerekse üniversite 
dışı araştırmalarda akademik düzeyde 
sağlıklı ve doyurucu bir sonuca giden 
çalışmanın yapılmamış olmasındandır. 
Halk edebiyatına olan yakın ilgimizden 
dolayı, özellikle bir toplumun sosyal, 
siyasal ve hatta psikolojik hayatını 
en kestirmeden ve en çarpıcı sö-
zlerle anlatan türküler, kendi türünde 
toplumun aynasıdır. Ayrıca bu türkülerin 
melodiye dayalı yapıları söz ile bir araya 
geldiğinde, dinleyenlere etkili mesajlar 
da iletebilmektedir” dedi. 

“Anonim Türküler-Havalar”
ÖZNUR “Kitabın; Birinci Bölümü 
“Anonim Türküler-Havalar” başlığı 
adını taşıdığını,bu bölümde söyleyeni 
belli olmayan anonim havaların ele 
alınarak incelendiğini belirtti. ÖZNUR, 
özellikle daha önceden derlemeler 
yapılıp tespit edilen havalar yanında, 
kaynak kişilerden derlediği varyantlar 
ve yeni havalar da bu bölümde dört 
ana başlıkta ele alınıp sınıflandırıldığını 
vurguladı.

“Benzer Kıbrıs Türküleri-
Havaları İle Rum Türküleri- 
Havaları”
Dördüncü bölümü ise; “Benzer Kıbrıs 
türküleri-havaları ile Rum türküleri- 
havaları” başlığı adını taşımaktadır. Bu 
bölümde de Kıbrıs adasındaki Türklerin 
ve Rumların ortak söyledikleri türküler-
havalar ele alınıp değerlendirilmiştir.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR sonuç olarak 
kitabı; “yöntem olarak türküler-havalar, 
önce edebiyat bilimi ilkeleri çerçeves-
inde incelenmiş; arkasından türkülerin-
havaların varsa hikâyesi anlatılmış ve 
eser, etnolojik açıdan değerlendirilmiştir. 
Sonunda da metinlerin Kıbrıs ağzı 
bakımından özellikleri verilmiştir” dedi.

Türkçe ve İngilizce olarak 420 sayfadan 
oluşan kitapta 100 türkünün ele alınıp 
incelendi.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR eseriyle ile 
ilgili olarak: “Kitabımızın konusunu 
‘Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri-
Havaları’ olarak seçmemizin nedeni, 
bugüne kadar bu konuda gerek Kıbrıs 

“Yazanı – Söyleyeni Bilinen 
Türküler-Havalar”
Yazar “Eserin İkinci bölümünü ise 
şöyle aktardı; “Yazanı – Söyleyeni 
Bilinen Türküler-Havalar” başlığı 
adını taşımaktadır. Bu bölümde 
“Söyleyeni belli olan türküler-havalar” 
ele alınarak incelenmiştir. Bu türkül-
erin yazarlarından bire bir görüşme 
yapılarak derlenmiş veya yayımladıkları 
eserlerden kitaba alınmışlardır. Bu 
bölümdeki türküler kendi içerisinde üç 
ana başlıkta ele alınıp sınıflanmıştır 
dedi.

“Anadolu ile Bağlantılı Türkül-
er-Havalar”
Kitabın Üçüncü bölümü; “Anadolu ile 
Bağlantılı Türküler-Havalar” başlığı 
adını taşımaktadır. Bu bölümde 
Kıbrıs’ta söylenen türkülerin-havaların 
Anadolu’daki varyantları tespit 
edilmiştir.

Doç. Dr. Şevket Öznur’un yeni kitabı çıktı

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Fahrettin SADIKOĞLU, YDÜ Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür 
Doç. Dr. Cevdet TINAZCII, Öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Prof. Dr. SADIKOĞLU; “Çok 
Iyi Yerlere Geleceklerinden 
Emin ve Gurur Verici Birgün”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU, 
öğrenci velilerine seslenerek, 
velilerin çocuklarını kendilerine 
emanet ettiklerini ve tüm süreçlerin 
sonuna gelindiğini belirtti. Mezun 
olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. 
SADIKOĞLU, öğretim üyelerinin onları

geldiniz. Yeni bir son yeni bir 
başlangıç” diyerek yeni hayatlarında 
ve başlangıçlarında mutlu olmayı 
diledi.

Mezun öğrenciler adına konuşma 
yapan Velit AKTAŞ, emeği geçen 
öğretim üyelerini anarken, dört yıllık 
üniversite yaşamlarının bitişine 
şahitlik ettiklerini kaydetti. AKTAŞ, 
yaşadıkları gönül yolculuğunda 
ellerinden tutan herkese teşekkür 
ederek, mezun olmanın gururunu 
yaşadıklarını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 – 
2017 Güz dönemi mezuniyet töreni 
diplomaların verilmesi ve geleneksel 
kep atma töreni ile son buldu.

çok iyi yetiştirmiş olduğunu ve 
gelecekte hepsinin çok iyi yer-
lere geleceğinden emin olduğunu 
ifade ederek, gurur verici bir gün 
yaşadıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Cevdet TINAZCI; “En 
Büyük Alkışı Aileler Haketti”
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Müdür Doç. Dr. Cevdet TINAZCI ise, 
en büyük alkışı ailelerin veliler-
inin hakettiğini belirtirken, zorlu bir 
sürecin ardından gurur verici bir gün 
yaşadıklarını kaydetti.

Doç. Dr. TINAZCI, öğrencilere “her 
zaman için başlangıçlar vardır. Tabiki 
her başlangıcın da bir sonu vardır. 
Sizler bizlerle birlikte 4 kez son ve 
başlangıç yaşadınız ve bugünlere

Beden Eğitimi Spor 
Yüksekokulu mezunları 

diplomalarını aldı
Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 – 2017 
Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane 

Salon 2’de gerçekleştirildi.

Bir yıl önce bu salonda bizlerle birlikte 
diploma veren merhum Doç. Dr. Atila 
TÜRK’ün sözlerinden alıntı yaparak rah-
metle andığını belirten Doç. Dr. KEÇECİ, 
teorinin uygulamaya dönüşmesini 
sağlayan teknik altyapıya sahip uygu-
lama alanlarını öğrencilerle birlikte aktif 
kullanıldığını ifade ederek bu olanakları 
sağlayan eğitim ve sosyal konularla ilgili 
talepleri olumlu yanıt veren mütevelli 
heyeti başkanlığına ve rektörlüğünü 
teşekkürlerini sundu.

Çizgi Film ve Animasyon 
Bölümü’ne Öğrenci Alınacak
Doç. Dr. KEÇECİ, önümüzdeki eğitim yılı 
başında Kıbrıs’ta tek olacak olan Çizgi 
Film ve Animasyon Bölümü’ne öğrenci 
alacağını ilk kez duyurusunda bulunarak, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun 
olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve izle-
meyi ve dinlemeyi bilen iyi birer iletişimci 
olarak, ve zamanın paha biçilmez 
değerini an’ı yaşarken hissetmelerini 
dilereyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ; “Her 
Mesleğin Başı Karşı Tarafla İyi 
Iletişim Kurmaktan Geçiyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ ise “sevgili me-
zunlar mezuniyet sevincinizi paylaşmak 
üzere toplanmış bulunmaktayız. Görüyo-
rum ki mezunlarımız gerçekten çok mutlu 
ve gerçekten yoğun bir 4 yıllık eğitim 
öğretim sonrasında bugün alacakları 
diplomalayı fazlasıyla hak kazanmışlar. 
Ailelerini de tebrik ediyorum çünkü 
bizler aileleriyle el ele verdik. Onlar 
maddi manevi yönden, bizler ise güçlü 
bir akademik kadroyla sizleri yetiştirdik 
bu günlere getirdik” diyerek her işin her 
mesleğin başı karşı tarafla iyi iletişim 
kurmaktan geldiğini söyledi.

Prof. Dr. BEKTAŞ; “iletişim denildiğinde 
kültürde işin içine giriyor. Kültür 
dağarcığınızı, bilginizi arttırmanız lazım. 
Vermiş olduğunuz etik bir yemin var. Ona 
elinizden geldiğince uymaya çalışınız” 
diyerek karmaşık bir konuyu basit bir 

Oshan ULUŞAN; “Mezun Olan 
Tüm Arkadaşlarım, Karanlığın 
Karşısında Parlayan Birer Işık 
Olacaklardır”
Oshan ULUŞAN, “yeryüzünde insanlık 
var olduğundan beri var olan bir şey var; 
kötülük. Fakat bunun karşısında tarih 
boyunca  akıl ve bilim, kendini adeta 
bir duvar gibi siper ederek kötülüğün 
bu dayanılmaz hükmüne karşı hep 
ayakta kalmayı başarabilmiştir. Ne 
yazık ki aklın ve bilimin duvarı giderek 
aşınmakta. Karanlığın, acımasızlığın ve 
mantıksızlığın gücü bu duvarı yıkmak için 
en zayıf noktasını aramaktadır” dedi.

İletişim Fakültesi’nin değerli akademisy-
enlerine teşekkürlerini dile getiren Oshan 
Uluşan, mezun olan arkadaşlarına, 
“Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun 
olan tüm arkadaşlarım, karanlığın 
karşısında parlayan birer ışık  
olacaklardır” dedi.

İletişim Fakültesi ortalamalarıyla 
dereceye giren öğrencilere Yakın Doğu 
Üniversitesi  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol BEKTAŞ, diplomaları takdim etti.

Tüm öğrencilerin diplomalarını 
almalarıyla, geleneksel kep atma töreni 
büyük bir coşkuyla gerçekleştirilerek, 
yeni iletişimciler, meslek hayatlarına 
uğurlandı.

2016-2017 Güz Dönemi Öğrenci 
Projeleri Sergisi Ziyarete Açıldı
Tören bitiminin ardından İletişim Fakül-
tesi fuaye alanında düzenlenmiş olan 
Görsel İletişim ve Tasarım bölümünün 
geleneksel hale gelen 2016-2017 Güz 
Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi ziyarete 
açıldı.

İletişim Fakültesi Sergi Alanı’nda yer alan 
öğrencilerin öğretim dönemi içerisinde 
yürüttükleri projelerin yer aldığı sergide; 
öğrencilerin öğretim elemanlarıyla birlikte 
güncel bakış açısıyla hazırladıkları işlerin 
sergilendiği belirtildi.

Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ; sergide 150 
uygulama projesinin yer aldığını, bu 
projelerin bir kısmının www.neu.edu.
tr adresinden de izlenebileceği bilgisini 
verirken, serginin 30 Ocak  2017 tarihine 
kadar Pazar günü dışında 08:00-17:00 
saatleri arasında izlenebileceğini belirtti.

Törene Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
YDÜ Genel Sekreteri 
Doç.Dr. Yeter TABUR, 
İletişim Fakültesi Dekan 

Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, YDÜ Basın 
ve Halkla ilişkiler Müdürü Hüseyin 
TURAN, Öğretim elemanları, Öğrenciler 
ve veliler katıldı. Tören  Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve aziz şehitler için 
bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasıyla başladı.

İletişim Fakültesi’nın 2016 yılında büyük 
kaybı olan merhum Doç. Dr. Atila TÜRK’e 
ithafen Müzik Öğretmenliği bölümü 
öğrencisi Beğüm TEKAKPINAR ve İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
bölümü öğrencisi Taha Batıkan ADIVAR 
müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Mezunların iletişim yemininin ardından 
mezunlarımızdan Adalet Guliyev ve 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk ÇELİK 
danışmanlığında hazırlanan İletişim 
Fakültesi bünyesinde mezun veren 4 
bölümün 2016-2017 güz döneminde 
gerçekleştirilen öğrenci projelerini örnek 
içeren tanıtım videosu gösterildi.

Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ; “Su Gibi 
Akıp Giden Dört Yılın Sonunda, 
Mezunlarımızın Başarısını 
Taçlandırmak İçin Bir Aradayız”
Gösterimin ardından açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, 
“Su gibi akıp giden dört yılın sonunda, 
mezunlarımızın başarısını taçlandırmak 
için bir aradayız. Doğaya hükmeden 
insanoğlunun üstesinden gelemediği 
belki de tek şey zaman. Zamanı geri 
alamıyor, tekrar edemiyor, durduramıyor, 
yavaşlatıp, hızlandıramıyor, hatta 
biriktiremiyor ve satın alamıyoruz. 
Sadece anı yaşarken geçmiş zamana 
ve gelecek zamana şekil verebiliyoruz. 
Yaşanan anların birikiminden ibaret 
olan ömrümüzde, akıp giden zamana 
sığdırabildiğimiz herşey bilgi ve deneyim 
olarak geçmiş yaşamımızı oluşturuyor” 
dedi.

dille anlatıldığında iyi bir iletişimci 
olunacağını ifade etti.

Çocuklarının bugünlere gelinmesinde 
büyük katkıları olan velileri tebrik eden 
Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, ülkemiz ve mil-
letimiz adına hayırlı olmasını dile getirdi. 

Daha sonra İletişim Fakültesi 2016-2017 
Güz Dönemi Fakülte birincisi Gazetecilik 
Bölümü mezunu Oshan ULUŞAN, 2016 
yılında kaybedilen Radyo Televizyon ve 
Sinema bölümü öğrencisi Serkan ERKÖK 
ve Doç. Dr. Atila TÜRK’ü anarak rahmet 
dileyerek konuşmasına başladı.

Yeni nesil iletişimciler 
diplomalarını aldı
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Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ; 
“İki Bölüm ve Yüze Yakın 
Öğrenciyle Kurulan Fakül-
temizin Program Sayısı 
22’ye ve Öğrenci Sayısı 
3.000‘e Yaklaşmıştır”
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ ise, “önce günün öznesi 
olan sevgili mezunlar, mezuniyet 
sevincinizi paylaşmak üzere 
toplanmış bulunmaktayız. Yoğun 
geçen bir eğitim öğretim akabinde 
bugün diplomalarınızı almaya 
hak kazandınız, kendinizle ne 
kadar gurur duysanız, övünseniz 
yeridir. Sizleri canı gönülden 
tebrik ediyorum. Bugün alacağınız 
diplomaların geleceğinizin sihirli 
anahtarı olmasını diliyorum. 
Mühendislik fakültesi olarak 
sizleri en iyi şekilde yetiştirmenin 
ve meslek sahibi yapmanın 
huzuru içerisindeyiz. Sevgili 
mezunlar, üniversitemizde ve 
ülkemizde artık son günler-
inizi yaşamaktasınız. Yakında 
ülkemizden ayrılacaksınız. 
Üniversitemizde ve ülkemizde 
geçirmiş olduğunuz acı ve tatlı 
tecrübeler sizlere ileride hoş 
hatıralar olarak döneceğine 
inanıyorum. Hayatınızın en 
önemli yıllarını üniversitemizde 
geçirdiniz. Farklı ülkelerden 
gelenlerle tanış oldunuz. Farklı 
kültürleri tanıma fırsatı buldunuz. 
Ömür boyu sürecek dostluklar 
ve arkadaşlıklar kurdunuz. 
Üniverside yaşadıklarınızın 
kişiliklerinizin gelişmesinde

Atatürk Eğitim Fakül-
tesi olarak KKTC’de ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki Eğitim Fakül-
teleri arasında araştırma yapma 
konusunda bir numarayız” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, 
fakültenin bu noktaya gelmesinde 
bizlere her zaman destek olan 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL ve üniver-
sitenin bu noktaya gelmesinde 
gece gündüz çalışan Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’e 
şükranlarını sunarak, mezunlara 
başarılar dileyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU;“Siz Sadece 
Gelecekte Bilgiyi Aktaran 
Değil, Bilginin Yolunu 
Bulan Onu Uygulamalı 
Başaran İnsanlar Olun”
Daha sonra, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU 
ise, “burada mezun olan 
öğrencilerimizin mutluluğunu 
paylaşmak üzere ve onların 
çağdaş, nitelikli öğretmen 
yetiştirmek yolunda onların se-
vincini paylaşmak için burdayız. 
Değerli misafirlerimiz sizin de 
çok iyi bildiğiniz gibi öğretmenlik 
kutsal bir meslektir. İnsan yaşam 
boyu öğrenir ve bu öğrenim ona 
hayatta kalma motivasyonu 
verir” dedi. Mezun öğrencilerin 
bugünlere gelmesinde büyük 
emekleri olan velilere de 
teşekkürlerini dile getiren Prof. Dr. 
SADIKOĞLU, mezun öğrencilere 
tavsiyede bulunarak, “siz 
sadece gelecekte bilgiyi aktaran 
değil, bilginin yolunu bulan onu 
uygulamalı başaran insanlar 
olun ve istiyorum. Hepinize 
bundan sonraki yolunuzda büyük 
başarılar diliyorum” dedi.

Dr. Gülsüm AŞIKSOY; 
“Üniversitemizin Felsefesi 
Bizlere Özgür Düşünme, 
Ön Yargısız Olma, Farklı 
Düşünce ve Görüşlere 
Açık Olma Gibi Özellikler 
Kazandırmıştır”
Eğitim Bilimleri Ensititüsü doktara 
ve yükseklisans öğrencileri adına 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolo-
jileri Anabilim Dalı doktara 
mezunu Gülsüm AŞIKSOY ise 

çok önemli katkısı olduğuna 
inanıyorum. Sevgili mezunlar 
mühendislik fakültemiz adamızda 
kurulan ilk fakültelerden 
birisidir. İki bölüm ve yüze yakın 
öğrenciyle kurulan fakültemiz 
yıllar içerisinde büyük bir gelişme 
göstermiş ve bugün itibariyle 
program sayısı 22’ye ve öğrenci 
sayısı 3.000‘e yaklaşmıştır. 
Değerli veliler, emin olabilirsiniz 
mühendislik fakültesinin güçlü 
akademik kadrosu çocuklarınıza 
çok sağlam bir eğitim vermiştir. 
Onları sizlere ve ülkelerine yararlı 
bireyler olarak yetiştirdik. Bu 
imkanı onlara sağladığınızdan 
dolayı sizleri kutluyorum. 
Çocuklarınızın yetişmesinde 
göstermiş olduğunuz özveri her 
takdirin üzerindedir, sizleride 
taktir ediyorum. Bütün gayretimiz 
çocuklarımıza iyi bir gelecek ver-
ebilmektir. Törenimize katılarak 
bizleri onurlandıran siz saygıdeğer 
konuklara üniversitemiz adına 
en içten saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. Mezunlarımızın yolu 
açık olsun.”

Daha sonra mezun öğrenciler 
adına fakülte birincisi Abdulhamit 
Karet VARAY, Gıda Mühendisliği 
Bölüm birincisi Özge ÖĞÇÜ 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.
Konuşmaların ardından mezuni-
yet hakkı elde eden öğrencilere 
sırasıyla diplomaları takdim edildi 
ve ardından geleneksel hale gelen 
kepler havaya fırlatıldı…

konuşmasında, “üniver-
sitemizin felsefesi bizlere özgür 
düşünme, ön yargısız olma, 
farklı düşünce ve görüşlere açık 
olma, farklılıkları zenginlik olarak 
kabul etme, bilginin gücüne 
önem verme gibi özellikler 
kazandırmıştır. Üniversitemiz 
akademik özgürlüğü korumayı, 
eleştirel bilgi üretmeyi, demokra-
tik ve çoğulcu özgür tartışma 
ortamları yaratarak, daha nitelikli 
akademik çalışmalar yapmamıza 
imkan sağlamıştır. Bugün itibari-
yle almış olduğumuz doktara ve 
yükseklisans diplomaları bilim 
yolunda ilerlememiz için önemli 
bir adımdır. Bu yolda ilerlerken 
özgür, yenilikçi, girişimci bilimsel 
gündemler oluşturmak amacımız 
olacaktır. Bilime ve ülkemize katkı 
sağlayan, bilgi, beceri ve teknoloji 
üretmekse hedefimiz olacaktır” 
dedi.

Esra KOÇ; “Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne 
Minnettarım”
Daha sonra Atatürk Eğitim 
Fakültesi birincisi ve Rehber-
lik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölüm birincisi Esra KOÇ ise, 
“ilk üniversitem olan Gülhane 
Askeri Tıp Fakültesi Hemşirelik 
Yüksekokulundan 2006 yılında 
mezun oldum. Bugün burada 
karşınızda çiçeği burnunda 
psikolojik danışman olarak 
ve aynı zamanda 10 yıllık bir 
hemşire olarak bulunmaktayım. 
Rehberlik bölümünü her zaman 
kendim için ikinci bir şans olarak 
gördüm. Asla pes etmedim, her 
zaman bu yolda yürümek için 
emin adımlarla ilerledim. Bundan 
sonraki yaşamımda da piskolojik 
danışmanlık mesleğime sadık ve 
layık olarak çalışmak en büyük 
dileğim. Eğitim hayatımı ve aile 
bütünlüğümü bir arada sürdüre-
bilmem için transfer olanağı 
sunan Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
çok minnettarım” dedi.

Konuşmaların ardından doktora 
ve yükseklisans mezunlarına 
diplomaları takdim edildi.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi 
mezunlarından Güler DENKTAŞ 
diplomasını Başbakan Yardımcısı 
Serdar DENKTAŞ’ın elinden aldı.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Prof. Dr. 
Fahrettin SADIKOĞKU ,Doç. Dr. 
Mustafa KURT, Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Sümer ŞAHİN, Bölüm 
Başkanları, Akademisyenler, 
Aileler, Davetliler ve mezun 
öğrenciler katıldı.

Mezuniyet töreni başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve tüm 
şehitlerimiz adına 1 dakikalık 
saygı duruşu ve ardından İstiklal 
Marşının okunmasıyla başladı. 
Ardından müzik dinletisi ve folklor 
gösterisiyle devam etti.

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN; 
“Mühendislik Ahlakına 
Riayet Ederek Herşeyden 
Önce Ailenize Sonra 
Vatanımıza, Milletimize, 
Ülkemize Hayırlı Bireyler 
Olunuz”
Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sümer ŞAHİN açılış 
konuşmasında, “bugün 
44. Mezuniyet törenimizin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli 
veliler, evlatlarınızı büyük 
fedakarlıklarla yetiştirdiniz, 
gözbebeklerinizi beraberce 
hayata hazırladık. Şimdi hepsini 
güzel birer meslek sahibi olarak 
hayata gönderiyoruz. Kıymetli 
meslektaşlarım, bütün bu eserl-
erin gerçek mimarı, hakiki mimarı 
sizlersiniz. Sizler bu gençleri 
aldınız güzel güzel yoğurdunuz 
ve hepsini birer meslek sahibi 
olarak hayata hazırladınız. Çok 
sevgili öğrenciler, çok sev-
gili genç mühendisler sizleri bu 
güne kadar yetiştiren ailenizin, 
sizleri buralara kadar getiren 
ülkemizin, milletimizin, dev-
letimizin kıymetini bilin. Hepiniz 
mühendislik ahlakını öğrendiniz, 
mühendislik ahlakına riayet 
ederek herşeyden önce ailenize 
sonra vatanımıza, milletimize, ül-
kemize hayırlı birer insan olmaya 
dikkat ediniz. Hayatta her zaman 
dürüst olacağınıza eminim, hepi-
nize yüksek başarılar ve Allah’tan 
başarılar dilerim” dedi.

Törene, Başbakan Yardımcısı 
Serdar DENKTAŞ, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa KURT, Girne 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Gökmen DAĞLI, Atatürk 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin UZUNBOYLU, YDÜ Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Yeter TABUR, 
Atatürk Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL, 
Eğitim Bilimleri Yönetici Müdürü 
Doç. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
velilerin katıldı.

Tören Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, KKTC lideri Dr. 
Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ 
ve tüm şehitlerin anısına saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı.

Ardından Müzik Öğretmenliği 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Ertan NALBANTOĞLU ve Dr. Erkan 
SÜSLÜ’nün hazırladığı müzik 
dinletisi ile devam etti.

Prof. Dr. Hüseyin UZUN-
BOYLU; “KKTC’de ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
Eğitim Fakülteleri 
Arasında Araştırma 
Yapma Konusunda Bir 
Numarayız”
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin UZUN-
BOYLU açılış konuşmasında, 
“bugün hepimiz mutluyuz, 
gururluyuz. Bugün Atatürk Eğitim 
Fakültemi’zden mezun olan 
arkadaşlarımız mesleklerini 
yerine getirme konusunda en 
iyi eğitimi alarak mezun olma 
aşamasına gelmişlerdir. Tabi ki 
bu süreçte en fazla teşekkürü 
ve çalışmayı gösteren kend-
ileridir. En başta onları tebrik 
etmek istiyorum. Birbirinden 
değerli öğretim elemanları da 
bu sürece katkı koydular. En 
yeni ve en güncel bilgileri sizlere 
kazandırmak için çaba sarf 
ettiler. Bir öğretim üyesi, sürekli 
olarak kendini yenilediği zaman, 
güncellediği zaman değerli olur 
ve öğrencilerine yeni bilgileri 
kazandırabilir. Bu açıdan onlar da 
çok çalıştılar, makaleler yazdılar, 
yayınlar yaptılar ve bugün biz 

Atatürk Eğitim 
Fakültesi 

Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi

Mühendislik 
Fakültesi 

Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi 
mezuniyet töreni yoğun katılımla Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2016-2017 
Güz Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te 
gerçekleştirildi.

seslenerek, “öğrencilerimizi sağlık 
sektöründe değişen sağlık koşullarına 
uyum sağlayabilen, problem çözme 
becerisine sahip, verimli, iletişim 
becerileri yüksek, ekip çalışmasına 
yatkın, mesleki becerilerle donatılmış
ve toplumsal sorumluluklarını 
bilen elemanlar olarak yetiştirdiniz, 
sizlere minnettarız” dedi. Prof. Dr. 
ŞANLIDAĞ, önümüzdeki eğitim-
öğretim yılında hizmete girecek olan 
Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve 
amfi kompleksiyle fiziki altyapı ve 
laboratuvarlarına kavuşacağını ifade 
etti.

Büyük özveri ve özlemle çocuklarını 
maddi ve manevi olarak destekl-
edikleri için ailelere de sesle-
nen Şanlıdağ, sizleri ve bizleri 
onurlandıracak birer birey olmalarını 
sağladığınız için minnettarız dedi. 
Prof. Dr. ŞANLIDAĞ mezunlara, 
“mezuniyet sonrasında sizlere 
öğretilen bilimsel ve etik kurallar 
ışığında mesleki tecrübelerinizi 
arttırmaya yönelik eğitim faaliyetler-
inizi arttırmaya devam edeceğinizden 
hiç kuşkumuz yok” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

“Sağlık Bilimleri Mezunları 
Mesleki Yemin Etti”
Konuşmaların ardından mezunlara 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu 
Dekanı Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN 
tarafından mesleki yemin ettirildi. 
Ardından Diplomaların takdimi ile 
tören mezunların keplerini havaya 
fırlatmasıyla sona erdi.

Her adımda daima yanımızda olan 
Kurucu Rektör Dr. Suat İ. GÜNSEL, 
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S. GÜNSEL, akademik ve
idari her kademede görev yapan 
arkadaşlara şükranlarını sunan Prof. 
Dr. Sevinç YÜCECAN, öğrencilerin 
bugüne gelmesinde büyük paya sahip 
olan velileri, fedalarlıklarından dolayı 
teşekkürlerini sunarak konuşmasını 
sonlandırdı.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ; 
“YDÜ, 118 Ulusal ve 
Uluslararası Kuruluşa Üye 
Bir Yüksek Öğretim Kurumu-
dur”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ 
ise, “1988 yılında kurulan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin yüksek düzeyde 
eğitim olanakları ve yetkin eğitim 
kadrosuyla uluslararası bir etkin-
likte kimlik gösteren 118 ulusal ve 
uluslararası kuruluşa üye bir yüksek 
öğretim kurumu olduğunu belirterek 
sözlerine başladı.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ; 
“Mesleki Becerilerle Donatılmış 
Mezunlarımız, Toplumsal 
Sorumluluklarını Bilen Elemanlar 
Olarak Yetiştirildiler”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
temel amacının, kendine güvenen 
sorumluluğunu herşeyin üzeründe 
tutan, toplumsal ve tarihsel değerleri 
gözeten, akılcı, yaratıcı, ve özgür 
düşünceye sahip bilim adamları 
yetiştirmek olduğunu vurgulayan 
ŞANLIDAĞ, öğretim elemanlarına

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer ŞANLIDAĞ, YDÜ Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. 
Sevinç YÜCECAN, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve veliler katıldı. Tören 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
ve aziz şehitler için bir dakikalık 
saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; 
“Ne kadar Gurur Duysak Az”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN açılışta 
yaptığı konuşmada, “Mezun olan 
öğrencilerimiz her adımda bir başarı 
ilkesini edinmiş, özümsemiş bir 
üniversiteden, ödüllere doyma-
yan, Kıbrıs’ın en büyük eğitim ve 
kültür merkezi olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden mezun olmakta. Ne 
kadar gurur duysak az” dedi.

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN; 
“Yaptığınız İşe Fark ve Değer 
Katarak İz Bırakmaya Özen 
Gösterin”
Mezun öğrencilere kendilerine güven-
meyi, asla inançlarını kaybetme-
melerini ifade eden YÜCECAN; “Ulu 
Önder Atatürk’ün ilkelerinden asla 
ödün vermeden, onun rehberliğinde 
yolunuz her zamankinden çok daha 
fazla çalışarak coşkuyla devam 
etsin” diyerek, yaptıkları işe fark ve 
değer katarak, iz bırakmaya özen 
göstereceklerinden emin olduğunu 
vurguladı.

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi mezunları 

diplomalarını 
törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi 
Mezuniyet Töreni YDÜ Büyük Kütüphane Salon 3’te gerçekleştirildi.

“Bir Mimarlık Fakültesi 
Öğrencisi Olmak Hayal Gücü, 
Azim, Hırs, Dayanıklılık ve Sabır 
Gerektirir”
Mimarlık Fakültesi 2016-2017 Güz 
Dönemi mezun öğrenciler adına Mimarlık 
Fakültesi ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm birin-
cisi Canan ÜSTÜNDAĞ konuşmasında, 
“fakülte birincisi olarak konuşma şansına 
sahip olduğum için çok şanslıyım. Bir 
Mimarlık Fakültesi öğrencisi olmak hayal 
gücü, azim, hırs, dayanıklılık ve sabır 
gerektirir” diyerek hiçbir zaman destekler-
ini esirgemeyen öğretim üyelerine, her 
koşulda sabırla yanına olan ailesine, 
arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Konuşmanın ardından yabancı öğrenciler 
adına da dönem mezunu Raşha TAR-
BUSH; Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 
gerçekleştirdiği konuşmasında kısaca; ik-
inci vatanım dediği KKTC’de olmaktan çok 
mutlu olduğunu Üniversiteye, Fakülteye, 
hocalarına, arkadaşlarına çokşey borçlu 
olduğunu belirtti. Üniversitede artık bir 
çalışan olarak yaşlamak istediğini belirtti.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ; “Çok Zor 
Bir Fakülteden Mezun Oldunuz”
Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ, “Mimarlık Fakültesinin sevgili 
mezunları söylememe gerek yok siz bunu 
birebir yaşadınız. Çok zor bir fakülte. 
Projeleriyle olsun, uygulamalarıyla olsun. 
Projelerde en küçük detaylara bile çok 
titizlik gösteren hocalarınızın size yarattığı 
sorunlar olsun fakat bu işin mizacı böyle. 
İnanız ki siz de mezun olduktan sonra, 
mimar olduktan sonra, sizlerde en küçük 
detayları büyüteceksiniz, bazı projeleri 
beğenmeyeceksiniz tekrardan çizeceksi-
niz” diyerek başarının disiplinli ve zamanı 
tasarruflu kullanmakta yattığını ifade etti.

Mimarlık Fakültesi’nin 1990’lı yıllarda 
kurulan ilk fakültelerinden olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. BEKTAŞ, böyle bir fakül-
teden mezun oldukları için gururlanmaları 
gerektiğini ve yeni hayatlarında 
başarılarının dileyerek, aileleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından diploma tak-
dimine geçildi. Diploma törenine Aysel 
ÜÇÖZ ve Serhan BİRBER’in müzik din-
letisi ile devam edildi. Müzik dinletisinin 
ardından öğrenciler keplerini hava attılar.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları, KKTC lideri Dr. Fazıl 
KÜÇÜK, KKTC Kurucu Başkanı Rauf R. 
DENKTAŞ ve şehitlerimizin anısına saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla 
başladı.

Törene YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit HAS-
SAN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
BEKTAŞ, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Uğurcan AKYÜZ, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ; “Kopya 
Değil, Kopya Edilen Olun”
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Uğurcan AKYÜZ açılış konuşmasında, 
“sevgili öğrenciler bana sorarsanız sıkıntılı 
bir coğrafyanın kenarında siyasi, sosyal 
ve ekonomik sorunlarının ucunda ateşkes 
koşullarında ama barış ve huzur içinde 
insanların yaşadığı bir ülkede okudunuz. 
Fakültemizin başarıları ve alandaki 
farklılığı, öğretim elemanları, donanım 
ve mekan açısından yeterli düzeyde bir 
ortamda, bölgenin en iyi ve büyümekte 
olan üniversitesinin çatısı altında uygun 
öğrenme koşullarında sürdürdüğünüz 
eğitiminizi tamamlamış bulunuyorsunuz” 
dedi. Bir ders örneği ve halk hikayesi 
ile konuşmasına devam eden Prof. Dr. 
Uğurcan AKYÜZ, “Mimar Sinan’ın baş 
mimar olmasını kıskanan diğer mimarlar 
padişahın huzuruna çıkarlar. Sürekli Mi-
mar Sinan’ı ona kötülerler. Bunun yaptığı 
nedir, bunu biz de yaparız, bunun yaptığı 
kötüdür, kubbesi ilk karda çöker, minaresi 
ilk depremde yıkılır, iyi değil, güzel değil 
gibi bir sürü gerekçe ile padişahı Mimar 
Sinan’a karşı doldurmaya çalışırlar. 
Padişah dinler elbette bunları. Ancak 
hemen Mimar Sinan’ı çağırır huzuruna. 
Masanın üstüne üç tane bilye koyar. 
Mimar Sinan’ı şikayet eden mimarlara 
der ki; hadi bakalım bu bilyeleri üst üste 
koyun. Uğraşırlar, çabalarlar, ter dökerler, 
birbirlerine düşerler, kızarlar, bağırırılar, 
çağırırlar ama bilyeleri üst üste koymak 
mümkün değil, pes ederler. Padişah 
döner Mimar Sinan’a hadi der sıra sende 
der. Mimar Sinan yüzüğünü çıkarır koyar 
masanın üstüne, yüzüğünün üstüne bir 
bilye, öbür yüzüğünü çıkarır onu koyar 
onun üzerine bir bilye daha. Üç tane 
bilyeyi de dizer. Öbürleri hemen başlar 
koro halinde çekiştirmeye: ama bu bir şey 
değil ki onu biz de yaparız. Padişah der 
ki; tabi ki siz de yaparsınız ama orjinalini 
yapan Mimar Sinan. Siz ancak onun 
kopyasını yaparsınız!” diyerek mezun 
öğrencilere “kopya eden değil, kopya 
edilen” olmalarını dileyerek, yollarının açık 
olmasını diledi.

Mimarlık Fakültesi
mezunları 

diplomalarını aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2016-2017 

Güz Dönemi mezuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Genç forvet 
Sinem Ataş,

YDÜ’de!
Sinem ATAŞ: “Ligin Güçlü 
Takımları Arasında Yer Almak 
Heyecan Verici”
Yakın Doğu Üniversitesi ile vardığı 
anlaşma ile ilgili duygularını dile getiren 
Sinem ATAŞ, takıma en iyi şekilde katkı 
sağlamak istediğini söyledi. Profesyonel 
bir ekipte yer alacak olmasından dolayı 
heyecan duyduğunu belirten başarılı 
oyucu, “ Hem Avrupa kulvarı hem de 
Türkiye liginde şampiyonluk adayı 
ekiplerden birinde yer alacak olmak 
mutluluk ve heyecan verici. Takımın he-
defleri doğrultusunda maçlarda aldığım 
süre içerisinde ben de en iyi şekilde 
katkı vermek istiyorum. Basketbolun 
yetenekli isimlerinin bir arada olduğu 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelişimime 
büyük katkı koyacağını aynı zamanda 
kariyerimde benim için güzel bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı.

Duygu FIRAT Becker Sporda…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde sezon 
başında forma giyen Duygu FIRAT da 
Becker Spora transfer oldu. Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Yönetimi, Yakın Doğu Üniversitesi 
formasını ilk devre boyunca terleten Du-
ygu FIRAT’a saha içerisinde göstermiş 
olduğu hırslı mücadele ve takıma 
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür 
ederek, basketbol kariyerinde başarılar 
diledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden ve ligin en güçlü yerli 
ile yabancı oyuncu kadrolarından birine 
sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı, basketbolun 
yıldız isimlerinin yer aldığı kadrosuna 
forvet Sinem ATAŞ’ı da kattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, sezona Bellona AGÜ Spor 
forması ile başlayan genç oyuncu Sinem 
ATAŞ ile sezon sonuna kadar anlaşma 
sağlandığı duyuruldu. ATAŞ, kiralık 
olarak sezonun kalan kısmında Yakın 
Doğu Üniversitesi forması giyecek.

Gelecek Vaat Eden Oyuncu
Kariyerine Antalya Koleji ile Tür-
kiye Kadınlar Basketbol İkinci Ligi’nde 
başlayan 1995 doğumlu, 1.85 boyunda-
ki oyuncu, Antalya Koleji, Yakın Doğu 
Üniversitesi, Tosyalı Toyo Osmaniye ve 
Bellona AGÜ formaları giydi. 2013-2014 
sezonunun başında Bellona AGÜ Spora 
transfer olan genç oyuncu, iki sezon 
önce de çifte lisans ile Yakın Doğu Üni-
versitesi forması giyerek takımın birinci 
lige yükselmesine katkı sağlamıştı. 
U16, U18, U20 seviyesinde birçok kez 
milli formayı terleten oyuncu, geçtiğimiz 
sezonu çifte lisans ile Osmaniye 
Gençlik’te geçirdi. Osmaniye Gençlik 
forması ile Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 20 
maçta 8.7 sayı, 6.7 ribaunt, 1.8 asist 
ortalamaları ile takımına çifte kupalı 
sezonda önemli katkı sağladı. Sinem 
ATAŞ, bu sezon Bellona AGÜ forması ile 
çıktığı 10 maçta 4.3 sayı, 2 ribaunt, 1.3 
asist ortalamaları ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi hücumunda 
hakemler Courtney VANDERSLOOT’un 
ayağına istem dışı çarpan topa ihlal 
kararı verdikten sonra 01:14 kala 
Quigley’in üçlüğü ile Fenerbahçe 7 
sayılık (71-64) avantaj yakaladı. 49 
saniye kala bir üçlük bulan Fener-
bahçe sahadan 76-64 galip ayrıldı.

Öne çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Quanitra 
HOLLINGSWORTH 15 sayı, 13 
ribaund, Kayla McBride 11 sayı (0/6 
üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Courtney 
VANDERSLOOT 15 sayı, 4 ribaund, 
7 asist, Bahar ÇAĞLAR 8 sayı, 5 
ribaunt, Angelica ROBINSON 7 sayı, 
7 ribaunt, 1 asist, Olcay ÇAKIR, 5 
sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile performans 
sergiledi.

Fenerbahçe’de; Jantel LAVENDER 17 
sayı, 15 ribaund, 5 asist, Sandrine 
GRUDA 18 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 
Allie QUIGLEY 19 sayı (5/8 üçlük), 1 
ribaund, 2 asist, Shekinne STRICK-
LEN 15 sayı (3/4 üçlük), 2 ribaund, 
4 asist ile takımın öne çıkan isimleri 
oldular.

skoru 3. dakikada 25-24 lehine 
çevirdi. Periyotta Courtney 
VANDERSLOOT aralardan geçerek 
boş turnikeler buldu. Pota altını etkili 
kullanmaya başlayan Fenerbahçe 
bulduğu sayılarla periyodu 40- 33 
üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda iyi savunmayla 
başlayan Fenerbahçe 3. dakika 
dolmadan farkı 11 sayıya (46-35) 
çekti. Alan savunmasına dönen Yakın 
Doğu Üniversitesi Bahar ÇAĞLAR ve 
Angelica ROBINSON’la sayı üretse de 
5. dakikayı 13 sayı geride geçti. (51- 
38) Fenerbahçe 23-13’lük periyod 
skoruyla dördüncü çeyreğe 63-46 
önde girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi maçın 
bitimine 7 dakika kala pick and 
roll hücumlarıyla farkı 8 sayıya 
(65-57) düşürdü. Fenerbahçe’nin 
faul hakkının dolmasıyla Yakın 
Doğu Üniversitesi 6 dakika kala 
çizgiye gitmeye başladı, 5 dakika 
kala skor 65-58 oldu. Fenerbahçe 4 
dakikalık aradan sonra skor buldu. 
Son üç buçuk dakikaya 68-62’lik 
skorla girildi. İki buçuk dakika kala 
Yakın Doğu Üniversitesinden Kayla 
McBride’ın fast-break sayısı ile fark 
4 sayıya düştü: 68-64.

Fenerbahçe 76 – 64 Yakın 
Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi’nin 14. haftasında 
deplasmanda karşılaştığı liderlik 
maçında Fenerbahçe’ye 76- 64 
mağlup oldu. Yakın Doğu Üniver-
sitesi bu yenilgiyle birlikte ligde 3. 
mağlubiyetini almış oldu.

Metro Enerji Arena’da oynanan, 
mücadele gücü yüksek ve sert geçen 
maçta, Fenerbahçe son saniyelerde 
bulduğu üçlüklerle maçtan galip 
ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta 
ribauntlarda üstünlük sağladı.

Maçın ilk basketi Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden Courtney 
VANDERSLOOT’tan geldi. İlk periyotta 
ilk üç dakika 7-2 Fenerbahçe’nin 
üstünlüğü ile geçildi. Maçın ilk beş 
dakikası Yakın Doğu Üniversites-
inden Courtney VANDERSLOOT ile 
Fenerbahçe’den Lavender düellosuna 
sahne olurken 5. dakika 15-10’luk 
skorla tamamlandı. Yakın Doğu Üni-
versitesi periyotun bitimine 3 dakika 
kala farkı 1 sayıya indirdi ancak sayı 
bulan sarı lacivertliler ilk periyodu 
22- 18 önde tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesinin rahat 
hücum etme imkanı bulduğu ikinci 
periyotta 7-0’lık seri yakalayarak
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