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DETAYLAR 2’DE

Hukuk Fakültesi
Mezuniyet Töreni Yoğun
Katılımla Gerçekleştirildi
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Robotik Futbol Takımı
Dünya Kupası için Son
Antrenmanlarını Yapıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı tarafından geliştirilen NEUIslanders robotik futbol
takımı bu yıl Japonya da 20.düzenlenecek Robotik Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor.
turnuvadan sonra uzun süre boyunca
takımı yöneten yapay zekanın daha
da geliştirildiğini bir çok kısmının
yeniden yazıldığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016 – 2017 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

AKKAYA, “Daha önceki senelerde defansif bir oyun sergileyip rakiplerinin
hata yapmasını bekleyen yapay zeka
bu sene daha agresif bir oyun anlayışı
ile sahada olacak ve rakiplerini
hataya zorlayacak” dedi.

“Hedefimiz Çeyrek Final”
DETAYLAR 7’DE

Yakın Doğu Enstitüsü
Brexit Raporu Yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu
Enstitüsü tarafından hazırlanan “BREXIT
AB’nin Sonu mu? BREXIT’in Birleşik
Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından
Sonuçları” başlıklı raporu Yakın Doğu
Üniversitesi yayınları tarafından
yayınlandı.

DETAYLAR 6’DA

2016-2017 Döneminde
Güzel Projelere İmza
Attılar

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü,
kuramsal bilgi ile pratiği birleştiren;
çağımızın teknolojisi doğrultusunda
daha da yükselen; yaratıcı, estetik,
özgün ve dikkat çekici mesajlar veren
tasarımlar yapmayı hedefleyen ders
programı ile göz doldurdu.

D

ünyanın en prestijli
robotik turnuvası
olarak bilinen ve
bu yıl Japonya’nın
Nagoca kentinde
25-31 Temmuz tarihleri arasında
yapılacak turnuvaya 6’ıncı kez gitme
başarısı gösteren NeuIslanders Robotik Futbol Takımı’nın, 21 Temmuz’a

kadar her gün Yakın Doğu Üniversitesi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri
binası Robotik Laboratuvarında
yaptığı antrenmanların halka açık
olduğu belirtildi.

Takımı Yöneten Yapay Zeka
Geliştirildi
Üç nesil olarak geliştirilen ve

mekanik parçalar ile elektronik
devreleri Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı‘nda dizayn
edilerek üretilen NEUIslanders takımı
robotlarının yapay zekası ise yeniden
geliştirildi.

Dünya Kupası için 21 Temmuz’da
adadan ayrılacaklarını belirten takım
kaptanı Ersin Aytaç, 6. kez Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Yakın
Doğu Üniversitesi bayrağını dünyanın
en büyük robotik organizasyonunda
dalgalandırmaktan gurur duyduklarını
söyledi.
Aytaç, hedeflerinin çeyrek final kupası
oynamak olduğunu belirterek, başarılı
bir sonuçla dönmek için en iyi şekilde
organize olacaklarını dile getirdi.

Takımın yapay zekasından sorumlu
olan Nurullah AKKAYA bir önceki

Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarına
Burs Başvuruları Başladı
DETAYLAR 2’DE

SPOR

DETAYLAR 11’DE

Yakın Doğu Üniversitesi’nin
Euroleauge Rakipleri Belli
Oldu
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonunda
Avrupa’nın zirvesi olan Kadınlar
Euroleague’de B grubunda mücadele
edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme,
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek
lisans ve 75 doktora programlarına burs imkanı!
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YDÜ’nun de İçinde
Olduğu Surlariçi
Platformundan Ziyaret

AKADEMİK

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Arasta’da bölge halkı ve esnafı ile sohbet
eden üyeler, Surlariçi Platformu’nun
bugüne kadar yaptığı çalışmaları aktardı,
platformun çalışmalarına toplumun her
kesiminden verilen “eşsiz “destek için
teşekkür etti.

AHMET SAVAŞAN

YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi &
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı

Ziyaret sırasında platformdan yapılan
açıklamada; Surlariçi’ndeki sorunların
tespitine yönelik son zamanlarda bir dizi
toplantı gerçekleştirildiği, toplantılar neticesinde Surlariçi’nin demografik özelliklerine ilişkin güncellenmiş bulgulara
ulaşılması için platform paydaşlarından
Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal
Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin

yapacağı araştırmanın bu kapsamdaki
çalışmalara ışık tutacağı kaydedildi.
Bölgede, aydınlatma alanında yaşanan
altyapı yetersizliklerinin çözümünde
Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu’nun almakta olduğu
inisiyatifin selamlandığı belirtilen
açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler
Dairesi’nin “Aile Eğitim Programı”
seminerleri verecek oluşundan mutluluk
duyulduğu vurgulandı.
Gerek muhtarlar gerekse Lefkoşa
Surlariçi’ne yatırım yapan işletmecilere
gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden
platform yetkilileri, “Surlariçi’nde, ekonomik ve sosyal bakımdan dezavantajlı
kesimler için sürdürülebilir bir sosyal
entegrasyon süreci başlatmak ve bu çerçevede sosyal sorumlulukla katılımcılığı
teşvik etmek adına gönüllülük temelinde,
kâr amacı gütmeden platforma ulaşan
değerli yurttaşlarımızın katılımlarına
müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

Bölgede bir kreşi de içine alan Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi’nin hayata
geçirilmesi için projenin ana hatlarının
oluşturulmaya başlandığı belirtilen platform açıklamasında, platformun çalışma
gruplarının oluşturulduğu da bildirildi.
Açıklamada, “Her çalışma grubumuz,
gönüllülerimizin desteği ile bölgeye
yönelik ayrı faaliyetlerde bulunmak üzere
ivedilikle kendi alanlarında çalışmalarına
başlayacaktır” denildi.
Surlariçi Platformu; Kıbrıs Vakıflar
İdaresi, Turizm ve Çevre Bakanlığı,
Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk
Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası,
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası,
Kıbrıs Vakıflar Bankası, Yakın Doğu
Üniversitesi, Sidestreets Eğitim ve Kültür
İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC
Telsim, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve
İsviç İletişim’den oluşuyor.

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına
Burs Başvuruları Başladı

Y

akın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) ve Yüksek
Öğretim Planlama,
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)
onaylı 143 yüksek lisans ve 75 doktora
programlarına burs veriyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve
Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamaya göre, akademik, kariyer ve
kişisel gelişim açısından son derece
önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora
programları Yakın Doğu Üniversitesi
bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler,
Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık
Bilimleri Enstitüleri tarafından 1517
Öğretim üyesi ile yürütülüyor. Son
yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma
açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından
da önem kazanan ve iş hayatında

önemli bir tercih sebebi haline gelen
yüksek lisans ve doktora eğitimleri Yakın
Doğu Üniversitesi’nin uzman akademik
kadrosunun yürütücülüğünde meslek
adaylarına ve profesyonellere yeni
ufuklar açıyor.
Araştırma ve uygulamanın birbiriyle
bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde
yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora
programlarında her türlü araştırmanın
rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte
laboratuvarlarının yanında İleri Düzey
Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu
Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastanes’inin tüm imkanları da
öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Master (Tezli) ve Doktora
programlarına 100%, 75%,
50%, 30% ve 25% burs
olanakları sunuluyor.

Son başvuru tarihi 15 Eylül olup, burs

başvurularının sonucu 7 Ağustos, 2 Eylül
ve 22 Eylülde açıklanacaktır. Başvurular
gerekli evraklarla birlikte info@neu.
edu.tr adresine, konusu “ISOSH-2018”
olan bir e-mail yollanarak başlatabilir.
Burs kapsamına dahil programların
listesine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşabilirsiniz:
http://aday.neu.edu.tr/yuksek-lisansve-doktora/yuksek-lisans-ve-doktora-programlari/
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Eczacılık Fakültesi
Mezuniyet Töreni
Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2016 –
2017 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Lefkoşa Surlariçi’nin tarihî dokusu
dikkate alınarak insan unsuruyla
birlikte kalkınmasını sağlamak ve
bölgeyi insanların kaynaştığı, istihdam
ve yatırımla katma değer yaratılan bir
cazibe merkezi haline getirme vizyonu
ile hareket eden Surlariçi Platformu, bu
sabah bölgeyi ziyaret ederek, BedestenBüyük Hamam-Büyük Han güzergahında
incelemelerde bulundu.
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Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevveli Heyeti Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Murat TÜZÜNKAN, Yakın Doğu
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Tamer ŞANLIDAĞ, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İhsan ÇALIŞ, Sağlık Bilimleri Estitüsü
Müdürü Hüsnücan Başer, Kıbrıs Türk
Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Cevher
Cem süzal, İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü
Ecz. Merdoğan Soyalan, öğretim üyeleri,
öğrenciler ve veliler katıldı.
Eczacılık Fakültesi 2016-2017 dönem
birincisi Necla ERŞAL, mezun arkadaşları
adına bir konuşma gerçekleştirerek,
eğitimini başarıyla tamamladığı fakülte
öğretim üyelerine, ailelerine teşekkürlerini
sunarak, tüm arkadaşlarına sivil ve
mesleki hayatlarında başarılar diledi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın
Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ; “bugün
mezunlarımız ve aileleri için çok uzun
ancak bizim için çok hızlı geçen beş yıllık
eğitim sürecinin son günü, mutlulukları ve
sevinçleri paylaşma günü” dedi.

Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ;
“Öğrenmenin Asla Bir Sonu Yok,
Sürekli Eğitimi Benimseyerek
Size Kazandırılan Yetkinlikleri
Geliştirin”

Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ, mezunlara; “‘sevgili
meslektaşlarım’ diyerek hitap ederken,
çok yönlü multidisipliner, özgün bir
eğitimden geçtiniz. Bizler sizleri topluma
karşı mesleki sorumluluklar taşıyan farklı
birimlerden edindiği bilgileri kullanabilen, bu bilgileri birlikte yorumlayabilen,
sorunları tanımlayabilen, analiz etme
yetenekleri gelişmiş, ahlaki ve etik
değerlere uygun davranan bir eczacı
olarak yetiştirmeye çalıştık. Temennim
bu farklılığı hissedebilmeniz ve bunun
değerini zamanla takdir edebilmenizdir.
Yapmanız gereken öğrenmenin asla bir
sonu olmadığı prensibinden hareketle sürekli eğitimi benimseyerek size
kazandırılan yetkinlikleri geliştirmenizdir.
Öncelikle iyi bir insan olarak devam
edin, başkalarını dinlemeyi ve anlamayı
öğrenin” diye konuşarak , mezun
öğrencilere sivil ve mesleki hayatlarında
başarılar, eğitim adına yapmış oldukları
katkılardan dolayı öğretim üyelerine de
teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU;
“Sizler Bu Hayat Yolunda Yeni
Bir Kavşaktan Çıkıyorsunuz.”

Mezunlara hitap etmek adına Farmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Nurettin ABACIOĞLU da, “Sevgili
öğrencilerimiz,değerli meslektaşlarımız;
fakülteye geldiğiniz günle, diplomayı alıp

gidişiniz arasında neredeyse hepinize
göre farklı zamanlar yaşandı. Çoğunuza
göre bitip tükenmez, uzun öğrencilik
günleri, kiminize göre uçup giden kısacık
zaman. Şimdi sizler bu hayat yolunda
yeni bir kavşaktan çıkıyorsunuz.” diyerek
öğrencilere başarılar diledi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı
Ecz. Cevher Cem SÜZAL, Yakın Doğu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet
töreninde bulunmaktan onur ve gurur
duyduğunu ifade ederken, eczacılık
mesleğinin önemine değindi.

Ecz. Cevher Cem SÜZAL;
“Eczacılık Gelişmiş Tüm Dünya
Ülkelerinde Saygınlığı Olan Bir
Meslek”

Eczacılığın gelişmiş tüm dünya ülkelerinde saygınlığı olan bir meslek
olduğunu kaydeden Süzal, ülkemizde de
mesleğin sürüdürülebilirliği açısından
gereken önlemin alınmasının gerekliliğini
vurgulayarak, diplomalarını alacak olan
meslektaşlarına tebriklerini sunarak
meslek yaşantılarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ; “Hayallerinizin Peşinden Gidin”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ ise öğrencilere
hayallerinizin peşinden gitmelisiniz
diye seslenerek ;“ pek çok veri hayal
kurma ile ülkerlerin gelişmişliği arasında
bir parallelliğe işaret etmektedir. Bu
bağlamda hayal kurabilen Türk gençlerinin
oranı sadece yüzde 2.2 iken oisd ülkerinde
bu oran yüzde 11, kore’de ise bu oran
yüzde 22’ye kadar ulaşmaktadır. Bir çok
kez hayaller başta imkansız görünsede
daha sonrası olası ve yeterince istekli
olunursa sonunda kaçınılmaz olurlar.
Bugün alacağınız diplomalarınızla birlikte
eczacı ünvanını elde etmiş olacaksınız.
Bilmelisiniz ki üniversiteden mezun olan
çoğu kimsenin uluslarası düzeyde değilse
bile ulusal düzeyde ülkesine ve toplumuna
yararı vardır. Mezuniyetinizi kutluyor
gelecek dönemin sizler için sağlık, başarı
ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.
Daha sonra, Eczacılık Fakültesi 20162017 dönem birincisi Necla ERŞAL’a Altın
madalyası ve diploması Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Tamer ŞANLIDAĞ tarafından
takdim edildi. YDÜ Eczacılık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ tarafından
gerçekleştirilen mesleki yeminin ardından
öğrencilere diplomaları takdim edildi.

İktİsadİ ve İdarİ Bİlİmler
Fakültesİ Mezunİyet Törenİ
Gerçekleştİrİldİ
YDÜ İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi 2016 – 2017 Bahar Dönemi
mezuniyet töreni Atatük Kültür ve Kongre Merkezin’de gerçekleştirildi.
Törene, Yakın Doğu Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr.
İrfan S. GÜNSEL, Nijerya Cumhuriyeti
Büyük Elçisi, Rektör Prof. Dr. Ümit
HASSAN, Kurucu Rektör Yardımcısı
Tümer GARİP, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Fahrettin SADIKOĞLU, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Doç. Dr. Şerife EYYÜPOĞLU, öğretim
üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.
Tören, Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK, Kıbrıs Türklerinin Lideri
Dr. Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ ve
tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı
duruşu ve İstiklal Marşının okunması
ile başladı.

Doç. Dr. Şerife EYYÜPOĞLU ;
“2 Bölümle Eğitim Hayatına
Başlayan Fakülte Bugün 14
Bölüm,1800 Öğrencisiyle
Eğitim Hayatına Devam
Ediyor”

Ardından, Yakın Doğu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife EYYÜPOĞLU
konuşmasında, İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi’nin 1988 yılında
İşletme ve Bilgisayar Enformatik
olmak üzere 2 bölümle kurulduğunu,
bugün 14 bölüm ve 1800’e yakın
öğrenciye eğitim veren bir fakülte
olduğunu dile getirdi.
Doç. Dr. Şerife EYYÜPOĞLU; “İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nin
amacı genç ve dinamik öğretim
elemenlarımız ve sürekli güncellenen Avrupa standartlarında
ders programları ile hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını
karşılayabilen, hem de dünya
ölçeğinde yarışabilecek özelliklere
sahip mezunlar yetiştirmektir.
Değerli velilerimiz bugün mezun
olan öğrencilerimizin alacağı
diplomalarla sizlerin de hakkı
olduğuna inanıyorum. Sizler anne
ve baba olarak bu süreçte farklı
sınavlardan geçtiniz ve yaşadığınız
sıkıntıları çocuklarınıza yansıtmadan
onlara hep destek oldunuz. Sonuç
olarak bugün sizler de mezun
öğrencilerimizin mutluluğunu
paylaşıyorsunuz.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU ise; bugün 120
öğrencimizin mezuniyet törenini kutlamak için buradayız diyerek, mezun
öğrencilere tavsiyelerde bulunarak
başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Doktora ve
Yüksek Lisans öğrencilerini temsilen
Faysal ŞERİK, Lisans öğrencilerini
temsilen ise Umut KARAKAŞLI birer
konuşma gerçekleştirdi.

2016-2017 Döneminde
Dereceye Girenlere Altın
Madalya ve Diplomaları
Takdim Edildi

Tören daha sonra, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi 2016/2017 dönemi
birinci, ikinci ve üçüncüsüne, Yakın
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL
tarafından madalyaları ve diplomaları
takdim edildi. Mezun öğrencilerin
tümü diplomalarını aldıktan sonra
salonu dolduran konukların alkışları
eşliğinde keplerin havaya atılmasıyla
tören sona erdi.

Türk Tarih Kurumu’ndan
Anlamlı Bağış
“Halkımız Bu Değerli
Kitaplardan Yararlanabilir…”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu
Başkanı Prof. Dr Refik TURAN,
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük
Kütüphanesine eşsiz değere sahip
kitap bağışında bulundu. Daha
önce Yakın Doğu Üniversitesi Tarih
Bölümü’ne ziyaret gerçekleştiren
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Refik TURAN’ın ziyareti sırasında
Büyük Kütüphane’ye Osmanlı ve
Türk tarihi kitaplarından oluşan 220
adet kitap bağışladı.

Değerli Kitaplar
Kütüphanenin Zenginliğine
Zenginlik Kattı…
Büyük Kütüphane’ye teslim edilen

birbirinden seçkin kitaplar arasında,
1927 yılında basılmış olan Mustafa
Kemal Atatürk’ün büyük eseri
Nutuk, ünlü Türk gezgini Evliya
çelebi’nin Seyahatnamesinin, Kâtip
Çelebi’nin eseri Keşfü’z-zunûn,
Nasuh Matrakçı’nın eseri Beyân-ı
Menâzil-i Sefer-i Irakeyn, Gelibolulu
Mustafa Ali’nin Künhü’l-Ahbâr
gibi birçok eserin tıpkı basımları
bulunuyor. Öğrenci ve akademisyenleri kullanımı için kütüphaneye
bağışlanan kitaplar arasında ayrıca
birbirinden değerli araştırmacıların
çeşitli konularda Türk Tarih Kurumu
tarafından yayımlanmış çeşitli eserleri de yer alıyor.

Kitapları teslim alan Yakın Doğu
Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL yaptığı
açıklamada, Türk Tarih Kurumu’nun
Osmanlı İmparatorluğu ve Türk
tarihinin zengin içeriğe sahip
kitapları üniversite kütüphanesine
bağışlamasından gurur duyduklarını
ifade etti.
Prof. Dr. ÖZKUL, özelde üniversitede
öğrenim gören gençlerin genelde
ise Kıbrıs Türk halkının bu değerli
kitaplardan faydalanabileceklerini
belirterek, “Tarih öncesi çağlardan
bugüne kadar olan tarihini
aydınlatmak için çalışmalar yapan
Türk Tarih Kurumu’nun üniversitemize yapmış olduğu kitap bağışı ile
kütüphanemiz hem zenginleşmiş
hem de kitap sayısı artmıştır. Bu kitaplar çok güzel ve değerli. Okurlar
ve araştırmacılar için verilen kitaplardan dolayı Türk Tarih Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN’a
teşekkürlerimi sunarım” dedi.
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Hukuk Fakültesi
Mezuniyet Töreni Yoğun
Katılımla Gerçekleştirildi

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı ve Dekanı Doç. Dr. İrfan S.
GÜNSEL , “Hukuk Fakültesi kuruluşunun
yirminci yılında ülkesinin en önemli
hukukçuları arasında yer alacaklarına
emin olduğum yeni mezunların hayata
ve mesleklerine ilk adımı atacakları
bugünün mutluluğunu hep beraber
yaşıyoruz.” diyerek sözlerine başlarken,
“Evrensel barışa, insan haklarına
ve özgürlüğe inançlı hukukçularımız
yaşadığı toplumdaki verimli gelişmeleri
algılayıp yorumlayabilen, fikrini
özgürce dile getirebilen, inceleme ve
araştırmalarında bilimi temel alan,
bireysel olduğu kadar toplumsal alanda
da sorumluluk üstlenebilen aydın, bilgili,
adil birey olmalılar.” dedi.

Tören, Ulu önder Mustafa Kemal
ATATÜRK,Kıbrıs Türklerinin Lideri
Dr. Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf R.DENKTAŞ ve tüm
şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı
duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla
başladı.
Hukuk fakültesi 2016-2017
Dönem birincisi Servan ÇELİK
konuşmasında; “Bugün burada ortak
bir sevinci paylaşmak için toplanmış
bulunmaktayız. Özellikle Yakın Doğu’nun
öğrencisi olmaktan gurur duyuyor
ve size hitap etmekten büyük sevinç
yaşıyorum. Yakın Doğulu olmanın
ayrıcalıklı olduğu hep söylenir . Yakın
Doğuyu Yakın Doğu yapan akademik
özgürlüğü korumayı, eleştirel bilgi
üretmeyi, demokratik ve çoğulcul
değerlerle şekillenen özgür tartışma
ortamları yaratmayı sürekli çabalar diye
düşünüyorum. Bunlar olmaksızın Yakın
Doğu’nun farkı anlaşılamaz. Mezun olduk
bitti, işte gidiyoruz. Bizler tarihimizi ve
özbenliğimizi iyi bilen ülkeye ve dünya
olaylarına karşı yaklaşmayı becerebilen
yüce Atatürk ve devrimlerinin aydınlattığı
yolda ilerlediğimiz sürece bireysel ve
toplumsal mutluluk ipini göğüsleyeceğiz.
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın,
hedeflerimizi iyi koyacağız.” Dedi.
Adalet Meslek Yüksek okulu birincisi
Gamze ÖZER ise ; “Bugün aranızda ailem
yok, ama hocalarım ve arkadaşlarım
olduğu için kendimi yalnız hissetmiyorum. Öncelikle birinciliği bana hediye
eden ve bir adım geri çekilen, ayrıca son
anda verdiğim kararla ülke değiştirip
denizaşırı gelen, bana destek veren, benimle aynı fakülte ve bölümü tercih eden
bölüm ikincimiz abim Mücahit ÖZER’e
huzurlarınızda teşekkür ederim.”

Hukuk Kulübü adına Enes BASKIN da ;
“Bugün biz öğrenciler açısından lisans
eğitimi boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını alma günüdür. Sizler
açısından ise yani siz değerli aileler ve
değerli hocalar açısından ise saygın
ve parlak geleceğe atılmış ilk adımın
ilk günü, adaletli ve vicdanlı bireylerin yetişmesinde katkıda bulunmanız
açısından her zaman saygı ve minnetle

Doç. Dr. TABUR; “Bugün İkiyüz
Öğrencisiyle Eğitim Veren
Önemli Bir Meslek Yüksekokulu
Olmuştur.”

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Yeter TABUR; “Adalet Meslek Yüksekokulu 2012 yılında eğitime başlamış ve
bugün ikiyüz öğrencisiyle eğitim veren
önemli bir meslek yüksekokulu olmuştur.
Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kurulma
amacı; hakim ve savcılara yardımcı
eleman yetiştirmek, hukuk alanında
yardımcı elemanlar yetiştirmektir.
Adaletin daha hızlı tecelli edebilmesi için
Adalet Meslke Yüksek Okulu mezunlarına
önemli görevler düşmektedir.” dedi.
Doç. Dr TABUR, “Edindiğiniz Yakın
Doğu eğitimi vizyonunun ve kültürünün
yanında çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüz
de herkesin saygı duyduğu yerlere
geleceğinize ve donanımlı birer adalet

mezunu olacağınıza dair hiçbir şüphem
yoktur. Yeni yaşamınızda başarılar
dilerim”
Uluslararası Hukuk Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Reşat VOLKAN GÜNER ise;
“Bundan dört sene önce dört öğrenci
ile başladığımız İngilizce Hukuk eğitim
programımız bugün üç yüzden fazla, on
beş farklı milletten öğrencinin yer aldığı
bir programa dönüştü, bu başarıdan
dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.
Nijerya Adalet Bakanı Abubakar MALAMI
ise konuşmasına, başta Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr
İrfan GÜNSEL olmak üzere tüm konukları
ve mezun öğrencileri selamlayarak
başladı .

Nijerya Adalet Bakanı Abubakar MALAMI; “Yakın Doğu
Üniversitesi’nin Uluslararası
Düzeyde Verdiği Kaliteli Eğitimi
Takdir Ediyoruz”

MALAMI; “Bu akşam aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Hukuk
fakültesi mezunlarının mezuniyet
törenine katılmak gurur verici. Hukuk
alanında ve ilgili bilimlerde Yakın Doğu
Üniversitesi’nin Uluslararası düzeyde
verdiği kaliteli eğitimi takdir ediyoruz.
İnsanlığın yaşayabilmesi için ve genel
olarak insanoğluna değer katmak için
eğitimin şart olduğu şüphesiz tartışılmaz
bir konudur. Hukuk alanındaki müfredatı
geliştirerek ve genel olarak bilginin ve
eğitimin gelişmesiyle alakalı insanlığın
yaşam sürecine Uluslararası bağlamda
destek sağladınız.”

MALAMI; “Sadece Eğitim
Sağlamak Amaçlı Değil, Aynı
Anda İnsanlığın Uluslararası
Varoluşu İçin, Gereken Karakterin Oluşmasını Sağlamak İçin
Uğraşan Bir Kurumsunuz.”
Hukuk insanlığın varoluşuna katkı
sağlayan bir sosyal anabilim dalıdır.

Avukatlar kendi haklarıyla ve
kuruluşlarıyla insanlığın barışsal
varlığına katkıda bulunurlar. Ve sizin
katkılarınız özellikle bu bağlamda değerli
sayılacaktır. Bu Hukuk alanındaki
eğitimin sağlanmasını devam ettirmek
için gereken uluslararası bağlamdaki
katkıları size sağlamak için elimizden
geleni yapmaya gönülden hazırız. Ben
kendi adıma kayıtlara eklemek istiyorum
ki bu üniversitenin, bu kuruluşun eğitim
bağlamındaki katkılarına kişisel olarak
değer veriyorum. Siz ideal olarak hukuk
ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerin
sadece eğitim sağlamak amaçlı değil,
aynı anda insanlığın uluslararası
varoluşu için gereken karakterin
oluşmasını sağlamak için uğraşan bir
kurumsunuz. Ve en içten dileklerimizle
sizlere teşekkür ederim. Bu törende bana
konuşma yapma fırsatı verdiğiniz için
size teşekkür ederim. Sizi ve mezunları
tebrik ederim.”

Doç. Dr. GÜNSEL, “Üniversitemizin
adını uluslararası standartlarda eğitim
vermekte olan en başarılı üniversiteler
arasındadır. Kuruluşundan bu yana
yirmi yıldır bu değerler doğrultusunda
hukukçular yetiştiren fakültemiz bilimsel
alanda yetkin, araştıran, sorgulayan,
yorumlayan, ana fikir ve eleştirel
düşünebilen, etik değerlere bağlı, çağdaş
hukukçularıyla globalleşen dünyanın
her bölgesinin mezunlarıyla başarılı
olmuştur” ifadelerine yer verdi.
“Dürüst, ahlaklı, çağdaş, kendine
güvenen, ileri görüşlü birer bireyler olarak
kendiniz için, toplumunuz için insanlık
ve tüm dünya için yapabileceğiniz çok
güzel şeyler olacaktır.” Diyen Doç. Dr.
GÜNSEL; “YDÜ mezunları olarak çalışma
hayatında göstereceğiniz her başarı YDÜ’
yü daha da yüceltecektir. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da sizlerle yan
yana, omuz omuza yürümeye devam
edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2016 – 2017 Bahar
Dönemi Mezuniyet Töreni AKKM Büyük Salon`da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi 2016 – 2017 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni
Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

T

örene, Yakın Doğu
Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer
ŞANLIDAĞ, Yakın Doğu
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan yardımcısı
Doç. Dr. Erdal AYGENÇ, öğretim üyeleri,
öğrenciler ve aileler katıldı.
Tören, Gazi Mustafa KEMAL ATATÜRK
Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl KÜÇÜK,
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
RAİF DENKTAŞ ve şehitlerimiz için bir
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile başladı.
Tüm fakülte öğrencileri adına fakülte
birincisi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencisi
Selin Hamide’nin konuşması’nın ardından
açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekan yardımcısı Doç. Dr. Erdal AYGENÇ
yaptı.

BRT Sanat Programı Yapımcısı
ve Sunucusu Hakan Çakmak
Anıldı

katmayı düşündüm. Kattım da ama şimdi
nasıl gerçekleşecek onu pek de bilemiyorum ama bu kalabalığı görünce biz hep
diyoruz ya biz hep bir aileyiz. Gerçekten
de şu an bir aile manzarası var karşımda.
Belki sayıca küçük ama nitelik olarak
büyük bir aileyiz.” ifadelerine yer verdi.
Doç. Dr. AYGENÇ, mezun olan öğrencilere
yaşamlarında başarılar dilerken, aile
olarak hep bir arada kalma temennisinde
bulundu.
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, “yaratıcılığın
veya hayal gücünün ifadesi olan sanat,
bir duygu ve düşüncelerin en güzel ve en
estetik haliyle görsel ve işitsel maddede
vücut bulmasıdır.” diyerek sözlerine
başlarken, “Basit anlamda söylemek
gerekirse, sanatçı, sanatı gerçek
anlamda özümseyen, önemseyen, sanatı
kendi kişiliğinde eriterek güzel şeylere
dönüştüren, insan olmak bilincini en üst
düzeyde tutan, kendini aşan kişidir.” diye
konuştu.

Doç. Dr. AYGENÇ; “Mezuniyet törenimiz
için biraraya geldik ama sarsıcı bir
haber aldık. BRT kurumu çalışanlarından
ve program yapımcısı ve bizim her
türlü faaliyetimizi destekleyip takip eden
Hakan Çakmak arkadaşımızı kaybettik.”
diyerek sözlerine başlarken, “Bu sarsıcı
haberin etkisini bizler henüz üzerimizden
atamadık” dedi.

Prof. Dr. ŞANLIDAĞ; “Değerli mezunlarımız
bugün alacağınız diplomalarınızla
birlikte sanatçı ünvanını da elde etmiş
olacaksınız. Yolunuz açık,başarılarınız
daim olsun”dedi.

Iki yıl önce aşk ve sanat adına yapmış
olduğu konuşmasından söz eden Doç. Dr.
AYGENÇ, “Yine bugün konuşmayı kafamda
tasarlarken içine böyle neşeli şeyler

Tüm öğrencilere diplomaların takdimi ve
geleneksel kep atma töreninin ardından,
fakülte binasında mezuniyet sergisinin
açılışı gerçekleştirildi.

Ardından Rektör Yardımcısı dereceye giren
mezun öğrencilere altın madalya takarak
diplomalarını takdim etti.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr
gazete@neu.edu.tr

Sahibi
Yakın Doğu Üniversitesi

Tasarım
F. Boğaç EVREN

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Katkıda bulunanlar:
NEU WEBTEAM
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“YDÜ Hukuk Kulübünün Yaptığı
Anket, Adalet Bakanlığının
Çalışma Programına Dahil
Edildi”

anılacağınızın başlangıcıdır. Yakın Doğu
Üniversitesi Hukuk Kulübü yaptığı
çalışmalarla öğrenci arkadaşlarımızın topluma faydalı, demokratik ve çoğulcuklu
değerlere sahip, hakkını savunabilen,
dil, din, ırk ayrımı yapmadan her kesimin
adalet ihtiyacına duyarsız kalmayan
bir zümrenin var olması için çalışmış
ve bunu dokuz yıldır sürdürmüştür.
Avukatlık sınavının, Hukuk Fakültelerinin
geleceği açısından önemini belirtmek için
yapmış olduğumuz anket, Türkiye Barolar
Birliği tarafından tüm Hukuk Fakültelerinin sınavlara bakış açısı açısından
emsal olarak kabul edilerek Adalet
Bakanlığı’na gönderildi. Adalet Bakanlığı
yaptığı çalışmada bizim yaptığımız anketi
baz alarak bunu biz arkadaşlara ve
geleceğimiz için bir çalışma programının
içine aldı. Bugün burada gözlerimizdeki ışığın bu denli yoğun olmasının
sebebi siz değerli hocalarımız ve ayrı
ayrı elleri öpülesi ailelerimizdir. Hepimiz
için aydınlık bir gelecek ve adaletli bir
yaşamın varolmasını diliyor ve herkese
teşekkür ediyorum.” Dedi.
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Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
Mezuniyet Töreni
Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016 – 2017 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Törene, Nijerya Adalet Bakanı Abubakar
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL;
MALAMI, Yakın Doğu Üniversitesi Mütev“Bugüne Kadar Olduğu Gibi
elli Heyeti Başkanı ve Fakülte Dekanı
Bundan Sonra da Sizlerle Yan
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Rektör Prof.Dr.
Yana, Omuz Omuza Yürümeye
Ümit HASSAN, Kurucu Rektör Yardımcısı
Devam Edeceğiz.”
Tümer GARİP, Mütevelli Heyeti Başkan
Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Murat TÜZÜNKAN,
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Yeter TABUR, Uluslararası Hukuk
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Reşat VOLKAN
GÜNER , Altınbaş Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Vakkas ALTINBAŞ, öğretim
üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.
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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi
Mezunları Diplomalarını Aldı

T

örene; Yakın
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Doç. Dr.
İrfan S. GÜNSEL,
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa
KURT, Yakın Doğu Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
İlkay SALIHOĞLU, Bölüm Başkanları,
öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerin
katıldığı belirtildi.

Tören Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK,
Kıbrıslı Türklerin Lideri Dr. Fazıl
KÜÇÜK ,KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf R.DENKTAŞ ve tüm şehitlerin
anısına bir dakikalık saygı duruşu
ve İstiklal Marşının okunmasıyla
başladı.
Törende, Yakın Doğu Üniversitesi
Müzik Öğretmenliği Bölümü`nün
hazırlamış olduğu müzik dinletisi
performansı büyük ilgi topladı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren
Yakın Doğu Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İlkay SALIHOĞLU, konuşmasında
öğrencilerin ve öğrencileri yetiştiren
akademisyenlerin emeklerine vurgu
yaparak; “Sevgili meslektaşlarım,
üniversitemizin bugünlere gelmesinde hepinizin çok büyük bir
emeği var. Her koşulda değerli
öğrencilerinizi eğitmek için elinizden
geleni yaptınız ve şuan emeklerinizin
ürünü karşınızda duruyor; ne kadar
övünseniz, gurur duysanız yeridir.
Sevgili mezunlarımız, sizler artık
mezunsunuz; yani yetkili, diploma
sahibi, salahiyetli bireylersiniz. Hak
ettiğiniz diplomanızla dünyanın dört
bir yanında çalışacaksınız ve eminim
hem ülkemizi hem de kendinizi en iyi
şekilde temsil edeceksiniz. Beklentimiz, gideceğiniz diyarda üniversitemizin ve KKTC’nin birer temsilcisi
olmanız ve bunu layıkıyla yerine
getirmeniz. Gelecek yaşamınızda
iyi haberlerinizi almak üzere sizleri
uğurluyoruz. Artık ayrılıyoruz fakat
içimizde hüzün değil; sevinç var.
Yolunuz aydınlık olsun” dedi.

Doç. Dr. Mustafa KURT:
“Düşünceleriniz, Söyledikleriniz Ve Yaptıklarınız
Uyum İçerisindeyse En Mutlu
Kişi Siz Olursunuz”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör

Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa KURT
ise, Fen ve Edebiyatın aslında karşıt
görülmelerine rağmen karşıtların
birliği ilkesi doğrultusunda birbirlerini tamamladıklarını söyleyerek,
eğitimde yeni anlayış olan beynin
sağ ve sol kısımlarının aynı anda
çalıştırılması ilkesiyle fen edebiyat
fakültesinin bu işi tam anlamıyla
yaptığını vurguladı. Başarının
ilkelerinden ilkinin yapılan her işin
arkasında bilimsel yöntemlere
dayanılması gerektiğini söyleyen
KURT, ikincisinin de bilimsel etik
olduğunu dile getirdi. Sözlerine mutlu
olmanın yollarından bahseden KURT
konuşmasını Mahatma Gandhi’nin
‘düşünceleriniz, söyledikleriniz ve
yaptıklarınız uyum içerisindeyse en
mutlu kişi siz olursunuz’ sözüyle
noktaladı.

Törende, dereceye giren Fen Edebiyat
Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncüye
şeref madalyaları ile diplomalarını
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.
GÜNSEL takdim etti.

Aslı PİRO: “Gururluyuz,
Adımlarımız Sağlam,
Başımız Dik, Sırtımızdaki
Bilgi Dolu Heybeyi
Başkalarına Aktarmaya, Sonsuza Kadar Sürekli Yenilerini
Doldurmaya Azmederek…”
Daha sonra Fakülte Birincisi Aslı
PİRO, mezun arkadaşları adına
yaptığı konuşmasında öğretim
elemanlarına ve ailelere seslendi.
Ayrıca PİRO kendisine ait “Ayrılırken”
adlı edebi metninde “Üniversitemiz
koskoca bir orman, yemyeşil.

Fakültemiz ise yemyeşil ormanın
içinde koskoca bir ağaç… Dalları
biz, yaprağı biz, meyvesi biz…
“Biz”leşme sevdasındaydı gönüllerimiz. Hiç geçmez, bitmez dediğimiz
yıllarımız vardı, kışlarımız vardı
bizim… Ama bir göz açıp kapama
süresi gibi geçen bu zaman diliminde
kışlar geçti, yıllar gitti ve getirdi beraberinde ayrılığı… Evet biz gidiyoruz
artık… Yaşamın tüm yaşanmışlığını,
kardeşliklerimizi, dostluklarımızı,
muhabbetlerimizi en önemlisi
öğrendiklerimizi sırtımıza vurup gidiyoruz. Sırtımız yüklü… Geriye dönüp
birkaç veda kelimesi mırıldanmak
bile zor geliyor veda nedir bilmeyen
yüreklerimize. Bu yürekler ki
kardeşlikle, dostlukla, muhabbetle,
en önemlisi bir aile bilincinde olma
sevdasıyla donanmıştır her tarafı.
Çoğu zaman en can alıcı yerlerinden
yara alsa da hep yaşatmaya çalıştık
bu bilinci. Bunun için giderken bile
gururluyuz, adımlarımız sağlam,
başımız dik, sırtımızdaki bilgi dolu

heybeyi başkalarına aktarmaya,
sonsuza kadar sürekli yenilerini
doldurmaya azmederek… Şimdi
gidiyoruz yeni başlangıçlara… veda
sözcükleri gereksiz…” dizelerini
aktararak büyük ilgi topladı.
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Veteriner Hekimliği Fakültesi Tanı
ve Araştırma Laboratuvarları
Faaliyete Başladı

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Mezuniyet
Töreni Gerçekleştirdi
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
2016 – 2017 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Kütüphane Salon 4’te
gerçekleştirildi.
Törene, Yakın Doğu Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin
SADIKOĞLU, Yakın Doğu Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul ve Turizm Araştırma Merkezi
Başkanı Doç. Dr. Tülen SANER,
öğretim görevlileri, öğrenciler ve
veliler katıldı.
Tören, Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK ve Kıbrı Türklerinin Lideri
Dr. Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf R.DENKTAŞ
ve tüm şehitler anısına bir dakikalık
saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile başladı.
Ardından Atatürk Eğitim Fakültesi
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı
öğretim elemanlarından İlyas
ABDULLİNİ’nin müzik ziyafeti izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren,
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve
Otel İşletmeciliği Yüksekokul ve Tu-

rizm Araştırma Merkezi Başkanı Doç.
Dr. Tülen SANER, “Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
kaliteli ve günün koşullarına uygun
eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş
bir yüksekokuldur. İş hayatınızdaki
tüm kapıların açılabilmesi için sizlere
standartların üzerinde eğitim vermeyi
kendinimize hedef edindik.” dedi.
“Bugün çok değerli öğrencilerimizin
verdikleri emeklerin karşılığını alma
günü geldi. Çok çaba sarf ettiler ve
bu diplomayı almaya hak kazandılar.”
diyen Doç. Dr. Saner, alınan diplomalarda öğrenciler kadar velilerinde
hakları olduğuna inandığını vurguladı.
Doç. Dr. SANER, “sizler bu süre
zarfında çocuklarınıza her zaman özverili oldunuz ve sabırlı
davrandınız. Siz değerli veliler
çocuklarınızın bu eğitim sürecini
başarı ile tamamlaması için ortaya
koymuş olduğunuz fedakarlığında
farkındayız.” diyerek mezun

öğrencilere başarılar diledi.
Doç. Dr. SANER’in ardından söz
alan Yakın Doğu Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin
SADIKOĞLU, konukları selamlayarak
sözlerine başladı.
Prof. Dr. SADIKOĞLU, “Siz Turizm
ve Otel İşletmeciliğinden mezun
oluyorsunuz. Siz sadece Kıbrıs
için değil, Uluslararası düzeyde
çalışabileceğiniz bir alandan mezun
oluyorsunuz.” diyerek mesleğin
önemine dikkat çekti ve mezun olan
öğrencilere yaşamlarında başarılar
diledi.
Yüksekokul öğrencisi Abdül ŞAHABİ
Lisan öğencileri adına gerçekleştidiği
konuşmasının ardından sinevizyon
gösterisi gerçekleştirildi.
Tören öğrencilere diplomalarının
verilmesi ve geleneksel kep atma
töreni ile son buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi bünyesinde
yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarı, Merkez Araştırma ve
Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gıda Hijyeni
ve Teknoloji Laboratuvarı, Multidisipliner
Araştırma Laboratuvarı, Hayvan Besleme
ve Yem Teknoloji Laboratuvarı ile Patoloji
ve Histoloji Laboratuvarlarının alt yapı
çalışmaları tamamlanarak aktif hale
getirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden yapılan
açıklamaya göre, ülkede görülen bulaşıcı
ve salgın hayvan hastalıklarının tanısına
yönelik olarak da hizmet verecek şekilde
tasarlanan söz konusu laboratuvarlarda,
hayvan orijinli gıdaların kimyasal ve
mikrobiyolojik analizleri ile su analizleri,
hayvan yemlerinin analizi ile eğitim ve
araştırma faaliyetleri yapılacak.

Hayvan Hastalıkları, Yemler ve
Hayvansal Gıdaların Mikrobiyolojik Analizleri Yapılacak…

Kurulan laboratuvarlarda, gerek Yakın
Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesine
getirilen hastalarda gerekse ülkede bulu-

nan Kamu ve Özel sektöre ait çiftliklerinden talep gelmesi halinde hayvan
hastalıklarının tanısı ve koruyucu Veteriner Hekimlik Hizmetleri alanlarında da
profesyonel destek sağlanacak.
Bunlara ek olarak insan tüketimine
sunulan hayvan orijinli gıdaların, kimyasal
ve mikrobiyolojik analizleri ile su analizleri
de laboratuvarlarda gerçekleştirilecek.
Ayrıca, gerek ülkede üretilen gerekse ithal
edilen hayvan yemlerinin, yem ham maddelerinin ve yem katkı maddelerinin analizlerinin de yapılması mümkün olacak.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
Yürütülecek…
Laboratuvarlarda, İntörn ve doktora öğrencilerinin eğitimleri yanı sıra,
Veteriner Hekimliği Fakültesi akademik
yapılanmasını oluşturan; Temel Bilimler Bölümü, Klinik Öncesi Bilimler
Bölümü, Klinik Bilimleri Bölümü, Gıda
Hijyeni ve Teknoljisi Bölümü ile Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümlerine
ait Anabilim Dallarında yürütülecek
olan her türlü bilimsel araştırmalar, tez
çalışmaları ve deneysel uygulamalar da
gerçekleştirilecek.

Öğrenci Projeleri Sergisi
ve Film Gösterimi
İzleyicileri İle Buluştu
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İngilizce hazırlık okulu 4’üncü kez
Pearson Edexcel Akreditasyon denetlemesini basarı ile geçerek verdiği
eğitimin uluslararası kalite standartlarına
uygunluğunu bir kez daha tescilledi.
İngilizce Hazırlık Okulu 2014 yılı Temmuz
ayında Pearson Edexcel Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edildi ve her
akademik yıl sonunda denetleme sürecinden başarı ile geçti. Kalite ve başarının
kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından
bu denetlemelerin tarafsız denetçiler
tarafından gerçekleştirildi.

“Yakın Doğu Üniversitesi
Hazırlık Okulu, Uluslararası
Kalitede Eğitimini Yineledi”

Hazırlık Okulu Müdürü Enis SAYMAN;
“Eğitimde mükemmellik ve uluslararası
kalite standartlarına uygunluk göstergesi
olan bu akreditasyon ile İngilizce
Hazırlık Okulu’nu başarı ile tamamlayan
öğrencilerimiz her akademik yıl sonunda
aldıkları eğitimin kalitesinin onayı olan
uluslararası tanınan sertifikalarını
almaktadırlar.”

Akredite olduğu günden beri Yakın
Doğu Üniversitesi gelişimi ve değişimi
doğrultusunda kurum başarısı paralelinde
kendisini geliştirip yenileyen İngilizce
Hazırlık Okulu, son olarak 2016-2017
Akademik Yılı’nda Uzaktan Eğitim ve
Harmanlanmış Eğitim gibi teknoloji
entegrasyonu gerektiren uygulamaları
müfredatına eklemiş ve başarılı bir
şekilde uygulamıştır.

Enis SAYMAN; “Bu Başarı Bizler
İçin Büyük Bir Gurur Ve Gelecek
İçin de Güçlü Bir Motivasyon
Kaynağı Olmuştur”

Sayman açıklamasında; “Tüm bu süreç
boyunca bizlere her türlü desteği ve
olanağı sağlayan başta kurucu rektörümüz
Dr.Suat İ.GÜNSEL, Mütevelli Heyeti
Başkanımız Doç.Dr İrfan İ.GÜNSEL ve
tüm idarecilerimize, ayrıca akreditasyon
komitesinde görev alan tüm Hazırlık Okulu
idareci ve öğretmenlerine sonsuz teşekkür
ederiz” dedi.

ASINN, EQFLL Ve EUR-ACE
Akreditasyonlarını Bir Kez
Daha Tescilledi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi,
İşletme, Bankacılık ve Finans ile Uluslararası
İlişkiler Bölümleri Uluslararası FIBAA Tarafından
Akredite Edildi.

Avrupa’nın tanınmış üniversitelerinden seçilmiş profesörler
tarafından oluşturulan bir uzmanlar
ekibi Yakın doğu Üniversitesine
geldi. Yerinde yapılan incelemeler,
bölümlerin alt yapısı, akademik
programlar, öğretim elemanları ,
öğrenciler ve Üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerden sonra
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve
değerlendirmelerini rapor haline geİdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi,
tirerek, FIBAA Genel Kurulu’na sunİşletme, Bankacılık ve Finans
dular. İncelemeler çerçevesinde 30
ile Uluslararası İlişkiler BölümHaziran 2017 tarihinde FIBAA genel
“Üniversitemizin Eğitim
leri, Faaliyetlerini Almanya ve
kurulunda yapılan değerlendirmeler
Standartları, Avrupa Ve
İsviçre merkezli olarak yürüten
sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi
Dünya Standartlarında
ve yükseköğrenim sektöründe
Verdiği Eğitimin En Açık Bir iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
uluslararası kalite değerlendirme
bünyesindeki Ekonomi, İşletme,
Göstergesidir”
yapan ve akreditasyon veren FIBAA
Bankacılık Ve Finans İle Uluslararası
Prof.Dr. Fahreddin SADIKOĞLU,
(The Foundation for International
İlişkiler bölümleri, 2021 yılının
Akreditasyon ve değerlendirme
Business Administration AccreditaAralık ayına kadar akredite edildiği
sürecinin 1 yıl sürdüğünü belirttion) tarafında akredite edildi.
erek, süreç hakkında bilgiler verdi. tarafımıza bildirildi. ÜniversitemiSADIKOĞLU; “İlk olarak bölümlerimiz zin Avrupa merkezli ve böylesine
Konuya ilişkin açıklamalarda
tarafından Eğitim, Araştırma, Fiziki önemli bir uluslararası akreditabulunan Rektör Yardımcısı Prof.
altyapı ve Donanım bilgilerini içeren syon kurumu tarafından akredite
Dr. Fahreddin SADIKOĞLU, 1994
edilmesi üniversitemizin eğitim
çok kapsamlı öz değerlendirme
yılında kurulmuş olan FIBAA’nın
standartlarının Avrupa ve Dünya
raporları hazırlandı. Bu raporesas amacının, uluslararası boyutta
standartlarında verdiği eğitimin en
lar elektronik ortamda merkeze
yüksek öğretimde sürdürülebilir
açık bir göstergesidir”dedi.
gönderildi. Yapılan inceleme ve
kalite güvence prensiplerini getirmek
değerlendirmelerin ardından FIBAA,
ve eğitimde uluslararası boyutta

İletişim Fakültesi Görsel İletişim
ve Tasarım, Radyo-Tv ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Film
Yapımı ve Yayıncılık, Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümleri ortak bir film
gösterimi ve sergi açılışı gerçekleştirdi.
Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlik,
Radyo, Tv ve Sinema ile Film Yapımı ve
Yayıncılık Bölümleri’nin mezuniyet projeleri kapsamında yapmış oldukları gösterimlerle başladı. Radyo, Tv ve Sinema
Bölümü mezun öğrencilere ait 7 kısa
film, 2 belgesel ve 1 klip; Film Yapımı
ve Yayıncılık Bölümü öğrencilerine ait
ise 2 kısa film izleyicilere sunuldu.
Görsel İletişim ve Tasarım, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümleri’nin mezuniyet
projeleri ise fakültenin ilk 2. katında

izleyicilerle buluştu. Görsel İletişim ve
Tasarım Bölümü mezun öğrencilerinin
hayata geçirmiş oldukları “Idea Street”
ismini verdikleri geniş alandaki duvar
grafikleriyle birlikte Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık Bölümü öğrencilerinin
stüdyo ve reklam fotoğrafları da yer
aldı. Fuaye alanında ise Görsel İletişim
ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin
illüstrasyon, web tasarımı ve afiş
tasarımı projeleri; Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü’nün sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında yapmış oldukları
etkinliklerin afişleri ile Saç Bakımı ve
Güzellik Hizmetleri Bölümü’nün stil-moda çalışmalarının fotoğrafları yer aldı.
İletişim Fakültesi 2016-2017 Bahar
Dönemi Öğrenci Porojeleri Sergisi, 31
Temmuz 2017 Pazartesi tarihine kadar
Pazar günü hariç 08:00-17:00 saatleri
arasında İletişim Fakültesi Sergi
Alanında izlenebilecek.
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Uluslararası Kalite
Standartlarına
Uygunluğunu Yineledi

FIBAA Tarafından Akredite Edildi
yükseköğretimde sürdürülebilir kalite güvence prensiplerini
getirmek ve eğitimde uluslararası
boyutta şeffaflığı temin etmektir.
Uluslararası bir akredite kurumu
olan FIBAA yönetiminin, İşletme,
Hukuk ve Ekonomi alanlarında
akreditasyon veren bir kurum
olduğunu, aynı zamanda FIBAA’nın,
Avrupa Kalite Güvence sisteminin
(ENQA) bir parçası olduğunu belirtti.
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Yakın Doğu Üniversitesi, Biyomedikal
Mühendisliği ve Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümleri, 2015 yılından
itibaren ASIIN, EQFLLL (European
Qualifications Framework for LifeLong Learning) ve EUR-ACE (European Accreditation of Engineering
Programs) tarafından almış oldukları
akreditasyonları bir kez daha tescillendiler. Tarafsız denetçiler tarafından
gerçekleştirilen denetimler başarıyla
tamamlandı.
Merkezi Almanya’da bulunan
Avrupa’nın Mühendislik, Matematik, Enformatik ve Doğal Bilimler
alanlarında akredite eden kurumu olan
ASIIN tarafından akreditasyonun bir
kez daha tescillendiği belirtildi. ASIIN
tarafından yinelenen bu akreditasyon,
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik

alanında eğitim programlarının Avrupa
standartlarında uygunluğunu teyit
etmekte ve kalite güvencesini ifade
etmektedir denildi.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sümer ŞAHİN, Biyomedikal
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Terin ADALI ve Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Bülent BİLGEHAN ise yaptıkları ortak
açıklamada; “Eğitimde Uluslararası
kalite standartlarına uygunluk ve
tarafsız denetim süreçleri başarı ile
geçildi. Öğrencilerimizin aldıkları eğitim
kalitesinin onayı olan Uluslararası
akreditasyonlar bizler için çok
önemlidir. Bu süreçte emeği geçen
tüm komite üyelerine sonsuz teşekkür
ederiz” dediler.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından hazırlanan
“BREXIT AB’nin Sonu mu? BREXIT’in Birleşik Krallık ile Avrupa Siyaseti
Açısından Sonuçları” başlıklı raporu Yakın Doğu Üniversitesi yayınları
tarafından yayınlandı.

Yakın Doğu Enstitüsü Brexit
Raporu Yayınlandı

A

vrupa Birliği’nin
önemli üyeleri
arasında yer alan
Birleşik Krallık’ta
23 Haziran
2016’da gerçekleştirilen referandumda seçmen % 52 oyla “BREXIT”
yönünde oy kullandı. Uluslararası
ilişkilerin en önemli ulus-üstü
kurumsallaşmacı yapılarından biri
olan Avrupa Birliği tarihinde ilk kez
yaşanacak ayrılık süreci beraberinde
birçok soruyu ve belirsizliği getirmektedir. Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık
arasında geçtiğimiz hafta başlayan,
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasını
düzenleyecek ve iki yıl sürmesi
beklenen BREXIT müzakereleri ile
sürecin genel anlamıyla analiz
edildiği rapor Türkiye’de ve Kuzey
Kıbrıs’ta BREXIT üzerine yapılmış
en detaylı çalışmalar arasında yer
almaktadır denildi.

Brexit’in ortaya çıkmasında
Birleşik Krallık’ın tarihi mirası var
olmakla birlikte konunun diğer
kaynağı günümüz siyasi düzeninin
içinde bulunduğu sorunlardır. 2008
Ekonomik kriziyle başlayan ekonomik
sorunlar hem Avrupa’yı hem de
Birleşik Krallık’ı derinden etkilemiştir.
Ekonomik sorunlar kanyaklı sosyal
sorunların da 2008 Ekonomik krizini
takip etmesi ile artan milliyetçi ve
popülist siyaset söylemi Brexit’in
yaşanmasındaki diğer dinamiklerdir.
Bizde raporumuzda tüm bu faktörleri
detaylarıyla irdeledik. Ortaya çıkan
maliyet analizinde ise BREXIT’in bir
“kazan-kazan” ilişki modeli ortaya
çıkarmayacağını gördük” dedi.

Yakın Doğu Enstitüsü
Müdür Yardımcısı Erhan
AYAZ: “BREXIT Süreci Bir
“Kazan-Kazan” Ilişki Modeli
Çıkarmayacaktır”

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 temsilcilikleri,
sivil toplum kuruluşları, Türkiye’deki
Üniversitelere ve stratejik araştırma
merkezleri, yabancı misyonlar ile
düşünce kuruluşlarına

Yakın Doğu Enstitüsü tarafından
hazırlanan ve küresel siyaseti ilgilendiren gelişmelerin analiz edildiği
rapor ve alan analizleri serisinin
beşincisi olan “BREXIT AB’nin Sonu
mu? BREXIT’in Birleşik Krallık ile
Avrupa Siyaseti Açısından Sonuçları”
başlıklı rapor Yakın Doğu Enstitüsü
Müdür Yardımcısı Erhan AYAZ
tarafından kaleme alındı.
Raporla ilgili konuşan Yakın Doğu
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan
AYAZ “Geçtiğimiz Haziran’da BREXIT
referandumunun ilk sonuçları gelmeye başladığında yaptığım analizde
‘Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği’nin
evliliği aşk ve tutkuyla yapılmış bir
evlilik değildi’ demiştim. Bu evlilik
aşk ve tutkuyla yapılmış bir evlilik
değildi ancak diğer bir çok evliliğe
göre başarılı bir ilişkiydi. Birleşik
Krallık 28 üye içerisinde Almanya
ve Fransa ile birlikte en önemli üç
üye devletten biriydi. AB’nin küresel
siyasetteki etkisinin tartışıldığı bir
dönemde Birleşik Krallık gibi hem
bölgesel hem de küresel anlamda
güçlü bir üyesini kaybecek olması AB
açısından olumsuz bir durumdur.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ:
“BREXIT Üzerine Yapılan
Çalışmalar Arasında Çok
Önemli Bir Yer Tutacaktır”

gönderileceğini belirten Yakın Doğu
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut
KOLDAŞ “BREXIT AB’nin Sonu mu?
BREXIT’in Birleşik Krallık ile Avrupa
Siyaseti Açısından Sonuçları” başlıklı
raporumuz BREXIT sürecinin ne
şekilde sonuçlanacağı üzerine
yapılan çalışmalar arasında çok
önemli bir yer tutacaktır. BREXIT
küresel siyaseti sadece Avrupa
açısından değil tüm boyutlarıyla
etkileyebilecek potansiyele sahiptir.
Bu nedenle hazırlanan raporun karar
alıcılara ve konu üzerine çalışanlara
faydası dokunacak bir düşünsel ürün
olmasını dilerim” dedi.

KKTC’deki kurum ve kuruluşlara
basılı olarak dağıtılacak olan “BREXIT
AB’nin Sonu mu? BREXIT’in Birleşik
Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından
Sonuçları” başlıklı rapora aynı
zamanda Yakın Doğu Enstitüsü’nün
yde.neu.edu.tr adresinden ve
facebook.com/yakindoguenstitusu
eklentisinden ulaşılabilecek. Yakın
Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve
Raporlar Serisi kamuoyunu, sivil toplumu, kamu kurum ve kuruluşlarını
ve toplumun her kesimini gündemin en önemli konuları hakkında
sistematik ve çok boyutlu bir şekilde
bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
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Bilimsel Araştırma
Projeleri Yakın Doğu
Üniversitesi Tarafından
Destekleniyor
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki BAP Koordinasyon Birimi bilim, sanat, teknoloji, ekonomi,
sosyal ve kültürel alandaki eksiliği gidermek için
faaliyetlerini sürdürüyor…

AKADEMİK

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 Döneminde
Güzel Projelere İmza
Attılar

AKADEMİK

14 TEMMUZ 2017 CUMA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
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YDÜ, Türk Pediatri
Kongresi’nde
Temsil Edildi
Yakın Doğu
Üniversitesi GIMUN
Öğrencilerini Ağırladı

Yakın Doğu Üniversitesi (Near East
University) bünyesinde bulunan
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Koordinasyon Birimi, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bilim,
sanat, teknoloji, ekonomi, sosyal ve
kültürel dünyasındaki eksiliği gidermek ve üniversite birimlerinin yaptığı
bilimsel araştırmaların kalitesini
yükseltmek düşüncesiyle kurulan BAP
Koordinasyon Birimi yılda iki kez proje
çağrısına çıkıyor.

verilirken, projeler bağımsız hakemler
tarafından değerlendiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’nden verilen bilgiye
göre, bugüne kadar desteklenmesini sağladığı 2 milyon 542 bin TL
değerindeki 168 proje ile toplumsal
ya da evrensel düzeyde bilime,
ekonomiye, sanata katkı verebilecek
teorik ya da uygulamalı bilimsel
projelerin gelişmesine öncülük eden
Koordinasyon Biriminin, bilimsel
üretimin gerçekleşmesinde çalışma
gösteren akademik personele her
türlü alt yapı desteğini sunma misyonu taşıdığı belirtildi.

Prof. Dr.VATANSEVER: “Yenilikçi projeleri desteklemeye
devam edeceğiz…”

Projeler Titizlikle
Değerlendiriliyor…

Öğretim üyeleri, uzman hekimler,
doktora ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış araştırmacılar
tarafından yönetilen bilimsel
araştırma projelerini ele alan BAP
Koordinasyon Birimi, proje tekliflerinin
değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin
yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının
değerlendirilmesi ve kamuoyuna
duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri
yürütüyor. Birim ayrıca, yüksek
lisans, doktora ve sanatta yeterlilik
tez araştırma projelerini de öncelikli
olarak ele alıyor.
BAP Koordinasyon Birimine proje
önerileri, “Proje Başvuru Formu”nun
belirli ilkeler doğrultusunda
hazırlanması sonrasında elektronik
ortamda ulaştırılıyor. Sunulan projelerde etik ihlal bulunmamasına önem

Desteklenen projelerin sonucunda
patent, ürün, yöntem, algoritma
geliştirme gibi durumlarda tüm bilgiler gizli tutulurken, haklar proje ekibi
ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında
yapılan ek bir protokol ile belirleniyor.
Sunulan projelerde patent potansiyeli
yetkin uzmanlar tarafından titizlikle
değerlendirmeye alınıyor.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda VATANSEVER,
çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri
çalışmalarına yansıtan, yenilikçi
düşünceye sahip, üretmeyi bilen
ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik
ve verimli kullanan anlayış tarzıyla
bilimsel araştırmaları destekleme
ve araştırmalar yapılmasına teşvik
etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Öncelikli bilimsel alanları izleyerek
araştırmacılara yön göstermeyi ve
gelecekte rekabet edilecek alanlara
yoğunlaşmayı tasarladıklarını dile
getiren Prof. Dr. VATANSEVER, proje
sonuçlarının uluslararası atıf indekslerine (Science Citation / Expanded
Index, Social Science Citation Index
ve Arts and Humanities Index) kayıtlı
yayın organlarında yayımlanma potansiyeli içermesinin proje önerilerinin
desteklenmesi açısından avantaj
olduğunu söyledi.
Prof. Dr. VATANSEVER, proje
sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin bilim, sanat,
teknoloji, ekonomik, sosyal ve kültürel
dünyasına katkı yapması niteliğinde
olması gerektiğinin altını çizerek,
“En fazla üç yıl sürmesi istenen
projelerin kaynakları ve faaliyetleri
bakımından çok katılımlı, çok
merkezli, kurumlararası, uluslararası
ve disiplinlerarası nitelikte olmasına
önem veriyoruz” dedi.

T
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü, kuramsal bilgi ile pratiği birleştiren;
çağımızın teknolojisi doğrultusunda daha da yükselen; yaratıcı, estetik,
özgün ve dikkat çekici mesajlar veren tasarımlar yapmayı
hedefleyen ders programı ile göz doldurdu.

G

örsel İletişim ve
Tasarım Bölümü
öğretim elemanlarının
sorumluluğunda
yürütülen “Grafik
Atölye, İllüstrasyon, Grafik Tasarım,
Bölüm Projesi, Temel Tasarım, Stüdyo
Fotoğrafçılığı, Reklam Fotoğrafçılığı,
Web Tasarımı ve Fotografik” dersleri
kapsamında öğrencilerin bir dönem
boyunca yapmış oldukları projeler
20 Haziran 2017’de yoğun katılım ile
“Öğrenci Projeleri Sergisi” adı altında
gerçekleştirilen bir açılışla izleyicilere
sunuldu.
İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel
İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ sorumluluğunda
yürütülen “Grafik Atölye” ve “Bölüm
Projesi” dersleri kapsamında öğrenciler,
-1. katta fakülte koridorlarında “Idea
Street/Fikir Sokak” isimli ortak projeyi
ve kişisel özgün projeleri gerçekleştirdi.
Idea Street projesi temel olarak öğrenci
motivasyonunu arttırmayı ve yaşanan
mekanları sahiplenip olumlu mesaj
vermeyi amaçlayan projede, duvar
grafiklerinin yanı sıra oturma grubu ve
sokak lambası da eklenerek fakülte
içerisinde farklı bir sosyal ortam enerjisi
yaratılmıştır.
“Idea Street/Fikir Sokak” projesinin fikir
ve uygulama aşamasında yer alan ekip
üyesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve
Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinden
Nijat ÖZBENER; çalışma süreciyle
ilgili şunları söyledi: “Öncelikle böyle bir
projede yer almaktan büyük mutluluk
duyduğumuzu belirtmek isterim. Görsel
iletişim ve tasarım günümüzde, hayatın
her anına dahil olmuş, estetik güzelliği
bir amaç doğrultusunda verim ve geri
dönüş alınabilecek bir şekilde kullanma,

tasarım ve görsel iletişim yoluyla
kitleye ulaşma sanatıdır diyebiliriz. Bu
mantıktan yola çıkarak yapılan uygulamalarda kendimizi ifade ederken aynı
zamanda çalıştığımız ortamı yaptığımız
işle tam uyumlu ve ona yakışır bir hale
getirmek için “Idea Street” adı altında
bir tasarım/uygulama süreci başlatıldı
ve bilgisayar laboratuvarlarının olduğu
koridor duvar tasarımları iledonatıldı.
Görsel iletişim tasarımı ilkelerine uygun
estetik değerlere sahip sağlanması ve
örnek teşkil etmesi amaçlanan bir proje
hayata geçirilmiş oldu. Umarız ki bu tarz
çalışmalar yaygınlaşır ve yaşadığımız
ortamlara estetik değerler katılmaya
devam edilip bu yöndeki eksiklerimizi
tamamlayarak gelişme gösterilir. Son
olarak bize bu imkanı sunan öncelikle
Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere
İletişim Fakültesine ve kıymetli emeği
geçen öğretim görevlilerine tüm yardım
ve desteklerinden dolayı çok teşekkür
ederiz” dedi.

narak bu projeye başladık. 4 senelik
eğitimim boyunca edindiğim ve öğretim
elemanlarının bana verdiği bilgiler en
iyi yardım kaynağım oldular. Bu projede
daha önce hiç denemediğim “stencil”
tekniğini kullandım ve diğer arkadaşlarım
ile başarılı bir çalışma ortaya koyduk”
dedi.

Bölüm Projesi dersinde yürütülen
birçok proje içerisinde; özgün iletişim
çalışmaları kapsamında sosyal sorumluluk çerçevesinde “Çocuk ve Teknoloji”
başlığı altında başarılı afiş çalışmaları
yapan Sılay SOREL de “Idea Street”
isimli ekip çalışması hakkında şunları
söyledi: “2016-2017 öğretim yılının Yakın
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde
bulunan Görsel İletişim ve Tasarım
Bölümü’nün son sınıf öğrencileri olarak
fakülte içerisinde bulunan bir alanda
“Idea Street” oluşturup öğrencilerin,
öğretim görevlilerinin ve fakültemizi
ziyaret eden kişilerin estetik beğenisine
hitap edecek şekilde duvarların
tasarlanması ve fakülte öğrencilerine
zihinsel olarak ilham kaynağı olması
amacı ile bu yola çıktık. Projenin yapım
esnasında bir çok kaynaktan yararla-

Öğr. Gör. Gazi YÜKSEL sorumluluğunda
yürütülen “Fotoğrafçılık” dersleri
kapsamında “stüdyo ve reklam
fotoğrafları” da yer aldı.

Öğr. Gör. Eser KEÇECİ sorumluluğunda
yürütülen “İllüstrasyon” dersi
kapsamında ise yine birbirinden farklı 3
proje gerçekleştirildi. Yoğun çalışmalar
gerektiren her bir proje için sıkı bir
akademik dönem geçiren Keçeci ve
öğrencileri tuval üzerine dijital kolaj,
illustratif font tasarımları ve portre
illüstrasyonları uyguladılar.
Öğr. Gör. Selma GÜRANİ’nin “Grafik
Tasarım” ve “Temel Tasarım” dersleri
kapsamında çalışılan dijital manipülasyon ve sinema afişleri güncel tasarım
anlayışı açısından göz doldurdu.

Arş. Gör. Fuat B. EVREN’in yürüttüğü
“Web Tasarımı” ve “Fotografik” dersleri
kapsamında ise, görsel iletişimin farklı
medya alanları ele alınarak temel
tasarım ilkeleri çerçevesinde film afişleri,
araç giydirme, KJ tasarımı, dergi kapağı
tasarımı, dijital makyaj uygulamaları ve
arayüz tasarımları yapıldı.
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü
öğrencilerinin çalışmaları “Mezun
Öğrenci Projeleri Sergisi” kapsamında 31
Temmuz 2017’ye kadar İletişim Fakültesi
“Idea Street ve Fuaye alanı”nda izlenebilecek.

ürk Pediatri
Kurumu tarafından
her yıl düzenlenen,
Türkiye’nin en büyük
Pediatri kongrelerinden olan Türk Pediatri Kongresi‘nin
53.‘sü bu yıl ülkemizde yoğun bir
katılımla gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya
göre, Türkiye’nin Pedaitri camiasının
önde gelen öğretim üyeleri, bilim
insanlarının katıldığı kongrede,
Pediatri alanındaki en son yeniliklerin
anlatıldığı ve tartışıldığı ayrıca,
çeşitli konulardaki tetkik, tedavi ve
yaklaşımlardaki son güncellemelerin
katılımcılar ile paylaşıldığı belirtildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatri Anabilim Dalı ise, bu kongrede 1 davetli konuşmacı, 1 oturum
başkanlığı 3 sözlü bildiri ve 8 poster
ile yoğun bir şekilde temsil edildi.
Kongredeki konferansında Pediatri
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nerin
BAHÇECİLER, Anaflaksi’ye yaklaşım
konusunda bilgi ve tecrübesini
paylaştı.

“Gıdalar, Böcek Isırmaları
Ve İlaçlar Anaflaksinin Esas
Nedeni”

Prod. Dr. Nerin BAHÇECİLER ÖNDER,
anafilaksinin en ciddi bir alerjik
reaksiyonlardan biri olduğunu
ve allerjene maruz kalmanın ilk
dakikaları içerisinde vücudun
bütünün etkilenebileceğini belirterek,
gıdaların, böcek ısırmaları ve ilaçların
anaflaksinin esas nedeni olduğunu
bildirdi. Anafilaktik reaksiyon kandan
ve dokulardan histamin gibi maddelerin ani salgılanması ile ortaya
çıkmakta olduğunu vurguladı.
BAHÇECİLER; “bu salgılanma
alerjene karşı spesifik immunoglobin
E’lerin salgılanması ile tetiklenir. Anafilaktik şoktaki hastada,
bronşlarda tıkanıklık, kan basıncı
düşer ve ciddi hayati risk oluşturan
klinik durumlar ortaya çıkar. Acilen
kullanılan adrenalin hızlı bir şekilde
kan damarlarını daraltır, akciğerdeki
düz kasları gevşeterek nefes alıp vermeyi düzenler, kalp temposunu uyarır
ve yüzde ve dudaklarda şişmeyi
durdurur” dedi.

Kongrede ayrıca, Doç. Dr. Ceyhun
DALKAN , Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesinde yaptığı ‘Kord kanı Bisfenol-A düzeyleri ile doğum sonuçları,
adiponektin, leptinin ilişkisi:Kuzey
Kıbrıs Doğum Kohortu‘ , Yrd. Doç. Dr.
Zeynep CERİT ’Kıbrıs Türk Ailelerinin
HPV aşısı konusundaki bilgi düzeyleri
ve tutumları‘ başlıklı sözlü bildirileri
ve öğretim üyeleri Doç. Dr. Nilüfer
GALİP, Yrd. Doç. Dr. Burçin ŞANLIAĞ,
Yrd. Doç. Dr Neşe AKCAN ve Yrd.
Doç. Dr. İlke BEYİTLER’in sunduğu
posterler oldukça beğeni kazandı.
Açıklamada, YDÜ Tıp Fakültesi
öğrencilerinin eğitimine önemli bir
öncelik olarak gören Pediatri Anabilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi
Tıp Fakültesi 4.sınıf pediatri stajında
olan öğrencilerin kongreye katılımı
sağlanarak, öğrencilerin birçok farklı
öğretim üyesinden eğitim alma
ayrıcalığına kavuştuğu belirtildi.

YDÜ, Amsterdam’da
Temsil Edildi

ile birlikte üç boyutlu (3D) basım
teknolojisiyle ürettikleri kafatası
modelini kullanarak Elektronörojizyoloji programında öğrenci
eğitimindeki tecrübelerini aktardı.
Sunumda 3 boyutlu yazıcının tıp
ve eğitim alanlarındaki kullanım
alanları, 3 boyutlu modelleme
ve yazmanın nasıl yapıldığı ve
NEU3D Laboratories bünyesindeki
aktiviteler resim ve videolarla
dinleyicilere aktarıldı.

Avrupa’nın Nöroloji alanındaki
en saygın ve en geniş kapsamlı
kongresi – Avrupa Nöroloji
Akademisi Kongresi “Congress
of European Academy of Neurology” bu yıl Hollanda’nın başkenti
Amsterdam’da gerçekleştirildi Yakın
Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Doç.
Dr. Amber EKER, Doç.Dr. Bahar
KAYMAKAMZADE ve Uzman Dr.
Suzan ERSOY Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi’ne sözlü ve poster
sunumla katıldı.
YDÜ Tıp Fakültesi’nden dört
çalışma ve vaka, kongre poster
oturumlarında sunulurken, Doç. Dr.
Bahar KAYMAKAMZADE tarafından

“3D printed scalp model for EEG
training” başlıklı sunum Klinik
Nörofizyoloji sözel oturumunda
paylaşıldı.

Üç Boyutlu (3D)
Basım Teknolojisiyle
Üretilen Kafatası Modeli Kullanılarak Öğrenci
Eğitimindeki Tecrübeler
Aktarıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
öğretim üyesi Doç. Dr. Bahar
KAYMAKAMZADE, Çocuk Cerrahisi
Anabilim Dalı başkanı ve NEU3D
Laboratories medikal süpervizörü
Yrd. Doç. Dr. Emil MAMMADOV

NEU3D Laboratories
Bilimsel Ortamda Teknolojik Gelişmeleri Hayatla
Buluşturan Çalışmalar Takdir Topladı

Dünyada ki Nöroloji bilimsel
alanındaki gelişmelerin, yeniliklerin
ilk paylaşıldığı platformlardan biri
olduğunu anlatan Kaymakamzade,
bu saygın ortamda, Yakın Doğu
Üniversitesi’nde ki son teknolojik
gelişmeleri hayatla buluşturan
farklı disiplindeki bölümlerin birlikte
çalıştığı “NEU3D Laboratories”
bilimsel ortamın, AVRUPAnın
dört bir yanından gelen Nöroloji
uzmanı hekimler ve akademisyenler tarafından takdir topladığını
vurguladı.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün altı ana
kurumundan biri olan ECOSOC (Ekonomik
ve Sosyal Konsey) bünyesinde faaliyet
gösteren Uluslararası Cenevre Model
Birleşmiş Milletler (GIMUN – Geneva
International Model United Nations)
öğrenci grubu, Yakın Doğu Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümüne ‘Kıbrıs’ta Bir Barışa Doğru
mu?’ başlığı altında araştırma bir ziyareti
gerçekleştirdi.

Birleşmiş Miletler(BM)’in gündeminde
yer alan en eski sorunlardan biri olarak
kabul edilen Kıbrıs sorununda, BM’nin ve
Avrupa Birliği (AB)’nin aldığı rol ve etkiler
tartışıldı.

Kıbrıs sorunun mercek altına alındığı
ziyaret kapsamında, İsviçre, Vietnam,
Guatemala, Fransa ve Polonya gibi
dünyanın farklı coğrafyalarından gelen
öğrencilerin yer aldığı çok uluslu öğrenci
grubu, Kıbrıs sorununa ilişkin öğretim
üyelerinin düzenlediği bilgilendirme
toplantısına katıldılar.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ: “Birçok aktör
barındıran sorunlara çözüm
üretme kabiliyeti gelişiyor…”

Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Direnç
KANOL ve Uluslararası İlişkiler öğretim
üyesi Dr. Zehra AZİZBEYLİ’nin birer sunum
gerçekleştirdiği toplantıda öğretim üyeleri
Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ, Doç. Dr. Sait
AKŞİT, Doç. Dr. Hüseyin IŞIKSAL, Öğr. Gör.
İmren GÜRBAŞ ile Öğr. Gör. Dizem Ertaç
VAROĞLU yer aldı.

Kıbrıs Sorunun yerel ve
uluslararası dinamikleri analiz
edildi…

Toplantıda öğrencilere, Kıbrıs sorununun
tarihsel bir bakış açısı ile İngiliz yönetiminden günümüze kökenleri aktarılarak,
Kıbrıs sorununun hem yerel hem de
uluslararası dinamikleri öğrencilerin aktif
katılımı ve sorularıyla analiz edildi. Özellikle, Arap-İsrail meselesinden sonra

Araştırma ziyareti, öğrenciler ve öğretim
üyelerinin adada süregelen Kıbrıs’ta
kapsamlı bir çözümün olasılığı ve
müzakere sürecine ilişkin beklentilerinin
tartışıldığı seminerle sona erdi.

Öğrenciler ile birlikte toplantıya katılan
Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Nur KÖPRÜLÜ, dünyanın farklı ülkelerinden Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen
öğrencilere, Kıbrıs sorununa yerinden ve
detaylı bakabilmelerine rehberlik etmekten
büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kıbrıs sorunu ile ilgili gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantısının, öğrencilerin
teorik bilgilerini tatbik edebilmelerini pekiştirdiğini dile getiren Doç.
Dr. KÖPRÜLÜ, öğrenciler ile güncel
konu odaklı tartışmalar ve toplantılar
düzenlemenin onlara farklı bakış açıları
kazandırdığını anlattı.
Uzun ve köklü bir sorun olan Kıbrıs sorunun tarihçesi ve sürdürülen müzakereler
ile ilgili öğrencilere bilgiler verdiklerini de
sözlerine ekleyen Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ,
“Öğrenciler bu toplantılarda edindikleri
farklı bakış açılarıyla, Kıbrıs sorunu gibi
birçok yerel, bölgesel ve küresel aktör
barındıran sorunlarda çözüm üretme
kabiliyetlerini geliştirebilmektedir” dedi.
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İki Toplumlu Staj
Programı Tamamlandı
ÖNET İLERİ ve Şaziye Altuner, Stajyer
Alexis Guest ile Yakın Doğu Enstitüsü
Araştırma Görevlisi Barış CEYLANLI hazır
bulundu.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: “İki
Toplum Açısından Çok Değerli
Bir Projeyi Geride Bıraktık…”

Avrupa Birliği “Leading by Example”
projesi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü (YDE),
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE)
tarafından yürütülen “İki Toplumlu
Staj Programı-The Cross-Community
Exchange Internship Programme”
ikinci etap staj programı başarıyla
tamamlandı.

Staj programına araştırmacı Alexis
Guest stajyer olarak yer aldı. Daha önce
de Yakın Doğu Enstitüsü’nde konuk
araştırmacı sıfatıyla görev yapmış olan
Alexis Guest, staj programı kapsamında,
Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan barış dili, medya ve kimlik
konularını inceleyen projelerde yer aldı.

Yakın Doğu Enstitüsü ile Kıbrıs Türk
Ticaret Odası işbirlikleri ile katılımcı olan
Alexis Guest’e sertifikası düzenlenen
törenle takdim edildi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapılan
sertifika töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü Müdür
Yardımcıları Erhan AYAZ ve Sait AKŞİT,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri Aysun

Projenin tamamlanmasının ardından
konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr. Umut KOLDAŞ, Kıbrıs’ta gelecekte
oluşacak siyasi yapılanmasından
bağımsız olarak sosyal anlamda iki
toplum arasındaki ilişkinin sağlam
bir zeminde yürütülebilmesi için
toplumlararası ilişkinin boyutunun çok
önemli olduğuna vurgu yaptı. Doç. Dr.
KOLDAŞ, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın
Doğu Enstitüsü olarak geleceği barışçıl
değerler üzerine inşa edecek genç
liderlerin yetişmesine öncülük edecek
uluslararası projelerde yer almaktan
mutluluk duyduklarını ifade etti.
Gelecek adına çok değerli projeler üreten
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile “Leading by Example” projesi kapsamında
gerçekleştirdikleri staj programının
somut sonuçlar üretmesinin kendileri için
çok değerli olduğunu dile getiren Doç. Dr.
KOLDAŞ, “Proje kapmasında konuk

ettiğimiz araştırmacı dostlarımızla çok
önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu
çalışmaların Kıbrıs’ın geleceğine önemli
katkılar koyacağına eminim. Projenin
başarı ile sonuçlanmış olmasını sağlayan
tüm paydaş kurumlara ve emeği geçen
tüm dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ ayrıca, tarihsel bir
bakış açısı ile Arap Ayaklanmaları
sonrasında yeniden şekillenmekte
olan Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölge
siyasetini ve söz konusu toplumsal
hareketlerin demokratikleşme süreçlerine etkilerini ortaya koyarak, temelde
yolsuzluklarla mücadele ve işsizlik gibi
ekonomik nedenlerle başlayan halk
hareketlerinin siyasal liberalleşme ve
daha fazla temsiliyet eksenine kaydığını
belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi, siyasal
bilgiler alanında dünyanın en köklü
ve en saygın mesleki kuruluşlarından
biri olarak bilinen Uluslararası Siyaset
Bilimi Derneği konferansında temsil
edildi.
“Bölünmüş Toplumlarda
Demokratikleşme ve Anayasal
Düzenleme” teması ile Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa’da birçok araştırmacının
katılımı ile düzenlenen Uluslararası
Siyaset Bilimi Derneği konferansında,

Yakın Doğu Üniversitesi’ni, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ
iki farklı sunumla temsil etti.
30’dan fazla panelin gerçekleştirildiği
konferansta, Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ,
“Arap Ayaklanmaları sonrası MENA
bölgesinde anayasal düzenleme ve
görevi bırakma arasında” başlıklı
bildirisi ile 2011 yılından bu yana
Arap dünyasını etkileyen Arap
ayaklanmalarının ardından bölgedeki

anayasa yapma/yazma süreçlerini
ve yasal reformları ülke analizleri ile
mercek altına aldı.

Arap Ayaklanması ve Devrik
İktidarlar Sonrası Anayasal
Düzenlemeler İrdelendi

Bildirisinde, Mısır ve Tunus gibi cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde Mübarek
ve Bin Ali iktidarlarının devrilmesinden
sonraki dönemde anayasa yazma
süreçleri ve karşılaşılan sorunlara
değinen Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, Ürdün ve

Ürdün Haşimi Krallığı
Anayasal Reformları ve siyasal
Liberalleşme Süreçleri Analiz
Edildi…

Katıldığı ‘Orta Doğu’da Demokratikleşme
ve Devlet-inşa Süreçleri’ başlıklı
diğer panelde ise Arap dünyasındaki
toplumsal hareketlerin, ülkeler bazlı
analiz edildiğinde farklı sonuçları
beraberinde getirdiğini dile getiren Doç.
Dr. KÖPRÜLÜ, Ürdün Haşimi Krallığının
2011 yılından bu yana yürürlüğe
koyduğu anayasal reformları ve siyasal
liberalleşme süreçlerini analiz etti.
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CANSU KÖKSAL:

“Basketboluma Değer
Katacağım…”

Proje İki Toplum Arasında
Güveni Artırmayı Hedefliyor…

AB tarafından sağlanan mali yardım
kapsamında gerçekleştirilen “Leading by Example” projesi kapsamında,
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları
arasındaki güven, diyalog ve işbirliğini
geliştirmek, çözüm sürecine katkı
koymak, çözümün getireceği kazanımları
ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda iş
insanlarını bir birine yakınlaştırarak,
aktivitelerle toplumlara örnek olmak
amaçlanıyor.
Proje kapsamında, Yakın Doğu Enstitüsü
ile KTTO arasında 14 Kasım 2015’te
imzalanan protokol çerçevesinde, ilk
olarak Thekla Constantinou, Petros Taliadoros adlı iki Güney Kıbrıslı araştırmacı
Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu
Enstitüsü’nde staj programına katılmıştı.

Ortadoğu’nun Demokratikleşme
Paradoksu Arap Baharı İle
Yeni Bir Sürece Girdi
Fas gibi monarşi ile yönetilen ülkelerde
anayasal değişikliklerle rejimlerin
sürdürülebilirliklerini ve meşruiyetlerini
nasıl muhafaza ettiğine vurgu yaptı.

SPOR

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, Siyasi Partiler
Yasası ve Seçim Yasası gibi siyasal
açılımı destekleyici reformların
hayata geçirildiği Ürdün’de 2013
ve 2016 yılında yapılan seçimler
demokratikleşme yönünde atılan yasal
adımların pratiğe henüz yansımadığının
bir göstergesi olduğunu ifade ederek
şunları anlattı: “Monarşik çoğulculuk
olarak nitelendirdiği Ürdün örneğinin
her ne kadar açmazlar ve sınırlamalar
barındırıyor olsa da, Arap dünyasında
Lübnan’ı ayrı tutacak olursak siyasal
liberalleşme hareketleri açısından
kayda değer bir yere ve bileşenlere
sahiptir.”

Y

akın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol
Takımı’nın yeni
transferi forvet
Cansu KÖKSAL,
Yakın Doğu Üniversitesi formasıyla
eksiklerini gidereceğini, basketbolunu
geliştirerek kariyerine en üst seviyede
devam edeceğine inandığını söyledi.
Hem basketbolda hem de Milli Takım
da kalıcı olmak istediğini dile getiren
genç oyuncu, Yakın Doğu Üniversitesine transferini ve basketboldaki
hedeflerini anlattı.
Basketbolcu Olma Hikayesi…
Basketbol macerasına sekiz yaşında
Pamukspor’da Sek Süt’ün spor
okulları açılış töreninde, tribünde
elindeki Türk bayrağını almaya çalışan
bir çocuğu pataklamasıyla başladığını
söyleyen genç yıldız, hikayesini şöyle
anlattı: “Tribünde, elimdeki Türk
bayrağını almaya çalışan bir çocuğu
pataklayınca, arka sıramızda oturan
Fenerbahçe’nin o dönemdeki altyapı
sorumlusu Ömer AKAN beni farketmiş.
Gelip kayvagı ayırırken, aileme de
“Yarın Fenerbahçe’ye getirin, seçmelerimiz var” diyor. İşte benim basketbol maceram da orada başlıyor. 13
yıl boyunca Fenerbahçe’de oynadım.
Sonra 2 yıl önce Galatasaray’a geçtim.
Şimdi de Yakın Doğu’ya transfer
oldum.”
“Yakın Doğu’dan İyi Bir Teklif Aldım”
Basketbol kariyerine başladığı
Fenerbahçe’den genç oyunculara
fırsat verildiğini düşünmediği için
ayrılarak Galatasaray’a transfer
olduğunu dile getiren 23 yaşında
ve 1.87 boyundaki oyuncu, “Yakın
Doğu Üniversitesi’nden iyi bir teklif
aldığım için Galatasaray’dan ayrıldım.
Gelecek sezon kariyerimde yeni bir
başarı sayfası açacak olan Yakın Doğu
Üniversitesi formasını taşıyacağım.
Bunlar çok doğal şeyler” dedi.

“Unutamayacağım Basketbol
Deneyimleri Yaşayacağımı
Düşünüyorum”

Yakın Doğu Üniversitesine transferinin
kendisine çok şey öğreteceğini anlatan
Cansu KÖKSAL, “Yüksek hedefli bir
takımda, hem Avrupa hem de Türkiye

liginde tecrübe edinmiş ve basketbolda isim yapmış dünyanın farklı
ülkelerinden oyuncularla bir arada
olacak olmam beni heyecanlandırıyor.
Milli Takımda 3 tane oyuncuları
yer alıyor. Ayrıca, kadroda yer alan
WNBA’in yetenekli oyuncuları da
kendi ülkelerindeki Milli Takımlarının
formalarını taşıyorlar. Burada,
basketbolumu geliştirerek kariyerime
en üst seviyede devam edeceğime
inanıyorum. Büyük bir kulübün
parçası oldum. Bugüne dek edindiğim
tecrübelerimle takıma en iyi şekilde
faydalı olabilmek için elimden geleni
yapacağım ve bu başarıyı daha ileri

“Milli formayı çıkarmam”

2017 Avrupa Şampiyonası’nda taşıdığı
Türkiye Kadın Milli Takım formasıyla
gösterdiği performansla dikkat çeken
genç yıldız, Milli Ay-Yıldızlı ekibe
uzun yıllar hizmet etmek, milli forma
altında “kalıcı” olabilmek için çaba
gösterdiğini söyleyerek düşüncelerini
şöyle anlattı: “Prag’ta oynanan Avrupa
Şampiyonası benim katıldığım ikinci
Avrupa Şampiyonası. Tabii ki önceki
senelerde çok fazla süre alamadığım
için istediğim performansı milli takıma
yansıtamıyordum doğal olarak. Bu
sene benim için geçiş süreci oldu. Sezon içinde çok oynama fırsatı buldum.

Yakın Doğu
Üniversitesi’nin
Euroleauge
Rakipleri Belli Oldu
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın 2017-2018 sezonunda Avrupa’nın zirvesi olan Kadınlar
Euroleague’de mücadele edeceği
rakipleri belli oldu. Buna göre, Yakın
Doğu Üniversitesi B grubunda mücadele
edecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden
yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın
Münih kentinde yapılan kura çekiminde
16 takım sekiz torbaya ayrıldı, torbalardaki takımların son üç sezonda
Avrupa kupalarındaki derecelerine göre
belirlendi. Yakın Doğu Üniversitesini,
Genel Koordinatör Murat Tümer ile
Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan
Ayaz’ın temsil ettiği kura çekiminde,
7’inci torbada yer alan Yakın Doğu
Üniversitesi Türkiye’den Fenerbahçe’nin
de bulunduğu B gurubunda yer aldı.
Türk takımlarından Galatasaray ise A
grubunda mücadele edecek.
Yakın Doğu Üniversitesi B Grubunda,
UMMC Ekaterinburg (Rusya), Fenerbahçe
(Türkiye), Nadezhda Orenburg (Rusya),
Famila Schio (İtalya), CB Avenida
(İspanya), Wisla Can Pack (Polonya) ile
eleme karşılaşmasında mücadele edecek
KSC Szekszard (Macaristan) – BLMA
(Fransa) maçının kazananı ile rakip
olacak.

seviyeye taşımak için çalışacağım.
Gelecekteki en önemli hedeflerim arasında, A Milli Basketbol
Takımımızın değişmez bir parçası
olmak var. Bunun içinde Yakın
Doğu Üniversitesi’nin iyi bir temel
oluşturacağını düşünüyorum” şeklinde
konuştu.

Galatasaray’da coach ve takım
arkadaşlarıma bu açıdan çok şey
borçluyum. Eğer biraz olsun katkı verebildiysem ne mutlu bana. Yakın Doğu
Üniversitesi ile de saha tecrübemi
artıracağım. Sadece bir turnuvada iyi
oynamak yetmez. Bu formayı uzun
yıllar sırtımda taşımak en büyük
hedefim.”

“Çekişmeli ve iddialı bir rekabet ortamında yer alacağım” “Kendimi Geliştirmek ve
İsteyerek geldiği Yakın Doğu
Kalıcı Olmak İstiyorum”
Üniversitesi’nde güzel başarılar
yakalayacağını sözlerine ekleyen
Cansu KÖKSAL, “Üç kupalı bir takımda
gelecek sezon Avrupa liginde zor bir
maratona çıkacağız. Zorlu maçlar bizi
bekliyor ancak mücadele ettiğimiz her
alanda kulübümüzü temsil edeceğiz,
başarılı olacağımıza inanıyorum ve
kendime güveniyorum” ifadelerini
kullandı.

Avrupa Şampiyonasında ceza
atışlarındaki başarısı, savunmaya
verdiği katkı ve Bahar ÇAĞLAR’ın
sakatlığında O’nun yokluğunu
aratmayarak tüm otoritelerin dikkatini çeken KÖKSAL, Yakın Doğu
Üniversitesi çatısı altında basketbol
kariyerini yükselteceğini, yeteneklerini
geliştireceğine inandığını ve eksiklerini
zamanla gidereceğini dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Süper Kupa
rakibi aynı zamanda geçen sezonun
Euroleague şampiyonu olan Dinamo
Kursk ise A Grubunda yer aldı. Sekizinci
torba takımları ile Eylül ayında yapılacak
eleme maçları ile belirlenecek.
A Grubunda ise Dynomo Kursk, ZWZ
USK Prague, Tango Bourges Basket,
Galatasaray, ESBVA LM, Castors Braine,
Sopron Basket takımları yer alıyor.

İlk Maç Familia Schio ile…

Kadınlar Euroleague’de 2017 – 2018
sezonu, 11 Ekim 2017 Perşembe günü
oynanacak maçlarla başlayacak.
Yakın Doğu Üniversitesi B grubundaki ilk
maçında İtalyan takım Famila Schio ile
rakip oldu. İlk maç, 11 Ekim çarşamba
Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde
Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Zorlu
Takımların Bir Araya Geldiği Zor
Bir Grup…”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol
Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu,
Euroleague eşleşmeleri ile ilgili yaptığı

değerlendirmede, zorlu takımların ilk
defa bir araya düştüğü zor bir grupta yer
aldıklarını söyledi.
Sözlerinin başında ilk defa bu organizasyonda yer alacakları için heyecanlı
olduklarını ifade eden tecrübeli antrenör,
“En iyi şekilde hazırlanıp sezona iyi bir
giriş yapmak istiyoruz. İnşallah bizim için
güzel bir başlangıç olur” dedi.

“Hedefimiz Play Offlara Kalmak”

Geçtiğimiz sezonu üç şampiyonlukla
güzel bir motivasyonla kapattıklarını
ifade eden Baş antrenör Kalaycıoğlu,
gelecek sezon için en önemli hedeflerinin Euroleague de grup play-off’larına
kalmak olduğunu belirtti. “Zor bir
grupta play-off’a kalmayı başarmak
bizim için önemli” diyen Kalaycıoğlu,
“Bütün takımlar son dönem takviyelerini
yapacaklardır. Biz de Ekim ayına kadar
kadromuzu oluşturarak hazırlanmış
olacağız. İyi basketbol oynayarak playofflara kalmak istiyoruz. Herkes aynı
hedefe odaklanırsa başarılı olacağımıza
inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İlk Maçın Ayrı Bir Önemi Var”

Sezonun ilk maçına İtalyan ekip Familia
Schio ile çıkacak olmalarının kendileri
için büyük bir öneme sahip olduğunu
vurgulayan tecrübeli antrenör, maçın
önemini şu sözlerle anlattı: “Shcio,
Euroleauge’in en gedikli takımı. Her zaman iyi bir kadroya sahip olmuş, önemli
başarılara imza atmış bir takım. Tabi ilk
maçın bizim için ayrı bir önemi var. Sezon başlamadan Süper Kupa oynanırsa
orada hazırlanıp rakibimizin karşısına
çıkacağız. Sezon öncesi ilk deneyimimizi
edinerek hazır bir şekilde mücadele
edeceğiz.”

Son 2 Takım Eylül’de
Belirlenecek…

16 takımın yer alacağı turnuvada 14
takım doğrudan katılırken, 2 takım
da eylül ayında oynanacak ön eleme
müsabakasından sonra belli olacak. İlk
elemede Piestanske Cajky (Slovakya) ile
CCC Polkowice (Polonya), ikinci elemede
KSC Szekszard (Macaristan) ile BLMA
(Fransa) karşılaşacak. Grupları ilk dört
sırada tamamlayan takımlar çapraz
eşleşme ile play- off oynama hakkı elde
edecek. Play- off sonucunda rakiplerini
eleyen son dört takım ise Final- Four’da
kupayı kazanmak için mücadele edecek.

