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Dr. Dilara Filmi Halk İle 
Buluştu

YDÜ Araba Müzesi, Müzeler 
Birliği Konferansında 
Temsil Edildi

Jantel LAVENDER, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde!

Hızlı Çalışan Programlama 
Dili Geliştirdi

“11. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları 
Festivali” kapsamında gerçekleşen 
sinema günlerinde Çağlayan Parkı’nda  
Dr. DİLARA Filmi  Lefkoşa Türk Beledi-
yesi ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi işbirliğinde gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi, 
Türkiye ve dünyandan üniversite mü-
zelerinin konu edildiği 4. Uluslararası 
Üniversite Müzeleri Birliği Platformu 
Konferansı’nda temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Spor Kulübü’nden yapılan 
açıklamaya göre, Uzun yıllar Türkiye 
liginde oynayan ve aynı zamanda 
WNBA takımlarından Los Angeles 
Sparks’da forma giyen Jantel LAV-
ENDER önümüzdeki sezon Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nda forma giyeceği belirtildi.

AKKAYA’nın geliştirdiği ‘’Ferret’’ (Dağ 
Gelinciği) isimli programlama dünyanın 
önde gelen sitelerinden HackerNews’de 
İlk Sıraya Yerleşti.

DETAYLAR 4’TE

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 7’DE

DETAYLAR 4’TE

Başkanları ve Personelinin hazır 
bulunduğu Kurban Bayramı 
tebriğinde, Yakın Doğu ailesi biraraya 
gelerek iyi dileklerde bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL ise, birlik 

ve beraberlik duygusunun 
gelişmesine, karşılıklı güven 
ortamının güçlenmesine vesile olan 
Kurban bayramının,Ülkemize ve İslam 
alemine barış ve huzur getirmesini 
diledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütev-
veli Heyeti Başkanı Doç. Dr.  İrfan S. 
GÜNSEL ve Dr. Aziz GÜNSEL tebrik 
kabul etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör, 
Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm 

Yakın Doğu Ailesi 
Bayram Tebriği’nde 

Buluştu

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör’ü Dr. Suat İ. GÜNSEL, 
Kurban Bayramı dolayısıyla Yakın Doğu ailesi ile bir araya geldi.

Olcay Çakır’la Bir Yıl Daha!

SPOR

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Büyük Kütüphane 
Fuaiye alanında 
gerçekleşen büyük 

buluşmada, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, 

maktan son derece mutluyum” dedi.

Yeni sezonda da takım arkadaşları 
ile birlikte başarıya koşacaklarını 
belirten Olcay ÇAKIR, “Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak geçtiğimiz sezon 
boyunca çok başarılı bir dönem 
geçirdik. Şimdi önümüzde yeni 
bir sezon var. Sabit kadromuzu 
korumaya çalıştık. Onun üzerine yeni 
oyuncular gelmesi ile daha güçlü bir 
kadro olduğumuzu düşünüyorum. 
Euroleague oynayacak olmamız 
nedeni ile önümüzdeki sezon çok 
daha zor olacak. Bu sezonu da takım 
olarak en iyi şekilde geçireceğimizi 
düşünüyorum. Çalışmalarımız zaten 
başladı. İnşallah bu sezonun sonunu 
da geçtiğimiz sezon olduğu gibi en iyi 
şekilde getiririz” ifadelerini kullandı.

Osman BAYDAR: “Türk 
Basketbolu İçin Önemli Bir 
Oyuncu…”
Olcay ÇAKIR’ın sözleşmesinin 
yenilenmesi ile ilgili olarak 
konuşanYakın Doğu Üniversitesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman BAYDAR 
da, son derece yetenekli ve bas-
ketbolu iyi bilen bir oyuncu ile yola 

devam edecek olmalarından dolayı 
mutlu olduklarını söyledi.

Olcay ÇAKIR’ın takımın hedeflerine 
ulaştırabilecek oyunculardan bir 
tanesi olduğunu belirten Os-
man BAYDAR, “Genç olmasına 
rağmen tecrübesi ve dinamizmi ile 
takımımıza güç katan oyuncumuz 
ile yeni sezonda da birlikte olacağız. 
Türk basketbolunun en önemli 
oyuncularından biri olma yolunda 
ilerleyen, oyunun her alanında kendi-
sine yer bulan ve yeteneklerini ortaya 
koyan milli oyuncumuzun uzun yıllar 
kulübümüze katkı sağlayacağından 
eminiz. Maçlarda ortaya koyduğu 
performans ile göz dolduran 
Olcay ÇAKIR’ın yeni sezonda da 
kulübümüze maksimum katkıyı 
sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

WNBA takımları tarafından draft 
edilen “İlk Türk Kadın Basketbolcu” 
unvanını kazanma başarısını gös-
teren sporcu, gösterdiği performansı, 
her oyuncuyu zorlayan savunması 
ve attığı sayılarla Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bir sezonda üç kupa 
kazanmasına büyük katkı sağladı.

Olcay ÇAKIR: “Yeni hede-
fler doğrultusunda inançla 
mücadele edeceğim…”
Sözleşme yenilenmesini hiç 
düşünmeden kabul ettiğini dile 
getiren Olcay ÇAKIR, “Güzel maçlar 
oynayarak bir sezonda üç kupa 
kazandık. Bu takımın bir parçası ol-

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden verilen bilgide, 
“Geçtiğimiz sezon kulübümüzde 
forma giyen oyun kuruculardan Olcay 
ÇAKIR ile sözleşmemizi yeniledik” 
denildi.

Kadın basketbolunun yükselen 
yıldızlarından biri olan Olcay ÇAKIR, 
2016-2017 sezonunda Türkiye 
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni, 
5.9 sayı, 2.6 ribaunt ve 3,9 asist 
ortalamaları ile kapattı. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin şampiyonluğa 
ulaştığı Eurocup’ta da 5.9 sayı, 
2.8 ribaunt,4.4 asist ortalamaları 
kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Olcay ÇAKIR ile sözleşmesini yeniledi.



Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (YDÜ BESYO) Müdürü Doç.Dr. Cevdet TINAZCI, Y
akın Doğu Üniveritesi BESYO hakkında açıklamalarda bulundu.
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almaktadırlar. Üniversitelerin toplumsal 
ve evrensel değişimi yakalayabilmeler-
inin önemi günümüzde açık bir şekilde 
görülmektedir. Bir yandan bilgiyi üretme 
ve yayma, diğer yandan da öğrencileri 
belirli niteliklere sahip olarak çalışma 
hayatına hazırlıklı görevli üniversiteler, 
uluslar arası bilim ve teknolojinin aktif 
bir üyesi ve temsilcisi olmalıdır. Çünkü, 
artık bilgi zenginleşmesine katkıda 
bulunan, bilgi üreten üniversiteler 21. 
yüzyılda ayakta kalabileceklerdir.

YDÜ BESYO’nun temel amacı, hizmet 
sürecinin hem girdisi hem de çıktısı 
konumundaki öğrencilerin tatmin 
edilmesi ve topluma nitelikli insangücü 
kazandırılmasıdır. Topluma nitelikli iş 
gücünün kazandırılması ise sunulan 
eğitim hizmetinin kalitesine bağlıdır. 
Bir hizmet işletmesi olarak eğitim 
kurumlarının kalitelerini artırabilmeleri, 
öğretim elemanlarının kalite eğitiminden 
ne anladıkları ile sundukları hizmetin 
niteliğinin bilinmesini gerektirir. Kalite 
faaliyetlerinin hareket noktası ise, 
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının 
birbirlerinden ve kurumlarından beklen-
tileri olmalıdır.

Yükseköğretim seviyesinde çağı 
yakalamış bir toplumun ekonomik 
bünyesinde kuvvetli bir yapı oluşturacağı 
ve geleceğe güvenle bakacağı herkes 
tarafından kabul edilen bir gerçek-
tir. Gelişmiş ülkelerde bu gerçek 
ön plana çıkarılarak yükseköğretim 
kalitesi açısından sürekli olarak gözden 
geçirilmekte ve hükümetlerin, özel sek-
törün ve medyanın gündeminde önemli 
bir konu olarak yerini korumaktadır.

Başarının ve kalitenin artırılmasında 
gerekli bir unsur olarak görülen kalite 
anlayışı, tüm yönetim ve süreçler-
ine bütünsel bir yaklaşım olarak 
yerleştirilmelidir. Bu da ancak çağdaş ve 
akılcı bir yönetim anlayışı olan toplam 
kalite yönetimi ile mümkün olacaktır. 
Öğrencilerin mezun olduktan sonra isti-
hdam edilebilmeleri, istihdam edildikleri 
alanlarda ilerlemeleri, değişime uyum 
sağlayabilmeleri, hizmete başlamadan 
önceki aldıkları eğitim kalitesi ile 
doğru orantılıdır. Dolayısıyla kalite için 
mezunların izleme ve takip işlemlerini 
sürdürülmelidir.

Doç.Dr. Cevdet TINAZCI, YDÜ BESYO’da 
TS-EN ISO 9000 kalite güvence 
standartlarının uygulanması ile birçok 
yararları da beraberinde getirdiğini 
sırasıyla açıkladı.
• Çalışanların, fakültedeki öğretim 
programının hazırlanmasında büyük 
katılımı vardır,
• Öğrenciler, karşılaşacakları prob-
lemlerin çözümü sonucunda mağdur 
olmazlar,
• Öğrenci tatmini açısından donanımlı 
liderler etkin rol oynar,
• Ekip çalışmasına önem verilir,
• Hizmet içi eğitim süreklidir,
• Etkin haberleşme ağı vardır,

kullanacaklardır. “Nitelikli insangücü 
yetiştirmenin şartlarından biri de 
yükseköğretimde kalite standartlarının 
yükseltilmesidir. Genç neslin değişime 
ayak uydurmaları, problem çözme 
yollarını kullanabilmeleri, anında ve isa-
betli karar verme becerisi kazanmaları, 
geçerli çözüm yolları üretmenleri, reel 
düşünebilme yeteneği kazanabilmeleri 
YDÜ BESYO’nun hedeflerindendir.

mezun olan öğrencilerin devlet ve özel 
okullarda beden eğitimi öğretmenliği, 
uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli 
alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik 
yapma, devlet ve özel spor örgütlerinde 
çeşitli pozisyonlarda görev yapma 
imkânları vardır.

Spor Yöneticiliği Bölümü
Bu bölümün genel amacı, seçili spor 
branşına göre yetenek seçimi yapa-
bilen, yaş gruplarına göre antrenman 
programı hazırlayabilen ve bu programı 
uygulayabilen, beden eğitimi ve spor 
alanında güncel araştırmalar yapabilen 
antrenörler yetiştirmektir. Bu amacı 
gerçekleştirebilmek için antrenörlük 
eğitimi bölümü tüm spor altyapı ve 
tesisleriyle, bilgili ve deneyimli öğretim 
elemanlarıyla ve eğitim programıyla 
hizmet vermektedir.Antrenörlük Eğitimi 
Bölümünde mezun olan öğrenciler, çeşitli 
profesyonel ve amatör takımlarda ileri 
kademe antrenör, mentor, kondisyoner ve 
masör olarak çalışabilmekte ve Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünde antrenör 
ve spor uzmanı olarak görev yapabilme-
ktedirler.

Antrenörlük Bölümü
Bu bölümün genel amacı, Tür-
kiye ve dünyanın ihtiyacı olan 
kalifiye ve donanımlı Spor Yö-
neticilerini yetiştirmektir. Bu amacı 
gerçekleştirebilmek için tüm spor 
altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deney-
imli öğretim elemanlarıyla ve eğitim 
programıyla hizmet verilmektedir. Spor 
Yöneticiliği Bölümünde mezun olan 
öğrenciler, aşağıda belirtilen alanlarda 
çalışma fırsatları bulabilmektedirler.

YDÜ BESYO’nun Ulusal Ve 
Uluslararası Kurum Ve 
Kuruluşlara Yönelik Kalite 
Politikaları
Günümüz ve geleceğin karmaşık 
dünyası arasında köprü görevi yapan 
yükseköğretim kurumlarının değişime, 
yenilenmeye ve çağdaşlaşmaya ihtiyacı 
vardır. Bu bağlamda, yükseköğretim 
kurumları önemli sorumluluklar 

Bilgi çağına ulaşan toplumlarda bilim ve 
teknoloji ön plana geçmekte ve ülkenin 
rekabet gücü önemli ölçüde sahip 
olduğu bilgi potansiyeli ve insan gücü 
kalitesine bağlı hale gelmektedir. Bir 
ülkenin rekabet gücünün arttırılabilmesi, 
eğitimin özellikle yükseköğretimin hizmet 
kalitesinin yükseltilmesine ve nitelikli 
insangücü yetiştirilmesine bağlıdır. 

Cevdet TINAZCI; “Nite-
likli İnsangücü Yetiştirmenin 
Şartlarından Biri de 
Yükseköğretimde Kalite 
Standartlarının Yükseltilm-
esidir”
Yükseköğretim sistemlerinin bilgiyi 
ürettiği, genleştirdiği, koruduğu ve 
sürekli gelişmelere açık tuttuğu sürece 
yeni kalacağı unutulmamalıdır. Çağdaş 
dünya düzeninde, artık ülkeler nitelikli 
insangücü kaynakları ile gelişip

lerine ilişkin tüm kurumlarda (spor kulü-
pleri, merkezleri, salonları vb.) istihdamı 
gerçekleştirilmeye yönelik yoğun iletişim 
konususunda aktiftir,
• Öğrencilerimizin beden eğitimi ve 
spor bilimlerine ilişkin teknoloji öğrenimi 
ve kullanımı konusunda yoğun çabalar 
gerçekleştirilmektedir,
• Önceden de olduğu gibi, gelecekte 
de üstlenilen EUROFİT Testi yanında 
Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Programı 
ve benzeri devlet projelerinin yürütül-
mesinde öğrencilerimiz yine aktif rol 
oynayacaklardır.

YDÜ Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Avantajları
• Alan olarak beden eğitimi ve spor, in-
terdisipliner ve multidisipliner yapıdadır,
• Beden eğitimi öğretmenliği, spor 
yöneticiliği ve antrenörlük eğitiminde 
KKTC’de öncü fonksiyona sahip ilk ve tek 
modeldir,
• Genç ve nitelikli akademik personel,
• Spor bilimlerindeki teknolojiyi kul-
lanabilen akademik personel,
• Öğretim programında çağdaş anlayış 
ve yeni yönelimler,
• Öğretim yöntemlerinde çağdaş anlayış 
ve yeni yönelimler,
• Yeterli sayıda seçmeli ders,
• Ulusal ve uluslararası organizasyon-
larda aktif görev alan personel,
• Öğrenci seçmede kriter ve yaklaşımlar,
• Ulusal ve uluslararası kongrelerde 
sunulan bildiriler,
• Ulusal ve uluslararası atıflı dergilerde 
yer alan makaleler,
• Güçlü / prestijli bir üniversite bünyes-
inde yer almak,
• Akademik personelin spor bakalığı, 
spor federasyonları vb. kurmların strate-
jilerinin belirlenmesinde tercih edilen ve 
hizmet satın alınan bir nitelikte olması,
• Lefkoşa’nın 5 km. kuzeyinde yer 
alması ve yeterli ulaşım aracından 
faydalanabilir olması (Kütüphane, sağlık 
hizmetleri, sosyal, kültürel ve sportif 
etkinlikler….),
• Akademik personel ile öğrenciler 
arasında aktif ve etkin bir iletişim 
olması,

faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bunlar; öğretim elemanları teorik bilgileri 
pratikte desteklemeli, konusuna hakim 
ve sürekli güncelleşen bir yapıda olmalı, 
araştırmaya yönlendirilmeli ve öğrencileri 
aktif dinlemelidir. Bunların yanında 
öğretim teknolojileri konusunda engin 
bilgiye sahip olmalıdır.

• Fiziki Ortamın Ve Teknik Donanımın 
Kalitesi: Eğitimde kaliteyi artırmak için 
fiziki ortam ve teknik donanımla ilgili 
eksikliklerin tespit edilip, bunların gider-
ilmeye çalışılması gerekmektedir. Bilgi 
işlem merkezlerinin modernleştirilmesi, 
kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve 
özellikle bilgisayar kullanımına yönelik 
imkan sağlanmalıdır.

• Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faali-
yetlerin Yeterliliği: 
Öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim

• Yönetimde hızlı karar alabilme 
ve uygulamalarda esnek ve verimli 
davranabilme.

FIRSATLARI
• KKTC, Türkiyenin 23 km. güneyinde bir 
ülke oluşu,
• Uzaktan eğitim teknolojisindeki 
ilerlemeler,
• Sporun giderek endüstrileşmesi,
• Spor ile ilgili yeni ve farklı istihdam 
alanlarının ortaya çıkması,
• Diğer bölümlerle ortak projeler 
yapabilme,
• Artan rekabete uyum sorununun 
yaşanmaması,
• İki toplumlu (Rum-Türk) projelerin 
yapılabilmesi,
• Öğretim elemanlarının yeni oluşturulan 
Ulusal Spor Konseyi’nde görev alması,
• Kamuoyunda spora karşı yoğun ilgi 
olması,
• Sağlıklı yaşam ve spor bilincinin hızla 
gelişiyor olması,
• Spor ve rekreasyon bilincinin toplumda 
gelişiyor olması,
• Avrupa Birliği ilişkileri ve uyum 
çalışmaları,
• Üniversite yönetiminin araştırmalara 
verdiği önem ve destek,
• Devletin araştırma projeleri bütçesinin 
artışı,
• Uluslararası fonlara ulaşım olanağı 
(UNDP, UNOPS…).

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü
Bu bölümün genel amacı, öğretmen 
adayının ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarında beden eğitimi ve spor 
eğitimi alanı ile ilgili derslerin (beden 
eğitimi dersi, seçmeli spor etkinliği dersi, 
fizyoloji dersi vs.) öğretim programlarını 
uygulayabilecek biçimde genel kültür, 
alan bilgisi ve öğretmenlik meslek 
bilgisi alanlarında yeterli ve nitelikli 
olarak yetiştirmelerini sağlamaktır. Bu 
amacı gerçekleştirebilmek için tüm spor 
altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deney-
imli öğretim elemanlarıyla ve eğitim 
programıyla hizmet verilmektedir. Beden 
eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden 

dışı sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılımlarının desteklenmesi, okuldaki 
verimliliklerini artıracaktır. Bu çerçevede 
spor tesislerinin planlanması ve yönetimi 
boş zamanların yararlı bir şekilde 
değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. 

• Yönetimin İnancı: Yönetimin kalite 
anlayışı ve değişen şartlara uyum 
sağlayabilmesi, çağdaş eğitim sistemleri 
açısından son derece önemlidir. Üni-
versite yönetimi kalite konusunda temel 
kavramları anlamalı ve temel kavram-
lar çerçevesinde üniversiteleri için 
gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidirler. 
Toplam kalite yönetimi adım adım 
başarıya ulaşacak, uzun dönemli bir 
çalışmayı gerektirmektedir. Bu konuda 
kalite açısından rehberlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çerçeve, üniversitenin 
kalite açısından misyon ve vizyonunu 
belirleyecektir.

BESYO Özel Yetenek Sınavı 14 
Eylül 2017 Perşembe Günü
Doç. Dr. Cevdet TINAZCI, 1997 
yılından beridir Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği 
Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü’ne ek olarak Rekreasyon 
Bölümü çerçevesinde eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini sürdürmekte olduklarını be-
lirterek, BESYO’da eğitim almak isteyen 
gençlerin özel yetenek sınavı başvurusu 
için 13 Eylül 2017 Çarşamba  günü 
mesai bitimine kadar YDÜ Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü’ne başvurmalarını,sınavın 
ise 14 Eylül 2017 Perşembe günü 
Yakın Doğu Koleji Spor Salonunda saat 
09:00’da gerçekleşeceğini duyurdu.

“YDÜ BESYO Öğretmen, 
Antrenör ve Yöneticilerin 
Yetiştirilmesinde Liderliğini 
Devam Ettiriyor”
Doç.Dr. Cevdet TINAZCI, “YDÜ BESYO 
Kıbrıs Adası’nın ilk ve öncü fonksiyona 
sahip bir yüksekokuldur. Misyonumuz; 
Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin 
çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, 
antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesinde 
liderliğini devam ettirmektir. Bu 
bağlamda gerek ulusal, gerekse 
uluslararası düzeyde kaliteli iş gücünü 
yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, 
yerel spor kültürünün yerleştirilmesine 
öncülük eden ve sorunları bilimsel 
prensiplerle çözebilen profesyoneller 
yetiştirmektir. Vizyonumuz ise; Beden 
eğitimi ve spor bilimleri açısından tüm 
enerji ve duygularını reformist, toplam 
kalite odaklı, cesur, risk alabilen ve bu 
alanda yüksek performans sergileyen bir 
eğitim-öğretim kurumu olmaktır” dedi.

TINAZCI; “YDÜ BESYO Misyon 
ve Vizyona Paralel Olarak 
Aşağıdaki Görev Ve Özelliklere 
Haizdir”
• YDÜ BESYO, statü açısından KKTC’de 
öncü fonksiyona sahip ilk ve tek 
modeldir,
• Gerek akademik, gerekse sosyal 
açıdan nitelikli ve nicelekli akademik 
personele sahiptir,
• Akademik personel ‘Açık Kapı 
Uygulamaları’ konusunda etkindir. 
Öğrencisini aktif bir biçimde dinler ve 
öğrenci merkezli çözümlere odaklanır,
• Öğrencilerine ‘yerinde ve katılımcı 
gözlemcilikle’ ilgili imkânlar sağlar,
• Spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları 
konusunda emsâllerine nazaran 
üstündür,
• Beden eğitimi ve spor bilimlerine 
ilişkin seminer, kurs ve konferans-
lar sıkça tekrarlanır, Bu süreçte 
öğrencilerimiz ilgili organizasyonlarda 
aktif olması sağlanır,
• Problem çözümünde ‘etkin iletişim ve 
öğrenci odaklılık’ ilkedir,
• Öğrencinin daha ilk yıllarından itibaren 
kariyer planı, ilgili danışmanı tarafından 
istikrarlı bir şekilde sürekli olarak 
motivlenir,
• Öğrencilerimizin gerek yerleşke içi, 
gerekse yerleşke dışında da spor bilim-

• Öğretim elemanları üniversitelerine 
son derece sadıktır.

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde 
yükseköğretimde kaliteyi belirleyen 
faktörler aşağıdaki gibidir:
• Öğrencilerin Kalitesi: 
Yükseköğretimde kalitenin en önemli 
belirleyicilerinden biri öğrencilerdir. 
Öğrenciler, hem eğitimin kalitesini 
belirleyen bir girdi, hem de kalitenin 
göstergesi olan bir çıktıdır. Kalite, 
öğrencinin gerek bilgi düzeyi gerekse 
öğrencinin girdiği programda gördüğü 
konuları öğrenme isteği ile yakından 
ilişkilidir. Öğrenci güncel konulara ilgi 
duymalı, planlı çalışmalı ve çevresiyle 
etkin iletişimde bulunmalıdır.

• Öğretim Elemanlarının Kalitesi: 
Öğretim elemanlarında kaliteyi 
geliştirmek için bulunması gereken 

Kıbrıs Adası’nın İlk ve 
Öncü Fonksiyona Sahip 

Yüksekokulu

Prof. Fahreddin SADIKOĞLU; 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Eğitim Ve Bilime Koyduğu 
Katkı Avrupa Standartlarına 
Ulaştığının Önemli Bir 
Göstergesidir”
Prof. Fahreddin SADIKOĞLU, verdiğimiz 
eğitimin yüksek kalitesini ve donanımlı 
oluşunu bir kez daha göstermektedir” 
dedi. Üniversite olarak başarılarını 
topluma ve ülkelerine adadıklarını 
belirten Prof. SADIKOĞLU, “Avrupa’nın 
alanlarında uzman bir çok uluslararası 
akredite kurumları tarafından Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne verilmesinin 
ve Konferanslardaki makalelerle 
dünya bilimine koyduğu katkılar ile 
KKTC’deki eğitim standartlarının Avrupa 
standartlarına ulaştığının önemli bir 
göstergesidir” dedi.
 

hesaplama teorisine göre üstün başarı 
ödülü, 40’dan fazla SCI dergisinin 
Editörü olan Prof. KACPRZYK’ın yer 
aldığı bildirildi.

Konferans da belirsiz hesaplama 
teorisinde yeni gelişmeler, belirsizlik ve 
kusurlu bilgi altında doğru karar verme 
ve kontrol, veri madenciliği, görüntü 
işleme, yapay zeka sistemleri, bulanık 
mantık teorisi ve uygulamaları gibi 
güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Makaleleri Bilimsel Bakımdan 
Yüksek Seviyede Bulundu
ICSCCW-2017 Konferansının Eş Başkanı 
ve Canada Alberto Üniversitesinin 
Professörü “Information Science” der-
gisinin baş editörü Prof. PEDRYCH kon-
feransta yaptığı konuşmasında, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden araştırmacıların 
sunduğu yumuşak hesaplamaların tıbbi 
görüntülerin işlenmesinde, ekonomi 
ve robotik sistemlerde uygulanmasını 
içeren bildirilerin bilimsel bakımdan 
yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

Ülkeden 100’den Fazla Bilim 
Adamı Katıldı
Amerika Birleşik Devletleri, Kore, Çin, 
İran, Rusya, İspanya, Polonya, Ukrayna 
ve KKTC olmak üzere toplam 20 ülkeden 
100’den fazla bilim adamının katılımı 
ile gerçekleşen Konferansın Onursal 
Başkanlığını Bulanık Mantık ve Soft 
Computing’in teorisinin kurucusu ABD 
Berkley Üniversitesi Profesörü Lotfi A. 
ZADEH, Genel Koordinatörlüğünü Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Fahreddin SADIKOĞLU, 

Başkanlığını “Fuzzy System” SCI 
dergisinin baş editörü Prof. Rafik ALİYEV 
(Azerbaycan); Eş Başkanlığını; ABD 
Mexico (San Antonio) Üniversitesi Pro-
fesörü ve NASA, USAF, USDOE Bilimsel 
danışmanı ve SCI “Intelligent Automa-
tion & Softcomputing” dergisinin baş 
editörü Prof. Jamshidi; Canada Alberto 
Üniversitesinin Professörü “Information 
Science” dergisinin baş editörü Prof. 
PEDRYCH ve Polonya Bilim Akademisi 
Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü Direktörü, 
Silicon vadisinin ABD IEEE Granül

Yakın Doğu Üniversitesi 
koordinatörlüğünde gerçekleşen “9th 
International Conference on Theory 
and Application of Soft Computing, 
Computing with Words and Percep-
tion” (ICSCCW-2017) konferansında 
Yakın Doğu Üniversitesi 40’dan fazla 
makaleyle temsil edildi.

ICSCCW-2017 Konferansına 
ABD, Kore, Çin, İran, Rusya, 
İspanya, Polonya, Ukrayna ve 
KKTC Olmak Üzere Toplam 20

Budapeşte’de Yakın 
Doğu Rüzgarı



Girne Acapulco Resort Otel’de 
düzenlenen ve Türkiye genelinden 
çok sayıda diş hekiminin katıldığı 
sempozyumda, Prof. Dr. Yaşar Meriç 
TUNCA ve çalışma ekibinin sunduğu, 
“Hidrolik Kalsiyum Silikat İçerikli 
Endodontik Materyallerin Eritrositler 
ve Karaciğerdeki Oksidatif Stres 
Üzerindeki Etkileri” konulu poster 
bildirisinin ikincilik ödülüne layık 
görüldü.

Kalsiyum İçeren Endodontik 
Maddelerin Karaciğer Üzer-
indeki Etkileri Araştırıldı…
Yürütülen çalışmada, diş kök kanal 
tedavileri ve diş tedavilerinde

Kalsiyum Silikat içeren kanal dolgu 
maddelerinin uygulanması ile geçici 
olarak arttığı ilk defa gösterilmiş 
oldu.

Proje; Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakül-
tesi, Endodonti Anabilim Dalı, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü,  
Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tok-
sikoloji Bölümü ile ortak yürütülüyor.

çalışmalarının devam ettiğini be-
lirten AKKAYA, yeni mikro işlemci 
üzerinde donanım yazılımını Ferret ile 
geliştireceğini söyledi.

Kullanacakları Ferret programlama dilinin 
özellikleri ile ilgili bilgiler de paylaşan 
Nurullah AKKAYA, “Gerçek zamanlı 
kontrol uygulamaları için uyarlanan bir 
programdır. Değişmez veri yapılarına 
sahip yani fonksiyonel programlama stili 
ile hesaplamaları matematik fonksiyonları 
olarak değerlendirebiliyor. Makrolar 
yaratabilen, modüler bir yapıya sahip, 
kolay bir şekilde gömülü sistemlerde 
kullanım sağlayabiliyor” şeklinde konuştu.

HackerNews’de İlk Sıraya 
Yerleşti…
Nurullah AKKAYA’nın yaklaşık iki yıldır üz-
erinde çalıştığı ve ‘’Ferret’’ (Dağ Gelinciği) 
ismini verdiği programlama dilini açık 
kaynak kodlu olarak yayımladı. Ferret’in 
yayımlanmasının üzerinden kısa bir süre 
sonra programlama dünyasında ciddi bir 
etki yarattı.

Dünya’nın en önemli bilgisayar program-
lama web sitelerinden olan HackerNews 
web sayfasında AKKAYA’nın geliştirdiği 
programlama dili ilk sıraya oturdu.

kullanılan Hidrolik Kalsiyum Silikat 
içeren kanal dolgu maddelerinin,  
kanın şekilli elemanlarından olan 
eritrositlerin ve karaciğerin değişik 
enzimatik faaliyetleri üzerine olan 
etkileri araştırıldı.

Deney hayvanlarına dolgu mad-
deleri küçük polietilen tüplerle 
yerleştirilmiş, eritrositler ve karaciğer 
enzimleri üzerine olan etkileri yedi, 
otuz ve altmışıncı günlerde bakıldı. 
Yedinci ve otuzuncu günlerde 
yükselen enzim faaliyetleri altmışıncı 
günde normal seviyelere döndüğü gö-
zlemlendi. Bu çalışma ile antioksidan 
enzim aktivitelerinin Hidrolik

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
laboratuvarında geliştirilen NEUIsland-
ers robotik futbol takımının yapay 
zekasını geliştiren aynı zamanda güneş 
enerjili arabaların da telemetri kontrol 
programlamasını yapan Nurullah AK-
KAYA, en küçük ve yavaş çalışan mikro 
işlemcide dahi hızlı çalışabilen program-
lama dili geliştirdi.

Geliştirdiği yazılım dili ile ilgili açıklama 
yapan Nurullah AKKAYA, NEUIslanders 
robotlarında ve güneş enerjili arabalarda 
kullanılan mikroişlemcilerde hafıza boyu-
tunun çok küçük olmasından ve yaptıkları 
işlerde hız çok önemli olduğu için böyle bir 
programlama dili geliştirdiğini söyledi.

En Küçük Mikro İşlemciden 
Süper Bilgisayara Kadar 
Çalışıyor…
AKKAYA, geliştirdiği programlama dilinin 
en küçük mikroişlemcilerden, masa üstü 
bilgisayarlara hatta Yakın Doğu Üniver-
sitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri 
Merkezinde bulunan süper bilgisayarda 
dahi çalışabildiğini söyledi.

Robotik Futbol Takımı’nın 
Mikroişlemcisi Yeni Yazılımla 
Geliştirilecek…
NEUIslanders robotlarının üzerinde bulu-
nan mikroişlemciyi de yenileme

Diş Hekimliği Fakültesi
Öğretim Üyelerinin 
Çalışmaları Ödüllendirildi

Nurullah AKKAYA’nın 
Büyük Başarısı; 

Hızlı Çalışan 
Programlama Dili 

Geliştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar 
Meriç TUNCA’nın diş sağlığı ile ilgili yer aldığı poster bildirisi 7. Uluslararası 

Endodonti Sempozyumu’nda ikincilik ödülü aldı.

AKKAYA’nın geliştirdiği ‘’Ferret’’ (Dağ Gelinciği) isimli 
programlama dünyanın önde gelen sitelerinden 

HackerNews’de İlk Sıraya Yerleşti.

“11. Uluslararası Lefkoşa Halk 
Dansları Festivali” kapsamında 
gerçekleşen sinema günlerinde 
Çağlayan Parkı’nda  Dr. DİLARA 
Filmi  Lefkoşa Türk Belediyesi ve 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi işbirliğinde gösterildi.

Yönetmenliğini Tamer Garip’in 
yaptığı Dr. DİLARA filmi İletişim 
Fakültesi bünyesinde bulunan 
tüm bölümlerin entegre çalışması 
sonucu ortaya çıkarken filmin 
sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Gökçe 
KEÇECİ ve Gamze ANIL, senaryo 
ekibinde ise İmge Tonyalı, Emre 
Karahasan, Mehmet Ekin VAİZ ve 
Turgül TOMGÜSEHAN görev aldı.

Görüntü yönetmenliğini Pieter 
Verburg’un, Ses Operatörlüğünü

Bölge Halkının yoğun ilgi gösterdiği 
gösterimde  “Dr. DİLARA”nın  
yönetmeni Tamer Garip yaptığı  
konuşmada  “YDÜ  Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İ. GÜNSEL ve  Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL’e fakültemize her zaman 
destekte bulundukları için teşekkür 
ederim” dedi.

Film gösterimin ardından filmin 
yönetmeni ,ekibi ve oyuncuları 
halkın görüşlerini alıp  anı fotoğrafı 
çektirdiler.

Joris Geurts üstlenirken stil 
danışmanlığının Yakın Doğu üni-
versitesi İletişim Fakültesi Görsel 
İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim 
Görevlisi Eser KEÇECİ, saç–makyaj 
uygulamaların Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim 
Görevlisi Yeşim Üstün Aksoy 
(öğrencileri : Hatice Kasap, Şükran 
Dilekkaya, Ülkü Tekin) , lokasyon ve 
devamlılık konusunda Film Yapımı 
ve Yayıncılığı Bölümü Öğretim 
Görevlilerinden İzlem Kanlı, Hakan 
Karahasan ile Serkan Özkuran 
görev aldı.

Dr. DİLARA karakterine can veren 
filmin başrol oyuncusu  Ruhsan 
Ankay ile Türkiye’nin sevilen 
oyuncularından Cengiz Bozkurt 
birlikte rol aldılar.

Dr. Dilara Filmi Halk İle 
Buluştu

arttıran İsrail günümüzde bölgenin su 
politikalarını belirleyebilecek önemli bir 
bölgesel aktör konumuna geldi. Bugün 
İsrail’de faaliyet gösteren beş tuzlu su 
arıtma tesisi İsrail’in su ihtiyacının üçte 
ikisini gideriyor. Diğer su kaynaklarının 
da kullanımıyla İsrail artık bölgede 
su temin edilen ülke olmaktan çıkıp 
su temin eden bir ülke haline gelmiş 
durumda. Bu durum yakın gelecekte 
İsrail’in bölgenin su politikalarında daha 
etkin bir duruma gelmesine yol açacaktır. 
Bölgesel su politikalarında yeni denklem-
leri oluştururken ve ülkeler arasındaki 
ilişkilerin geleceğini değerlendirirken 
bu konuyu da göz önünde bulundurmak 
gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: 
İsrail’deki Filistinli Arap köy-
lerin gelişimi için yeni sosyo-
ekonomik planların hayata 
geçirilmesi gerekiyor.
Ziyaretler kapsamında İsrail vatandaşı 
olan Filistinli Arap ve Bedevi köylerinde 
de yerel halkla ve mülki idare amirl-
eriyle görüşme imkanı bulan Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ, “İsrail’in kuruluşundan 
bu yana İsrail sınırları içinde yaşayan 
Filistinli Arapların ve bedevilerin 
yaşadığı bölgelerde sosyo-ekonomik 
gelişimin arttırılması yönünde adımlar 
atılmaya başlanmış. Özellikle göçebe 
bir yaşam kültürüne sahip Bedevilerin 
yerleşik yaşama ve kentleşme süre-
cine uyum sağlaması ve ekonomik 
anlamda desteklenmesi bağlamında 
çok yönlü ekonomik politikaların hayata 
geçirilmesi gerekiyor. İsrail vatandaşı 
olan ve kendilerini siyasi duruşları 
çerçevesinde İsrailli Arap, Filistinli ya 
da  1948 Arapları olarak tanımlayan 
ve nüfusun %20’sini oluşturan bir 
kitlenin yaşadığı yerleşim alanlarının 
altyapısal sorunlarının çözülmesi, iş ve 
üretim alanlarının arttırılması bu kitlenin 
İsrail’in diğer toplumsal kesimleri ile 
bütünleşmesi açısından da büyük önem 
arz ediyor. İsrail geçen yıl içinde bu 
bölgelerin kalkınmasına yönelik yeni 
bir kalkınma planını ulusal meclisinden 
geçirdi. Yeni plan 5 yıllık bir süre içinde 
başta Bedevi köyleri olmak üzere bu 
bölgelere yeni yatırımlar yapılmasını, 
endüstriyel bölgeler oluşturulmasını, yeni 
yerleşim alanları yaratılmasını ve yeni 
iş alanları geliştirilmesini ön görüyor. 
Ancak toprak, yerleşim ve sosyo-kültürel 
alışkanlıklar konularının çok hassas 
olduğu bu bölgelerde bu planın devletin 
ve yerel halkın öncelik ve isteklerinin 
örtüştüğü  bir uyum  noktasında hayata 
geçirilmesi gerekli. Bu sürecin karşılıklı 
hassasiyetler göz önünde bulundurularak 
yürütülmesi planın ön görülen kalkınma 
ve bütünleşme amaçlarına ulaşması 
açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, Brandeis Üniversitesi’nin 
Schusterman İsrail Çalışmaları 
Merkezi tarafından düzenlenen program 
kapsamında İsrail’in en büyük su arıtma 
tesisini, İsrail vatandaşı Arap ve Bedevi 
vatandaşların yaşadığı köyleri ve üniver-
siteleri ziyaret etti. Ziyaretler sırasında 
İsrail’in iç ve dış politikası açısından 
önem arz eden konularda yetkililerden 
bilgi alan katılımcılar bu alanlarda 
İsrail’deki en yeni gelişmeler hakkında 
görüş alış verişinde bulundular.

İsrail’deki en büyük tuzlu su arıtma 
tesisi olan Sorek Tuzlu Su Arıtma Tesisi 
ziyaretlerinde katılımcılara İsrail’in tuzlu 
su arıtma konusunda hayata geçirdiği 
projeler ve bu projelerin ülkenin su 
ihtiyacını gidermesindekiş yeri konu-
sunda brifing verildi. Filistin, Arap ve 
Bedevi köylerine yapılan ziyaretlerde 
katılımcılara bu köy ve şehirlerin mevcut 
durumları ve geleceğe yönelik plan ve 
projeleri hakkında bilgi aktarıldı.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: 
İsrail-Filistin konusunda 
yürüttüğümüz bilimsel 
çalışmalar açısından verimli 
ziyaretler gerçekleştirdik.
Uluslararası İsrail Çalışmaları Yaz 
Enstitüsü kapsamında gerçekleştirilen 
ziyaretlere Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
temsilen katılan Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ söz konusu ziyaretlerin 
İsrail iç ve dış gündemini belirleyen bu 
önemli konularda bilgilerini tazelemek ve 
sürdürecekleri yeni bilimsel çalışmalara 
veriye dayalı bir arkaplan sağlamak 
açısından kayda değer olduğunu 
vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın

KEÇECİ toplantı ile ilgili olarak; 
“Bilginin üretilmesi ve aktarılması 
hussunda, bilgiyi kullanma ve 
aktarma biçimlerinde de değişim 
ve gelişim yaşanmasından dolayı 
iletişim alanında ortaya çıkan yeni 
medya araçlarının engelli bireylerin 
günlük yaşamında da önemli bir unsur 
haline geldiğini biliyoruz ve bu konuda 
üzerimize düşen sorumluluğu iletişim 
fakültesi olarak üstleneceğiz” dedi.

Medyada engellileri yok saymak ya 
da onlara çok sınırlı bir biçimde yer 
vermek, engellileri olumsuzlukların 
konusu yapmak, engellilerin sıradan 
davranışlarının abartılması ve 
onlara olağan üstü güçler yüklenmesi 
olmadan yayınlar yapılmalı gerekliliği 
üzerinde duruldu.

Engelliler hakkında mesajlar 
verilirken asla duygu sömürüsü 
yapan mağduriyet içeren mesajlar 
verilmemeli, engelliler hakkında 
pozitif, güçlü mesaj verilmesi elden 
bırakılmamalıdır.

paylaşmanın önemli bir duygu 
olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu 
Etkinlik Merkezi’ne Bayram Ziyareti
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencilerini temsilen Arda Sözcü 
ile proje sorumlusu Öğrt. Görv. Ufuk 
ALTUNÇ, KTÇEK Etkinlik Merkezi’ne 
giderek Kurum’daki öğretmenlerin 
ve öğrencilerin bayramlarını kutlayıp 
iyi dileklerde bulundular. Merkez’de 
eğitim alan çocukların mutlu olmaları, 
yüzlerinin gülmesi için biriktirilen bay-
ram harçlıkları da bayram ziyaretinde 
öğretmenlerine teslim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi 2017-2018 Eğitim dönemi 
çerçevesinde ele alacağı yeni projelerin 
öngörüşmeleri için faaliyete başladı. 
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 
fakülteye ziyarette bulunan Türkiye 
Görme Engelliler Spor Federasyonu 
Başkanı Hasan SAYYIDAN ve yönetim 
kurulu üyesi Ali ÇAVDAR’la “Engelsiz 
İletişim” projesi kapsamında öneriler 
geliştirildi. Fakülte Dekan Vekili Doç. 
Dr. Gökçe KEÇECİ’nin yürüttüğü 
toplantıda “Engelsiz İletişim” başlığı 
altında sosyal medya, televizyon-
sinema ve radyo projeleri konuşuldu.

Toplantıda; günümüzde Yasama, Yürüt-
me ve Yargı‘dan sonra dördüncü büyük 
güç olan medyanın ekonomik, siyasal 
ve sosyal alanlarda toplumun tutum, 
düşünce ve davranışlarını etkileme 
gücü göz önünde bulundurulması, 
değiştirme gücüne sahip olduğu unu-
tulmadan davranılması gerekliliğinden 
hareketle, genç iletişimcilere yönelik 
farkındalık yaratması adına ortak 
görevler üstlenileceği üzerine projeler 
geliştirildiği belirtildi.

YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görev-
lisi Ufuk ALTUNÇ tarafından yürütülen 
kurban bayramı dolayısıyla tasarlanıp 
hayata geçirilen projede, Lefkoşa 
Surlariçi bölgesinde yaşayan, Kıbrıs 
Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik 
Merkezi’nde eğitim alan çocuklar için 
bayram harçlıkları biriktirildi.

”Birimizin Değil, Hepimizin 
Bayramı”
‘Birimizin değil, hepimizin bayramı’ 
sloganı ile yola çıkan Yakın Doğu 
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencileri, bay-
ramda her çocuğun yüzünün gülmesi 
için kendi harçlıklarından biriktirip 
KTÇEK çocukları için bayram harçlığı 

Doğu Enstitüsü’nde İsrail ve Filis-
tin konulu çalışmaları yürüten Doç. 
Dr. KOLDAŞ, “ Yakın Doğu Enstitüsü 
bünyesinde yürüttüğümüz İsrail-Filistin 
çalışmalarına alandan en yeni bilgi 
ve verilerin sağlanması açısından çok 
değerli bulduğumuz ziyaretlerin bir 
parçası olduk. Bu ziyaretler üniver-
sitemizde yüksek lisans düzeyinde 
öğrencilerimize verdiğimiz İsrail dış 
politikası dersinin alana dayalı verilerle 
desteklenmesi ve yeni konuların birincil 
kaynaklarla değerlendirilerek ders 
müfredatının geliştirilmesi  açısından 
da faydalı oldu. Alan çalışmasına 
dayalı verilerle desteklenmiş bilimsel 
çalışmalar için çok önem arz eden 
bu tip ziyaretler  özellikle uluslararası 
ilişkiler, bölge ve ülke çalışmalarında 
ikincil kaynaklara dayalı anali-
zlerin gözden kaçırabildiği noktaların 
değerlendirilmesine ciddi şekilde 
yardımcı olabiliyor.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: İsrail 
yeni tuzlu su arıtma tesisleriyle 
bölgedeki su politikalarında 
dengeleri değiştirebilir.
Ziyaretler kapsamında İsrail’in su arıtma 
alanında en büyük tesisi olan Sorek tuzlu 
su arıtma tesisini gezen ve yetkililerden 
bilgi alan Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, İsrail’in 
1999’da bölgede yaşanan su krizini ve 
kuraklığı takiben hayata geçirdiği acil 
müdahale planı çerçevesinde yaptığı 
çalışmalar ve kurduğu arıtma tesisleriyle 
bugün tuzlu su arıtma alanında bölgenin 
en önemli ülkesi haline geldiğini belirtti. 
Bir dönem İsrail’in su ihtiyaçlarının 
giderilmesi bağlamında Türkiye’den 
su teminini hedefleyen Barış Suyu 
Projesi’nin de gündeme geldiğini vurgu-
layan KOLDAŞ “İsrail kurduğu bu tuzlu su 
arıtma tesisleriyle su temin potansiyelini

Yakın Doğu Enstitüsü 
İsrail’de Düzenlenen 

Ziyaretlere Katıldı

İletişim Fakültesi, Türkiye 
Görme Engelliler Spor 

Federasyonu Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi’ni 

Ağırladı
İsrail’deki En Büyük Tuzlu Su Arıtma Tesisi İle Filistin, Arap ve 

Bedevi Köyleri Ziyaret Edildi.

Kıbrıs Türk Çocuk 
Esirgeme Kurumu 

Çocuklarına Bayram 
Harçlığı
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Yakın Doğu Üniversitesi Araba 
Müzesi, Türkiye ve dünyandan 
üniversite müzelerinin konu edildiği 
4. Uluslararası Üniversite Müzeleri 
Birliği Platformu Konferansı’nda 
temsil edildi.

Anadolu Üniversitesinin ev 
sahipliğinde düzenlenen ve 56 
üniversite müzesinin katılım sağladığı 
konferansa, Yakın Doğu Üniversites-
ini temsilen Yakın Doğu Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ile 
Araştırma Görevlisi Sonuç Cevizci 
katıldı.

Uluslararası Üniversite Müzeleri 
Birliği Platformu Başkanı ve İstanbul 
Üniversitesi Müzecilik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Fethiye ERBAY’ın 
konuşmasıyla başlayan konferansta, 
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, “Kuzey Kıbrıs’ta Müzeciliğin 
Önemi” başlıklı sunum yaptı. Doç. Dr. 
KOLDAŞ, Yakın Doğu Üniversitesi ile 
Kuzey Kıbrıs’ta planlanan müzecilik 
projeleri hakkında da bilgi verdi.

olma özelliğine sahip klasik ve spor 
arabalarla dikkatleri çeken Yakın 
Doğu Üniversitesi Araba Müzesi, 
Üniversite Müzeler Birliği platformu 
tarafından yürütülen çalışmalar 
sonucu çıkarılan  “Değişen Üniversite 
Müzeleri” kitapçığında da yer aldı.

Farklı özellikteki değerlere sahip 
üniversite müzelerini bir çatı altına 
toplamak ve gelişmelerine katkı 
sağlamak amacıyla oluşturulan 
kitapçıkta, “Bir Tutku’nun Hikayesi; 
Yakın Doğu Üniversitesi Araba 
Müzesi” başlıklı makale yayımlandı. 
Makalede, Yakın Doğu Üniversitesi 
Araba Müzesinin oluşum hikayesi, 
müzede yer alan ve dünyada 
tek kalmış arabaların hikayeleri 
ile müzede yürütülen etkinlikler 
fotoğraflarla anlatıldı.

dört bir yanından gelen 2500 İngilizce 
öğretmeninin buluştuğu uluslararası 
konferansta üniversitemiz ve ülkemizi 
temsil etmekteyiz.

SAYMAN; “Hazırlık Okulu’nun 
İskoçya Başarısı Gurur ve Moti-
vasyon Oluşturdu”
Son olarak Nisan 2017’de İskoçya’nın 
Glasgow şehrinde düzenlenen konferansta 
Hazırlık Okulu okutmanlarımız bir sunum 
gerçekleştirmiş ve oldukça ilgi görmüştür. 
İki yıl boyunca okulumuzda uygulanan bir 
çalışmanın böyle büyük bir konferansta 
kabul görmesi ve konferans programına 
girmesi bizler için ayrı bir gurur ve moti-
vasyon olmuştur.

Hazırlık Okulu olarak bizleri çok özel 
kılan ve gurur veren bir unsur da şu an 
Hazırlık Okulu bünyesinde görev yapan 
hocalarımızdan birçoğunun bu muhteşem 
tarihe ilk yıllarından itibaren tanıklık etmiş 
olmalarıdır. Yıllar içinde ekibimizle katılan 
yeni öğretim elemanları da Yakın Doğu 
kültürüne uyum sağlamış ve kendilerini 
kurum ve öğrenci başarısına adamışlardır. 

SAYMAN; 
“Misyonumuz,Öğrencilerin 
Akademik ve Profosyonel 
Hayatlarında Yeterli Donanıma 
Sahip Olmalarını Sağlamaktır”
SAYMAN, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
en temel birimi olan İngilizce Hazırlık 
Okulu’nun misyonu KKTC, Türkiye ve 
diğer ülkelerden gelerek üniversitem-
izde eğitim görecek öğrencilerimiz için 
öncelikle bölümlerinde geçirecekleri 
akademik süreçte gerek derslerini takipte 
ve yapacakları araştırmalarda ortak 
eğitim dili olan İngilizce lisanında sağlam 
ve kalıcı bir alt yapı oluşturmak, gerekse 
üniversite olgusunu ve disiplinini idrak 
etmek, hem akademik hem de profosyonel 
hayatlarında bu bilince ve donanıma sa-
hip olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Öğrenciler tarafından tercih edilen, 
yenilikçi, kaliteli eğitim verebilen, en son 
teknolojinin derslerde kullanılabildiği, 
bireylerin akademik bilincinin ve 
sorumluluğunun geliştirildiği bir 
dünya üniversitesi olmayı amaçlayan 
üniversitemize, eğitim dili olan İngilizce 
lisanında dört beceriyi etkin bir şekilde 
kullanabilen öğrenciler yetiştirerek en 
üst düzeyde katkıda bulunmak en önemli 
görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi 
Araba Müzesi ile ilgili görsel sunum 
yapan Sonuç Cevizci ise, araba 
müzesinin oluşumu, müzede yer alan 
arabalar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
müzeciliğe verdiği önemi ve hayata 
geçirmeyi planladığı müze çalışmaları 
hakkında bilgiler paylaştı.

En İyi Üniversite Müzesi 
ve Sunum Ödülüne Aday 
Gösterildi…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
ilk ve tek otomobil müzesi olma 
özelliği ile dikkat çeken ve beğeni 
toplayan Yakın Doğu Üniversitesi 
Araba Müzesi, konferansın sonunda 
katılımcılar tarafından belirlenecek 
olan en iyi sunum ve en iyi üniver-
site müzesi oylamasında yer aldı. 
Oylamanın sonuçları gelecek yıl 
düzenlenecek olan 5. Uluslararası 
Üniversite Müzeleri Birliği Platformu 
Konferansı’nda açıklanacak.

Değişen Üniversite Müzeleri 
Kitapçığına Girdi
İçerisinde barındırdığı dünyada tek

İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Enis 
SAYMAN, Hazırlık okulunun Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa şehir 
merkezindeki Binası’nda 1988 yılında 
Kurucu Rektör Dr.Suat İ.GÜNSEL 
tarafından kurulması ile faaliyete geçmiş 
ve üniversitenin önemli temel taşlarından 
biri olarak üniversite tarihindeki o özel 
yerini almıştır dedi.

SAYMAN, Hazırlık okuluna ilişkin 
açıklamalarda bulunarak; “Kuruluşundan 
günümüze kadar geçen bu süreç içinde 
universitemiz muhtesem bir değişim 
ve gelişim göstermiştir. Hazırlık Okulu 
da, üniversitenin bu büyük değişim ve 
gelişimine paralel olarak gelişmiş ve 
güçlenmiştir. Hazırlık okulu 1993 yılında 
daha yeni ve modern binasına taşınmış 
ve Üniversitenin hızlı ve büyük değişimi ile 
Hazırlık Okulu öğrenci sayısında da büyük 
bir artış gerçekleşmistir” dedi.

SAYMAN; “Hazırlık Okulu Pear-
son Edexcel Tarafından Akredite 
Edildi”
Enis SAYMAN şöyle devam etti; “2004 
yılında ise çok daha büyük ve modern yeni 
binası olan Eğitim sarayı’na kavuşmustur. 
Fiziksel gelişmeye paralel olarak eğitim 
kalitemiz de çok daha iyiye gitmekte ve 
Yine Yakın Doğu Üniversitesi’nin hede-
flerine paralel biçimde bizim de Hazırlık 
Okulu olarak hedeflerimiz büyümektedir. 
Bu bağlamda çağın ve kurumumuzun 
değişimi ve gelişimine paralel olarak 
Hazırlık Okulu uluslararası kalite 
standartları paralelinde eğitim vermek 
için 2013 yılında tüm dersliklerinde 
teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmiş 
ve müfredatını Uluslararası standartlara 
getirmiştir. Bunun neticesinde 2014 
yılı Temmuz ayında uluslararası kalite 
standartlarına uygunlugunun onayı olan 
Pearson Edexcel tarafından akredite 
edilmiştir.

Eğitimde mükemmellik anlamına gelen bu 
akreditasyon sayesinde Hazırlık Okulu’nu 
başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz 
İngiltere menşeli başarı sertifikalarını 
almaya hak kazanmaktadırlar.

Kalite standartlarına uygunlugumuz her 
akademik yıl sonunda denetlenmektedir. 
2016-2017 Akademik yılı sonunda üçüncü 
denetlemeden de başarı ile geçmiş 
olmamız bizler için büyük bir mutluluk ve 
gurur kaynağı olmuştur.

İngilizce Hazırlık Okulu Olarak 
IATEFL- Uluslararası İngilizce 
Öğretmenleri Birliği- Kurumsal 
Üyesi
Yine İngilizce Hazırlık Okulu olarak IATEFL- 
Uluslararası İngilizce Öğretmenleri Birliği- 
kurumsal üyesi olup her yıl dünyanın

YDÜ Araba Müzesi,Müzeler 
Birliği Konferansında 
Temsil Edildi

YDÜ İngilizce Hazırlık 
Okulu, Öğrencilerin 

Yeterli Donanıma 
Sahip Olmalarını 

Sağlıyor

Dünyanın en prestijli robotik 
turnuvası olarak bilinen RoboCup 
2017’yi 9. sırada tamamlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Futbol Takımı NEUIslanders’a, yeni 
oyuncuların katılmasıyla birlikte 
futbolcu robotların yapay zekası 
yeniden geliştiriliyor.

NEU Robotics ekip üyelerinin, 
Yakın Doğu Üniversitesi Robo-
tik Laboratuvarı’nda geliştirilen 
robotik futbol takımının gelecek yıl 
turnuvada hedefledikleri ilk dört 
takım içerisinde yer almaları için 
çalışmalara şimdiden başladığı 
belirtildi.

2 Yeni Robot Takıma Dahil 
Oluyor…

üyeleri bu çalışmayla robotlar ve 
yapay zeka bilgisayarı arasında 
haberleşme süresinden kazanarak 
yaklaşık 20 milisaniyelik bir kazanç 
sağlamayı planlandıkları söylediler.

2018 RoboCup’a kadar yaklaşık 11 
aylık süreçte takımı yapacakları 
çalışmalarla geliştirmeyi 
planladıklarını anlatan NEU Robot-
ics ekip üyeleri, iki ay içerisinde 12 
robotla tam saha maç yapmaya 
başlayacaklarını belirtti.

Robotların yapay zekalarında 
yapılan değişiklikler ise 6’ya 6 
maçlar yapılarak gözlemlenecek. 
Robotların oynayacağı maçlar 
sayesinde, yeni yapay zeka ile eski 
yapay zeka arasında kıyaslama 
yapılarak takımın çok daha hızlı 
gelişmesi sağlanacak.

Hedef İlk Dört Arasında Yer 
Almak…
Takım Kaptanı Ersin Aytaç, 6 kez 
dünya kupasına katıldıklarını dile 
getirerek Robocup 2018’de iddialı 
olduklarını ve hedeflerinin dünyanın 
ilk dört takımı arasına girmek 
olduğunu söyledi.

Ekip tarafından robotlar üzerinden 
yapılacak çalışmalarda ilk etapta 
şu anda 10 adet olan robot sayısını 
12’ye çıkartılacak. Takımı yöneten 
yapay zeka sıfırdan yazılarak daha 
ofansif bir robotik futbol takımı 
yaratılacak. Robot ana kartı ve 
motor sürücü yavru kartı arasındaki 
bağlantılarda iyileştirilecek. 
Elektrik elektronik mühendisleri ile 
Bilgisayar mühendislerinin ortak 
çalışmasıyla robotların üzerinde 
bulunan işlemci 20kat daha hızlı bir 
işlemci ile değiştirildi. Bir adet robot 
ise yeni işlemci ile test edilmeye 
başlandı. Bu yeni işlemci sayes-
inde robotlar artık saha kenarında 
bulunan ve yapay zekanın çalıştığı 
bilgisayardan gelen hesaplamaları 
kendi üzerlerinde yapabilecek.  Ekip 

Yapay Zeka Futbol Takımına 
Yeni Transferler
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Lavender Euroleague’de ise 13.6 sayı, 
7.2 ribaunt, 1.4 asist ortalamalarıyla 
oynadı. WNBA’de Los Angeles Sparks 
forması ile 2017 sezonunda şu ana 
kadar 7.1 sayı, 3.1 ribaunt, 1.00 asist 
ortalamaları kaydetti.

Genel Koordinatör TÜMER: 
“Bize hem yetenek hem de 
tecrübe anlamında çok değer 
katacak…”
Jantel LAVENDER transferiyle ilgili 
açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
Genel Koordinatörü Murat TÜMER “Bu 
sene üç kupalı takımımızın iskeletini 
koruduk, ayrıca da ihtiyacımız olan 
mevkilere takviyeler yaptık. Son olarak 
dört ve beş numara oynayabilen bir 
oyuncu arıyorduk. Bu doğrultuda 
çeşitli görüşmelerimiz oldu ve Jantel 
LAVENDER’de karar kıldık. LAVEN-
DER kadın basketbolunun en değerli 
uzunları arasında yer alan, kariyeri 
tartışılmaz bir oyuncu. Kendisi hem 
Türkiye liginde hem de önümüzdeki 
sezon mücadele edeceğimiz 
Euroleague’de uzun yıllardır oynamış 
çok tecrübeli bir oyuncu. Bize hem 
yetenek hem de tecrübe anlamında 
çok değer katacak. Güçlü bir kadro 
ile Avrupa Ligi’nde final oynamak 
için mücadele edeceğiz. LAVENDER 
savaşçı bir yapıya sahip bir oyuncu. 
Hedeflerimiz doğrultusunda kendisine 
düşen görevi en iyi şekilde yerine 
getirip katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Transferin hem kulübümüze hem de 
oyuncumuza hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.

görmek istedikleri için çok teşekkür ed-
erim. Tabi ki Yakın Doğu Üniversitesinin 
hedefleri her zaman çok yüksek. Yeniden 
Türkiye Ligi ve Kupası Şampiyonu 
olmak, Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı 
Kupalarını kazanmak Euroleague’de Final 
Four oynamak istiyoruz. Çalışmalarımıza 
başladık. Hedeflerimize odaklanmış 
durumdayız ve yeni sezonda daha 
yüksek hedeflerle daha büyük başarılara 
imza atacağımıza inanıyorum. Tüm takım 
arkadaşlarımla beraber sakatlıksız güzel 
bir sezon geçirmemizi diliyorum” dedi.

“Enerjisinden ve tecrübeler-
inden faydalanacağımız bir 
oyuncu”
Gökçe DOĞAN’ın skorer guard özelliği 
ile ön plana çıktığına dikkat çeken 
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu Üyesi Çağın KESKİN imza 
töreninde yaptığı konuşmada, “Gökçe’nin 
enerjisinden ve tecrübesinden yararlan-
mak istiyoruz” dedi.

Tecrübeli oyuncunun büyük başarılara 
imza atacağına inandıklarını ifade eden 
KESKİN “Yakından tanıdığımız ligin 
tecrübeli oyuncalarından bir tanesi. Bu 
sezon için kendisi ile anlaştık. Takım 
kimyamıza uygun, yetenekli bir oyuncu. 
Yeni sezondaki Şampiyonluk hedefleri 
doğrultusunda skorerguard özelliğinin 
yanı sıra savunmada da takımımıza 
gereken katkıyı yapacağına inanıyoruz. 
Kulübümüze ve kendisine hayırlı olmasını 
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Famila Schio, Wisla Krakow ve 
Fenerbahçe formalarını giyen Jantel 
LAVENDER basketbol otoriterleri 
tarafından kadın basketbolunun pivot 
pozisyonundaki en önemli isimleri 
arasında gösteriliyor.

Kariyeri Şampiyonluklarla 
Dolu….
ABD’nin saygın üniversitelerinden 
Ohio State mezunu olan LAVENDER’in 
kariyeri başarılarla dolu. Kariyerinde 
İtalya Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, 
Polonya Ligi (2 kez), Polonya Kupası 
(2 kez)  ve geçtiğimiz sezon Los 

Angles Sparks ile kazandığı WNBA 
Şampiyonluğu bulunan Lavender, 
kişisel olarak da WNBA En iyi Altıncı 
Oyuncu Ödülü,  Polonya Ligi ve Polon-
ya Kupası MVP ödülleri kazandı, ayrıca 
WNBA Allstar’a seçilme başarısı 
gösterdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 
formasıyla Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde mücadele eden Lavender, 
Türkiye Ligi’ni 14.7 sayı, 7.8 ribaunt, 
2.7 asist ortalamaları ile tamamladı. 

Geçtiğimiz sezonunu üç kupa ile 
kapatan ve 2017-2018 sezonunda 
Euroleague’de mücadele edecek olan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol takımı kadrosunu genişletmeye 
devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Spor Kulübü’nden yapılan 
açıklamaya göre, Uzun yıllar Türkiye 
liginde oynayan ve aynı zamanda 
WNBA takımlarından Los Angeles 
Sparks’da forma giyen Jantel LAV-
ENDER önümüzdeki sezon Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 

Takımı’nda forma giyeceği belirtildi.

Euroleague ile WNBA’in Mü-
davimlerinden…
Kadın basketbolunun en değerli 
uzunları arasında yer alan ve hem 
Avrupa basketbolunda hem de 
WNBA’de uzun yıllardır mücadele 
eden Jantel LAVENDER, her iki ligin 
de en tecrübeli oyuncuları arasında 
yer alıyor. Euroleague’de uzun yıllardır 

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden 
yapılan açıklamada, 1.78 metre 
boyundaki, guard ve kısa forvet poz-
isyonunda oynayabilen Gökçe DOĞAN’ın 
2017-2018 sezonunda Yakın Doğu Üni-
versitesi forması ile mücadele edeceği 
sözleşmeye imza attığı belirtildi.

2016-2017 sezonunu Mer-
sin BŞB forması ile kapatan DOĞAN, 
Euroleague’de 3.8 sayı, 1.9 ribaunt, 1.6 
asist kaydetti. Başarılı oyuncu Türkiye 
Kadınlar Basketbol Ligi’nde ise 3.7 sayı, 
2.3 ribaunt, 1.3 asist elde etti.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’de 
forma giyen Gökçe DOĞAN, 2014-
2015 sezonunda ise Samsun Canik 
Belediyesi’nde başarılı bir performans 
sergileyerek, ligin en iyi savunma oyun-
cusu unvanını elde etti. Savunmadaki 
etkinliğinin yanı sıra hücumda da önemli 
bir rol oynayan Gökçe DOĞAN, 2014-
2015 sezonunu maç başına 9.2 sayı, 
5.4 ribaunt, 3.2 asist ve 1.5 top çalma 
istatistikleriyle tamamladı.

Gökçe DOĞAN: “Bu güzel or-
ganizasyonun içinde olmaktan 
dolayı çok mutluyum”
İmza töreninde konuşan Gökçe DOĞAN, 
“Türkiye ve Avrupa’da büyük hedefleri 
olan böyle güzel bir organizasyonun 
içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. 
Başta başkanımız Sayın Işık Eyigüngör 
olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyeler-
imize bu güzel organizasyonda beni de

Jantel LAVENDER
 Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde
Gökçe DOĞAN,  

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 
Mersin BŞB takımından transfer ettiği Gökçe DOĞAN 

ile sözleşme imzaladı.
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