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Büyük Kütüphane’de 
Kitap Sayısı 2 Milyonu, 
Elektronik Makale Sayısı 
Da 550 Milyonu Aştı…

Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. İskender Yılgör’ü 
Konuk Etti

Atatürk Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. İsmail 
Hakkı Mirici, Öğrencilerle 
Buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
kazandırdığı uluslararası 
standartlarda en kapsamlı bilgi 
erişim ve kültür merkezi olması 
yanında dünyanın sayılı üniversite 
kütüphaneleri arasında bulunan 
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane’de, kitap sayısının 
2 milyonu, elektronik makale 
sayısının da 550 milyonu aştığı 
belirtildi.

“Bilim Üretmek İçin 100 Neden” 
İsimli Konferans Dizisinin 7. 
Oturumunun Konuğu Kimya 
Alanında Kaliteli ve Orijinal 
Akademik Çalışmaları ile Dikkat 
Çeken Prof. Dr. İskender Yılgör 
Oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Hakkı Mirici, öğrencilerle 
ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Bu 
buluşma sırasında Mirici, önce 
fakültenin vizyonu hakkında bilgi 
verdi; daha sonra da eğitim 
fakültesinden mezun olacak 
öğretmen adaylarının, kariyer 
planlamasını nasıl yapabilecekleri 
konusunda çeşitli yollar gösterdi.

DETAYLAR 5’TE

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 3’TE

anadal programına kayıt yaptırmamış 
olması gerekiyor. Öğrenci aynı anda 
birden fazla çift anadal programına 
kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci 
çift anadala ek olarak bir yan dal 
programına kayıt yaptırabilir. 

Öğrenci ikinci anadal diploma 
programına, anadal lisans di-
ploma programında en erken üçüncü 
yarıyılın başında, en geç ise dört 
yıllık programlarda beşinci yarıyılın 
başında, beş yıllık programlarda 
yedinci yarıyılın başında, altı yıllık 
programlarda ise dokuzuncu yarıyılın 
başında anadal önlisans programında 
en erken ikinci yarıyılın başında, 
en geç ise üçüncü yarıyılın başında 
başvurabilir.

Çift anadal başvurusu için öğrencinin 
lisans programındaki genel akade-
mik başarı not ortalamasının en az 
2.72 olması ve lisans programında 
başarı sıralaması açısından en üst 
% 20 içinde yer alması gerekiyor. 
Lisans diploma programındaki genel 
akademik başarı not ortalaması en 
az 2.72 olan ancak başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20’sinde yer 
almayan öğrenciler, çift anadal 
yapılacak programın ilgili yıldaki 
taban puanından az olmamak üzere 
puana sahip olanlar da çift anadal 
programına başvurabilirler. Yetenek 
sınavı ile öğrenci alan çift anadal di-
ploma programına öğrenci kabulünde 
ise yetenek sınavında da başarılı 
olma şartı aranıyor.

Çift Anadal Programı Nedir? 
Bir lisans programına devam etmekte 
olan öğrencilerden belirli koşulları 
yerine getirenlerin istedikleri ve kabul 
edildikleri takdirde, aynı fakülte içer-
isinde başka bir bölümde veya başka 
bir fakültede istedikleri herhangi bir 
bölümde, ikinci bir lisans belgesi 
almalarına olanak sağlayan programa 
“Çift Anadal Programı” adı verilmek-
tedir. Başarı şartını ve diğer koşulları 
sağlayan öğrencilerin Üniversitemizin 
iki diploma programından eş zamanlı 
olarak ders alıp, iki ayrı diploma 
alabileceklerdir.

Çift Anadal Başvuru ve Kabul 
Koşulları
Sunulan ikinci diploma fırsatı için 
öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar 
aldığı lisans programındaki tüm 
kredili dersleri başarıyla tamamlamış 
olması ve başka bir çift

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi, kendi 
anadallarında üstün başarı gösteren 
öğrencilere tıp, diş hekimliği, veterin-
er hekimliği ve eczacılık dışındaki tüm 
Çift Anadal Programlarında % 100 
burs veriyor. İkinci anadal programı, 
tıp veya diş hekimliği ise burs oranı 
% 50, eczacılık veya veteriner 
hekimliği ise % 75 olacaktır. Genel 
not ortalamaları 3.80’in üzerinde olan 
öğrenciler, istedikleri ve kabul edikleri 
ikinci anadal programlarına ÇAP bur-
slusu olarak kayıt yaptırabilecekler.

Öğrenciler, çift anadal yapmak 
istedikleri programın gereklerini, 
Üniversitemizin web sitesinde 
(http://neu.edu.tr) “öğrenciler” 
başlığı altında listelenen Çift 
Anadal Programlarısayfasında bula-
bileceklerdir. Çift Anadal başvuruları, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
yapılmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Başarılı Öğrencilere % 100 
Çift Anadal Bursu Veriyor

“YDÜ’nün Euroleuage Kupası’nı 
Kazanması Sürpriz Olmaz”

FIBA için çalışan kadın basketbol uzmanı serbest yazar Paul Nilsen, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımının ilk yılında katıldığı 
Euroleuagede final four şampiyonluğuna ulaşmasının sürpriz 
olmayacağını söyledi. DETAYLAR 10’DA



Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde 
gerçekleşen kan bağışı etkinliğine çok 
sayıda gönüllü kan bağışçısının katıldığı, 
451 kişinin ise kan bağışı yapabilme 
kriterlerini karşıladığı belirtildi.

Türk Kızılayı tarafından KKTC’ye gönder-
ilen kan bağışı otobüsü ile etkinliğin ilk iki 
günü Yakın Doğu Üviversitesi Kütüphanesi 
önünde, diğer üç günü ise İrfan Günsel 
Kongre Merkezi önünde gerçekleştirildi. 
Kurulan Kızılay çadırları eşliğinde gün 
boyu devam eden etkinliğe üniversite 
öğrencileri ve üniversitede çalışan per-
sonelin ilgisi yüksek oldu.

“Kızılay Kampüste” Projesi 
İle Etkinlikler Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde İlk Meyvelerini 
Vermeye Başladı

2018 tarihinden günümüze kadar olan 
süreçte ise YDÜ Hastanesi kan bankasına 
208 gönüllü kan bağışçısının ayrıca kan 
bağışında bulunduğu belirtildi. Ülkenin 
yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 24.000 ünite 
olduğu belirtilen açıklamada, YDÜ Kızılay 
Kulübünün hedefinin ise düzenli, gönüllü 
kan bağışçı sayısının her geçen gün 
arttırmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu etkinlikte 
kulübümüz ile birlikte görev alan KKTC 
Kızılayı ve Türk Kızılayı yetkililerine, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a, 
Öğrenci Dekanlığına, Kızılay Kulübü 
Danışmanı Doc. Dr. Kaya Süer’e, ilgi 
için tüm öğrenci ve çalışanlara “Kızılay 
Kampüste “ etkinliğinin gerçekleşmesine 
katkı sağladıkları için teşekkürlerimizi 
sunarız denildi.

Açıklamada, “Kızılay Kampüste” projes-
inin temel amacı olan sürekli, gönüllü 
kan bağışçısı bilincinin geliştirilmesi için 
yapılan etkinlikler meyvelerini vermeye 
başladığı belirtildi. Ayrıca, 02 Ekim 2017 
tarihinden bu yana faaliyet gösteren 
kulüp her hafta Salı günleri saat 17.00 de 
toplantılarını gerçekleştirmekte, eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmekte 
olduğu vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Kampüsünde, KKTC Kan Bağışı 
Rekoru Kırıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay 
Kulübü’nden yapılan açıklamada, bir 
haftalık süreç içinde Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kampüsü içerisinde 451 ünite kan 
bağışı ile ülkedeki kan bankaların doluluk 
oranının en üst seviyeye çıktığını, Ocak

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü, KKTC Kızılayı ve Türk Kızılayı’nın ortaklaşa 
gerçekleştiği ‘Kızılay Kampüste’ etkinliği rekor bir sayıya ulaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde 
KKTC Rekoru Kırıldı, 5 Günde 
451 Ünite Kan Bağışı Yapıldı!

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde Renkli 
Pakistan Kültür Gecesi

rüzgarının estiği kültürel geceye 400’ü 
aşkın kişi katıldı. Kültürel paylaşımların 
yaşandığı gecede öğrencilerin 
sosyalleşmesi ve farklı kültürleri 
tanımasına da önemli bir fırsat sunuldu.

“Kültür Yansımaları Üniver-
sitemize Unutulmaz Anılar 
Bırakıyor”
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum 
Yavuz, kültürel gecelerin öğrenci 
kulüp ve birlikleri için önemli bir yere 
sahip olduğunu ifade ederek yabancı 
öğrencilerin kendi kültürlerini üniver-
sitede de yansıtmalarının onlar için 
unutulmaz bir anı olacağını belirtti. 
Uluslararası bir ortamda eğitim gör-
menin avantajına vurgu yapan Doç. Dr. 
Yavuz, okuldaki farklı toplumların kendi 
kültürel miraslarını sergileyebilmesi için 
bir platform oluşturduklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı’na bağlı Pakistan Öğrenci 
Birliği’ çeşitli etkinliklerle Pakistan 
Gecesi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yakın 
Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de 
gerçekleşen ve diğer üniversitelerin 
öğrencileri ile öğrenci birliklerinin 
yoğun ilgi gösterdiği gecede, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol Bektaş ve Öğrenci Dekanlığı 
ekibinin de hazır bulunduğu belirtildi.

Pakistan kültürünün yansıtıldığı gecede, 
öğrenciler Pakistan’ın yöresel kıyafetleri 
ile farklı gösteriler sundular. Halk 
oyunlarının sergilendiği gecede, çeşitli 
dans ve müzik aletleriyle yapılan göster-
iler geceye damgasını vurdu. Pakistan

Doç. Dr. Gökçe Keçeci: 
“Ülkemizde ve Dünyada Su 
Kuraklığına Farkındalık Önem 
Taşıyor
Sergi hakkında bilgi veren İletişim 
Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim 
ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe 
Keçeci, topluma ve fotoğraf sanatına 
kalıcı bir katkı sağlamak, tüm dünyanın 
ve ülkemizin sorunu olan “su” konusuna 
dikkat çekmek amacıyla; daha geniş 
kitlelere ulaşılacak ve daha sürdürülebilir 
paylaşımlara olanak sağlayacak, Dijital Su 
Sergi’sini açmayı planladıklarını belirtti.

Doç. Dr. Keçeci, “Sergi katılımcıları 
belirlenen su konusuyla ilgili özgün bakış 
açısıyla fotoğraflarını çekmişlerdir. Düny-
ada olduğu gibi Kıbrıs’ta da su ve kuraklık 
konusunun önem kazandığı günümüzde, 
farkındalık sağlanması açısından son 
derece önemli olan etkinliğe destek veren 
kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” dedi.

Dijital Su Sergisi’nin online olarak da 
“susergisi.neu.edu.tr” adresinden bir yıl 
süreyle ziyaretçiler açık olacağı kaydedi-
ldi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
22 Mart Dünya Su Günü kapsamında 
Uluslararası Üniversiteler Arama Kur-
tarma Konseyi işbirliğiyle “Su ve Kuraklık” 
konulu dijital fotoğraf sergisi düzenledi.

20 katılımcının 70 fotoğrafla katıldığı 
sergide, jüri üyelerinin seçimi ile 43 
fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. 
Dünyada temiz su sorununa ve içilebilir 
su kaynaklarının korunmasına dikkat 
çekmek amacıyla açılan sergide, suyun 
önemini yansıtan görseller sergilendi.

Suyun Önemine “Digital Su Sergisi” 
ile Dikkat Çekildi

getiren Mirici, atanamayan öğretmen 
adaylarının da özel okullarda öğretmenlik 
ya da idarecilik, özel kurslarda 
öğretmenlik, akademisyenlik ve devlet 
memurluğu yapabileceklerini aktardı. 
Bu sebeple de öğretmen adaylarının 
çeşitli kurslara katılarak kendilerini 
geliştirmeleri gerektiğini ve bunun için de 
fakülte tarafından düzenlenecek kurslara 
katılmalarının onlara katkı sağlayacağını 
sözlerine ekledi.

Söyleşinin sonunda ise Mirici, öğretmen 
adaylarının sorularını cevapladı ve 
hiçbir başarının çaba sarf etmeden elde 
edilemeyeceğinin de altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı 
Mirici, öğrencilerle ilk buluşmasını 
gerçekleştirdi. Bu buluşma sırasında 
Mirici, önce fakültenin vizyonu hakkında 
bilgi verdi; daha sonra da eğitim fakültes-
inden mezun olacak öğretmen adaylarının, 
kariyer planlamasını nasıl yapabilecekleri 
konusunda çeşitli yollar gösterdi.

Prof. Mirici, fakülte vizyonunun küresel 
tanınırlığa sahip, yüksek kalitede, içerik 
olarak zengin ve birçok farklı sertifikalarla 
desteklenen nitelikli bir eğitim sunmak; 
her mezununa, entelektüel, üretken, 
özgüveni yüksek, üst bilişsel öğrenme

Ülkemizde Kadınların 
Siyasette Yer Alma Oranlarını 
Paylaştı
Narin Ferdi Şefik, ülkemizde kadınların 
siyasete katılımının geçtiğimiz yıllarda 
ve özellikle değişen seçim yasası ile 
ivme kazandığına değindi. Şefik, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yeni 
Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile “her 
seçim bölgesinde her cinsiyetten en az 
%30 oy oranında aday gösterilmeye” 
başlandığı 7 Ocak 2018 genel seçim-
lerinin ardından parlamentoya 9 kadın 
milletvekilinin seçildiğine dikkati çekti.

Cinsiyet Kotası ve Kadınların 
Siyasete Katılımındaki 
Engeller Konuşuldu
Açılış konuşmalarının ardından, 
moderatörlüğünü İşletme Bölümü 
öğretim görevlisi İmren Gürbaşar’ın 
yürüttüğü panelde konuşmacı olarak 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)- 
KAEM – Kadın Araştırmaları ve Eğitimi 
Merkezi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. 
Fatma Güven Lisaniler, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı 
niteliği taşıyan Maliye Eski Bakanı 
Onur Borman, Yakın Doğu Üniversitesi 
Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Nur Köprülü ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Siyaset Bilimi öğretim üyesi Dr. Bilge 
Azgın dünya ölçeğinde ve ülkemizde 
kadının siyasete katılımının önündeki 
engelleri ve toplumsal cinsiyet konu-
sunda uluslararası alanda yürütülen 
hukuki ve düşünsel tartışmaları 
gündeme taşıdılar. Panelistler, ayrıca 
cinsiyet kotası konusunda farklı 
görüş ve pratikleri dünyanın farklı 
coğrafyalardan ülke örnek analizleri or-
taya koyarak dinleyiciler ile paylaştılar.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüpoğlu’nun 
panelistlere teşekkür plaketlerini ve 
katılım belgelerini takdim etmesi ile 
sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, 
Rektör Yardımcıları, üniversite üst 
düzey yöneticileri ile öğretim üyeleri ve 
öğrencilerin katılım gösterdiği panele, 
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi 
Şefik panelin onur konuşmacısı olarak 
yer aldı.

Panelde, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) KAEM – Kadın Araştırmaları 
ve Eğitimi Merkezi yönetim kurulu 
üyesi Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, 
Maliye Eski Bakanı Onur Borman, 
Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü ve 
Siyaset Bilimi öğretim üyesi Dr. Bilge 
Azgın birer sunum yaptı.

Düzenlenen panelde, dünya ölçeğinde 
ve ülkemizde kadının siyasete 
katılımının önündeki engelleri ve 
toplumsal cinsiyet konusunda 
uluslararası alanda yürütülen hukuki ve 
düşünsel tartışmaları gündeme taşındı. 
Kadının siyasette yer almasıyla ilgili 
istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Kadınlar siyasette en fazla 
yer aldığı ülkeler; Fransa, 
Bulgaristan, İsveç, Kanada ve 
Nikaragua
Panel’in açılış konuşmasını yapan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, 
Kadınlar Gününe özel hazırladığı ve 
dünya ölçeğinde kadınların siyasete 
katılımı konusunda ortaya koyduğu 
istatistiki verileri paylaştı. Prof. Dr. 
Eyüpoğlu, BM’nin 2016 yılı için verdiği 
rakamlara göre kadınların siyasette en 
fazla temsil edildiği ülkelerin Bulgar-
istan, Fransa, Nikaragua, İsveç ve 
Kanada olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Eyüpoğlu’nun konuşmalarının 
ardından panelin onur konuşmacısı 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek 
Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik 
konuşma yaptı.

stratejileriyle donanmış ve özerk 
bireyler yetiştirebilecek bir eğitimci profili 
kazandırmak; tüm programlarda eğitim 
alanındaki yeni yaklaşımlara yer vermek, 
öğrencilerimize bu yaklaşımları tanıtmak 
ve uygulamalarına olanak sağlamak 
olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Prof.Dr. İsmail H.Mirici ; 
“Öğretmen Adaylarının 
Düzenlenecek Kurslara 
Katılmaları Büyük Katkı 
Sağlayacaktır”
Öğretmen adaylarının, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından bir okula 
atanmasının KPSS’ye bağlı olduğunu dile

Atatürk Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. İsmail 
Hakkı Mirici, Öğrencilerle 
Buluştu

Kadının Siyasete 
Katılımı ve Cinsiyet 

Kotası Başlıklı 
Panel Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile “Kadının Siyasete 

Katılımı ve Cinsiyet Kotası” temalı panel düzenledi.
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anlatıldığı çalışma ayakta alkışlandı.

Gazi Yüksel, Adana Rotary 
Kulübü’nün Düzenlediği 15’nci 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması 
Jürisinde Yer Aldı
Yüksel, Adana Rotary Kulübü’nün 
düzenlediği 15’nci Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması jürisinde de yer aldı. Dünyanın 
ilk ve tek sanatseverlerin izlenimine 
açık jürisi toplantısında 1489 kişinin 
katılıdığı bu etkinlikte Manzara ve 
Kavramsal Fotoğraf kategorilerinde to-
plam 5 bin 93 fotoğraf değerlendirilerek 
sonuçlandırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, 
Gazi Yüksel’in Adana Altınoran Sanat 
Akademisi’nde açılan “Duvarlarımız” 
adlı kişisel resim sergisine KKTC Mersin 
Konsolosu Ayşen İnanıroğlu da katılarak 
destek verdi. Yüksel’in sergisi 4 Nisan’a 
kadar açık olacağı belirtildi.

“Metaforik Hikayeler” Başlığını 
Taşıyan Kavramsal Fotoğraflar 
Büyük Beğeni Topladı
Çukurova Sanat Günleri çerçevesinde 
Mersin Fotoğraf Derneği’nde iki sunum 
gerçekleştiren Yüksel, büyük ilgi ve ve 
beğeniyle karşılandı. Mersin’deki ilk gös-
terinin içeriği kendisinin “fotoğraf

mühendisliği” diye tanımladığı karanlık 
oda ve bilgisayar fotoğraflarından 
oluşmaktaydı ve “Metaforik Hi-
kayeler” başlığını taşıyordu. Kavramsal 
fotoğrafların yer aldığı gösteri retrospek-
tif bir özellik taşıyordu.

“Beşikten Mezara Yemeni” 
Çalışmasının Dramatik 
Hikayesi Ayakta Alkışladı
Gazi Yüksel’in Mersin Fotoğraf 
Derneği’ndeki ikinci gösterisi ise 
multi disipliner bir eser olan “Beşikten 
Mezara Yemeni” çalışması oldu. Kıbrıs 
Türk kadınının doğumdan ölüme kadar 
başında taşıdığı geleneksel yemeni 
objesinin dramatik hikayesinin

Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel’den 
3 Uluslararası Etkinlik
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel, 12’nci Uluslararası 
Çukurova Sanat Günleri’ne katılarak 3 etkinlik gerçekleştirdi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
kazandırdığı uluslararası standartlar-
da en kapsamlı bilgi erişim ve kültür 
merkezi olması yanında dünyanın 
sayılı üniversite kütüphaneleri 
arasında bulunan Yakın Doğu Üni-
versitesi Büyük Kütüphane’de, kitap 
sayısının 2 milyonu, elektronik makale 
sayısının da 550 milyonu aştığı 
belirtildi.

Kitapları ve veri tabanları yanında 
Büyük Kütüphane’nin, 7000’i aşkın 
DVD koleksiyonu, görme engelli 
kullanıcıları için 75 ciltten oluşan 
Braille alfabesiyle yazılmış kitap, 
750’den fazla Türkçe/İngilizce sesli 
kitap ve kütüphane bünyesinde yeni 
açılmış olan Çocuk Kütüphanesi ile 
hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Kıbrıs Türk toplumuna 7/24 hizmet 
veren büyük kütüphanede, İngilizce-
Türkçe Hukuk veri tabanları, ek 
depolama, görsel medya kütüphanesi, 
engellilere yönelik hizmet birimi 
ile bilgiye kolay ulaşımı sağlarken, 
yüzyıllık nadide eserler koleksiyonlarını 
da okuyucuyla buluşturuyor. KKTC 
Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi 
Gazetelerin arşivlendiği kütüphanede, 
1910 yılı ve öncesine ait Özel Kolek-
siyon bölümü, Reserv bölümü, Görsel 
İşitsel Materyal bölümü ve 6000 basılı 
kitap ve kişisel notlardan oluşan 
“Atila Türk Arşiv Odası” mevcuttur. 
Günlük kullanıcı sayısının 7000 kişi 
olduğu Büyük Kütüphane, 2007 yılında 
“Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi” 
olarak seçildi. Kütüphanelerarası 
İşbirliği Takip (KİTS) ile KİTS’e üye tüm 
kütüphanelere kitap ve makale ödünç 
alıp verme imkanı da sağlıyor.

550 Milyon Makale Yanında 
120 milyon Türkçe ve 
İngilizce Hukuk Veri 
Tabanlarına Erişim
Farklı alanlarda 550 milyonu aşkın 
bilimsel makaleye erişim sağlayan 
Büyük Kütüphane Kıbrıs’taki en büyük 
hukuk bilgi portalına sahip olma 
özelliğini de taşıyor. Kütüphanenin 
bilişsel envanterinde dünyanın en 
gelişmiş hukuk veritabanı olarak 
kabul edilen ve Birleşmiş Milletler 
dökümanları da dahil olmak üzere 
120 milyon sayfa hukuk dokümanına 
erişime olanak tanıyan HeinOnline veri 
tabanı; İngiliz hukukunun tüm dava, 

yer alan Ahmet C. Gazioğlu, Atila 
Türk, Kutlu Adalı, Erdoğan Mirata, 
Osman Türkay ve Özker Yaşın’ın Özel 
Koleksiyonları ile ülkemizin önemli 
araştırmacılarının özel koleksiyonları 
da Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer 
alacak.

Halka Açık Çocuk 
Kütüphanesi ile Hizmet 
Veriyor…
Büyük Kütüphane bünyesinde 2-8 
yaş grubu çocuklara okumayı ve 
kütüphane kullanmayı aşılamak için 
“Çocuk Kütüphanesi” oluşturuldu. 
Çocuk Kütüphanesi’nde, İngilizce ve 
Türkçe olmak üzere masal etkinlikleri 
yanında çeşitli aktiviteler düzenleni-
yor. Her yaştan çocukların ilgisini 
çekebilecek kitapların bulunduğu kitap 
odasında 630 kitap halkın kullanımına 
sunuluyor.

Tümer Garip: “Uluslararası 
Standartlarda 
Kütüphanecilik Anlayışımızı 
Devam Ettireceğiz”
Büyük Kütüphane’nin açıldığından 
bugüne üniversitenin geleceğe dönük 
vizyonu ve toplumun bilgi ihtiyaçları 
doğrultusunda büyüdüğünü belirten 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Tümer Garip, bilgi erişimi 
ve organizasyonu konusunda yenilikçi 
hizmetler ve özgün çalışmalarla 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
kütüphanecilik anlayışına yeni bir 
sayfa açtıklarını söyledi.

Kütüphanelerin bilgi deposu 
olmasından ziyade öğrenme 
kaynakları merkezi olarak hareket 
Tümer Garip, “Belli bir planlama ve 
toplumsal bilgi ihtiyaçları çerçeves-
inde üniversitemizin ve ülkemizin bilgi 
ihtiyacına koşut önemli bir büyüme 
gerçekleştirdik. Üniversitemizin ve 
ülkemizin bilgiye erişim konusunda 
en güvendiği kaynak merkezi olan 
kütüphanemiz bu sorumluluğunun 
bilinciyle uzun dönemli bir planlama 
ile bilinçli ve istikrarlı büyümesine 
devam edecektir.Öğrencilere okuma 
alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, 
okuyucuların kitaplardan daha 
fazla faydalanmalarını sağlamak ve 
halkı kütüphanelerin gelişmesi ve 
kullanılması için bilinçdirmeyi etkin-
liklerimizle sürdüreceğiz” dedi.

İşitme Engelliler Öğretmenliği 
Bölümü Öğrencilerinin, İşaret 
Diliyle Hazırladıkları “Hayat 
Bayram Olsa” Şarkısının Video 
Klibi Büyük Beğeni Topladı
Etkinlikte, İşitme Engelliler Öğretmenliği 
Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin, 
işaret diliyle hazırladıkları “Hayat Bayram 
Olsa” şarkısının video gösterimi büyük 
beğeni topladı. Daha sonra, kızları 16 
yaşındaki Paula hariç, tüm fertleri işitme 
engelli olan Bélier ailesinin başından 
geçenlerin anlatıldığı “Hayatımın Şarkısı” 
adlı film gösterildi. Ailesinin çevresiyle 
kurduğu ilişkilerde çevirmenliği biz-
zat üstlenen Paula’nın kendi hayatıyla 
ilgili seçimler yaparken ailesi karşısında 
hissettiği sorumluluklar işitme engelli 
olan babasının belediye başkanlığına 
adaylığını koyması ile daha da belirgin 
hâle gelmiştir. Hayallerini gerçekleştirmek 
ve işitme engelli ailesinin yanında olmak 
arasında sıkışıp kalan Paula’nın hikâyes-
ini izlerken film süresince işitme engelli 
bireylerin yaşamları süresince yaşadığı 
güçlüklere yönelik empati kurma olanağı 
sundu. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, film 
gösteriminin ardından sona erdi.

Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Mukaddes Sakallı Demirok ve Özel Eğitim 
Bölümü öğretim elemanları Uz. Başak 
Bağlama ve Uz. Meltem Haksız tarafından 
düzenlenen etkinliğe Atatürk Eğitim 
Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri 
katılım göstererek 3 Mart Dünya Kulak ve 
İşitme Günü dolayısıyla işitme yetersizliği 
ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırma 
fırsatı buldular.

Prof.Dr. İsmil Hakkı Mirici; 
“Dünyada Önemli Başarılara 
İmza Atmış Birçok İşitme 
Yetersizliği Olan Bireyler Var”
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla 
ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre, etkinlikte konuşan Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı 
Mirici, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme 
Günü’nün anlam ve önemine dikkat 
çekerek, dünyada önemli başarılara imza 
atmış olan birçok işitme yetersizliği olan 
bireyin bulunduğuna dikkat çekti.

Doç. Dr. Mukaddes Sakallı 
Demirok ;“Günümüzde Erken 
Tanı, Tedavi Ve Eğitimsel 
Müdahalelerin İşitme Yetersizliği 
Olan Bireyler Açısından Önemi 
Büyük”
Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mu-
kaddes Sakallı Demirok ise, Dünya Kulak 
ve İşitme günü kapsamında etkinlikler 
düzenleyerek bu günü anlamlı kılmak ve 
işitme yetersizliği olan bireylere yönelik 
farkındalığı arttırmak gerektiğinden bah-
sederek, günümüzde erken tanı, tedavi ve 
eğitimsel müdahalelerin işitme yetersizliği 
olan bireyler açısından ne kadar önemli 
olduğunu vurguladı.
Demirok, Özel Eğitim Bölümü olarak 
farkındalık etkinliklerine oldukça önem ver-
diklerini, dönem boyunca bu etkinliklerin 
süreceğini ve bu tür etkinliklerin bölüm 
öğrencilerinin mesleki yeterliliklerine ve 
toplumsal farkındalığına katkı sağladığını 
da ifade etti. Etkinlik süresince yapılan 
konuşmalar, İşitme Engelliler Öğretmenliği 
Bölümü öğrencileri tarafından işaret diline 
çevrildi. Ayrıca, etkinliğe katılan kişilere 
işitme yetersizliği ile ilgili bilgilendirici bir 
broşür de dağıtıldı.

Büyük Kütüphane’de 
Kitap Sayısı 2 Milyonu, 
Elektronik Makale Sayısı 
Da 550 Milyonu Aştı…

Dünya Kulak ve İşitme 
Günü Çeşitli 

Etkinliklerle Kutlandı

yasa vb belgelerine erişim imkanı 
sağlayan Westlaw veritabanı ve tüm 
dünyadaki deniz ve deniz ticaretine 
ait yasalar, davalar ve belgeleri 
içeren Law Maritime of Commercial 
veritabanı yer alıyor.

Geleneksel Kütüphanecilik 
Değerleri ile Geleceğin Bilgi 
Teknolojilerini Birleştiren 
Anlayış…
Ulaşmış olduğu 2 milyon kitap 
sayısıyla dünyanın birçok ulusal 
kütüphanesinden fazla kitaba erişim 
imkanı sağlama kapasitesine erişen 
Büyük Kütüphane, geleceğin teknolo-
jilerini kullanarak dijital ortamda 
da bilgiye en kolay yoldan ulaşımı 
sağlıyor. Binlerce belgesel, müzik 
ve film DVD’sinin bulunduğu görsel 
medya kütüphanesinde, bu DVD’lerin 
ve diğer görsel bilgi malzemesinin 
seyredilebileceği kabinler, grup 
çalışma odaları, dijital bilgi depolama 
merkezlerinin yer alıyor. Bu sayede 
kullanıcılar farklı konularda milyon-
larca akademik dergiye, raporlara, 
makalelere, gazetelere ve belgelere 
erişebiliyor. Konferans salonları 
ile ulaşılan bilginin paylaşıldığı 
uluslararası ve ulusal bilimsel 
toplantılara, çalıştaylara, sempozyum-
lara ve panellere ev sahipliği yapan 
Büyük Kütüphane aynı zamanda 
toplumun görsel bilincini pekiştirmeye 
ve görsel bilgi düzeyini artırmaya 
yönelik sergilerin düzenlendiği bir 
merkez olarak ön plana çıkıyor. 
Kütüphanenin nadir eserler koleksi-
yonunda ise Kıbrıs ve dünya tarihine 
tanıklık eden yüzyılların birikimini 
okuyucular ile buluşturan eserler 
dikkat çekiyor.

Nadide Eserler Kütüphanesi 
Yapımı Devam Ediyor…
Büyük Kütüphane’den sonra, Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde 
ikinci büyük kütüphane olacak olan 
ve içerisinde nadir eserlerle özel 
koleksiyonları barındıracak Nadir 
Eserler Kütüphanesi yapım da 
devam ediyor. Kütüphane bünyesinde 
edebiyat, tarih ve sanat alanlarında 
nadir eserler, araştırmalar, el yazma 
kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ansik-
lopediler, fermanlar, haritalar, ülkemiz 
araştırmacılarının önemli eserleri ile 
CMC arşivi yer alacak. Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Kütüphane’de 

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Bölümünün 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında 

düzenlediği etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Turuncu Salon’da gerçekleştirildi.
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta kültür sanat festi-
vali mARTfest festivalinin konuğu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nden verilen bilgiye 
göre, Sanatın tüm dallarından farklı 
sanatçı/tasarımcıyı ağırlayan ODTÜ 
mARTfest festivalinde bu yıl Yakın Doğu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi öğretim elemanları da davet 
edildiği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi GSTF Grafik 
Tasarım Bölümü öğretim görevlilerinden 
Dr.Gökhan Okur festival kapsamında 
baskı resim hakkında edindiği bilgi ve 
deneyimleri bilim öğrencileri ile paylaştı.

Dr.Gökhan Okur, Linolyum Oyma 
Yöntemi İle Baskıları Yaptı
Yürütülen atölye çalışmasında, Samet 
Behrengi’nin önemli çocuk masalı ‘Küçük 
Kara Balık’taki sembollerden hareketle 
resimlenen balık imgelerinin yüksek 
baskı tekniklerinden biri olan linolyum 
oyma yöntemi ile baskıları yapıldı. Okur; 
bu tip etkinliklerin yararına gönülden 
inandığını, başta Sayın Serhat Selışık ol-
mak üzere organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Etkinliğin organizasyonundan sorumlu, 
öğretim görevlisi sanatçı Serhat Selışık; 
Sanatta kolektif üretmenin önemine 
vurgu yaparak, “etkinliğe davet edilen 
sanatçı/tasarımcıların deneyimleri 
öğrencilerimiz için çok değerlidir. Bilimin 
dinamiği ile sanat ve tasarımın pratiğini 
buluşturmak, onlarda sorunlara karşı 
yaratıcı çözümler keşfetme yöntemleri 
kazandırmaktadır. Katılan tüm değerli 
sanatçı ve tasarımcılara teşekkür ederiz” 
dedi.

MartFest Kültür ve Sanat Festi-
vali kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampüsü’nde, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
(GSTF) Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım 
Bölüm Başkanı Doç. Erdoğan Ergün, dav-
etli sanatçı olarak, 30 öğrenci katılımıyla 
sanatsal atölye çalışması gerçekleştirdi.

Doç.Dr. Erdoğan Ergün,Atölye 
Çalışmasının Yanısıra Kişisel 
Sanatsal Çalışma Gerçekleştirdi
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nden verilen bilgiye 
göre, Stencil Grafiti tekniği üzerine verdiği 
seminerden sonra öğrencilerle birlikte 
yapılan çalışmaların sanatseverler ve 
akademisyenler tarafından ilgiyle izlendiği 
belirtildi. Doç. Erdoğan Ergün, atölye 
çalışması haricinde ayrıca kişisel bir 
sanatsal çalışma da gerçekleştirdi.

Doç.Dr. Erdoğan Ergün; 
“Öğrencilerin Etkileşim 
İçerisinde Olması, Yaratıcılığın 
Ve Hayal Gücünün İfadesi Olan 
Sanat İle Buluşması Önemli”
Sanatsal etkinliklerin, üniversite 
kampüslerinde özel bir yere sahip 
olduğunu söyleyen Ergün, farklı kültürden 
ve alanlardan öğrencilerin etkileşim 
içerisinde olması, yaratıcılığın ve hayal 
gücünün ifadesi olan sanat ile buluşması 
önemlidir. Çünkü, bir toplumun uygarlığı, 
onun sanat değerleri ve kültür varlıkları 
ile simgelenir dedi. Kültürün zenginlik 
kazanmasında sanat çalışmalarının önemi 
çok büyüktür. Üniversiteler de bu kültür 
zenginliğinin en yoğun olduğu kurumlardır 
diyen Ergün; “ODTÜ Sanat Atölyesi’nde 
gerçekleştirilen bu etkinlik için üniversite 
yetkililerine ve özellikle sanat atölyesi 
eğitmeni ve sorumlusu Öğr.Gör. Serhat 
Selışık’a ve ekibine ayrıca teşekkür 
ederim.”Dedi.

Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim 
Görevlisi Vedia Okutan Gaydeler 
İle Seramik Yüzeylerde
Monobaskı Uygulamaları 
Gerçekleştirildi

olan sözleşmelerle Kuzey Kıbrıs’ta 
eğitim gören tıp öğrencileri dünyanın 
çeşitli yerlerinde araştırma projelerine 
katılabilecek. Aynı zamanda dünyanın 
çeşitli yerlerinden de tıp öğrencileri 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
Üniversitelerin tıp fakültelerinde 
araştırma projelerine misafir öğrenci 
olarak katılarak gözlem yapabilecek ve 
adamızın tarihi, kültürel güzelliklerini 
yakından tanıma fırsatı da bulacaklar.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Tıp 
Öğrencileri Bilim İnsanlarıyla 
Birebir Çalışacak”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
bilim üreten kampüste öğrencilerin 
bilim insanlarıyla birebir çalışmaları 
gerektiğini vurgulayarak dünyanın dört 
bir yanından tıp öğrencilerinin Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne Araştırma Değişimi 
kapsamında gelecek olmasından büyük 
bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz: 
“Desteğimiz Sürecek”
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı 
Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Kuzey 
Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin pek 
çok alanda aktif rol aldığını, üniver-
sitemizde de benzer sempozyum ve 
kongreler düzenlendiğini ve öğrenci 
kulüplerin bu tarz etkinliklere katılımı ve 
organizasyonunda katkı konulacak her 
konuda Öğrenci Dekanlığı olarak destek 
verileceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
Mısır’ın Hurghada şehrinde arasında 
düzenlenen ve dünyanın dört bir 
yanından 100’den fazla ülkeden tıp 
öğrencisinin katıldığı toplantıda, Kuzey 
Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Parla 
Ulual’ın Baskanlığında, Dış İlişkilerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Arda 
Atamtürk, Mali Koordinatör Fatma 
Elagöz, Araştırma Değişimi Direktörü 
Arda Yaşa, Staj Değişimi Direktörü 
Simge Cibros ve İnsan Hakları ve Barış 
Direktörü Zeliha Kocaismail’den oluşan 
6 kişilik bir delegasyola Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini temsil ettiler.

Katılım gösteren birlik üyeleri 5 
gün süren toplantı boyunca birliği 
geliştirmek adına çeşitli oturumlara 
katılarak donanımlarını zenginleştirdi. 
İnsan Hakları ve Barış Direktörü Zeliha 
Kocaismail, toplantı bünyesindeki 
Aktivite Fuarında 98 diğer aktivitenin 
yanında çocukların doktor korkusunu 
yenmesini hedefleyen “Mavi Fil 
Projesi”ni sunarak büyük ilgi topladı. 
Araştırma ve Staj Değişimi Direktör-
leri Arda Yaşa ve Simge Cibros ise 
ülkemizde uluslararası değişim fırsatları 
sunabilmek üzere temaslarda bulundu.

Tıp Öğrencileri Ülkemizdeki 
Tıp Fakültelerinde Değişim 
Programlarına Katılabilecek
Toplantıda yapılan temaslar sonucunda 
araştırma değişimi aktivasyonu hayata 
geçirildi. Ağustos ayında imzalanacak 

MartFest Kültür ve Sanat Festi-
vali kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampüsü’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik 
Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Vedia 
Okutan Gaydeler, davetli sanatçı olarak, 
2 gün boyunca yoğun öğrenci katılımıyla 
sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulu-
nan Öğretim Görevlisi Vedia Okutan 
Gaydeler, günümüz Seramik Sanatı’nda 
baskı teknikleri seramik yüzeyine çeşitli 
görsellerin aktarılması amacıyla yaygın bir 
biçimde kullanılmakta olduğunu belirtti. 
Gaydeler, istenen görsellerin seramik 
yüzeyine aktarılmasıyla seramik sanatı 
resim ya da fotoğraf sanatı ile doğrudan 
bağlantı kurmaktadır. Bu bağlantı seramik 
yüzeyinin zenginleşmesini sağlarken, 
kullanılan teknikler anlama katkı yaparak 
kavramsal bir özellik kazandırabilmektedir 
dedi.

Vedia Okutan Gaydeler ; “Baskı 
Tekniklerinin En Önemlilerinden 
Biri Monobaskıdır”
Günümüz seramik endüstrisi ve sanatında 
ilkel yöntemlerden gelişmiş olanlara kadar 
çeşitli baskı teknikleri kullanılmaya devam 
edilmekte olduğunu belirten Gaydeler, bu 
baskı tekniklerinin en önemlilerinden biri 
ise Monobaskıdır. Monobaskının tarihi 17. 
yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır ve 
ilk olarak İtalyan baskı resimci Gio-
vanni Benedetto Castiglione tarafından 
uygulandığı bilinmektedir. Monobaskı, 
seramik yüzeylerde oldukça özgün ve 
çeşitli uygulamalara olanak tanımakta 
olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen atölyede, seramik 
yüzeylerde Monobaskı yöntemi hakkında 
teknik bilgiler verildi ve çeşitli deneysel 
uygulamalar gerçekleştirildi.

Dr. Gökhan Okur mARTfest Festi-
valinde Linolyum Oyma Yöntemi 
İle Baskı Çalışması Yaptı
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.Gökhan Okur

Yakın Doğu Ünİversİtesİ 
GSTF, ODTÜ’de temsİl edİldİ

Kuzey Kıbrıs’ta 
Eğitim Gören Tıp 

Öğrencileri IFMSA 
67. Toplantısında 
Temsil Edildi…

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 

ve Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören tıp öğrencilerini temsil 
etmek amacıyla IFMSA Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri 

Federasyonu’nun 67. Mart Toplantısı’na katıldı.
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Bilimsel Düşünce, Bilim Üretimi ve Alana Katkı gibi Olguların Hayata Geçirilmesini İlke 
EdinenYakın Doğu Üniversitesi Bu Bağlamda, Bilim Üretimi Konusunda Önde Gelen 

Araştırmacıları “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konulu Seminer Dizisine Konuk Ederek, 
Onların Başarıya Giden Yoldaki Deneyimlerinin Üniversitenin Akademik Kadroları ve 

Öğrencileri ile Paylaşılmasını Sağlamaya Devam Ediyor. “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” 
İsimli Konferans Dizisinin 7. Oturumunun Konuğu Kimya Alanında Kaliteli ve Orijinal 

Akademik Çalışmaları ile Dikkat Çeken Prof. Dr. İskender Yılgör Oldu.

Prof. Dr. İskender Yılgör; 
“Hayatta Diğer Tüm 
Zenginlikler Geçici Ama Bilgi 
Kalıcıdır.”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Bilim 
Üretmek İçin 100 Neden” isimli kon-
ferans dizisinde gerçekleştirdiği “Bilg-
inin Gücü” konulu seminerde konuşan 
Prof. Dr. İskender Yılgör, sunumuna 
Peter Drucker’ın “Tüm zenginliklerin 
kaynağı bilgidir” sözü ile başladı. Prof. 
Dr. İskender Yılgör konuşmasında 
bilginin, eğitim, deneysel çalışmalar 
ve gözlemler yoluyla aynı zamanda 
kişinin kendi yoğun çabası ile elde 
edilebileceğini, hayatta diğer tüm 
zenginliklerin geçici ama bilginin kalıcı 
olduğunu söyledi.

Bilim, bilimsel araştırma, bilgi üretimi 
ve başarı zinciri gibi konular hakkında 
konuşan Prof. Dr. İskender Yılgör, 
yeni bilgi üretmeden çok bu bilgiyi 
uygulamanın esas olduğu ve önem 
taşıdığını söylediği, kendi bilgi üreti-
mindeki amacının dünya’da var olan 
problemleri çözmek olduğu belirtildi.

Problemleri çözmek için ise çok ciddi 
ve hatasız bilimsel araştırmalar 
yapmak gerektiğini vurgulayan Prof. 
Dr. İskender Yılgör, kendi bilimsel 
araştırma yapma nedenlerinin, 
insanların yaşam kalitesini yükselt-
mek ve ekonomik kalkınma sağlamak 
olduğunu söyledi. Hiçbir yeni bilginin 
veya buluşun kalıcı olmadığını da 
sözlerine ekleyen Prof. Dr. İskender 
Yılgör, yeniliğin sistematik olarak 
devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. İskender Yılgör: 
“Başarı İçin Kaliteli Eğitim 
Şart!”
Başarı zinciri ile ilgili yaptığı 
açıklamalarda her şeyin iyi bir eğitim 
sisteminde iyi bir eğitim almakla 
başladığını kaydeden Prof. Dr. İskender 
Yılgör, kalitesiz bir eğitim sisteminde 
başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu 
belirtti. Eğitim sürecinde elde edilen 
bilgiler sonrası gerçekleştirilen bilim-
sel araştırmalardan yeni bilgi

Prof. Dr. İskender Yılgör 
Kimdir?
1951 yılında Mersin’de doğan 
İskender Yılgör, lisans eğitimini 1972 
yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
kimya bölümünde tamamladı. Aynı 
üniversitede 1974 yılında yüksek 
lisans, 1977 yılında ise doktora 
çalışmalarını tamamlayan İskender 
Yılgör, 1972-1982 yıllarında ODTÜ 
kimya bölümünde görev yaptı. 
1980-1985 yıllarında Virginia Tech 
Üniversitesi’nde (ABD) misafir 
araştırmacı olarak bulunan İskender 
Yılgör, 1985-1989 yıllarında ABD’de 
Thoratec Laboratories, 1989-1994 
yıllarında ise Goldschmidt Chemicals 
firmalarında Ar-Ge’den sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görev-
lerinde bulundu. İskender Yılgör, 
1994 yılında doçent olarak göreve 
başladığı Koç Üniversitesi’nde 1996 
yılından bu yana Profesör olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 2003 
yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü 
kazanan İskender Yılgör’ün ödülleri 
arasında, International Nonwovens 
Technical Conference, en iyi makale 
ödülü (1987) (ABD), SIEMENS, Bilim 
ve Teknoloji Ödülü, Koç Üniversitesi 
(1999), TOROS Rotary Kulübü, Bilim 
Ödülü (2004) ve American Chemical 
Society, Rubber Division, en iyi makale 
ödülü (2005) (ABD) yer almaktadır. 
Prof. Dr. İskender Yılgör’ün polimer 
kimyası ve teknolojileri konusunda 
Temmuz 2009 itibarıyla uluslararası 
bilimsel dergilerde yayınlanmış 73 
makalesi, yazarları arasında yer 
aldığı bir kitap ve 14 kitap bölümü 
bulunmaktadır. Prof. Dr. Yılgör’ün 
yayınları 2500 civarında atıf almıştır. 
Prof. Dr. Yılgör’ün ayrıca 8 uluslararası 
patenti bulunmaktadır. Prof. Dr. 
Yılgör’ün bilimsel araştırmaları 
polimer kimyası ve teknolojisi veya 
başka bir deyimle “plastikler” üzerin-
edir. Polimerler günümüzde çok geniş 
uygulama alanları olan malzemelerdir. 
Prof. Dr. Yılgör’ün geliştirmiş olduğu 
özgün polimerler, yapay kalp ve yapay 
damar yapımında, silahlı kuvvetlerin 
de kullandığı soğuk iklim giysilerinde, 
kırışmayan kumaş üretiminde, uzay 
ve havacılık gibi alanlarda uygula-
malar bulmuştur. Prof. Dr. İskender 
Yılgör 25.09.2009 tarihinden itibaren 
TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak 
görev yapmaktadır.

projesi ile ilgili yaptığı konuşmada merkez 
kapsamında bilimsel projelere katkı 
sağlamayı ve bu projelerle de topluma 
hizmeti öncelik olarak kabul ettiklerini 
ifade etti. Proje kapsamında sürdürülebilir 
adımların temelini oluşturmayı hede-
flediklerini belirten Altınay, engellilerin 
yaşamlarına hizmetin artırılması için hedef 
kitlenin tespit edilmesinin önem arz ettiğini 
vurguladı. Yakın Doğu Enstitüsü ile bu tür 
projelerde işbirliği içerisinde çalıştıklarını 
da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Altınay, 
yüksek öğretimde hem gönüllü hem de 
bilimsel adımların varlığının birçok toplum-
sal soruna ışık tutabileceğine inandığını 
söyledi.

Koldaş: Toplumsal Projelerin 
Alanla Bağdaşık Bilimsel Yöntem 
ve Yaklaşımlarla Örülmesi To-
plumsal Fayda Odaklı 
Verimliliklerini De Artıracaktır.
Proje kapsamında ülkedeki yaşamsal 
engellerin kaldırılması doğrultusunda 
sürdürülecek çalışmalara atıf noktası 
olacak bilimsel bir veri tabanı 
oluşturacaklarını vurgulayan Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, 
projenin ülkemizde politika üretme ve bu 
politikaları hayata geçirme bağlamında en 
önemli sorunlardan biri olan amaca dönük 
veriye sistematik erişim sorununa çözüm 
bulmayı amaçladığını ifade etti. Ülkede 
engelliler alanında olduğu gibi birçok 
alanda iyi niyetli çok sayıda çalışmanın 
gerçekleştirildiğinin altını çizen Koldaş, 
“Ülkemizde bir çok alanda bir çok kurum, 
kuruluş ve kişi daha iyi standartlara 
ulaşmamız ve yaşamsal engellerimizi 
aşabilmemiz için iyi niyetle çabalıyor. 
Ancak bu çaba sistemli ve eşgüdümlü bir 
hale getirilmedikçe sorunlara kalıcı çözüm-
ler üretmekten ziyade anlık sorunların 
çözümüne katkı sağlayabiliyor. Toplumsal 
yaşamımızdaki engellerin kaldırılabilmesi 
bağlamında kalıcı çözüme yönelik atılacak 
adımların ve geliştirilecek politikaların 
sürdürülebilir olabilmesi için bu iyi niyetli 
çalışmaların eşgüdümlü hale getirilerek 
hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu projeyi 
tasarlayıp uygulamaya koymamızdaki 
en önemli amaçlardan biri söz konusu 
çalışmaları gerçekleştiren tüm paydaşların 
faaliyetlerini planlarken ve hayata 
geçirirken alandan sağlanan bilimsel ver-
iler ortak paydasından hareket etmesine 
olanak verecek bilimsel bir veri tabanı 
yaratmaktı. Bilimsel yöntem ve yaklaşımlar 
ışığında oluşturacağımız bu veri tabanı tüm 
paydaşlara faaliyetlerini gerçekleştirirken 
ortak bir atıf noktası olacak. Böylece 
bireysel ya da kurumsal irdaeyle bir araya 
gelmekte zorlanan paydaşlar bile bilimsel 
verilerin ortak paydasında faaliyetlerini 
eşgüdümlü hale getirebilecekler. Bu gibi 
projeleri hayata geçirirken bizim temel 
hareket noktamız toplumsal projelerin 
alanla bağdaşık bilimsel yöntem ve 
yaklaşımlarla örülmesinin bunların 
toplumsal fayda odaklı verimliliklerini de 
artıracağına olan inancımızdır.” dedi.

üretildiğini, yeni bilgilerin, buluş, 
yenileşim (inovasyon) ve yeni teknolo-
jilerle uygulamaya dönüştürüldüğünü, 
bunun da toplumların ekonomi ve 
yaşam kalitesinde pozitif yönde 
gelişme ve beraberinde başarıyı 
getirdiğini söyleyen Prof. Dr. İskender 
Yılgör, bunun bir döngü halinde 
süreklilik arz ettiğini ifade etti.

Günümüzde Hemen Hemen 
Her Alanda Kullanımı Bulunan 
Polimerler
Sunumunda, uzun zincirler 
oluşturacak şekilde birbirine kimyasal 
bağlarla bağlanmış küçük mole-
küllerden oluşan yapılar olan ve 
günümüzde birçok kullanım alanı 
bulunan polimerlerden de bahseden 
Prof. Dr. İskender Yılgör, polimerlerin 
uygulama alanlarını şöyle sıraladı; 
Nanoteknolojiler, tekstil, inşaat, 
uzay-havacılık, otomotiv, sağlık-tıp, 
su arıtma, enerji, savunma, ambalaj, 
boya ve mikroelektronik. Polimerik 
kaplamalara da değinen Prof. Dr. 
İskender Yılgör, askeri kıyafet, çadır, 
spor ayakkabısı gibi ürünlerde su 
buharı geçiren, su geçirmeyen nefes 
alan tekstil kaplamaları olarak, uzay 
istasyonu ve uzay araçları için 
koruyucu kaplamalar olarak, bina ve 
otomobil boyaları, pencere camları, 
tekstil kumaşları, binaların damları, 
güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinde 
süper su itici ve buzlanmayı önleyici 
kaplamalar olarak, ayrıca kumaşların 
kırışmasını önleyici kaplamalar olarak 
polimerlerin karşımıza çıktığını ifade 
etti.

Polimerlerin biyomedikal alandaki 
kullanımından da söz eden Prof. 
Dr. İskender Yılgör, yapay kalp ve 
damarlarda, kontakt lenslerde ve 3 
boyutlu doku iskelelerinde kullanım 
alanı bulduğunu ifade etti.

Seminer katılımcılar tarafından 
yöneltilen soruların cevaplanmasının 
ardından, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt’un Prof. Dr. İskender Yılgör’e 
plaket takdimi ile sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
işbirliğiyle yürütülen “Engelsiz Toplumda 
Ulusal Veritabanı Oluşumu” projesi 
hakkında bilgi vermek amacıyla bir heyet 
KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a 
nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri kapsamında yürütücülüğünü Yakın 
Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra 
Altınay’ın yaptığı proje hakkında bilgi alan 
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, projenin 
ülke için öneminin altını çizdiği belirtildi. 
Projeye destek vermeye hazır olduklarını 
vurgulayan Baybars, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü’nü 
bu önemli projeyi tasarlayarak hayata 
geçirdikleri için kutladı. Toplantıda Yakın 
Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra 
Altınay ile Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) 
Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve YDE 
Projeler Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı 
hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: 
Önemli Bir Proje
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
tarafından kendilerine sunulan bilimsel 
araştırma projesi hakkında konuşan Bakan 
Baybars, ülkedeki kurumların etkin hizmet 
verebilmesinde ve somut politikaların 
şekillendirilmesinde veri toplamanın öne-
minin büyük olduğunu belirterek “Toplanan 
verileri, engellilere yönelik hizmetlerin etkin 
ve kalite verilmesinde sistemli bilgilere 
dönüştürmek, veri toplamayı bir mücadele 
aracı olarak kullanabilmemize bağlıdır. 
Bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
başlatmış olduğu bu proje çok değerlidir” 
dedi. Engelli bireylere hizmet verebilme 
noktasında bir veri tabanı oluşturmanın 
önemine dikkat çeken Bakan Bay-
bars, “Sosyal devletin görevi engelli 
vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak 
ve daha iyi hizmet sağlamaktır. Bilindiği 
üzere E-Devlet projesi bir süreden 
beridir devam etmektedir. Bu projenin 
de tamamlanmasıyla birlikte ayrım 
yapmaksızın tüm vatandaşlar kurumsal 
veri tabanlarına kolayca erişebilecektir. 
Ülkemizdeki engelli bireylerin ‘engelsiz’ 
veri tabanına kolayca erişmesi ve günlük 
yaşam pratiği içerisinde ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için hazırlanan 
veri tabanı oldukça önemlidir. Bu tür 
çalışmalara her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuz gibi gerekli iş birliklerine 
de açığız” diye konuştu.

Altınay: Bilimsel Temele Dayalı 
Toplumsal Projelerde Yer Almak 
Önemli Bir Vizyon
Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Zehra Altınay, engelsiz veritabanı

Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. İskender 
Yılgör’ü Konuk Etti

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Engelsiz Ülke İçin Bilimsel 

Veri Tabanı Projesine İçişleri 
Bakanından Tam Destek!

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Dekanlığı görevine getirilen Prof. 
Dr. İsmail Hakkı Mirici, eğitim fakül-
tesinin yenilenen fiziki koşulları ve 
güçlendirilmiş akademik özellikleriyle, 
akademik yönden zengin, uluslararası 
yeterliliğe sahip, yeterli bilgi ve 
deneyimle donatılmış, dünyayı tanıyan 
akademisyenler yetiştireceklerini 
söyledi.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Yakın 
Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 
yeni vizyonunu, eğitim anlayışları ve 
hedeflerini anlattı.

Prof. Dr. Mirici, yetiştirecekleri 
öğrencilerin sadece diploma ile mezun 
değil, sosyal, kültürel, felsefi, edebi, 
sanatsal derinliklere sahip, toplum 
değerleriyle barışık ve içerisinde 
yaşadıkları topluma katma değeri 
olabilen bireyler olmalarını önem-
sediklerini söyledi.

Eğitime Küresel Bakış Açısıyla 
Bakılıyor, İki Dilli Eğitim 
Modeli Uygulanacak
Yakın Doğu Üniversitesinin akademik 
koşulları, kurduğu fakülteler, çalışma 
standartları, gelişme özellikleri, 
uluslararası networku ve sağlanan 
imkanlarıyla büyük hedefleri olan 
aynı zamanda dünya üniversiteleri-
yle yarışabilecek nitelikte olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Mirici, vizyon 
edindikleri yenilikçi eğitim modeliyle 
dünyanın her yerinde öğretmenlik 
yapabilecek akademisyenler 
yetiştireceklerini anlattı.

“Eğitime küresel bakış açısıyla 
bakıyoruz” diyen Prof. Dr. İsmail 
Hakkı Mirici, “Dünyadaki en yeni 
uygulamaları eğitim öğretim 
programlarının içerisine yerleştirerek, 
öğrencilerimize en yeni eğitim 
vizyonuyla günün koşullarına uygun 
yenilikçi bir eğitim veriyoruz” dedi.

Dünyada artık iki dilli eğitimin trend 
olduğunu ve iki dilli eğitim veren 
okullara öğretmen yetiştiren bir eğitim 
fakültesi olmadığını belirten Prof. Dr. 
Mirici, kendilerinin uyguladıkları iki 

Genişletiliyor…
Özel okullarla da ikili anlaşmalar 
yaptıklarını açıklayan Prof. Dr. 
İsmail Hakkı Mirici, öğrencilere iş 
garantisi sağlayacaklarını söyledi. 
Prof. Dr. Mirici konuya ilişkin olarak 
şunları dile getirdi: “İkili anlaşma 
yapacağımız kurumlarla mezun olan 
öğrencilerimize kendi alanlarında iş 
imkanı sağlayacağız.”

Bilgiye Ulaşımı Kolaylaştıran 
Fiziksel Ortam Yaratılıyor
Öğrencilerin, akademik ve idari 
personelin bilgiye erişimini, iletişim 
ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel 
ve teknolojik ortam oluşturacaklarını 
da sözlerine ekleyen Prof. Dr. 
Mirici, Fen Bilimleri Laboratuarı 
oluşturacaklarını, mevcut Bilgisayar 
teknolojileri Laboratuarını da yeniden 
yapılandıracaklarını ve Güzel Sanatlar 
Atölyesi kuracaklarını söyledi.

Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disi-
plinleri ve diğer toplumsal bilimlerle 
etkileşim ve işbirliği içinde ulusal 
ve uluslararası kongre, sempozyum, 
panel, konferans, çalıştay ve benzeri 
toplantılar düzenleyeceklerini de 
dile getiren Prof. Dr. Mirici hizmet içi 
eğitimlerle de akademik personelin 
kalitelerini artıracaklarını ifade etti.

Sözlerinin sonunda, sadece ders 
anlatan ve ders alan bireyler değil, 
aynı zamanda sosyalleşen kültürel 
faaliyetleri paylaşan bir fakülte 
iklimi yaratmaya çalışacaklarını 
söyleyen Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Mirici, öğrencilerin eğitimsel sorunları 
tartıştığı, çözümler üretebileceği, 
kendilerini özgürce ifade edebilecekleri 
bir öğrenme ortamı geliştireceklerini 
belirtti.

şiddete son verilmesi vurgulanırken 
basında uzun süre yer alan ve tüm halkın 
kınadığı Özgecan olayına da yer ver-
ilerek ‘Kadına Şiddet’ vakası hatırlatıldı. 
Seyirciler de ‘Kadına Şiddete Hayır’ diyerek 
destek verdiler.

Sanata Destek Verilecek
Etkinlikle ilgili konuşan Yakın Doğu 
Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. 
Dudu Özkum Yavuz, üniversite bünyes-
inde sanat alanındaki tüm aktiviteleri 
destekleyeceklerini belirtirken sanata ilgi 
gösteren öğrencileri de böyle etkinliklerde 
görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

dilli eğitim programıyla bu okullara 
öğretmen yetiştireceklerini vurguladı.

Öğrenciler Üç Belge İle 
Mezun Olacak
Öğrencilerin Eğitim Fakültesinden 
üç belge ile mezun olacaklarının 
altını çizen Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mirici şunları anlattı: 
“Öğrencilerimiz sadece okudukları 
bölüm diplomasıyla mezun olmaya-
caklar. Meslekleriyle ilgili farklı 
alanlara yönebilecekleri sadece 
öğretmenlik değil, kendi branşlarında 
farklı iş alanlarında bulunabilecekleri 
nitelikler kazandıracağız. Mesela 
coğrafya öğretmenliği okuyan bir 
öğrencimizin iş olanağını Bilgisayar 
Teknolojileri ile birleştirerek topograflık 
veya klimatolog mesleğini icra 
edebileceği şekilde tasarlayacağız. 
Bunları gerçekleştirebilmek için de 
öğrencilerimiz Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi’nin düzenlediği sertifika ve 
kurslara katılabilecek. Bunun yanında 
öğrencilerimize uluslararası İngilizce 
öğretmenliği belgesi olan TESOL bel-
gesi alabilme olanağı da sunuyoruz. 
Bu birleştirilmiş eğitimler sonucunda 
öğrenciler fakültemizden diploma, 
YABEM belgesi ve TESOL olmak üzere 
üç belge ile mezun olmuş olacaklar.”

Öğrencilere Dünyanın Önde 
Gelen Üniversitelerinde 
Eğitim Alma Fırsatı
Yabancı üniversitelerle yaptıkları 
eğitim işbirlikleri kapsamında 
öğrencilerin dünya üniversitelerinde 
de eğitim alabileceğini belirten Prof. 
Dr. Mirici, bu sayede Yakın Doğu 
Üniversitesi merkezli dünyayı tanıyan 
akademisyenlerin yetişeceğini söyledi.

Amerika, Letonya, Slovakya, Tayvan 
başta olmak üzere birçok uluslararası 
üniversite ile prensipte anlaştıklarını 
ifade eden Prof. Dr. Mirici, bu 
anlaşmalar çerçevesinde lisansüstü 
programlarda master ve doktora 
öğrencileri bu üniversitelerden ders 
alabilecek ve bu aldıkları dersler 
trasnkirptlerine eklenecek.

Mezunlara İş Fırsatı Ağları 

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane 
Salon 4’de yer alan oyuna, Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’nın eşi ve Kadından 
Yaşama Destek Derneği Başkanı Meral 
Akıncı, Yalova Üniversitesi Rektörü Güler 
Alkan, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden 
İlkman ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanı Doç.Dr. Dudu Özkum Yavuz ile 
yoğun izleyicinin katılım gösterdi.

Sıradaki Ya Sensen? adlı oyun üniversite 
öğrencileri ile halk tarafından büyük bir 
ilgiyle izlendi. Tiyatro gösterimi boyunca, 
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 
kadınların toplumdaki değeri ve kadına

Dünyanın Her 
Yerinde Öğretmenlik 

Yapabilecek 
Akademisyenler 

Yetiştiriliyor

Yaşlılar Haftası’nda Özen 
Yaşlı Yaşam Merkezi’ni 
Ziyaret Ettiler

“Sıradaki Ya Sensen” Adlı 
Tiyatro Yakın Doğu 
Üniversitesinde Sahnelendi

sağlayan en değerli hazinemizdir. Yaşlılık, 
herkes tarafından saygı, sevgi, hoşgörü 
ve itibar görmenin istendiği, hassas 
bir dönemdir. Bu nedenle yaşlılarımızı 
toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı 
kalmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği 
gerçekleştirdik. Bu tür ziyaretleri sadece 
yaşlılar haftasında değil, her fırsatta 
tekrarlayacağız” Dedi.

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Önlisans 
Bölümü öğrencileri ise, gerçekleştirdikleri 
bu projede yer almaktan dolayı çok mem-
nun olduklarını kaydederken yeni projeler 
için heyecanlandıklarını belirtti.

Daha sonra etkinlik öğrencilerin yaşlılara 
çiçek takdimi, yiyecek ikramı ve müzik 
dinletisi ile sona erdi.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Önlisans Bölümü Öğretim Elemanları, 
bölüm öğrencileri ve Guda’s Entertain-
ment direktörleri İbrahim Guda ve Özcan 
Guda, Gazimağusa’daki Özen Yaşlı Yaşam 
Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Aksoy; Yaşlılık, Herkes Tarafından 
Saygı, Sevgi, Hoşgörü Ve İtibar 
Görmenin İstendiği, Hassas Bir 
Dönemdir.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Saç 
Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koor-
dinatörü Yeşim Üstün Aksoy;“yaşlılarımız 
geçmişimizin tecrübe ve birikimlerini 
yeni nesillere aktaran, kültürümüz ve 
değerlerimizi yarınlara taşımamızı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Sanat Kulübü 
tarafından Ruşen Mert Amanat’ın yazıp yönettiği “Sıradaki Ya 
Sensen?” Adlı tiyatro gösterisi sunuldu.
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Yakın Doğu Üniversitesi, Dubai’de Yük-
sek Teknoloji Koleji (HTC) tarafından 
organize edilen Bilim ve Mühendislik 
Teknolojisindeki Gelişmeler çoklu 
konferanslar (ASET 2018) serisinin bir 
parçası olan “Engineering Innovations 
in Healthcare International Confer-
ence” isimli konferansta temsil edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah 
kentinde düzenlenen konferansa, 
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 
öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Dilber 
Uzun Özşahin ve Yard. Doç. Dr. İlker 
Özşahin’nin davetli konuşmacı olarak 
katıldı.

Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin 
konferansta Yakın Doğu Üniversites-
inde özellikle iyi huylu veya kötü huylu 
kanserli hücrelerin teşhisinde karara 
varmak için geliştirilen ve yapay zeka, 
karar teorisi, fuzzy sistemleri yöntemi, 
nükleer tıp, radyoloji, patoloji ve 
daha birçok alana ışık tutacak “Fuzzy 
PROMETHEE” yöntemi ile ilgili bilgiler 
paylaştı. Yrd. Doç. Dr. Özşahin’nin 
‘Çok Kriterli Karar Verme Teknikler-
inde Fuzzy Promethee Yöntemi 
Kullanarak Nükleer Tıp Görüntüleme 
Tekniklerinden Alınan Görüntüleme 
Algoritmalarının Analizi’ isimli 
konuşması katılımcılar tarafından 
büyük ilgi gördü.

Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin’in ise, Mas-
sachusetts General Hastahanesi ve

potansiyel sağladığını anlatan Yrd. 
Doç. Dr. Özşahin, bu tekniklerle 
yapılan taramaların, bir tanı koymak 
için gereken en yararlı bilgiyi veya te-
davi belirlemesini sağlamakla beraber 
invazif olmayan işlemler ve ameliyat-
lardan daha ucuz olduğunu söyledi. 

Yrd. Doç. Dr. Özşahin, “Nükleer tıp 
tekniği sayesinde henüz 5 mm kadar 
düşük olan lezyonları görmek ve yerini 
belirlemenin mümkündür. Bu durumda 
biyopsi için son derece önemlidir. Ek 
olarak bu teknikler sayesinde terapi 
planlaması kolaylıkla yapılabilir. Yapay 
zeka ve karar verme teorileri teknikleri 
kullanılan bu çalışmada, nükleer tıp 
tekniğinde kullanılan görüntü elde 
etme tekniklerinde kullanılan birçok 
parametreyi, kompleks algoritmalar 
kullanarak başarıyla analiz edilmiştir” 
ifadelerini kullandı.

Genel Aneztezinin Beyin Üz-
erindeki Etkileri Araştırması 
Yankı Uyandırdı
Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin’in, Mas-
sachusetts General Hastahanesi ve 
Harvard Tıp Fakültesi ile ortak olarak 
yaptığı “Genel Anestezinin Beyin 
Fonksiyonu Üzerindeki Etkilerinin 
Araştırılması için microPET ile Küçük 
Hayvan Görüntüntüleme”isimli 
çalışması ise konferansta büyük yankı 
uyandırdı.

ve Tiyatro Kulübü işbirliği ile “Çanakkale’de 
Destansı Kardeşlik” tiyatro gösterimi 
yapıldı. Ali Birsen’in yazıp yönettiği 
“Çanakkale’de Destansı Kardeşlik” adlı 
tiyatro oyunu izleyicilere duygu dolu anlar 
yaşattı. Katılımcılar tarafından beğeni to-
playan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanat Toplumu Zenginleştirir
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum 
Yavuz, sanatın önemine değinerek, sanatın 
toplumsal bir çaba olduğunu belirterek, 
sanatın toplumdan gelip yine topluma 
döneceğini bu yüzden de toplumun değerli 
bireylerini yetiştiren üniversitede de sanata 
ve sanatçıya her dönem destek verileceğini 
söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Atatürk Eğitim 
Fakültesi hakkında merak edilenlerin 
sorulup bilgi edinildiği toplantıdan sonra 
Coğrafya Öğretmenliği Öğretim Görev-
lisi Uz. Abdusselam Tanışman eşliğinde 
Coğrafya Bölümü ziyaret edilerek burada iki 
üniversitenin Coğrafya Bölümü öğrencileri 
bir araya getirildi. Burada Uz. Abdus-
selam Tanışman, Coğrafya Öğretmenliği 
ve Coğrafya Bölümü programında yer 
alan dersler, yapılan coğrafik çalışmalar, 
Kıbrıs’ın siyasi coğrafyası, Kıbrıs adasında 
yaşanan siyasi sorunlar ile çözüm yolları, 
Kıbrıs açıklarında bulunan hidrokarbon 
yataklarının Doğu Akdeniz ve Kıbrıs siya-
setinde yaşatacağı gelişmeler hakkında 
detaylı bilgi verildi. Jeopolitik alanında 
uzman olan Dr. Alasdair Pinkerton, özel-
likle Kıbrıs adasının jeopolitik konumu ve 
burada bulanan hidrokarbon yataklarının 
önemi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Son olarak Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane’yi görme fırsatı bulan konuk 
ekip Kütüphaneden etkinlendiklerini 
belirterek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ayrıca, 
bu ziyaretin farklı üniversitelerin aynı 
bölümlerinde yer alan öğretim üyeleri ile 
öğrencileri arasındaki ilişkilerin güçlen-
mesine, öğretim üyelerinin ortak çalışmalar 
yaparak bilime katkı koymalarına yardımcı 
olduğu belirtildi. Her iki üniversitenin 
öğretim üyeleri, bu ziyaretlerin önümüzdeki 
dönemlerde de tekrar edilmesini 
kararlaştırdı.

Harvard Tıp Fakültesi ile ortak olarak 
yaptığı “Genel Anestezinin Beyin 
Fonksiyonu Üzerindeki Etkilerinin 
Araştırılması için microPET ile Küçük 
Hayvan Görüntüntüleme” isimli 
çalışmayı sundu. Yürütülen çalışmalar 
web of science’ta taranan IEEE 
Xplore’da yayınlanacak. 

Ortak Araştırma ve Öğrenci 
Değişim Programı Teklifi 
Yapıldı
Konferans sırasında Ajman Üniversi-
tesinden ve Sharjah Üniversitesi’nden, 
Yrd. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve 
Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin’e Yakın 
Doğu Üniversitesi ile ortak araştırma 
projeleri ve öğrenci değişim programı 
yapılması için özel bir teklif yapıldı.

“Fuzzy PROMETHEE” 
Yöntemiyle 5mm Kadar Küçük 
Lezyonlar Belirlenebilecek
Yrd. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin 
konfreansta sunduğu, Fuzzy PRO-
METHEE yöntemi kullanarak nükleer 
tıp görüntüleme tekniklerinden alınan 
görüntüleme algoritmalarının analizi 
çalışmasında, kullanılan teknikler 
sayesinde 5 mm kadar düşük olan 
lezyonları görmenin ve yerini belirle-
menin mümkün olabileceğini belirtti.

Pozitron Emisyon Tomografi, Tekli 
Foton Emisyon Bilgisayar Tomografisi 
gibi nükleer tıp tekniklerinin semptom-
lar ortaya çıkmadan önce en erken 
evrelerde hastalığı tanımlamak için

Anma etkinliği programına, KKTC Cum-
huriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, TC 
Lefkoşa Büyükelçiliği Müşavirleri, Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar 
Derneği Başkanı ve Yönetimi, bazı ocak ve 
parti başkanları, öğrenci teşkilatları, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü Başkanı 
ve Yönetimi, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat 
Derneği Başkanı ve Yönetimi, Ahıska 
Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı ve 
Yönetimi ile Yakın Doğu’lu Öğrenciler 
katılım sağladı.

Çanakkale Şehitlerini anma günü çer-
çevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane Salon 4’te yer alan etkinlikte, 
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı

Royal Holloway University of London 
Coğrafya Bölümü öğretim elemanları 
ile öğrencilerinin, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya 
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Şeniz Şensoy ve Öğretim Görevlisi 
Uz. Abdusselam Tanışman’ın daveti-
yle gerçekleştirilen buluşmada, farklı 
coğrafyalara mensup coğrafyacıların bir 
araya gelip kaynaşmasına vesile oldu.

Prof.Dr. İsmail Hakkı Mirici, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin Eğitim 
Vizyonu İle Ülke Ekonomisine 
Ve Gelişimine Olan Katkısından 
Bahsetti
Dr. Alasdair Pinkerton, Dr.Innes Keighren 
ve Araştırma Görevlisi Flora Parrott 
eşliğindeki 10 kişilik öğrenci grubu Atatürk 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Hakkı Mirici’nin konuğu oldular. Prof. 
Dr. Mirici gelen konukları makamında 
ağırlayarak; konuklara Yakın Doğu Üniver-
sitesi eğitim vizyonu ile ülke ekonomisine, 
gelişimine olan katkısından söz etti. 
Aynı zamanda eğitim alanında yaptıkları 
çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Mirici, 
ileride iki üniversitenin Coğrafya Bölümler-
inin ortak çalışmalara imza atarak bilime 
katkı koyabileceklerinin altını da çizdi.

Konuk Öğrencilere, Kıbrıs’ın 
Siyasi Coğrafyası, Kıbrıs 
Adasında Yaşanan Siyasi 
Sorunlar İle Çözüm Yolları 
Hakkında Detaylı Bilgi Verildi

YDÜ’nün Sağlık 
Alanında Çığır Açacak 
Projeleri Dubai’de 
İlgi Çekti

Çanakkale Şehitleri Yakın 
Doğu Üniversitesinde 

Anıldı

Royal Holloway University 
of London heyeti ağırlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından, Çanakkale 
Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Anma programı 

çerçevesinde sanal müze, kısa film ve tiyatro gösterimi yapıldı.

Ali Nesim’in hayatı, sanatı ve eser-
lerine bakıldığında onun Kıbrıs Türk 
edebiyatında oldukça önemli bir yeri 
olduğu ifade edilen bildiride, Nesim’in so-
syolojik, felsefi ve evrensel bakışı sayes-
inde Kıbrıs Türk edebiyatı kurumsallaşma 
yolunda önemli adımlar atıldığı ve ileriye 
taşındığı, bunun yanında doğaya olan 
saygı ve sevgisi Kıbrıs Türk toplumunun 
uyanışını sağladığı kaydedildi.

Nesim’in, özellikle araştırma kitapları 
ile karanlıkta kalmış birçok noktayı 
aydınlatmış ve birçok araştırma için 
temel oluşturduğu vurgulanan bildiride, 
yazarın öyküleri, şiirleri, denemeleri ve 
tiyatro eserleriyle Kıbrıs Türk edebiyatına 
önemli eserler kazandırdığı, bütün bu 
çalışmaları, araştırmaları ve yorumlarıyla 
Kıbrıs Türk edebiyatının varlığını 
daha da sağlamlaştırdığı ve bir öncü 
görevi üstlendiği anlatıldı. Ali Nesim’in, 
medenileşmenin ilk adımlarından biri 
sayılan kendini tanıma ve köklerine sahip 
çıkma konularında yaptığı çalışmalarla 
da Kıbrıs Türk kimliğinin kapsamını ve 
sınırlarını belirlemeye çalıştığı ve bu 
konuda önemli bir eksikliği doldurduğu 
dile getirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden ve dünyadan 
edebiyatçıları buluşturan, Kıbrıs Türk 
Edebiyatını her yönüyle ele alan 3’üncü 
Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve 
Edebiyatçıları Sempozyumu’nda temsil 
edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Yeniasır ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut sempozy-
umda, “Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle 
Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi” ve “Ali 
Nesim’in Kıbrıs Türk Kültürü İçerisindeki 
Yeri” isimli iki bildiri sundular. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. 
Burak Gökbulut aynı zamanda sempozyu-
mun bilim kurulunda da görev aldılar.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ve Türkiye, Azerbaycan, Bul-
garistan, Gagauzya, Moldova, İran, Kazak-
istan, Özbekistan, Polonya ve Rusya’dan 
edebiyatçıların, akademisyenlerin, 
bilim insanlarının, öğretim görevlilerinin 
katıldığı sempozyumda 67 bildiri sunuldu.

Kıbrıs Türklerinin Milli Şuurunun 
Şekillenmesi Anlatıldı…

Bu amaçla yürüttükleri çalışmalar 
kapsamında Kariyer Günleri’ni organ-
ize ettiklerini dile getiren Polatoğlu, 
kendilerine tavsiyeleriyle farklı ufuklar 
açacak hekimleri üniversitede misafir 
ederek onların hayat tecrübelerini 
doğrudan kendilerinden dinlediklerini 
ifade etti.

Poaltoğlu, kariyer günlerinin ilk 
etkinliğinde gerçekleştirilen söyleşide 
gerek sosyal duyarlılığıyla, gerekse 
meslek hayatıyla örnek olan Op. 
Dr. Banu Çiftçi’yi konuk ettiklerini 
söyleyerek, Çitfçi’ye teşekkürlerini iletti. 
Çitfçi, “Süreç içerisinde kendilerini 
destekleyen birliğin danışman öğretim 
üyesi Prof. Dr. Songül Vaizoğlu ile Yakın 
Doğu Üniversitesine de çok teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Kendi Başarı 
Hikayelerini Yazmalarına 
Temel Oluşmak Hedefleniyor
Kariyer Günleri’nin alanında uz-
man ve başarılı konuk katılımcılarla 
devam edeceğini belirten Yakın 
Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı 
Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, “Bu 
tarz etkinliklerin öğrencilerin başarı 
hikayelerinden beslenerek kendilerini iş 
hayatına hazırlamaları ve kendi başarı 
hikayelerini yazabilmeleri için bir temel 
oluşturacak, öğrencilerimizin eğitim 
hayatlarında edindiği yetenek ve becer-
ilerin farkına vararak, bilinçli şekilde 
iş hayatına atılmalarını sağlayacaktır” 
dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanlığı tarafından, iş hayatına 
atılmaya hazırlanan öğrenciler ile iş 
dünyası arasında bir köprü kurulması 
amacıyla düzenlenen kariyer günleri 
başladı. Bahar Dönemi sonuna kadar 
devam edecek olan Kariyer Günleri çer-
çevesinde farklı meslek gruplarından 
iş insanları öğrencilere tecrübelerini ve 
başarı hikayelerini aktaracak.

Öğrencilerin iş tecrübelerini 
birinci ağızdan dinleyerek kariyer 
planlarını yapmalarını ve staj ve iş 
başvurularında bulunabilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlenen kariyer 
günlerinin ilk etkinliğinde, tıp alanında 
konuşmacı olarak Op. Dr. Banu Çiftçi 
konuk oldu.

İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen, başta Tıp Fakültesi ve 
Tıp Öğrencileri Birliği olmak üzere farklı 
fakültelerden 250’yi aşkın katılımcının 
yer aldığı etkinlikte, Op. Dr. Banu Çiftçi 
“Hekimlik Sanatı” üzerine bir konuşma 
yaparak, geleceğin hekim adaylarına 
tavsiyelerde bulundu.

Farklı Ufuklar Açacak 
Hekimler Davet Edilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri 
Birliği adına görüşlerini belirten Birlik 
Başkanı Enes Polatoğu, hekim adayı 
arkadaşlarını en iyi konuma getirmek 
için çalıştıklarını söyledi.

Sempozyumda sunulan, “Süleyman 
Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz 
Sömürge Yönetimi” adlı bildiride, Süley-
man Uluçamgil’in Kıbrıs Türklerinin milli 
şuurunun şekillenmesinde önemli bir rol 
oynadığı vurgulandı. 

Sunulan bildiride, Tanzimat ve Milli Ede-
biyat dönemlerinde, edebiyatta toplumu 
bilinçlendirme görevi verildiği belirtilerek, 
o dönemlerin ürünü olan eserlerin ait 
oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, 
ülkenin tarihi süreç içerisinde geçirmiş 
olduğu aşamaları ayrıntısına kadar 
yansıttığı kaydedildi. Bu durumun Süley-
man Uluçamgil’in eserleri için de karak-
teristik bir nitelik arz ettiği dile getirilen 
bildiride, şairin kaleme aldığı eserlerin 
birçoğunda İngiliz Sömürge Yönetimine 
olan tepkisini dile getirdiği ve Kıbrıs Tür-
klerinin milli şuurunun şekillenmesinde 
önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk Edebiyatının 
Kurumsallık Kazanmasında Ali 
Nesim’in Etkisi Konuşuldu
“Ali Nesim’in Kıbrıs Türk Kültürü 
İçerisindeki Yeri” isimli bildiri de ise, Ali 
Nesim’in çalışmaları, araştırmaları ve 
yorumlarıyla Kıbrıs Türk edebiyatının 
varlığını sağlamlaştırdığı ve 
kurumsallaştırdığı anlatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Kıbrıs Türk Edebiyatı 
ve Edebiyatçıları 
Sempozyumunda 
Temsil Edildi

Mesleklerdeki Başarı 
Hikayeleri Yakın Doğu 
Üniversitesi Kariyer 

Günlerinde Anlatılıyor
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Son periodun başında McBride ve Bahar 
Çağlar ile Yakın Doğu Üniversitesi farkı çift 
hanelere çıkardı (59-48).Eldenbrink’in 3 
sayısı ile son 4 dakikaya girilirken farkı 
16 sayıya (68-52) çıkaran Yakındoğu Üni-
versitesi Beşiktaş’ın maç boyunca yaptığı 
13 top kaybını iyi değerlendirip maçtan da 
72-59 galip ayrılan taraf oldu.

Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesinde; 
QuanitraHollingsvorth, 12 sayı, 12 
ribaunt,CourtneyVandersloot 12 sayı, 
7 ribaunt, 13 asist, 3 top çalma, Elin 
Eldebrink 11 sayı, JantelLavender 11 
sayı, 10 ribaunt, Cansu Köksal 9 sayı, 4 
ribaunt, 2 top çalma, Kayla McBride 11 
sayı, 4 ribaunt, Bahar Çağlar 4 sayı, 4 
ribaunt, Olcay Çakır Turgut 2 sayı, 4 asist 
ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Beşiktaş’ta; TyroneBernıceMosby 
1 4sayı, 5 ribaunt, 3 asist, IVA 
Radosavljevıc 15 sayı, 12 ribaunt, Erıca K 
Wheeler 13 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Kübra 
İmren Siyahdemir 6 sayı, Sevgi uzun 5 
sayı ile oynadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 24. 
Haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk 
eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı, maçı 72-59’luk skorla 
kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçla 
galibiyet sayısını 22’ye çıkararak ligdeki 
liderliğini devam ettirirken, Beşiktaş da 
ligde 9’uncu mağlubiyetini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa 
Spor Salonu’nda oynanan maçta, rakibine 
asist ile ribauntlarda üstlük sağlayan 
ve8 top çalma elde eden Yakın Doğu 
Üniversitesi, QuanitraHollingsvorth, Cansu 
Köksal, CourtneyVandersloot, JantelLav-
ender, Elin Eldebrink beşiyle parkeye çıktı. 
Maçın en skorer ismi Beşiktaş’tan IVA 
Radosavljevıc 15 sayı olurken, Yakın Doğu 
Üniversitesinde CourtneyVandersloot12 
sayı, 13 asist, QuanitraHollingsvorth, 12 
sayı, 12 ribaunt, JantelLavender de 11 
sayı, 10 ribaunt ile doubledoubleyaptılar. 
Maçta periyotlar 19-22, 32-34, 55-48 ve 
72-59 tamamlandı.

İlk periyotta oynadığı etkili oyunla 
Beşiktaş üstünlüğü sağlanan maçta, 
geriye kalan iki periyotta oyuna ağırlığını

Elde edilen başarının arkasında 
destekleyici oyuncuların olduğunun 
altını çizen Nilsen, takımın Euroleague-
Women en iyi uzun rotasyona sahip 
olduğunu söyledi.

Paul Nilsen: “Destekleyici oyuncular 
olmasaydı Yakın Doğu Üniversitesi 
bu kadar başarılı olamazdı. İnatçı 
Elin Eldebrink’in rolünü, yeniden 
gençleşmiş Türk forvet Bahar Çağlar’ı 
yok sayamazsınız. Sonrasında uzun 
rotasyonuna baktığınızda, kulübün 
elindeki rotasyon Euroleague Women’da 
en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Ann 
Wauters, Quanitra Hollingsworth, 
Sandrine Gruda ve Jantel Lavender 
ile bundan daha heybetli ve tecrübeli 
olunamazdı. Bu isimleri yüksek sesle 
söyleyince, Yakın Doğu Üniversitesi 
muhtemelen en iyi uzun opsiyonlarına 
sahip” sözlerini kullandı.

“Kadrosu Kıskanılan Maestro 
Bir Koç Zafer Kalaycıoğlu”
Takım başantrenörü Zafer 
Kalaycıoğlunu veteran maestro olarak 
değerlendiren Paul Nilsen diğer 
takımlar tarafından kıskanılabilecek 
bir kadroya sahip olduğunu, sorunları 
ve egoları dengelemede başarılı bir iş 
çıkarttığını da sözlerine ekledi.

“Peki ya koç Zafer Kalaycıoğlu hakkında 
ne demeli?” ifadelerini kullanan yazar, 
“Diğer lider takımların koçları kadar 
ilgi görmese de, veteran maestro 
sessizce işini yapıyor. Geçen sezon 
Yakın Doğu Üniversitesinin EuroCup’ı 
kazandığı maçı izleme şerefine şahit 
olduğumda ve bulunduğum bazı 
idmanlarda oyuncularıyla olan müthiş 
ilişkilerini gördüm. Kadrosu diğer 
takımlar tarafından kıskanılabilir, fakat 
bu yetenek havuzu kendi sorunları ve 
egoları ile gelmekte ve bunu dengeleme 
konusunda çok iyi bir iş başardı Zafer 
Kalaycıoğlu” dedi.

Paul Nilsen yorumlarını, “Aklımızdaki 
bu bilgilerle ve en iyi uzun rota-
syonu ile belki de en iyi kısa artı 
forvet kombinasyonu ve de muazzam 
etkileyici bir koç elimizdeyken, neden 
UMMC’nin favori olduğunu söyledim 
ki? MayaMoore ve AlbaTorrens’i 
karşınıza almak zordur, fakat şu an 
biraz şüpheye düştüm. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin önünde büyük bir fırsat 
var. Eğer Yakın Doğu Üniversitesi final 
four’da ilk kez bulunmasına rağmen, 
2018 Euroleague kupasını alırsa, bunu 
kimse sürpriz olarak adlandıramaz” 
sözleriyle tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesinin neden final 
four’u kazanacağına inanabileceğini 
ifade eden tecrübeli basketbol yazarı, 
kazanabilmenin arkasında güçlü bir 
momentum, üst düzey oyuncular, ön 
saha rotasyonuna sahip uzunlar, en iyi 
kısa fovet kombinasyonu ve etkileyici 
bir koç olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesini yeni süper 
güç olarak niteleyen Paul Nilsen, 
takımın Euroleauge’de çaylak olmasına 
rağmen ilk denemesinde kupayı 
kazanabileceğinden söz ederek, Yakın 
Doğu Üniversitesinin final four’da iki 
maçı da kazanabilmeleri için çok iyi bir 
durumda olduğunu söyledi.

Mıknatıs Gibi Çektikleri 
Kupalarla Tarih Yazıyorlar
Yakın Doğu Üniversitesinin neden 
şampiyon olacağına dair nedenleri 
sıralayan Nilsen şunları kaydetti: “Bu-
nun için çokça sebep mevcut, birin-
cisi arkalarına aldıkları momentum. 
Kupaları mıknatıs gibi çekerek tarih 
yazıyorlar. İki Türkiye Şampiyonluğu, 
Türkiye Lig Şampiyonluğu, 25. 
Cumhurbaşkanlığı Kupası ile geçen 
sezonki EuroCup şampiyonluğu. Dur-
durulamaz bir yükselişte olduklarının 
göstergesi ve göz kamaştırıcı ilk sezon 
maceraları bunu kanıtlar nitelikte.

Şutör ve Guard pozisyonunda 
En İyi Skorerler Oyunculara 
Sahipler 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı oyuncularından 
da bahseden Paul Nilsen, Courtney 
Vandersloot ile Kayla McBride’ın en iyi 
ikili olduğuna dikkat çekerek, yıkıcı bir 
ortaklıkları olduğundan söz etti. Nilsen 
şu şekilde konuştu: “İkisini de çok üst 
düzey oyuncu olarak sınıflandırıyorum. 
Vandersloot muhtemelen hayatının 
en iyi sezonunu geçiriyor, kariyer-
inin en iyi basketbolunu oynuyor ve 
istatistikleri havalı. Maç başına 9.3 
asist ortalamasıyla turnuvanın lideri 
durumunda. Bir maçta en çok asist ya-
pan oyuncu sıralamasında ilk 4 sıraya 
sahip. Diğer taraftan McBride kısa 
forvet veya şutör guard pozisyonunda 
Euroleague normal sezonunun en iyi 
skoreriydi. Hücum gücü inanılmaz. 
Esas güç ise ikisinin de tam akış ile 
oynadıkları zaman geliyor.

Eğer önümüzdeki ay bu başarı 
Sopron’da gerçekleşirse, başarı için 
bütün şanslara sahipler. Yıkıcı bir 
ortaklıkları var. Heyecan verici ve 
dinamik bir ikililer ayrıca daha geniş bir 
açıdan baktığımızda kadın basket-
bolundaki yeteneklerin reklamı adına 
müthişler.”

Destekleyici Oyuncular ve 
Uzun rotasyonun desteği 
Başarının Kaynağı

koyan Yakın Doğu Üniversitesi, hücumda 
iyi organize olarak ve iyi savunma 
yaparak evinde galibiyete ulaştı.

Karşılaşmanın başında skor eşitliğini iki 
takım da bozamazken 2. dakika (4-4), 
4. dakika (8-8) geçildi. EricaWheleer’ın 
skora katkısını arttırması ve Kübra 
Siyahdemir’in 3 sayılık basketi ile 0-7 seri 
yakalayan Beşiktaş çeyreğin sonuna 3 
dakika kala 12-20 öne geçti. Yakın Doğu 
Üniversitesi Lavender ve Cansu ile cevap 
verince ilk periyot 19-22 Beşiktaş’ın 
üstünlüğü ile sona erdi.

İki takımında savunma direncini ön plana 
çıkardığı ikinci periyot 13-12 gibi kısır bir 
skorla geçince soyunma odasına önde 
giden Siyah-Beyazlılar oldu (32-34). İkinci 
yarının başında Eldenbrink ve Cansu’nun 
sayıları ile Yakın Doğu Üniversitesi öne 
geçti (37-35).

Maçtaki skor çekişmesi 3. çeyreğin 5. 
dakikasına kadar sürdü (42-41). Bu daki-
kadan sonra McBride ve Vandersloot’un 
uzak mesafeli isabetleri ile Beşiktaş 
savunmasını uzaktan vuran Yakındoğu 
Üniversitesi 3. çeyreği 55-48 önde kapadı.

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Kara Kartalları 
Yine Uçurmadı

“YDÜ’nün 
Euroleuage Kupası’nı 

Kazanması Sürpriz 
Olmaz”
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