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YDÜ Veteriner Fakültesi 
“Balı Koru Sev” projesine 
katıldı

Şevki Kıralp’in kitabı tanıtıldı

Geleceğin sanatçılarını
belirleme sınavı

RİO Olimpiyatlarına damga
vurdular!

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi akademisyenleri “Balı Koru 
Sev” projesi çerçevesinde düzenlenen 
bölgesel arıcılık eğitimleri programına 
katılarak arıcılara eğitim verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Bölümü Öğretim Üyesi Şevki KIRALP’ın 
“Başpiskopos Makarios ve Kıbrıslı 
Rum Milliyetçiliği: Bir Lider, Siyaseti 
ve Ötekileri” başlıklı kitabı, Mağusa’da 
Khora Kitapevi’nde tanıtıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi, geleceğin en çok tercih 
edilen meslekleri arasında gösterilen 
Grafik Tasarım Bölümü yanı sıra Plastik 
Sanatlar (resim, heykel, seramik) bölüm-
lerinde eğitim görecek öğrencilerinin sevi-
ye belirleme sınavı 7 Eylül 2016, Çarşamba 
günü, saat 10:00’da yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımından altı oyuncu 2016 Rio Olimpiyat 
oyunlarında ülkelerinin milli basket-
bol takımında forma giyerek, ülkelerini 
başarıyla temsil ettiler.

En son kitap alımları ile 1.5 milyona 
ulaşan Yakın Doğu Büyük Kütüphane 
aynı zamanda dijital ortamda erişim 
imkanı tanıdığı yüzlerce veri tabanı ile 
milyonlarca belgeye anında ulaşma 
olanağı veriyor. Ülkemizin en büyük 
kütüphanesi olma özelliğini taşıyan 
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane, 1.5 milyon kitap ve 500 
milyonu aşan belge ile öğrencilere ve 
Kıbrıs toplumuna akademik dönemde 
7/24 aralıksız hizmet veriyor.

Geleneksel Kütüphanecilik 
Değerleri ile Geleceğin Bilgi 
Teknolojilerini Birleştiren 
Anlayış
Geleneksel kütüphanecilik anlayışının 
temel ilkelerini ve değerlerini muhafaza 
ederken bu hizmetlerin dışında özel bilgi 
erişim ihtiyaçlarını gidermeye yönelik 
yenilikçi projeleri de hayata geçiren 
Büyük Kütüphane’de binlerce belgesel, 
müzik, ve film DVD’sinin bulunduğu 
görsel medya kütüphanesi, bu DVD’lerin 
ve diğer görsel bilgi malzemesinin 
seyredilebileceği kabinler, grup 
çalışma odaları, engellilere yönelik özel 
hizmet birimleri, dijital bilgi depolama 
merkezleri yer alıyor. Geleceğin bilgi 
teknolojilerini de kullanan YDÜ Büyük 
Kütüphane’de 500 milyonun üzerinde 
dijital ve basılı belge bulunuyor. 
Dijital ortamda erişim imkanı tanıdığı 

veritabanları ile bilgiye en kolay yoldan 
ulaşma imkanı sağlayan Büyük 
Kütüphane’nin kullanıcıları kütüphane 
sayfasında veritabanlarına bir tıklama 
ile ulaşıp farklı konularda milyon-
larca akademik dergiye, raporlara, 
makalelere, gazetelere ve belgelere 
erişerek istedikleri konularda detaylı 
bilgiye sahip olabiliyorlar.

Konferans salonları ile ulaşılan bilginin 
paylaşıldığı uluslararası ve ulusal 
bilimsel toplantılara, çalıştaylara, sem-
pozyumlara ve panellere ev sahipliği 
yapan Büyük Kütüphane aynı zamanda 
toplumun görsel bilincini pekiştirmeye 
ve görsel bilgi düzeyini artırmaya yöne-
lik sergilerin düzenlendiği bir merkez 
olarak ön plana çıkıyor. Kütüphanenin 
nadir eserler kolleksiyonunda Kıbrıs ve 
dünya tarihine tanıklık eden yüzyılların 
birikimini okuyucular ile buluşturan 
nadide eserler de dikkat çekiyor.

Dünyanın Ulusal 
Kütüphanelerindeki Kitap ve 
Belge Sayısına Denk
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphane ulaşmış olduğu 1.5 milyon 
kitap sayısı ile dünyanın birçok ulusal 
kütüphanesinden fazla kitaba erişim 
imkanı sağlama kapasitesine erişti. 
Geçmişte kendisine Türki Cumhuri-
yetlerin Milli Kütüphanesi sıfatı

atfedilen Büyük Kütüphane dijital 
ve basılı ortamda erişimine imkan 
sağladığı 500 milyonun üzerinde 
doküman ve kaynakla dünyanın sayılı 
üniversite kütüphanelerinin arasında 
yer alıyor.

KKTC’de Yeni Bir Çoklu Bilgi 
Portalı: Türkçe ve İngilizce 
Hukuk Veri Tabanları
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphanesi 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 dökümanına erişime olanak 
tanıyan HeinOnline veri tabanı; İngiliz 
hukukunun tüm dava, yasa vb belgeler-
ine erişim imkanı sağlayan Westlaw 
veritabanı ve tüm dünyadaki deniz ve 
deniz ticaretine ait yasalar, davalar ve 
belgeleri içeren Law Maritime of Com-
mercial veritabanı yer alıyor.

Tümer GARİP: Büyük 
Kütüphane Bilgi Çağının 
KKTC’deki Sembolü
YDÜ Büyük Kütüphane’nin 2005 yılında 
açıldığında 500.000 kitaba sahip 
olduğunu belirten Büyük Kütüphane 
Müdürü Tümer GARİP,  Büyük 

Kütüphane’nin yıllar içinde üniver-
sitenin geleceğe dönük vizyonu ve 
toplumun bilgi ihtiyaçları doğrultusunda 
büyüdüğünü vurguladı. Bu büyümenin 
planlı ve vizyonel bir büyüme olduğunun 
altını çizen GARİP, “Belli bir planlama 
ve toplumsal bilgi ihtiyaçları çerçeves-
inde üniversitemizin ve ülkemizin bilgi 
ihtiyacına koşut önemli bir büyüme 
gerçekleştirdik. Bugün üniversitemiz 
CERN gibi bir çok uluslararası projede 
yer alıyor ve ülkemizi onurla temsil 
ediyorsa bunda süper bilgisayarımızın 
ve innovasyon altyapımızın yanısıra 
Büyük Kütüphanemizde vücut bulan 
bilgi altyapımızın da çok önemli bir 
payı vardır. Bilgi erişimi ve organizasy-
onu konusundaki yenilikçi hizmetleri 
ve özgün çalışmaları ile KKTC’deki 
kütüphanecilik anlayışında yeni bir say-
fa açan kütüphanemiz bugün ulaşmış 
olduğu 1.5 milyon kitabın yanısıra en 
yeni bilgi teknolojilerini ve kaynakları 
bünyesinde bulundurmaktadır. Üniver-
sitemizin ve ülkemizin bilgiye erişim ko-
nusunda en güvendiği kaynak merkezi 
olan kütüphanemiz bu sorumluluğunun 
bilinciyle uzun dönemli bir planlama ile 
bilinçli ve istikrarlı büyümesine devam 
edecektir” dedi.

DETAYLAR 3’te

DETAYLAR 2’de

DETAYLAR 4’te

DETAYLAR 4’te

Kitap sayısı 
1.5 milyona ulaştı!

YDÜ BÜYÜK KÜTÜPHANE’DE

Ülkemizin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi 
Büyük Kütüphane, 1.5 milyon kitap ve 500 milyonu aşan belge ile öğrencilere ve 

Kıbrıs toplumuna akademik dönemde 7/24 aralıksız hizmet veriyor.
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D
elft  Teknoloji 
Üniversitesi’nde 
17- 21 Temmuz 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 

konferansa, dünyanın dört bir 
yanından gelen 460 şehir plancısı, 
mimar, tarihçi, sosyolog; akademisy-
enler ve araştırmacılar ile doktora 
öğrencileri 3 gün boyunca deneyim-
lerini ve çalışmalarını paylaşarak, 
sağlıklı planlamalar için ileriye dönük 
öngörüler yapmaya çalıştılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlik 
Fakültesi’nden yapılan açıklamada, 
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Huriye 
GÜRDALLI’nın konferansa Kıbrıs’tan 
katılan tek akademisyen olduğu 
belirtildi.

Ana temasının tarih boyunca 
kentlerin doğal ve insan yapımı krizlere, 
savaşlara, sömürge idareleri karşısında 
gösterdiği direnç ve esneklik olan 
konferansa, Yakın Doğu Üniversitesi 
İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Huriye GÜRDALLI, ‘Bölünmüş 
Kentlerdeki Çatışma Alanının Mekansal 
ve Sosyal Dönüşümü: Lefkoşa Ara 
Bölge’de Kentsel Yaranın İyileşme 
Süreci’ isimli bildirisi ile katılarak 
sunum yaptı.

Lefkoşa master planı 
uluslararası platformda 
anlatıldı
Yrd. Doç. Dr. GÜRDALLI, bölünmüş 
kentlerdeki planlama çalışmaları 
çerçevesinde, Lefkoşa Ara Bölge’de 
uygulanan planlama çalışmalarını 
örnekleyerek; Lefkoşa Master Plan, 
Yeni Vizyon Projesi ve Dayanışma 
Evi sürecindeki planlama deneyimini 
aktardı ve planlamanın başarısında 
sivil toplum örgütleri ile iki taraftan 
halkın planlamaya dahil edilmesinin 
önemini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI 

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Türkçe 
Hazırlık Okulu tarafından 2015-
2016 Öğretim yılı Yaz döneminde 
Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 
Başlangıç Düzeyinde düzenlenen (A1) 
Yabancılar İçin Türkçe kursuna katılanlar 
sertifikalarını aldılar.

Kurs, 4 hafta boyunca haftada 15 saat, 
toplam 60 saat olarak kısa dönemli 
eğitim programları alanlarında uzman 
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri 
tarafından verildi. Kursu Yakın Doğu Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyeleri Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT, 
Türkçe Hazırlık Okulu Müdürü Doç. Dr. 
Esra KARABACAK yürüttü.

Prof. Dr. KARABACAK: “Türkçe 
Eğitim Programlarına ilgi her 
yıl artarak devam ediyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve YDÜ Türkçe 
Hazırlık Okulu Müdürü Doç. Dr. Esra 
KARABACAK Yabancılar İçin Türkçe 
eğitim programlarına ilginin her yıl 
artarak devam ettiğini belirtti. Doç. Dr. 
KARABACAK konuyla ilgili açıklamasında 
“Kurslarda, Türkçenin temel kuralları 
ile okuma yazma anlama teknikleri ile 
pratik ve uygulamalı çalışmalar yapılarak 
uluslararası geçerliliği olan ders kitapları 
kullanılmaktadır. Ayrıca tüm konular 
öğretim elemanları tarafından hazırlanan 
ders notları ile desteklenmektedir. 
Böylece öğrenciler sadece bir ders 
kitabını takip etmekle kısıtlanmazlar, 
ek malzeme ile öğrendiklerini pekiştirip 
pratik yapma olanağı bulurlar. 
Kurslarda kullanılan okuma ve dinleme 
parçalarında Türk Kültürünü ve 
özellikle de eğitim gördükleri Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtan 

içerikler bulunmaktadır. Kursta, bir 
dilin konuşarak, dinleyerek, anlayarak, 
yazarak ve okuyarak öğrenileceği 
vurgulanmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: 
Türkçe Eğitiminde ve Diğer 
Eğitimlerimizde Olduğu Gibi 
Yaşamın İçinde Yaşam Boyu 
Öğrenme Felsefesini Hayata 
Geçiriyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi (YABEM) Müdürü Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ, uluslararası öğrencilere 
ve Türkçeyi öğrenmek isteyen ana dili 
başka bir dil olan tüm katılımcılara 
Türkçe’yi en son pedagojik yöntemlerle 
ve hayatın içinden uygulamalarla öğreten 
programları hayata geçirdiklerini ifade 
etti. Yaz döneminde hayata geçirilen bu 
eğitim programının Yakın Doğu Üniver-
sitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin değerli 
öğretim üyeleri tarafından yürütüldüğünü 
kaydeden Doç. Dr. KOLDAŞ, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde verilen nitelikli dil 
eğitimlerinin katılımcılara dünyayı başka 
bir dille ve farklı bir bakışla idrak etme 
ve kendilerini öğrendikleri dilin kültür 
ve düşün dünyasında betimleyerek 
dışavurma imkanı sağladığını vurguladı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi olarak her yıl olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda 
80’e yakın eğitim programının toplumun 
değişik kesimlerinin ve öğrencilerin ilgi-
sine sunulacağını belirten Doç.Dr. Koldaş, 
Kıbrıs’ta yaşam boyu eğitim felsefesinin 
özümsenmesi ve hayata geçirilmesi 
doğrultusunda yürütmekte oldukları 
eğitim ve sertifika programlarının 
gerek Kıbrıs Türk halkı gerekse Kıbrıs’ta 
yaşayan diğer ülke yurttaşlarının yoğun 
ilgisiyle karşılanmasından duyduğu 
mutluluğu da dile getirdi.

kaygılar ve göçler neticesinde 
karşı karşıya olduğu problemler, 
kentlerin buna karşın direnme gücü ve 
planlamanın bu esnekliği yaratmadaki 
yerini tartışmaya devam etmek üzere, 
18. Uluslararası Planlama Tarihi 
Konferansı’nın 2018’de Japonya’nın 
Yokahama kentinde yapılacağının 
ilanı ile tamamlandı. 18. Uluslararası 
Planlama Tarihi Konferansı’na Yakın 
Doğu Üniversitesi de davet edildi.

Heterotopia Yayınları’ndan çıkan, önsözünü 
Kıbrıs Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi 
Dekanı Niyazi KIZILYÜREK’in yazdığı, kapak 
tasarımını Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Fatoş MİRALAY’ın 
hazırladığı kitabın tanıtım etkinliğinde 
moderatörlüğü Khora Kitapevi adına Münür 
RAHVANCIOĞLU yaptı. Konuşmacılar Niyazi 
KIZILYÜREK ile kitabın yazarı Şevki KIRALP 
oldu.

“Makarios Kıbrıs’ta Son Sözü Rum 
Halkının Söylemesinden Yanaydı”
Kitabını tanıtırken konuşan Yakın Doğu 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Şevki KIRALP, Makarios’un Kıbrıslı 
Türkleri 1974’e kadar sıradan bir azınlık 
olarak gördüğünü ve iki toplumun eşit siyasal 
statüde olmasından rahatsız olduğunu, bunu 
Kıbrıslı Türklerin haddinden fazla hak elde 
etmesi olarak yorumladığını ifade etti. 1950’li 
yıllarda Enosis için Self-Determinasyon 
talebinde bulunan Makarios’un, adada “Rum 
çoğunluğun sözü geçmelidir” yaklaşımıyla 
hareket ettiğini söyleyen Kıralp sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Makarios 1960 Cumhuriyeti 
kurulduğu zaman devletin iki toplumlu bir 
güç-paylaşımı ilkesine dayanmasından 
rahatsızdı. Kıbrıs’ta son sözü Rum halkının 
söylemesinden yanaydı. 1963 yılında 
anayasayı değiştirmeye çalışmasının 
sebeplerinden biri buydu. 1968 yılında 
başlayan barış sürecinde Kıbrıs Türk tarafı 
veto haklarının sınırlandırılmasını kabul 
etti, ancak Türk bölgeleri için yerel yönetim 
özerkliği talep etti. Başpiskopos yerel 
yönetimde özerklik fikrine şiddetle karşı 
çıktı ve 1974’e kadar görüşmeler bir çözüm 
üretemedi. Makarios bunun yanında Yunan 
hükümetlerinin Kıbrıs siyasetine müdahale 
etmesinden de rahatsızdı. Onlara da Kıbrıs’ta 
son sözü Rum halkının söyleyeceğini ifade 
ediyordu. Yunan hükümetleri ise Makarios’un 
Atina’yı dinlememesinden rahatsızdı. Sadece 
Yunan Cuntası değil, sivil hükümetler de 
Makarios’un Atina karşısındaki tavrını tepki-
yle karşılıyordu. Atina-Makarios kavgaları 15 
Temmuz 1974 darbesine kadar devam etti”.

“Makarios Din İle Siyaset Arasında 
Gidip Geldi”
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kıbrıs 
Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Niyazi KIZILYÜREK, Başpiskopos Makarios’un 
Helen-Ortodoks değerleriyle ve Bizans 
gelenekleriyle bezenmiş bir dünya görüşüne 
sahip olduğunu, bundan dolayı da siyasi 
kariyeri boyunca kilise ile siyaset arasında 
kaldığını ifade etti. KIZILYÜREK daha sonra 
şu açıklamayı yaptı: “Makarios Enosis’i 
Helen-Ortodoks değerlerini yüceltmek için 
benimsemişti. Yunanistan’ı Enosis’i destekle-
meye zorlamak için EOKA’nın kurulmasını 
sağladı. Bir yandan İngiltere, bir yandan Tür-

Y  
akın Doğu Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi akademisyenleri Kuzey 
Kıbrıs Arıcılar Birliği tarafından 
yürütülen “Balı Koru Sev” projesi 
çerçevesinde düzenlenen ” Bölgesel 

Arıcılık Eğitimleri” programına katılarak arıcılara 
eğitim verdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, eğitimlere 
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek 
ARSOY’un katılarak arıcılara “Arıcılık Sektörü, 
Biyoçeşitlilik ve Islah Yaklaşımları” konulu eğitim 
verdiği belirtildi.

Arılarda büyük sorun olan Varroa 
hastalığı konusunda arıcılar bilgilendi-
rildi
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek 
ARSOY, “Biyoçeşitlilik ve Islah Yaklaşımları” konulu 
eğitimde, arının Kıbrıs biyoçeşitliliğindeki tarihi, 
Kıbrısa özel olan Kıbrıs arı ırkının özellikleri, arılarda 
çok büyük bir sorun olan “Varroa” hastalığına 
karşı bu arı ırkının direncini anlatarak, Kıbrıs arı 
ırkının ve Kıbrıs’a özel diğer hayvan ırklarının 
genetik kaynakların korunması kapsamında ıslah 
çalışmalarının yapılması konularında arıcılara bilgi 
verdi.

Doç. Dr. Dilek ARSOY eğitimde, ayrıca Kıbrıs 
adasında bulunan Kıbrıs arısı, Kıbrıs İneği, 

kiye öte yandansa Kıbrıslı Türklerin Enosis’e 
karşı olması ve Yunanistan’ın bile Enosis’i 
desteklemekte zorlanması, Makarios’u 
bir süreliğine bağımsızlığı benimsemeye 
razı etti. Fakat Makarios Zürih-Londra 
anlaşmalarını imzaladığı için uzun bir süre 
vicdan azabı çekti. 1961’den itibaren yeniden 
Enosis’e sarıldı. Akritas örgütünü kurdu 
ve yeniden Enosis için çalışmaya başladı. 
Aslında, 1963’te Makarios’un anayasayı 
değiştirmeye çalışmasına Atina da karşıydı. 
Makarios’un düşünsel dünyasında Helen-
Ortodoks Yunanistan imajı ile reel siyaseti 
mistik idealizmden ayırma özelliğine sahip 
Yunan hükümetlerinin tavırları birbirleriyle 
örtüşmüyordu. Yunanistan karşısında hayal 
kırıklığı yaşadıkça Helenizm’e sırt çevirm-
eye başladı. En nihayet, Kıbrıslı Türklerin 
ortaklığını sınırlayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 
bir tür Rum ulus-devleti haline getirmeyi 
amaçlayan yeni bir siyaset benimsedi ve 
Enosis’ten uzaklaştı”.

“Makarios Solcu Değildi, Ama 
Siyaseti Solcularla Örtüşüyordu”
Kitap tanıtımı etkinliğine katılan din-
leyicilerin soruları üzerine, KIRALP ve 
KIZILYÜREK, Makarios’un gerek Kıbrıs’taki, 
gerekse dış ülkelerdeki solculardan destek 
aldığını ancak kendisinin sol bir dünya 
görüşüne sahip olmadığını belirtti. Kıralp 
şunları kaydetti: “Makarios 1961’de 
Kıbrıs’ı Bağlantısızlar’a üye yaptı çünkü 
Kıbrıs’ın geleceğini NATO çerçevesinde 
tasarlamak demek, Türkiye’nin rızası 
olmayan hiç bir değişikliğin hayata 
geçmemesi demekti. Makarios bunu 
görünce siyasetinde bazı değişikliklere gitti 
ve içeride AKEL’in, dışarıda Bağlantısızlar, 
Üçüncü Dünya ve SSCB’nin desteğini aldı. 
Yoksa kendisi sol siyaseti benimsemiş 
değildi. Ayrıca, Kıbrıs Rum solunun liderleri 
ve yayın organları Yunan Cuntasına ağır 
ithamlarda bulunurken Makarios bu 
söylemleri baskı altına alacak hiçbir adım 
atmıyordu. Çünkü kendisi de Atina’ya 
tepkiliydi ve kendisinin söylemek isteyip de 
söyleyemediklerini Kıbrıs Rum solu söylüy-
ordu. Öte yandan, Makarios’un Kıbrıs’taki 
üslerden U-2 uçaklarının uçmasına 
ve ABD’nin adada iletişim tesisleri 
kurmasına göz yumduğunun hatırlatan 
Kızılyürek şu şekilde konuştu: “ABD’nin 
sorunu Makarios değildi. ABD’nin istediği 
Türkiye ile Yunanistan’ın iyi geçinmesiydi 
ve buna engel çıkaran temel unsur Kıbrıs 
Sorunuydu. Doğu bloğu ve Bağlantısızlar 
Makarios’u anti-Emperyalist bir lider 
olarak görseler de, Matarios Batı karşıtı 
bir kültüre sahip değildi. Ayrıca, solcuları 
hiçbir önemli göreve getirmemişti. ABD 
Başkanı Nixon’u ziyaret ettiği zaman da, 
Kıbrıs’taki Komünistleri önemli görevlere 
atamamakla övünmüştü”.

Dağ keçileri, Damscus ırkının korunması ve 
geliştirilmesi ile özellikle hastalıklara olan
genetik dirençlerinin ıslah çalışmalarında 
kullanılması gerektiğini önemle vurguladı. Yabani 
olduğu gerkeçesi ile yetiştirilmekten kaçınılan Kıbrıs 
arısının adanın kuzeyinde yok olmakta olduğunu 
belirten Doç. Dr. ARSOY, “yapmaya çalıştığımız 
bilimsel araştırma için dahi arı bulamadık ve bu 
Kıbrıs arıcılığı için büyük bir sorun oluşturuyor” 
dedi. Eğitimde aynı zamanda dışarıdan getirilen 
arıların bölge iklim ve çevre koşullarına olan 
duyarlılığı nedeniyle yaşamış olduğu hastalık 
problemlerinin köklü çözümünün yerli ırkların mele-
zlemede kullanılması ve ıslahı olduğu ifade edildi.

Eğitimde 260 arıcı, arıcılıkla ilgili her 
konuda bilgilendirildi
Yerli ve yabancı eğitimciler tarafından beş bölgede 
yürütülen eğitimlerde arıcılara, yerli arı ırklarının 
korunması, balın işlenmesi ve saklanması, Avrupa 
Komisyonu bal analizi sonuçları, arıcılık kayıt 
sistemi uygulaması, bal odaları standartları ve 
hijyen kuralları, modern arıcılık teknikleri ve arı 
hastalıkları konularında bilgiler verildi.
Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde 
yürütülen ve bir tam gün süren eğitimlere Lefkoşa, 
Güzelyurt, Girne, Mağusa ve İskele’den olmak üzere 
toplam 260 arıcı katıldı.

YDÜ MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 
HOLLANDA’DA 
TEMSİL EDİLDİ

Türkçe Yaz 
Okulu Eğitim 
Programı’nda 
sertifikalar verildi

Şevki Kıralp’ın 
kitabı tanıtıldı

YDÜ VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

“BALI SEV KORU” 
PROJESİNE 

KATILDI
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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Hollanda’da düzenlenen 17. 
Uluslararası Planlama Tarihi Konferansı’na (IPHS) katılarak Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Şevki KIRALP’ın “Başpiskopos Ma-
karios ve Kıbrıslı Rum Milliyetçiliği: Bir Lider, Siya-
seti ve Ötekileri” başlıklı kitabı, Mağusa’da Khora 
Kitapevi’nde tanıtıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
akademisyenleri “Balı Koru Sev” projesi çerçevesinde 

düzenlenen bölgesel arıcılık eğitimleri programına 
katılarak arıcılara eğitim verdi.

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

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
F. Boğaç EVREN

Katkıda bulunanlar:
NEU WEBTEAM
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bildirisinde yer verdiği master plana 
ilişkin olarak, “planlamanın sadece
kâğıt üzerinde değil, sosyal ve kültürel 
boyutlarıyla birlikte ele alınması, 
bölünmüş kentlerdeki planlama 
çalışmaları arasında Lefkoşa’yı özgün 
ve biricik kılmakta ve katılımcı 
planlamanın başarılı bir örneğini 
oluşturmaktadır. 1958 ve 1963’te kenti 
bölen ve 1974’ten itibaren Birleşmiş 
Milletler (BM) kontrolündeki bu alan 
bugün yeniden iki toplumu Lefkoşa’nın 

merkezine getirme potansiyeli 
taşımakta ve Lefkoşa Master Plan çer-
çevesinde hedeflenen fiziksel planlama 
kararlarının gerçekleşmesi olasılığını 
artırmaktadır.”

Sunum sonrası soru, yorum ve 
geri bildirimlerin sürmekte olan 
araştırmasına önemli katkısı 
olduğunu bildiren Yrd. Doç. Dr. 
GÜRDALLI, yapılan çalışmaların 
uluslararası platforma taşınmasını 
her zaman destekleyen Yakın Doğu 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ’e, 
gerekli maddi teşviki sağlayan
Center of Excellence Müdürlüğü’ne ve 
Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine 
teşekkür etti.

Japonya’da yapılacak 18. kon-
feransa Yakın Doğu Üniversi-
tesi de davet edildi
Toplantı, Dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki kentlerin doğal afetler, 
endüstrileşme, savaşlar, ideolojik
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Proje; insanlarla olduğu gibi hay-
vanlarla da empati kurabilmeyi ve 
sokaktaki tüm canlılara karşı daha 
duyarlı olabilmeyi amaçlıyor. Temsili 
bir açılışla projesini tanıtan Göktay, 
duyarlı vatandaşlara, canlıların yiyecek 
bulmakta zorlandıkları yaz ve kış 
aylarında kendi yiyeceklerini evlerinin 
önüne yerleştirecekleri kaplarda ya da 
sokaklara yerleştirilen istasyonlarda 
paylaşmaları çağrısında bulundu.

takip ettiği yaz okulu kapsamında
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri de 
bireysel performans sergiledi. Viyola ve 
piyano enstrümanlarıyla ayrı sergile-
nen performanslar tüm katılımcılardan 
beğeni ve takdir topladı. Yaz 
okulunda ayrıca 8 masterclass konseri 
ile öğrencilerin oluşturduğu orkestra 
tarafından da gala konseri verildi. 
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin 
de yer aldığı ve Şef Hakan ŞENSOY’un 
yönetiminde olan orkestra, Pachelbel 
KANON, Beste TIKNAZ MODİRİ’nin 
(viyola) ve Ümit İŞGÖRÜR (viyolonsel) 
solistliğinde “Vivaldi İki Viyolonsel 
Konçertosunu” seslendirdi. Orkestra 
sergilediği mükemmel performans ile 
beğeni toplarken izleyiciler tarafından 
“görülmeye değerdi” yorumunu aldı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
sadece Yakın Doğu Üniversitesi grubu-
nun katıldığı yaz kampında öğrenciler 
masterclasslarla katılarak hocalarla 
çalışma imkanı da buldu. CAKA Mas-
terclass & Concerti Classic Castello 
2016 Yaz okuluna katılan öğrenciler 
hem ülkelerini hem üniversitelerini 
temsil etmenin gururunu yaşarken, 
kendilerine katkı koymak adına en 
güzel tecrübeyi edindiklerini söylediler.

‘Sadece kışta değil yazda da size 
ihtiyacımız var’ ve ‘Hiçbir hayvan 
aç kalmasın diye yemeğini paylaşır 
mısın?’ sloganlarıyla tasarlanıp 
hazırlanan istasyonlara site sakinleri 
tarafından aktif olarak mama ve su 
yardımı yapılmaya başlandı.

Tüm canlılara karşı duyarlı 
olunmalı, empati kurula-
bilmeli

Koordinatörlüğünü Roberto 
ISSOGLIO’nun yaptığı, Türkiye’den 
Cihat AŞKIN başta olmak üzere 
keman, viyola, viyolonsel, piyano ve 
orkestra alanlarından hocaların yer 
aldığı yaz okulunda dokuz farklı alanda 
on dokuz hoca eğitmenlik yaptı.

Bu yıl rekor katılımın olduğu yaz 
okulunda bireysel ve toplu dersler, 
ustalık sınıfları (masterclass), öğrenci 
konserleri ve eğitmen konserlerinin 
yanı sıra müzisyenler için yoga dersleri 
ve sosyal aktiviteler yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Grubunun Sergilediği Perfor-
manslar Beğeni Topladı
Ulusal ve yerel İtalyan basınının ilgiyle

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü’nün duyarlı öğrencileri sokak hayvanları için 

sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
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HİÇBİR CANLI 
AÇ KALMASIN 

DİYE YEMEĞİNİ 
VE SUYUNU 

PAYLAŞIR MISIN

RİO OLİMPİYATLARINA 
DAMGA VURDULAR! 

edilmiş, girişimsel radyoloji uygulamalarında ön 
plana çıkmaya başlayan radyo frekans ablasyon 
yöntemi ile adamızda ameliyat olmadan kısa 
süreli anestezi uygulanarak ilk perkutan (ultra-
son eşliğinde karın açılmadan) karaciğer kanser 
tedavisi gerçekleştirilmiş oldu. 

RF Ablasyon cihazı karaciğer tümörleri dışında 
ayrıca böbrek kanserlerinde ve son zamanlarda 
kanser dışı tiroit tümörlerinde de kullanılmaya 
başlandı.

Kanser Hastaları Kendi Evinde Tedavi 
Ediliyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden yapılan 
açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Kanser 
Hastalarına Yardım Derneği ile imzalanan 
protokoller ile, ülkemizde sıkça yaşanan kanser 
tedavisi ihtiyacının, insanlarımızın yurt dışına 
gitmeden karşılanabilmesi amacıyla tüm 
imkanların oluşturulduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı kanalı ile alınan ilaçların 
kemoterapi uygulamaları artık Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi’nde konforlu ve güvenli bir 
şekilde, Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin 
de desteğiyle hastalara maliyet yansıtılmadan 
yapılabiliyor. Ayrıca PET-CT çekimleri için de 
yapılan anlaşma ile hastalar ücretsiz hizmet 
alarak kendi evlerinde tedavi olabilme imkanına 
sahip oldular.

MR İncelemelerinde, Karaciğerinde 
Üç Farklı Odakta, En Büyüğü 3.5 
cm’ye Ulaşan Kitleler Saptanan ve 
Bu Kitlelerden Yapılan Biyopside 
Karaciğer Kanseri Tanısı Konulan 
Haluk Mevlüt ÖNDER’in Teda-
visi, Son Zamanlarda Dünyada Sık 
Kullanılmaya Başlanan Radyofre-
kans Ablasyon Yöntemi ile Yakılarak 
KKTC’de Bir İlk Gerçekleştirildi.

3 Günde Karaciğer Tümör Tedavisi
Haluk Mevlüt ÖNDER’in karaciğer doku-
sunda siroz görünümün izlenmesi ile teda-
vinin operasyon veya kemoterapi yöntemi ile 
gerçekleştirilmesinin riskli bulunması nedeniyle, 
son zamanlarda dünyada sık kullanılmaya 
başlanan RF Ablasyon yöntemi uygulandı. Rady-
ofrekans Ablasyon cihazı ile ultrason eşliğinde 
karaciğer kitlelerine teker teker girilerek, 45 
dakika gibi oldukça kısa sürede kitleler yok 
edilerek RF yöntemi ile hasta tedavi edildi. 
Koruyucu olarak ağrı ve antibiyotik tedavisi 
alan hasta, işlem sonrası takiplerinde ise hiçbir 
şikayeti olmaması ve kendini iyi hissetmesi 
üzerine bir gecelik takip sonrası üçüncü günde 
taburcu edildi.

İlk Perkutan Karaciğer Kanser 
Tedavisi Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde Gerçekleşti
Etkin bir tedavi ile kısa süreli anestezi 
kullanılarak hastanın karaciğer tümörleri tedavi

Dikmen’e bağlı Lavinium Sitesi’nde 
gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projesinde sokaktaki canlılar için 
mama ve su istasyonları hazırlandı.

YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi 
Ufuk ALTUNÇ danışmanlığında son 
sınıf öğrencisi Buğra GÖKTAY’ın 
hazırladığı mama ve su istasyonları 
sokak hayvanlarıyla buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik 
Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile 
öğretim görevlileri İtalya’da düzenlenen 
“CAKA Masterclass & Concerti Classic 
Castello” yaz okuluna katılarak çeşitli 
eğitimler aldılar.

İtalya’nın Diano Castello kentinde 9-17 
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 
CAKA İtalya 2016 Yaz okuluna, Yakın 
Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı doktora öğrencisi Uzm. 
Neriman SOYKUNT ve yüksek lisans 
öğrencisi Ayşe DERMUŞ ile Yakın Doğu 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi aynı 
zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Sanatçısı Uzm. Sinem 
SADRAZAM katıldı.

Karaciğer tümörleri 
yakılarak yok edildi

Yüksek lisans öğrencileri 
İtalya’da eğitime katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol takımından altı oyuncu 
2016 Rio Olimpiyat oyunlarında 
ülkelerinin milli basketbol takımında 
forma giyerek, ülkelerini başarıyla 
temsil ettiler.

Rio Olimpiyatlarında yer alan Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımından, Şebnem KİMYACIOĞLU, 
Olcay ÇAKIR, Bahar ÇAĞLAR, Yelena 
LEUNCHANKA, Nevena JOVANOVIC ile 

Ana DABOVIC ülkelerinin milli takım 
formalarını başarı ile taşıdılar.

Türkiye Milli takımında forma 
giyen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol takımı eski kaptanı 
Şebnem KİMYACIOĞLU, yeni kaptanı 
Galatasaray’dan transfer edilen 
Bahar ÇAĞLAR ile Fenerbahçe’den 
bu yıl transfer edilen Olcay ÇAKIR 
gösterdikleri performans ile Türkiye A 
Milli takımının Olimpiyatlarda altıncı 

olmasında büyük pay sahibi oldular. 
Şebnem KİMYACIOĞLU 6 maçta 2.3 rib-
aunt, 1 asist ve 4.3 sayı, Olcay ÇAKIR 
6 maçta 2 ribaunt, 2.2 asist 3 sayı, 
Bahar Çağlar ise 6 maçta 3.8 ribaunt, 
1.3 asist ve 3.5 sayı ortalamalarını 
elde etti.

Beyaz Rusya Milli takımında forma 
giyen ve son iki yıldır Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basket Takımının 
görev yapan başarılı pivot Yelena 
LEUNCHANKA da maçlarda gösterdiği 
performansla göz doldurdu.

Sırbistan Milli takımında forma giyen 
ve geçtiğimiz yıl Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kadın Basketbol takımında yer 
alan Ana DABOVIC ile takıma bu yıl 
transfer edilen genç yetenek Nevena 
JOVANOVIC de maçlarda gösterdikleri 
performansla takımlarının olimpiyat-
larda üçüncülük elde ederek bronz 
madalyanın sahibi olmasını sağladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı bu yıl yaptığı transferler 
ile Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 
önemli şampiyonluk adaylarından bir 
olarak gösteriliyor. Olimpiyatlardan 
dönen Bahar ÇAĞLAR ile Olcay 
ÇAKIR’ın da Eylül ayı başı itibarı ile 
takıma başlaması bekleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi, geleceğin en çok tercih 
edilen meslekleri arasında gösterilen Grafik 
Tasarım Bölümü yanı sıra Plastik Sanatlar 
(resim, heykel, seramik) bölümlerinde eğitim 
görecek öğrencilerinin seviye belirleme sınavı 
7 Eylül 2016, Çarşamba günü, saat 10:00’da 
yapılacak.

Seviye belirleme sınavına girmek isteyen 
adaylar 6 Eylül 2016, Salı günü mesai 
bitimine kadar YDÜ Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’na kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 
Türkiye ve yurtdışından kayıt yaptırmak 
isteyen adaylar ise YDÜ temsilciliklerine 
başvuruda bulunabileceklerdir.

Türkiye’den kayıt yaptıracak adayların, 
2016-ÖSYS sonuçlarına göre puan türl-
erinin herhangi birinden barajı (150 puan 
ve üzeri) geçmiş olmaları gerekmektedir. 
KKTC vatandaşı adayların ise, öğrenci 
işlerine doğrudan kayıt yaptırdıktan sonra 
YDÜ GSTF’nin yapacağı seviye belirleme 
sınavına girmeleri yeterli olacaktır. Adaylara 
karakalemle çizim yaptırılacak seviye be-
lirleme sınavı, fakülte binasında yapılacaktır.

Grafik Tasarım ve Plastik Sanatlar 
Bölümleri’ne alınacak öğrencilerin, tanıtım 
ve reklam ajanslarında, matbaalarda, özel 
ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım 
birimlerinde, medya kuruluşlarında sanat 
danışmanı veya grafik tasarımcı olarak; 
illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, 
web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli 
çokluortam, masaüstü yayıncılık, yeni 
medya alanlarında görev alabilirler. Bunların 
yanı sıra mezunlarımız, ‘sanatçı tasarımcı’ 
ünvanları ile serbest meslek yapabilecekleri

gibi, öğretmenlik sertifikası alanlar, resmi 
ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat 
eğitimcisi olarak görev alabileceklerdir. 
Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin 
kurulmasında etkin rolü olan sanatsal 
yönü güçlü, çözüm yeteneği gelişmiş grafik 
tasarımcısının; hemen her sektörde çok geniş 
istihdam alanları olduğu bildirilmektedir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi Dekan Vekili Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ 
“seviye belirleme sınavını geçip bir 
programa yerleştikten sonra mezun olmak 
ve daha sonra rahatça iş bulmak en önemli 
sorunudur. Bu bağlamda; mezunlarımızın iş 
bulmada; aldıkları eğitim ve donanımları ile

rakiplerine göre daha avantajlı olduklarını 
duymak, görmek ve bilmek bizi mutlu 
ediyor. Dört yıllık öğrenimlerini tamamlayan 
mezunlarımız istedikleri takdirde YÖDAK’tan 
sonra YÖK’ten de onay almış Yüksek Lisans 
programına devam edebilirler. Ayrıca 
Fakültemizde; sanat ve tasarım alanlarında 
YÖDAK ve YÖK onaylı ilk ve tek Doktora 
programı da mevcuttur. Bu programdan 
ilk mezunlarımızı vermek üzereyiz. Her biri 
alanlarında yetkin ve deneyimli hocalar ile 
yürüttüğümüz programlarımızda geleceğin 
sanatçı, tasarımcı veya akademisyenlerini 
bekliyoruz” dedi.

Başvurularda; www.neu.edu.tr adresinden 
girildikten sonra ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. 
TC. veya KKTC uyruklu adaylar, YDÜ Tem-
silcilikleri veya YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığına; Tel: (0392) 223 6464 veya 
Fax: (0392) 223 6461 üzerinden iletişim 
kurabilir, doğrudan kayıt yaptırabilirler.

Geleceğin 
sanatçılarını 

belirleme 
sınavı

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde yapılan kan testi, 
ortopedik muayene ve kardiyolojik 
muayenelerinin ardından koç 
Zafer Kalaycıoğlu gözetiminde 
antrenmanlara devam eden Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımı günde çift antrenmanla 
sezona hazırlanıyor. Antrenmanlara 
ek olarak oyuncular kendileri için 
özel olarak geliştirilen bireysel 
performans antrenmanlarına 
devam ederek sezona en iyi şekilde 
hazırlanmaya devam ediyorlar.

Duygu FIRAT: “Kıbrıs 
Takımıyız ve Maçlarımız 
Kıbrıs’ta Oynanmalı”
Sağlık kontrolleri sırasında 
açıklamalarda bulunan Duygu 
FIRAT sezona iddialı bir şekilde 
hazırlandıklarını belirterek Rio 
Olimpiyatlarında ülkemizi temsil 
eden Bahar Çağlar ve Olcay Çakır’la 
birlikte yabancı oyuncuların da 
takıma katılması ile takım olarak bu 
yıl ligde çok iyi işler yapacaklarına 
inandığını belirtti. Yakın Doğu Üni-
versitesi ile Basketbolu Geliştirenler 

Derneği’nin birleşmesi ile ortaya 
büyük bir Kulübün çıktığını söyleyen 
Duygu FIRAT bu yıl ligde hedeflerinin 
şampiyonluk olduğunun altını çizdi. 
Duygu FIRAT, ilk hedeflerinin Euro 
Cup ön elemedeki rakipleri İstanbul 
Üniversitesi’ni elemek olduğunu 
kaydederek, “İstanbul Üniversitesi 
maçını kaybettiğimiz an bizim için 
Avrupa defteri zaten kapanıyor. Biz 
gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz 
ve maç için gerekli konsantra-
syon ve özeni gösteriyoruz. İstanbul 
Üniversitesini geçip gruplara kalarak, 
Euro Cup’ın sonuna kadar gitmek 
istiyoruz” diye konuştu. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bir Kıbrıs takımı 
olduğunun altını çizen Duygu FIRAT, 
“maçlarımızı Kıbrıs’ta oynamak 
istiyoruz. Umarım bu sorun çözülür ve 
maçlarımızı Kıbrıs’ta kendi seyircimiz 
önünde oynayabiliriz. Sorun çözülene 
kadar tüm Kıbrıs halkını maçlarımızı 
izlemek için İstanbul’a davet edi-
yoruz” dedi.

Merve AYDIN: “Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni Şampiyon 
Yapacağız”
Merve AYDIN ise yaptığı açıklamada 
Yakın Doğu Üniversitesi BGD Kadın 
Basketbol takımının hedefinin bu yıl 
şampiyonluk olduğunu söyleyerek, 
bu hedefi gerçekleştirerek Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni şampiyon 
yapacaklarına olan inancını dile 
getirdi. Merve AYDIN “Şampiyonluk 
hedefi olan takımların kadrolarının 
her zaman çok geniş olması 
gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi 
bu yıl çok geniş bir kadro oluşturdu. 
Şampiyonluk yolunda her bir oyun-
cunun katkısının ciddi önemi var. 

Biz çalışmalarımıza yoğun bir şekilde 
devam ediyoruz. Öncelikle EuroCup ön 
eleme maçını düşünüyoruz. O maçı 
geçtikten sonra da lige odaklanacağız. 
Lig bu yıl çok zorlu geçecek ama tüm 
oyuncular olarak üzerimize düşen 
görevi eksiksiz bir şekilde yerine 
getirerek Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
şampiyon yapacağız. Avrupa Kupası 
heyecanını da Kıbrıs Türk halkı ile 
birlikte yaşamak istiyoruz. Maçlarımızı 
Kıbrıs’ta oynayabilmek için sorunun 
bir an önce çözülmesini ümit ediyoruz. 
Oyuncular olarak taraftarımızın 
önünde oynamak istiyoruz. Taraftar 
desteği her oyuncu için ciddi 
enerji ve güç kaynağıdır. Taraftarımızla 
bütünleşip her kulvarda en yüksek 
hedefi gerçekleştirmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Gizem BAŞARAN: “İnşallah 
Güzel ve Başarılı Bir 
Sezonu Geride Bırakırız”
Gizem BAŞARAN ise yaptığı 
açıklamada ortaya çıkan yeni 
oluşumun Kadın Basketbolu 
açısından önemli bir birliktelik 
olduğunu vurgulayarak, son derece 
önemli oyunculardan oluşan, 
ligin iddialı kadrolarından birine 
sahip olduklarını vurguladı. Gizem 
BAŞARAN, hem lig hem Euro 
Cup’ta hedeflerinin şampiyonluk 
olduğunu söylerken, 6 Ekim’de 
onayacakları ön eleme maçı ile 
Avrupa kupalarında da ilerlemeye 
başlayacaklarını dile getirdi. Gizem 
Başaran “Yabancı oyuncularımızın 
da gelmesiyle daha da 
güçleneceğiz. Biz çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi.

Sağlık kontrolünden geçtiler
Türkiye Kadınlar Süper Ligi için iddialı bir kadro 
oluşturan ve şampiyonluk hedefi ile yola çıkan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık 
kontrolünden geçti.


