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AKADEMİK

SPOR

Prof. Dr. Seda Vatansever 
ve ekibi ödül aldı

YDE, Barcelona’da temsil 
edildi

Hatay BŞB: 72 - YDÜ: 73

Ödül alan filmler YDÜ 
İletişim Fakültesi’nde 
gösterildi

Türk Üroloji Derneği tarafından 14. 
Uluslararası Prostat Formu ile bir-
likte düzenlenen 25. Ulusal Üroloji 
Kongresi’nde bildiri sunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koor-
dinatörü (BAP) Prof. Dr. Seda VATAN-
SEVER ve ekibi birincilik ödülüne layık 
görüldü.

Yakın Doğu Enstitüsü, Akdeniz’de Gen-
çler Arasındaki Şiddet İçerikli Aşırılığın 
Yayılmasını Engelleme Çalıştayı’na 
katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı Eurocup’ta Olympiacos 
karşısında elde ettiği galibiyet serisini 
devam ettirerek, Türkiye Kadınlar Bas-
ketbol Ligi’nin ikinci haftasında Hatay 
BŞB ile çıktığı maçta deplasmandan 73- 
72 galip ayrıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seçkisi 
adı altında YDÜ İletişim Fakültesi’nde 
gösterimi yapılan filmler izleyen-
ler tarafından büyük beğeni topladı. 
Yarışmada birinci olan Kırgız yapımı Göç 
adlı filmin de yer aldığı gösterime; YDÜ 
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. 
Gökçe KEÇECİ, öğretim görevlileri ve 
YDÜ öğrencileri katıldılar.
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21 yıl sonra 
mezuniyet töreni 
gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi 1995 Yılında Beşparmak dağlarında meydana gelen yangın 

sebebiyle gerçekleştiremediği mezuniyet törenini 21 yıl sonra gerçekleştirdi.

Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden 

siber savunma

Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğanlar Holding siber güvenlik 
alanında dünya çapında ortak projeler yürütmek için işbirliği 
mutabakatı imzaladı. DETAYLAR 2’DE
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Yakın Doğu Üni-
versitesi Büyük 
Kütüphane Salon 
4’de yer alan me-
zuniyet töreninde 

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜN-
SEL, Rektör Prof. Dr. Ümit HASSAN, 
1995 yılında dönemin Başbakanı 
Hakkı ATUN, Girne Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU, 
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rekötür Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
Prof. Dr. Fahreddin SADIKOĞLU, Prof. 
Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, Öğrt. Üyeleri, 
1995 yılında mezun olan öğrenciler 
ve aileleri hazır bulundu.

Tören Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrt. 
Görv. İlyas ABDULLİN’in müzik 
dinletisi ile başladı. Ardından Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarının yanısıra Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ ve 
hayatını kaybeden mezun öğrenciler 
Taha TELLİ ve Urcan VANGÖL anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal 
marşının okunmasıyla devam etti.

Törenin açılış konuşmasına geçilme-
den önce Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanı Korgeneral Ömer PAÇ’ın 
törene ilişkin mesajı okundu.

Prof. Dr. Ümit HASSAN; “Me-
zunlar Zamanı Geri Alarak 
Bu Günü Yaşıyorlar”
Daha sonra açılış konuşmasını 
geçekleştiren Yakın Doğu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ümit HASSAN, 
mezunların zamanı geri alarak bu 
günü yaşadıklarının yanı sıra bir de 
yıllar sonrasının da aynı zaman içer-
isinde olduğunu belirtti ve her daim 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni ileriye 
götüreceklerini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğanlar 
Holding siber güvenlik alanında dün-
ya çapında ortak projeler yürütmek 
için işbirliği mutabakatı imzaladı.

Siber güvenlik alanındaki araştırma 
ve uygulama projeleri Yakın Doğu 
Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve 
Doğanlar Holding bünyesindeki UIT-
SEC Teknoloji tarafından tasarımlanıp 
yürütülecek.

Siber Güvenlik Alanında 
Hem Eğitim Hem de Uygu-
lamaya Yönelik Çalışmalar 
Gerçekleştirecekler
İşbirliği mutabakatı çerçevesinde 
oluşturulacak ortak yapıda si-
ber güvenlik zafiyetlerini ortaya 
çıkarma, bu zafiyetleri önlemeye 
yönelik akut ve köklü çözüm yolları 
arama, proaktif siber güvenlik 
stratejileri geliştirme ekseninde 
çalışmalar çeşitlendirilecek. 
Mutabakat kapsamında Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin akademik desteği ile 
Doğanlar Yatırım Holding bünyesinde-

boyunca birçok zorlukla karşılaşmış 
ve bu zor günlerin hepsinden çok 
daha güçlü, çok daha dirençli olarak 
çıkmıştır. Karanlıklar güçlü irademizle 
kaybolmuş, ışık her zaman yolumuzu 
aydınlatmıştır. İşte bu güzel gün, 
bir zamanlar yaşadığımız kötü bir 
hikayenin mutlu sonudur. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşadığı 
en büyük çevre felaketlerinin başında 
gelen Beşparmak Dağları yangınının 
acısı hafızalarımızda hala taze. 
Büyüme ivmesindeki genç bir ülke, 
tüm potansiyelleri ile tarih yazmaya 
başlamışken, aniden başlayan bir 
alev fırtınası vatanımızın kalbinde bir 
yara açmıştı.

“O Acı Günü Ve Mezuniyet 
Törenimizin İptalini Yıllarca 
Buruk Duygularla Hatırladık”
Hatırlanacağı üzere bu acı olay 
ülkemizin asırlık bitki örtüsünü yok 
etmişti diyen Doç. Dr. GÜNSEL, 
Adamızın akciğerlerini yakmış 
ve bizleri yasa boğmuştu. O yıl 
üniversitemizden mezun olan 
öğrencilerimizin mezuniyet törenleri 
iptal edilmişti. O acı günü ve mezuni-
yet törenimizin iptalini yıllarca buruk 
duygularla hatırladık. Şimdi bugün, 
burada hep birlikteyiz. 21 yıl sonra 
yarım kalmış bir heyecanı yaşıyoruz. 
İçinizde hep canlı kalan Yakın Doğu 
ruhu, her birimiz çok uzaklarda 
olsak bile bizi güçlü duygularla hep 
birbirimize bağladı. Sizlerden sonra

üniversitemiz hem de bizim için ayrı 
bir heyecan ve gurur kaynağı.

“Güçlü Bağları Ne Zaman Ne 
de Uzaklık Koparabilir”
Eminim ki burası sizin için sadece bir 
üniversite değil, her köşesinde derin
hatıraların olduğu, her dersinde bir 
anının yer aldığı, hayat yolculuğunun 
ilk adımlarının atıldığı ve temellendiği 
bir yuva. Güçlü bağları ne zaman ne 
de uzaklık koparabilir. Bundan sonra 
da daha önce de olduğu gibi her 
zaman kalplerimiz bir atacak.

Yakın Doğu Ailesine ve tüm 
mezunlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyor, bu vesile ile bugün bu 
sevinci bizlerler birlikte yaşayamayan 
iki mezunumuza da Allahtan rahmet 
diliyorum.

“Yakın Doğu Üniversitesi 
Kıbrıs Adası İçin En Önemli 
Bir Eser”
Döneminin Başbakanı ve Meclis 
Başkanı olan Hakkı ATUN da törende 
yaptığı konuşmasında, olağanüstü 
bir gün yaşadıklarını söyleyerek 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne kend-
ilerini unutmayıp davet ettikleri 
için teşekkür etti. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Kıbrıs Adası için en 
önemli bir eser olduğunu belirten 
ATUN, Kıbrıs halkının da bunun haklı 
gururunu yaşadığını dile getirdi. Bu 
duygulu günü birlikte yaşamanın

kayıt olurken zamanı 5 yıl ileriye 
alıp hedeflerinize bir adım attınız. 
Şimdi ise zamanı geri alarak 
gerçekleştiremediğiniz mezuni-
yet töreninizde bulunuyorsunuz. 
Sizlerden tek istediğim kendinizi her 
zaman iyi yerlerde hayal edin ve 
aynaya baktığınızda hep mükemmel 
olduğunuza inanın. Yaptıklarınızla 
değil yapmadıklarınızla övünün. Ben 
öğrencilik yıllarımda özet yapma 
konusunda başarısızdım. Şimdi ise 
21 yılı özetliyorum. Teşekkür ederim” 
diyerek mezunlara duygusal anlar 
yaşattı.

Ardından YDÜ Kurucu Rektör Dr. Suat 
GÜNSEL ve Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL ile Mezun 
Öğrenciler derneği arasında karşılıklı 
plaket takdimi ve öğrencilere 
sırasıyla diploma verilmesi ile devam 
etti.

Son olarak mezunlar 21 yıl sonra kep 
atmanın sevinci yaşayarak Kurucu 
Rektör Dr. Suat İ. GÜNSEL ve Tüm 
hocaları ile birlikte anı fotoğrafı 
çektirdiler.

Törenin sonunda ise Büyük 
Kütüphane fuayesinde 1995 yılı 
mezunları onuruna verilen resepsiyon 
ile son buldu.

“21 Yıl Önce Mezun Oldu, 
Mezun Olduğu Bölümün 
Başkanı Oldu”
Mezunlar adına Bilgisayar Enformatik 
Bölüm mezunu ve aynı zamanda 
bu bölümün şu an başkanı olan 
Doç. Dr. Nadire ÇAVUŞ konuşmasını 
gerçekleştiriken salonda duygu dolu 
anlar yaşandı ve Doç. Dr. ÇAVUŞ 
gözyaşlarına hakim olamadı. ÇAVUŞ 
mezun olduğu bölümün yine aynı 
üniversitede bölüm başkanlığı 
yapmaktan gurur duyduğunu ve 
kendilerine bu fırsatı veren Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İ. GÜNSEL’e teşekkürlerini 
sundu.

İlker KÜÇÜKER; “Yakın Doğu 
Üniversitesi Her Zaman 
İlklerin Öncüsü Olmuştur”
Yakın Doğu Üniversitesi Mezun-
lar Derneği genel sekreteri İlker 
KÜÇÜKER ise, YDÜ mezunlar derneği 
olarak 2002 yılından beri hizmet 
vermekte olduklarını, derneklerine 
olan desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen Yakın Doğu Üniver-
sitesi ailesine teşekkürlerini iletti. 
Konuşmasında Yakın Doğu Üniver-
sitesi Mezunlar Vakfı kurumunun da 
faaliyete gireceğini müjdeledi.

Alper KARAYAMA; “2002 
yılında kurulan Mezunlar 
Derneğimiz Her Geçen Gün 
Gücüne Güç Katıyor”
Mezunlar derneği yönetim kurulu 
üyesi Alper KARAYAMA 21 yıl sonra 
gerçekleşen mezuniyet töreni için her 
birinin oldukça heyecanlı olduğunu 
ifade ederek, dünyanın her yerinde 
dernekleri adına etkinlikler yapmayı 
planladıklarını söyleyerek, sözlerle 
anlatılamayacak kadar mutlu ve 
heyecanlı olduklarını ifade etti.

ki UITSEC Teknoloji’nin uzmanlaşmış 
aktif insan gücünün birlikte, lisans, 
lisansüstü ve sertifikalı uzmanlık 
eğitimleri hayata geçirilecek. Kamu 
ve özel sektör kuruluşlarının bilgi 
ve yetişmiş insan gücü açığını 
karşılamaya yönelik bu çalışmalar 
yanında; siber güvenlik sektörüne, 
dolayısıyla ülke ekonomisine pozitif 
katkılar sunacak ar-ge çalışmaları 
ve kitlesel siber güvenlik farkındalığı 
yaratmaya yönelik çalışmaların da 
sürdürülecek. Mutabakat çerçeves-
inde iki kuruluş konferans ve brifin-
glerden, süreli yayınlara ve bilimsel 
makalelere kadar geniş kapsamlı 
çalışmalar da yaparak, ülkenin özel 
ve kamu kurumlarına siber güvenlik 
strateji ve yatırımları konusunda fikir 
verecek sonuçlar üretecekler.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: 
“Ülkemizde Bir Hayali Daha 
Bilimin Işığında Gerçeğe 
Dönüştürüyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜN-

gerçekleşen her mezuniyet, bu ruhu 
daha da güçlendirdi daha da ileriye 
taşıdı.

21 yıldır farklı ülkelerde, farklı 
şehirlerde Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
temsil eden 95 yılı mezunlarımızın 
mezuniyet törenlerini, bugün Guin-
ness Rekorlar kitabına girecek şekilde 
hep birlikte gerçekleştiriyoruz.

Doç. Dr. GÜNSEL; “Yarım Ka-
lan Mezun Arkadaşlarımızın 
Yarım Kalan Mezuniyet 
Mutluluğunu Yaşıyoruz”
Mühendislik Fakültesi’nden Bilgisayar 
Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümleri, İktisadi ve İdari Bil-
imler Fakültesi’nden Ekonomi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, İletişim 
Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’nden 
mezun arkadaşlarımızın yarım kalan 
mezuniyet mutluluğunu paylaşıyoruz.

“Yakın Doğu Eğitim Anlayışı, 
Her Birimizi Değerli Nokta-
lara Getirmiş”
Doç. Dr. GÜNSEL, tüm bu geçen 
zaman bize gösterdi ki yıllar önceden 
belirlediğimiz, güçlü evrensel değerler 
ve çok yönlü gelişimi merkez alan 
Yakın Doğu eğitim anlayışı, her 
birimizi değerli noktalara getirmiş. 
Değerli öğrencilerimizi yıllar sonra, 
başarılı bireyler olarak mezuniyet 
cübbeleriyle karşımızda görmek hem

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Yangın 
felaketi nedeniyle yapılamayan me-
zuniyet töreninin yıllarca üzüntüsünü 
yaşadık ve bu töreni gerçekleştiriyor 
olmaktan büyük onur duyduğunu 
ifade etti. Mesleki hayatlarında 
başarı kazanan mezunların Yakın 
Doğu Ailesine yaşattığı mutluluğu 
da dile getiren Prof. Dr. BEKTAŞ 
1995 yılından bu yana Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin gelişim katettiğinden 
de söz ederek, kampüsün giderek 
büyüyüp gerek öğrenci sayısı 
bakımından gerekse fakültelerin 
sunmuş olduğu imkanlara bakarak 
uluslararası bir eğitim kurumuna 

alanda da geleceği hayal edip hayali 
bilimsel veri ve yöntemlerin ışığında 
gerçeğe dönüştürmek yolunda 
önemli bir projeyi somutlaştırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Adnan DOĞAN: “Çok Önemli 
Bir Alanda Çok Değerli Bir 
İşbirliği”
Mutabakat imza töreninde bir 
açıklama yapan Doğanlar Yatırım 
Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve UITSEC Teknoloji A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
DOĞAN “Bünyesinde siber güven-
lik şirketi barındıran Türkiye’nin 
en büyük gruplarından biri olarak 
bu alana çok önem veriyor ve 
çalışmalarımızı her geçen gün 
arttırıyoruz. Bu noktada Kıbrıs gibi 
çok stratejik bir bölgede Yakın Doğu 
Üniversitesi gibi önemli ve köklü bir 
kuruluş ile birlikte ilerlemek hepimize 
çok şey katacaktır. Bu başlangıç her 
iki ülke ve kuruluşlarımız için hayırlı 
olsun” dedi.

Batuhan TOSUN: “Kıbrıs’ın 
Siber Güvenlik Adası Olma 
Yolunda Atmaya Başladığı 
Adımlar Bizler İçin Çok 
Heyecan Verici”
İmza töreninde yaptığı açıklamasında 
UITSEC olarak 13 yıldır bilgi üreterek 
katma değerli hizmetler sunduklarını 
belirten UITSEC Teknoloji A.Ş. CEO’su 
ve Uluslararası Bilgi Sistemleri 
Güvenliği Derneği ISSA’nın Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan 
TOSUN, “yıllardır felsefemiz ürün 
bağımsız mimarisel güvenlik… Bu 
vizyonu artık Yakın Doğu Üniversitesi 
ile birlikte ilerleteceğiz ve Akdeniz 
bölgesine yeni bir vizyon katacağız. 
Özellikle Kıbrıs’ın siber güvenlik 
adası olma yolunda atmaya başladığı 

ulaştığının altını çizdi. Yakın Doğu 
Üniversite’nin bir parçası olmak-
tan da gurur duyduğunu sözlerine 
ekleyen Prof. Dr. BEKTAŞ 1995 yılı 
mezunlarından şu an hayatta olma-
yan öğrencileri de rahmetle andı.

21 Yıl Sonra Mezunlarımızı 
Başarılı Bireyler Olarak 
Mezuniyet Cüppeleri İle Bir 
Arada Görmek Bizim İçin 

Gurur Kaynağı
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL ise; “Bugün 
burada 21 yıl önce paylaşmamız 
gereken bir sevinci 21 yıl sonra 
paylaşmak için toplanmış bulunuy-
oruz. Bugünün bizim açımızdan özel 
bir anlamı var çünkü 21 yıl önce ül-
kemizin yaşadığı en büyük acılardan 
biri olan Beşparmak yangını nedeni 
ile gerçekleştiremediğimiz mezuniyet 
törenimizi gerçekleştirmenin, 21 yıldır 
görmediğimiz mezunlarımızı tekrar 
görmenin sevincini yaşıyoruz. 2016 
yılında gerçekleştirdiğimiz 1995 yılı 
mezuniyet töreninde yeniden bir 

adımlar bizleri cok heyecanlandırıyor. 
Eğitim ve sertifika programları 
ile insan yetiştirme noktasında, 
sertifikasyon-akreditasyon programları 
ile güvenilir pazar yaratma noktasında 
ve üst seviye profesyonel hizmetler ile 
ihtiyacı karşılama noktasında sektörün 
ilerlemesi için gerekli tüm desteği 
sağlayacağız. Bu işbirliği ile sac 
ayağını yaratmış oluyoruz” dedi.

Umut KOLDAŞ: “Kıbrıs’ta 
ve Bölgemizdeki Siber 
Alanın Güvenlik Mimarisini 
Ülkemizin Temel Kurum 
ve Kuruluşları ile Birlikte 
Oluşturacağız”
Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “YDE olarak bir 
yıla yakın bir süre boyunca bu alanda 
dünyanın iki önemli kuruluşu olan UIT-
SEC ve ISSA ile birlikte ülkemizi siber 
güvenlik adası haline getirebilecek 
önemli bir projenin detayları üzer-
inde çalıştık. Nitekim siber güvenlik 
alanında sonuç veren somut projeler 
üretebilmek için gerekli etik ve bilimsel 
altyapının oluşturulması ve konunun 
uzmanlarıyla birlikte dünyadaki öncü 
kuruluşları ile sistematik çalışmalar 
yürütmeniz gerekiyor. Bugün 
imzaladığımız bu önemli mutabakatla 
Kıbrıs’ın ve bölgenin siber güvenliğinin 
sistematik bir şekilde inşasında öncü 
bir adım atıyoruz. Amacımız en kısa 
zamanda ülke ve bölge çapında kendi 
içinde tutarlı ve tüm bileşenlere güven 
veren bir siber güvenlik etkileşim 
ağının oluşturulabilmesi yolunda 
önemli projeleri hızla ve sistematik bir 
şekilde hayata geçirmek. Önümüzdeki 
günlerde titiz ve detaylı bir ön 
çalışmanın sonrasında oluşturulan bu 
birlikteliğin ilk somut ürün ve projeler-
ini de ülke ve uluslararası kamuoyuyla 
paylaşacağız” dedi.

arada olmaktan ve bu onuru bizlerle 
paylaştığınız için teşekkür eder, üni-
versitenize yeniden hoş geldiniz 
diyorum”dedi.

Doç. Dr. İrfan GÜN-
SEL; “Karanlıklar Güçlü 
İrademizle Kaybolmuş, 
Işık Her Zaman Yolumuzu 
Aydınlatmıştır.”
Doç. Dr. GÜNSEL; Ülkemiz tarihi 

Yakın Doğu Üniversitesi ve 
mezunlarının birbirlerine olan güçlü 
bağlarından kaynaklandığını belirt-
erek 1995 yılında ki yangını ve o gün-
leri salonu dolduranlarla paylaşarak, 
yangın felaketinde ülkemiz için büyük 
bir talihsizlik yaşandığını ve izlerini 
hala taşıdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 1995 yılı 
mezunlarının hazırladığı slayt gös-
terisi ekrana geldi. Slaytta Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin geçmişten günümüze 
gelişen yapısına ve mezunların üni-
versite yıllarında çekilmiş oldukları 
anı fotoğraflara yer verildi. Slayt 
gösterisi salonda duygusal anlar 
yaşattı.

Tören, hayatını kaybeden ve mezu-
niyet törenine katılamayan Urcan 
VANGÖL adına eşi Ender Denktaş 
VANGÖL’e Kurucu Rektör Dr. Suat İ. 
GÜNSEL tarafından takdim edilirken 
salondan büyük alkış koptu ve du-
ygulu anlar yaşandı.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. 
GÜNSEL; “Kendinizi Her 
Zaman İyi Yerlerde Hayal 
Edin ve Aynaya Baktığınızda 
Hep Mükemmel Olduğunuza 
İnanın. Yaptıklarınızla Değil 
Yapmadıklarınızla Övünün”
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat GÜNSEL mezunlara 
hitaben; “Sizler bu üniversiteye

21 yıl sonra mezuniyet 
töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
siber savunma

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

Yakın Doğu Üniversitesi 1995 Yılında Beşparmak dağlarında meydana gelen yangın sebebiyle 
gerçekleştiremediği mezuniyet törenini 21 yıl sonra gerçekleştirdi.
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Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ 
ise konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet edilirken 1995 mezunu 
öğrencilerin ayakta alkışlaması 
dakikalarca sürdü.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ; 
“Mezunların 21 Yıl Sonra 
Tekrar Birleşmesi Mucizevi 
Bir Olay”
Prof. Dr. BEKTAŞ mezunları tekrar 
aralarında görmekten dolayı 
mutluluğunu dile getirdi. Mezunların 
21 yıl sonra tekrar birleşmesini mu-
cizevi olay olarak tanımlayan Bektaş 

SEL, hızla gelişen dünyada 
günümüzde çok büyük bir önem arz 
eden siber güvenlik alanında detaylı 
bir ön çalışmanın sonucunda çok 
önemli bir projeye imza attıklarını 
kaydetti. Doç. Dr. GÜNSEL “Bugün 
burada Türkiyemizden gelen değerli 
proje ortaklarımızla bugün ülkemiz 
ve bölgemiz için yine çok önemli bir 
ilke imza atıyoruz. Bu çerçevede 
yapacağımız çalışmaların ülkemizin 
olduğu kadar bölgemizin de siber 
güvenlik altyapısının oluşturulmasına 
ve geliştirilmesine çok değerli katkılar 
sağlayacağına inanıyoruz. Toplumu-
muza fayda ve dünya bilmine artı 
değer katma konusunda atmakta 
olduğumuz adımlara bir yenisini 
eklerken bu adımları kendi alanında 
yetkin önemli bir kuruluşla atmaktan 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Siber 
Güvenlik geleceğin güvenlik mimaris-
inin önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Geleceği tasarımlayan ve inşa eden 
bir eğitim kurumu olarak buna 
duyarsız kalmamız düşünülemez. 
Diğer bir çok alanda olduğu gibi bu 

bu organizasyonda emeği geçen Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL’e 
ve Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar 
Derneği başkanına teşekkür etti.

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ; 
“Yangın Felaketi Nedeni-
yle Yapılamayan Mezu-
niyet Töreninin Yıllarca 
Üzüntüsünü Yaşadık”
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Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Erhan AYAZ son yıllarda uluslararası 
sistemin merkezinde yer alan IŞİD’in 
ilk etapta Musul’dan çıkarılması ve 
sonrasında mümkün ise yok edilm-
esini amaçlayan operasyonlardan ilki 
olan Musul operasyonunu, bölgenin 
ve IŞİD’in geleceğini değerlendirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın 
ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne 
açıklamalarda bulunan YDE Müdür 
Yardımcısı Öğrt. Görv. Erhan AYAZ, 11 
Eylül saldırılarının ardından ABD’nin 
Irak’ı işgal etmesi ve sonrasında 
yaşanan süreçte Irak’ta sürdürülebil-
ir bir kurumsallaşma ve devletleşme 
sürecinin yaşanmadığına değinerek 
sözlerine başlayan Öğr. Gör. Erhan 
AYAZ, “Irak’ın yaşadığı sorunlar 
IŞİD’in doğmasına neden olmuş, 
ardından Suriye ile Libya gibi diğer 
bölge ülkelerinde terörü yerleşik 
olarak kullanmasıyla oluşturduğunu 
iddia ettiği kamu düzeniyle devletimsi 
bir yapı ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz 
örgütün bu denli güç kazanmasına 
yol açan faktörlerden biri de ki –Irak 
Ordusu’nun kaçması sayesinde 
-Musul’u kolayca ele geçirmesidir. 
2014 yılında Musul’u ele geçirmesi-
yle birlikte örgüt büyük bir ganimet, 
Irak Ordusu’na ait ağır makineli 
silahlara ve belki de en önemli gelir 
kaynağı olan zengin petrol kuyularına 
sahip olmuştur. Bu anlamda Musul, 
IŞID sorunu için önemli bir kent 
ve olgudur. Tabi Musul harekâtına 
değinmeden önce kısaca Türkiye’nin 
Fırak Kalkanı operasyonuna 
değinmekte fayda var. Kuşkusuz

Türk Üroloji Derneği tarafından 
14. Uluslararası Prostat Formu 
ile birlikte düzenlenen 25. Ulusal 
Üroloji Kongresi’nde bildiri sunan 
Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Koordinatörü (BAP) Prof. 
Dr. Seda VATANSEVER ve ekibi 
birincilik ödülüne layık görüldü.

Girne Acapulco Otel’de düzenlenen 
ve akademisyenlerle, teknisyenlerin 
yer aldığı ve farklı kategorilerde 
429 bildirinin sunulduğu kongrede, 
Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel 
Araştırmalar Merkezi tarafından 
destekli olarak yapılan ve 
aralarında Yakın Doğu Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Koordinatörü 

kaçmaya çalışacakların oluşturacağı 
insan hareketi Türkiye’nin güvenliği 
doğrudan etkileyecek unsurlardır. 
Bu sorunların çözümü kısa dönemde 
olmayacaktır. Ortadoğu’nun etnik 
ve dini-mehzebi açıdan dünyanın 
en karmaşık coğrafyalarından biri 
olmasından dolayı bölgenin geleceği 
için en büyük tehlike mezhep 
savaşlarıdır. Bu açıdan Musul 
operasyonunun askeri sonuçlarından 
ziyade siyasi-sosyal sonuçları çok 
daha önemlidir. Bu açıdan Musul’da 
Telafer ve Sincar çok önemli bölgel-
erdir. Şii Hilali sahada oluşmaya 
başlıyor ancak bunun panzehirini 
Cerablus, Rakka ve Musul arasında 
Türkiye’nin hamilliğinde oluşacak 
Sünni hattında görmemek gerekir. 
Mezhebi bagajlar tarihi anlamda 
çok dolu bunları harekete geçirmek 
bölgenin felaketi olur. Bir nevi 
Müslüman dünyanın kendi 30 yıl 
savaşlarını yaşamaya başlamasına 
sebebiyet verecektir” dedi.

“IŞİD Geleceği Temsil Eden 
Bir Terör Örgüt”…
Son olarak IŞİD’in geleceği ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundan YDE 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan 
AYAZ, “Kuşkusuz IŞİD bir gün Musul 
ve Rakka’dan çıkarılacak fakat bu 
örgütün yok olacağı anlamına gelmez. 
IŞİD sanal dünyayı kendi propaganda 
stratejisi içinde çok iyi kullanan 
bir örgüt, bu anlamda IŞİD sanal 
dünyada beslenmeye devam ederek, 
gerçek dünyada ve dünyanın hemen 
her yerinde varlığını ve eylemlerini 
sürdürecektir.

Kongre bilimsel kurulu tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda 
sözlü bildiriler arasında 1.’lik ödülü 
alan proje kapsamında, penil dorsal 
sinirin dallarının varlığı histolojik 
olarak ilk defa tespit edilmiş, 
fizyolojik olarak fonksiyonel olduğu 
saptanmıştır. Deneysel modelde 
elde edilen bu verilerin insan penil 
dokuda da olması durumunda penis 
cerrahisinde yeni yaklaşımlara 
olanak sağlayacağı anlatılmıştır.

KASAP ve Dünya Gazteciler Federasy-
onu Genel Başkanı Menderes DEMİR’in 
konuşmalarında festival ve yarışmanın 
Türk Cumhuriyetlerini yakınlaştırdığına ve 
Türk Kültürünün görsel iletişim araçları 
ile farklı coğrafyalarda tanınmasına katkı 
sağladığını vurguladılar.

Gösterimin sonunda Dünya Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkanı tarafından 
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan GÜNSEL’e ve Doç. Dr. Fevzi KASAP’a 
plaket sunulurken, YDÜ iletişim Fakül-
tesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ 
tarafından Dünya Gazeteciler Federasyonu 
Başkanına teşekkür belgesi takdim edildi.

KKTC’den Yakın Doğu Üniversites’nin 
proje ortaklığı yaptığı yarışma ve festival 
kapsamında YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan GÜNSEL festival danışma 
kurulunda ülkemizi temsil ederken, 
Doç. Dr. Fevzi KASAP’ta koordinasyon 
görevini üstlendi. Ayrıca YDÜ Radyo, TV ve 
Sinema Bölümü öğretim görevlisi Emrah 
ÖZTÜRK’de jurilerde üniversite adına 
görev üstlendi.

objektif kriterleri dikkate alırsak 
Türkiye askeri, ekonomik ve siyasi 
anlamda uluslar arası sistemdeki 
yeri orta büyüklükte bir devlettir. 
Fırat Kalkanı da ABD ve Rusya’nın 
rahatsızlık duymadığı hatta eğer 
Suriye’de IŞID ile savaşılacaksa 
bunu müttefik ve meşru bir aygıtın 
yapmasını tercih etmelerinden 
dolayı Türkiye açısından başarılı 
bir adımdır. Ancak aynı durumun 
Musul bahsi açıldığında çok yüksek 
perdeden başlatılan açıklamalarla 
(Misak-i Milli vurgusu gibi) Türkiye’yi 
zor durumda bırakacağını söylemem 
mümkün olabilir” dedi.

“Türkiye’nin Kaygıları Haklı 
ve Sabit Kaygılardır”…
YDE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Erhan AYAZ, “Musul ile yapılan 
açıklamaların sonucunda Türkiye 
uluslararası ilişkilerde anlaşmalarla 
kazandığı toprak dağılımından 
ve kurulan düzenden memnun 
olmayan ve bunları zor yoluyla ya 
da diplomasi yoluyla değiştirmeye 
çalışan revizyonist bir devlet olarak 
algılanabilir. Türkiye konuyu bu 
bağlamdan uzaklaştırarak kendi 
kapasitesi doğrultusunda müzakere 
edebileceği zemine çekmelidir. Musul 
harekâtı ile Türk dış politikası yeni 
bir sınavdan geçmektedir. Türkiye’nin 
Başika Kampı ve Musul ile ilgili 
dillendirdiği kaygıları haklı ve sabit 
kaygılardır. Operasyonun ardından 
Musul’un demografik yapısının ne 
şekilde gerçekleşeceği, bölgedeki PKK 
unsurlarının hareket sırasında ve 
sonrasında durumları ile Musul’dan

Prof. Dr. Seda VATANSEVER ile 
Zafer KOZACIOĞLU, Tuna ÖNAL, 
Necip KUTLU, Fehmi ÖZEL, Bülent 
GÜNLÜSOY, Bilal Habeş GÜMÜŞ’ün 
bulunduğu “Penil Dorsal Sinirin 
Korpus Kavernosum ile İlişkisinin 
Fizyolojik ve Histolojik Analizi. 
Ereksiyon İnnervasyonunda Yeni 
Bir Yolak Mı?” başlıklı projenin 
Androloji Alt Branşında en iyi sözlü 
bildiri olarak birincilik ödülü aldığı 
belirtildi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan çalışma ile Türk 
cumhuriyetlerini kapsayan geniş bir 
yelpazede katılımın sağlandığı yarışmada 
ödül alan filmlerin, farklı ülkelerde 
gösterimi yapılıyor. İstanbul’da yapılan 
ödül gecesi ile başlayan ilk gösterimin 
ardından, ödül alan filmler Lefkoşa (Yakın 
Doğu Üniversitesi), Bakü, Bişkek gibi 
önemli şehirlerde izleyenlerle buluşuyor.

YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölümü 
öğrencilerinin de ilgi gösterdiği Belgesel 
Yarışması’nda iki film yarı finale kalmayı 
başarıp fesival kataloğunda yer almaya 
hak kazandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seçkisi adı 
altında YDÜ İletişim Fakültesi’nde gös-
terimi yapılan filmler izleyenler tarafından 
büyük beğeni topladı. Yarışmada birinci 
olan Kırgız yapımı Göç adlı filmin de yer 
aldığı gösterime; YDÜ İletişim Fakültesi 
Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, 
öğretim görevlileri ve YDÜ öğrencileri 
katıldılar.

Festival Düzenleme Kurulu KKTC koordi-
nasyonunu sağlayan Doç. Dr. Fevzi

Musul operasyonu 
Türk dış politikası 
için yeni bir sınav

Ödül alan filmler YDÜ 
İletişim Fakültesi’nde 

gösterildi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP; 
mezunlarımızın büyük emek vererek 
hazırladıkları projeleri titiz bir arşiv 
taraması ile gün yüzüne çıkardıklarını 
ve seyircisi ile buluşturduklarını 
söyledi. Doç. Dr. Fevzi KASAP yaptığı 
açıklamada seçilen filmler arasında 
Kıbrıs Türk toplumu için önemli isimler 
sayılan kişiler ile ilgili hazırlanan birçok 
belgesel filmin bu proje kapsamında 
ekranlarda yer aldığını duyurdu. Bunlar 
arasında; Raif Denktaş Belgeseli, 
Üner Ulutuğ Belgeseli, Süleyman 
Uluçamgil Belgeseli ve Ahmet Becerikli 
Belgeseli’nin de yer aldığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu belgesellerin 
danışmanlıklarını ise; YDÜ Radyo, TV 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Fevzi KASAP, Öğretim Üyesi Prof. Ünlen 
DEMİRALP, Füsun DAVULCU ve Halil 
DAVULCU tarafından gerçekleştirildi.

YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP, 
önümüzdeki günlerde ise bölüm 
öğrencileri tarafından hazırlanan ve 
birçok yarışmada üniversiteyi temsil 
eden ve ödüller kazanan kısa film-
lerden oluşan “KISA FİLM” gösterimi 
ile öğrenci çalışmalarını ekranlara 
taşıyacaklarını da belirtti.

Yakın Doğu Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi 
Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü’nden son 
on yılda mezun 

olan öğrencilerin ürettiği belgeseller 
KANAL SİM ekranlarında 2. Belgesel 
Kuşağı’nda gösterime girdi.

KANAL SİM‘in hazırlamış olduğu 1. Bel-
gesel Kuşağı ile başlayan işbirliği yeni 
bir seçki ile devam ediyor. YDÜ Radyo, 
TV ve Sinema Bölümü öğrencilerinin 
mezuniyet projeleri olarak hazırladıkları 
Kıbrıs ile ilgili onlarca belgesel 2. 
Belgesel Film Kuşağı ile KANAL SİM 
ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Radyo TV ve Sinema 
Bölümü’nün belgeselleri 

Sim TV ekranlarında

Prof. Dr. Seda Vatansever ve ekibi ödül aldı
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Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün 
AKSOY ve bölümün öğretim 
elemanlarından Nuray KİBRİT ile 
birlikte Antalya’da düzenlenen 16. 
Uluslararası Medikal Estetik ve 
Güzellik Kongresi ile 1. Uluslararası 
Makyaj ve Kalıcı Makyaj Kongresi’ne 
katıldı.

Antalya’da düzenlenen kongre süresi 
boyunca toplam 30 konuda eğitim

katılımcılara eğitimler verildi.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün 
AKSOY, bu kongreye katılım amacının 
dünyadaki yeni nesil güzellik teknolo-
jilerini yakından tanıyıp, bu alanla 
ilgili yenilikleri öğrenip, en son ürün 
ve yöntemleri inceleyip bilgilerini 
tazelemek ve geliştirmek olduğunu 
ifade etti.

Türkleri, basını, öğretmenleri ve 
Atatürkçü aydınları ile birlikte çalışarak 
İngiliz yönetiminin baskılarına rağmen 
Atatürk devrimlerini Kıbrıs’a taşımayı 
başarmışlardır. Bunlardan birisi olan 
Harf devriminin Kıbrıs’a gelmesi ile 
Türkiye’deki okul programlarına uy-
gun eğitim ve öğretime başlanmış ve 
çağdaş gençler ile geleceğin aydınlarını 
yetiştirecek öğretmenler eğitilmiştir. 
Kıbrıslı Türkler, Harf devrimi ile il-
gili karşılarına çıkan bütün problemleri 
aşarak okulda, kahvede ve kulüplerde 
öğretmenler ile İngilizce bilenlerden yeni 
Türk harflerini öğrenmişlerdir. Kıbrıs 
adasında 1929 yılı ile birlikte okullarda ve 
devlet dairelerinde yeni Türk harfleri uygu-
lamaya girerek yaygınlık kazanmıştır.

“Lefkoşa’da Kitabevi İşleten Lüt-
fi ve Seyfi Bey İsimli İki Kitapçı 
Türkiye’den Yeni Türk Alfabesiyle 
İlgili Kitapları Getirdiler”
Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL; “O dönemde 
Lefkoşa’da kitabevi işleten Lütfi ve Seyfi 
Bey isimli iki kitapçı Türkiye’den Yeni 
Türk alfabesiyle ilgili kitapları getirmeye 
başlamıştır. Bu kitaplara halkın ilgisi o 
kadar fazlaydı ki kitaplar kitabevine gelir 
gelmez tükenmekteydi. Kıbrıs’ta yaşanan 
gelişmeler ile birlikte Türkiye’de harf 
devrimi ile ilgili yaşananlar Söz Gazetesi 
aracılığıyla halka günü gününe yeni Türk 
harfleriyle yazılarak duyurulmaktaydı. 
Lefkoşa’da Birlik Ocağı’nda Kıbrıslı Tür-
klerin yeni Türk alfabesini öğrenmesi için 
kurslar açılmaktaydı. Lefkoşa dışındaki 
kazalarda ve köylerde öğretmenler 
kurslar düzenliyordu. Kıbrıs’ta yeni Türk 
harfleriyle ilk basılan gazete Söz olurken 
bu gazeteyi Birlik gazetesi takip etti. 
Masum Millet Gazetesi ise 1934 yılında 
yeni harfler ile yayımlanmaya başladı. 
Söz Gazetesi bu önemli görev için 
çabalarına devam ederek yeni alfabe için 
kampanyalar düzenlemiş ve öğretmenleri 

yönlendirmeye çalışmıştır” dedi.

sunumu ve 11 sertifika sunumu 
programı gerçekleştirildi. Yurt içi 
ve yurt dışından 22 profesyonelin 
konuşmacı olarak katıldığı kongrede 
uzman plastik cerrahları, beslenme 
ve onkoloji uzmanları, estetisyen 
ve makyaj sanatçıları tarafından 
ameliyatsız yüz germe teknolojisi: 
porselen yüz germe, islamik makyaj, 
2017 makyaj trendleri, plastik ve 
efekt makyajı, saç simülasyonu, 
microblading ve kalıcı makyaj ile ilgili

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ 
ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL, 1 
Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen Harf 
Devriminin önemine ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ: 
“Atatürk’ün Kararlılığı, Sabrı 
ve Çalışkanlığı Bu Devrimin 
Gerçekleşmesinde ve Halk 
Tarafından Erken Bir Zamanda 
Kabullenilmesinde Etkili Oldu.”
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla 
ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda 
bulunan Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ; “Harf 
Devrimi, diğer tüm Cumhuriyet devrim-
lerden farklıdır ya da bir başka şekilde 
ifade etmek gerekirse tümünün önüne 
geçmektedir; çünkü insanın bilişsel 
düzeyini ve zihinsel işleyişini doğrudan 
doğruya etkileyen önemli bir yeniliktir. O 
dönemde, toplumda genel bir okuryazarlık 
sorunun olduğu malumdur. Öğrenilmesi 
zor olan ve halkın yalnızca ayrıcalıklı bir 
sınıfı tarafından yazı dili olarak kullanılan 
Osmanlıca, bir bakıma eskiyi, Osmanlı re-
jimini yani dünü yansıtmaktaydı. Öte yan-
dan, Arap alfabesi İslam dini temelinde 
kutsal ve tanrısal olarak görülmekteydi 
ve hiç şüphesiz söz konusu alfabenin 
değişimi ise kolay bir mesele değildi. 
Ancak, Atatürk’ün kararlılığı, sabrı ve 
çalışkanlığı bu devrimin gerçekleşmesinde 
ve halk tarafından erken bir zamanda 
kabullenilmesinde etkili olmuştur. 
Dolayısıyla Harf Devrimi, şekilsel, basit ya 
da teknik bir değişim olarak görülmeme-
lidir. Harf Devrimi, eskinin reddi ya da var 
olan yazınsal/bilimsel metinlerin inkarı 
olarak da değerlendirilmemelidir; aksine 
yeni bir dil kurgulayıp çağdaş uygarlık 
düzeyine, bilime ve aydınlanmaya ulaşma 
çabası olarak algılanmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL: “Kıbrıs 
Türkleri İngiliz Yönetiminin 
Baskılarına Rağmen Atatürk 
Devrimlerini Kıbrıs’a Taşımayı 
Başardılar”
YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ise; 
Türkiye’de yapılan devrimlerin Kıbrıs’ta 

YDÜ Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri 
Bölümü, Antalya’da 
temsil edildi

1 Kasım Harf 
Devrimi

YDÜ, Ankara’da 
temsil edildi

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

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli şair 
ve halkbilimcilerden Oğuz Tansel’in 
doğumunun 100. yılı anısına 
20-21 Ekim 2016 tarihlerinde An-
kara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÇOGEM) tarafından 
yalnızca çağrılı konuşmacıların 
bildiri sunduğu “Uluslararası Türk 
Masal Dünyası ve Doğumunun 100. 
Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu” 
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Sempozyuma farklı üniversiteler-
den katılan araştırmacılar 2 gün 
boyunca Türk masal dünyasının 
özellikleri ve Oğuz Tansel’in çeşitli 
yönleriyle ilgili bildirilerini sundu. 
Uluslararası sempozyumda konu 
uzmanlarınca konferanslar verildi.

farkında olmasak da çok küçük 
yaşlarda onlarla başlayan 
arkadaşlığımız, tüm yaşamımız bo-
yunca kimliğimizle kaynaşarak sürer 
ve gider. Onlar hep benliğimizin bir 
köşesindedir; çocukluğumuza olan 
özlemimizin ya da gerçekçi olup 
da imkânsızı istememizi sağlar 
içimizdeki çocukluğun bir parçasıdır.

Günümüzde çocuklar için masal 
kahramanlarının yerini, giderek 
çizgi film kahramanları almaktadır. 
Diğer taraftan, ne yazık ki, otantik 
Kıbrıs masallarını bilen kişilerin 
sayısı da gün geçtikçe azalmaktadır. 
Okullarımızda çocuklarımızı 
eğitmek için farklı ülkelerin öyküleri, 
masalları, fablları kullanılmaktadır.

Bir edebi tür olarak masalların 
başlıca kullanıcısı kuşkusuz 
çocuklardır. Demek ki, Kıbrıs 
masallarını unutulmaktan 
kurtarmanın başlıca yöntemi, 
doğrudan kullanıcısına, 
çocuklarımıza ulaştırmasıdır. 
Otantik masallarımız, psikolojik ve 
pedagojik değeri dikkate alınarak 
günümüz Türkçesi ile yeniden 
düzenlenir ve okullarımızda 
öğretmenlerimiz tarafından öner-
ilirse, çocuklarımız bir yandan kendi 
masalları ile okuma-yazma öğrenme 
olanağına kavuşacak, bir yandan 
da masallar geleneksel işlevlerini 
yerine getirebilecektir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi öğretim üyesi ve Kıbrıs 
Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) 
Başkanı Doç. Dr. Şevket ÖZNUR, 
sempozyumun hem bilim kurulunda 
yer aldı hem de “Kıbrıs Masallarının 
Özellikleri” adlı bir bildiri sundu. 
ÖZNUR, konuşmasında şunları dile 
getirdi:

“Masallar, ülke insanlarının ortak 
yaratısının ürünüdür. O kadar çok 
sevilmektedirler ki, çoğu zaman 
değişik coğrafyaların birbirleri ile 
kaynaşmasını sağlayarak insanlığın 
ortak mirası haline gelirler. Ağızdan 
ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, 
ancak aktarılırken yaşanan çağın 
gereksinimlerine, beklentilerine, 
özlemlerine göre yeniden şekillenen, 
doğa dışı varlıkların zaman dışı 
mekanlarda insanlarla yaşadıkları 
olağanüstü olayları dile getiren 
bir anlatı türüdür, masallar. Hani, 
televizyonun veya daha yakın za-
manda bilgisayarın tüm zamanımızı 
çalmadığı günlerde, annelerimizin 
bizi erken erken uyutmak için 
yatağımızın başında veya nineler-
imizin, dedelerimizin torunları bir 
araya geldiğinde sükûneti sağlamak 
için ballandıra ballandıra anlattığı 
bir edebi türdür, masallar. Kıbrıs’a 
ait olmasa da daha ilk okumaya 
yazmaya başladığımız günlerde, 
sık sık karşılaştığımız bir öğretim 
aracıdır, masallar. Bazen öğreticidir, 
ama çoğu kez eğlendirici. Biz

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü, 16. Uluslararası Medikal Estetik ve 

Güzellik Kongresi ile 1. Uluslararası Makyaj ve Kalıcı Makyaj 
Kongresi’nde temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. 
Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu’nda temsil edildi.



YDÜ İlahiyat Fakültesi, 
Prof. Dr. Gürbüz Deniz’i ağırladı
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haklarını savunan mektuplar göndererek Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a bağlanmaması konusunda kamu-
oyu yaratmaya çalıştığı vurgulandı. Nejmi Sagıp 
Bodamyalızade Kuranı Kerimi’nin bazı ayetlerini 
manzum halde İngilizceye çevirmesi ile İslamiyet’i 
batı dünyasına tanıttığı belirtilerek Türk Edebiyatında 
klasikleşmiş eserlerin bazılarını İngilizceye tercüme 
ettiği ifade etmektedir. Başta Nobel Barış ödülünü 
kazanan İrlandalı yazar George Bernard Shawve 
Türkiye’nin ünlü köşe yazarları Bahadır Dülger ve 
Abdi İpekçi olmak üzere bir çok kişinin taktirlerini 
topladığı bildirildi.

İrfan GÜNSEL Araştırma Merkezi üyeleri, YDÜ 
Tarih Öğretmenliği bölüm başkanı Prof. Dr. Ali 
Eftal ÖZKUL’a, YDÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ah-
met GÜNEYLİ’ye, YDÜ Büyük Kütüphane Müdür 
Yardımcısı İsmet AKSULAR’a ve çalışanlarına katkı 
ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz denildi.

ve gerekse de fizikî alanda ortaya koyduğumuz her 
fikir, teorem ve inanç mutlaka bir sebebe dayalı 
olarak temellendirilmek zorundadır. Sebepsiz 
fikir, teorem ve inanç bilgiye ve araştırmaya konu 
olmayan şeydir. Eğer bir şeyin varlığı ve varoluşu 
makul bir sebebe dayanmıyorsa, orada meçhul 
bir durum var demektir ki, hurafenin kaynağı her 
zaman sebepsiz söylenen gizemli hikmete
dayandırılmıştır. Kur’an ve sünnet/hadis üzerine 
yapılan yorum ve uygulamalar, İslam medeni-
yeti ve düşüncesinin teşekkülünde önemli rol 
oynamıştır. Özellikle farklı anlayış, zihinsel 
kapasite ve kültürlerden müslüman olan insanların 
Kur’an yorumları ve Peygamberi pratize etme, 
örnek alma teşebbüsleri, İslam Dünyasında 
geniş ve kuşatıcı bir tefekkürün ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Böylece Arapların yanında Arap 
olmayanların da İslamla yaşama ve müslümanca 
düşünme imkanı ortaya çıkmış olmaktadır.” dedi.

Konferans başta Dekan Prof. Dr. Mehmet Mahfuz 
SÖYLEMEZ ve fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler 
olmak üzere geniş bir dinleyici kitlesi tarafından 
ilgi ile izlendi.

İngiltere’nin Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirdiği 
yardımlar ve bu yardımların Kıbrıslı Türklere 
ulaşmaması, Türk Hükümeti’nin Kıbrıslı Türklere 
yapmak istediği yardımların Amerika tarafından 
engellenmesi; Yunan Hükümeti’nin Kıbrıslı Rumlara 
yaptığı askeri yardımlara Amerika’nın tolerans 
göstermesi gibi konular ele alındığı ifade edildi.

Üçüncü bildiri ise Uz. Mete ÖZSEZER tarafından 
hazırlanan “Shakespeare Okulunun Kurucusu: 
Nejmi Sagıp Bodamyalızade Nam-ı Diger Feylesof” 
adlı bildiri sunuldu. ÖZSEZER yaptığı açıklamada; 
“Nejmi Sagıp’ın açtığı okul sayesinde adada İngilizce 
öğretiminin yaygınlaştığı belirtildi. Ada Türklerin 
kurduğu bilinen ilk özel okul olma ayrıcalığına 
sahip olan Shakspeare okulunun ana okuldan lise 
bölümüne kadar her seviye uygun eğitim verdiği 
ifade edildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Lefkoşa 
bölgesine ait binlerce kişiden imza toplayarak 
kendini Kıbrıslı Müslümanların vekili ilan etmiş, 
farklı ülkelerin başkan ve elçilerine Kıbrıs Türklerinin

varlık sebebi olmuştur. Tabiattaki akıl, neden-
sel olup tesadüfî olmadığından, tabiattaki ve 
hareketteki anlamlılık ilahî akla izafe edilerek 
Allah; Müsebbibü’l-Esbab diye isimlendirilmiştir. 
Varlıktaki her keşif, Mutlak Aklın tezahürü 
olarak kabul edilir. Bu sebeple Müslüman 
düşünürler, düşünce eylemine çoğunlukla dinî 
söylemleri açıklamakla değil, varlıktan hareke-
tle başlamışlardır. Çünkü varlığa ilişkin aklî 
temele dayanmayan teolojik söylemler, ikna edici 
olmadıkları gibi bir yaratıcıyı da işaret etmezler. Bu 
esaslardan hareket eden İslam Düşüncesinin en 
temel ana fikri şu olmaktadır: Gerek metafizik

Dr. Nazım KAŞOT ve Uz. Hüseyin TUFAN tarafından 
yapılan ortak açıklamada, eski dönemlerden 
günümüze Kıbrıs’ta tarım okulları ve orman okulları, 
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğretim 
programları içerisinde yer alan çevre eğitimi 
konularının bulunduğu belirtildi. Çalışmadan elde 
edilen bulguların, geliştirilecek farklı çevre eğitim 
programlarına yön verebileceği ve geçmişte yapılan 
hataların tekrarlanmasını engelleyebileceği ifade 
edildi.

İkinci bir bildiri ise Uz. Hüseyin TUFAN ve Uz. Mete 
ÖZSEZER tarafından hazırlanan “Kıbrıs Tarihinde 
önemli bir Mektuplaşma” adlı bildiri sunuldu. TUFAN 
ve ÖZSEZER ise yaptıkları açıklamada, Bildiri 11. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Suat Hayri Ürgüplü 
ile İngiliz Devleti’nin Devlet Birinci Sekreteri ve 
Ekonomik İlişkiler Bakanı George Brown arasında 
gerçekleşen karşılıklı mektuplaşmaya dayandığı be-
lirtildi. Yoğun olarak Kıbrıs Sorunu ve adaya yapılan 
yardımların konuşulduğu bu mektuplaşmada

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ konferansta şunları söyledi: 
“İslam Düşüncesi; Müslümanların, özellikle, 
Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten hareketle, diğer 
kadim insanlık kültürlerinden de faydalanarak/
esinlenerek; bir sistem dahilinde ve tutarlılığı esas 
alarak oluşturdukları/ortaya koydukları, bütün 
dünyevî, uhrevî yorumlara ve te’villere denmekte-
dir. İslam Düşüncesi’nin konusu; Allah, varlık, bilgi 
ve değer hakkında Müslümanların tefekkürünü 
ihtiva eder. Bu anlamıyla İslam Düşüncesi, varlıkla 
Allah arasındaki anlam arayışıdır diyebiliriz. 
Varlıktaki büyük aklı, yani varlığın varlık sebebini 
keşfetmeye gayret sarfetmek, İslam Düşüncesinin

YDÜ, Uluslararası Akdeniz Dünyası 
Araştırmaları Sempozyumu’nda 

temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan BAYRAK-
TAR, Portekiz-Lizbon’da düzenlenen 12. 
European Union Geriatric Medicine Society 
(EUGMS) kongresinde “Effectiveness of 
Falling Prevention Program for Elderly 
People Undergoing Fracture Treatment in 
Turkey” konulu poster bildiri ile temsil etti.

Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, bu çalışmada, 
kırığı olan yaşlı bireylerde tekrar kırık 
oluşmasının önlenmesine yönelik, ev zi-
yaretleri ile uygulanan, yaşlıların eğitimini 
ve ev düzenlemelerini içeren düşmeyi 
önleme programının düşme risk faktörler-
inin azalttığını belirtti.

Prof. BAYRAKTAR, ana teması “Geriatri 
Dünyasında Yeni Yollar Keşfetme” olan 
kongre kapsamında geriatri konusunda 
güncel konularda konferans, panel gibi 
etkinliklerin yanı sıra sözel ve poster 
bildiriler yer aldığını vurguladı.

Kongrede: sağlıklı ve aktif yaşlanma; 
yaşlılık döneminde sık görülen kro-
nik hastalıkların yönetimi; acil geriatri; 
yaşlılıkta çoklu ilaç kullanımı, beslenme, 
kronik ağrı, ağız sağlığı, nöropsiki-
yatrik sorunlar, sarkopeni, kırıkların ve 
düşmelerin önlenmesi; kapsamlı geriatrik 
değerlendirme; rehabilitasyon, perioperatif 
bakım; yaşam sonu bakım; etik; geriatri 
ekip üyelerinin rolleri ve bilimsel makaleler 
olduğu belirtildi. Zengin bir içeriğe sahip 
olan kongre, katılımcılar açısından oldukça 
verimli geçtiğinin altı çizildi.

Prof. BAYRAKTAR, bildirinin özetinin SCI-
Expanded kapsamında yer alan European 
Geriatric Medicine dergisinin 2016-Vol.7-
Suppl.1 sayısında görülebileceğini de 
vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
11-12 Kasım 2016 tarihinde yapacağı 
ulusal ölçekteki “2400’ncü Yılında 
Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefek-
küründeki Yeri” başlıklı sempozyum için 
hazırlıklarını tamamladı.

11 Kasım Cuma günü İlahiyat Fakültesi 
Mavi Salonu’nda saat 09:30 başlayacak 
olan sempozyum aynı gün akşam 
16:00’da son bulacak.

YDÜ, Portekiz’de 
temsil edildi

YDÜ “2400’ncü 
Yılında Aristoteles ve 

Aristoteles’in Dünya 
Tefekküründeki Yeri” 

Sempozyumu’na ev 
sahipliği yapıyor

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

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İRFAN GÜNSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ, 
I. ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU’NDA 
3 BİLİDİRİYLE TEMSİL EDİLDİ.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Küreselleşen Dünyada İslam İmajı üst 
başlıklı haftalık konferansları bağlamında bu hafta Ankara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Gürbüz DENİZ’i konuk etti.
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Yakın Doğu 
Üniversitesi, Yakın 
Doğu Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ 

Barcelona’da düzenlenen “Gençler 
Arasında Şiddet İçeren Aşırılık: 
Toplumsal Dayanıklılığı İnşa Etmek 
ve Radikalleşmeyi Önlemek” başlıklı 
uluslararası çalıştayda ülkemizi tem-
sil ederek bu konudaki çalışmalara 
katkı koydu.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar 
Ağı (SSN), Yakın Doğu ve Güney 
Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(NESA) ve Avrupa Akdeniz Enstitüsü 
(IEMed) tarafından organize edilen 
uluslararası toplantıda bölgenin ve 
dünyanın geleceğinin temel unsuru 
olan gençlerin şiddet ve aşırılıktan 
korunması yolunda izlenmesi 
gereken yol haritası çıkarıldı. Bu 
konuda uygulamaya konulan pro-
jelerin de değerlendirildiği toplantıya 
Akdeniz’den ve bölge dışından çok 
sayıda uluslararası uzman katılarak 
katkıda bulundu.

Gençleri şiddet içeren aşırılıktan 
koruma yöntemlerini irdelendi
Amerika Birleşik Devletleri, Çin, 
Hollanda, İspanya, Ürdün, Filistin, 
İsrail, İtalya, Fas, Tunus, Cezayir, 
Mısır, Belçika, Libya, İngiltere’den 
akademisyenler, sivil toplum örgütü

gençlerin radikal hareketlerden ve 
şiddet eğilimli aşırılıklardan ko-
runabilmesi için toplum olarak daha 
aktif olunması gerektiğini vurguladı. 
Yeniden yapılanmakta olan Akdeniz 
ve Orta Doğu Bölgelerinde gençlerin 
geleceğin inşasının temel taşıyıcıları 
olduğunun altını çizen Doç. Dr. 
KOLDAŞ, “Bölgemiz bir yeniden 
yapılanma sürecinin içinden geçiyor. 
Üllkemizin, bölgemizin ve dünyanın 
geleceğini gençlerimiz inşa edecekler. 
Şiddetin hüküm sürdüğü bir dünyada 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplum-
sal yapılanma mümkün olamaz. Bu 
nedenle gençlerimizin şiddet odaklı 
örgütlerin hedefi olmalarına izin 
vermemeliyiz. Onları şiddet yöne-
limli aşırılıktan ve radikalleşmeden 
korumalıyız. Şiddetin toplumla, 
iktidarla ya da birbirleriyle 
gerçekleştirecekleri iletişimin bir uns-
uru ya da aracı olmadığını gençlerim-
ize göstermeliyiz. Şiddet ile aşırılığı 
banalleştirmeyen, araçsallaştırmayan 
ve kanıksamayan bir gençlik bölgenin 
ortak geleceğinin inşasında çok daha 
yapıcı ve ilerici bir rol oynayacaktır. 
YDE olarak bu ve benzeri uluslararası 
toplantılara katılarak ülkemiz ve 
dünya gençlerinin şiddetten uzak bir 
iletişim ve etkileşim içinde dünyanın 
geleceğini birlikte inşa edebilmeleri 
için sistematik olarak katkıda bulun-
maya devam edeceğiz” dedi.

parçasını ve Şair Talat ÜRER (Ağarmış 
Saçlarımdan) şiirlerini müzik eşliğinde 
seslendirdiler.

İkinci Bölümde ise yine şair ve 
sanatçıların şiirlerini ve şarkıların söylen-
mesi ile devam eden etkinlik Ünlü Sanatçı 
Cihan ÜNAL’ın da katkısıyla geceye 
damgasını vurdu.

Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatma, müzik 
ile şiiri birada izleyicilere sunma fırsatı 
bulan Fonetik İzdüşümler Sanatçı Grubu 
bundan sonra da buna benzer etkinlikleri 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de yayma 
ve tanıtma adına gerçekleştireceklerini 
belirttiler.

Gecenin sonunda etkinliğe katılan 
katılımcılara sanatçıların teker teker 
teşekkür mesajları iletildi.

temsilcileri, politika yapıcı ve 
uygulayıcıların katıldığı toplantıda
gençlerin şiddet yönelimli 
hareketlerden korunması, çatışma 
ve diğer nedenlerden kaynaklanan 
bölgesel ve uluslararası göçün gen-
çlerin radikalleşmesindeki etkilerinin 
berteraf edilmesi, zenofobiye karşı 
alınması gereken önlemler, gen-
çlerin aşırılıklar karşısında eğitilmesi 
yönünde atılması gereken adımlar, 
gençlerin şiddet yapılanmaları ve 
terör örgütlerince militanlaştırılmasını 
engellemeye yönelik geliştirilmesi 
gereken uluslararası, bölgesel ve 
yerel politikalar tartışıldı. Gençlik 
projelerinden ve örgütlerinden 
temsilcilerin de katıldığı uluslararası 
toplantıda ayrıca çatışmadan kaçan 
gençlerin toplumsal yaşama yeniden 
entegrasyonu, bölgedeki çatışma 
alanlarında bulunan gençlerin 
çatışmalar sonrası rehabilitasyonları, 
terör örgütlerinin gençleri saflarına 
çekmek için izlemiş oldukları iletişim 
stratejilerinin etkisizleştirilmesi 
konusunda atılabilecek ortak adımlar 
da irdelendi.

KOLDAŞ: “Gençleri 
Şiddet Yönelimli Aşırılık 
ve Radikalleşmeden 
Korumalıyız”
Yakın Doğu Üniversitesi adına 
toplantıya katılan Yakın Doğu En-
stitüsü Müdürü Doç Dr. Umut Koldaş,

Şair Talat ÜRER’in sunuculuğu ile 
gerçekleştirilen programın birinci bölümde 
Grubun kurucusu Yeşim Beyaz İLKAN’ın 
konuşmalarıyla başladı.

Ardından Alev ARSAL gitarı ve Yeşim 
Beyaz İLKAN’ın Piyanosu eşliğinde 
“Küresel ısınma” ve sırasıyla Şair Altay 
BURAĞAN (Uçun Kuşlar Uçun Bariş’a 
Doğru), Şair Arif ALBAYRAK, “Seviyorum 
Seni” Şair İlkay ADALI (Vurgun Yedim), 
sanatçı Sn. Cihan ÜNAL (Akrep Gibisin) 
(Nazım Hikmet) (Şiir) ve Quizas Quizas 
Quizas, Sway isimli şarkıları, Şair Feyzan 
KORUR (Korkma), Şair Mehmet LEVENT 
(Lefkoşa Beni Duyuyormusun), Sanatçı 
Nejla EGEMEN, Benim Seven Bir Kalbim 
Var (Şarkı) (Beste: Nurperi Özgener) 
Şair Nurperi ÖZGENER (Ben Bir Kelebek 
Kozasıyım), Şair Semra Vehbi YILDIZ (Yeter 
Artık) Yeşim Beyaz İİLAN: Uyanış isimli

YDE, 
Barcelona’da 
temsil edildi

Fonetik İzdüşümler 
Şiir ve Müzik Dinletisi 

gerçekleşti
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Yakın Doğu Enstitüsü, Akdeniz’de Gençler Arasındaki Şiddet İçerikli 
Aşırılığın Yayılmasını Engelleme Çalıştayı’na katıldı.

Fonetik İzdüşümler sanatçı Grubu 2016-2017 
Eğitim yılının İlk etkinliği Yakın Doğu Üniversitesi’nin 

katkılarıyla Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nin Türk Tarih Ku-
rumu ve Bağcılar Belediyesi ile 
birlikte 9-11 Ekim 2015 tarihinde 
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük 
Kütüphanesi’nde düzenlediği 
Osmanlı Döneminde Kıbrıs üst

yanı sıra YDÜ İlahiyat Fakültesi 
Dekanlığınıda yürütmüş Bingöl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim ÇAPAK ve Arş. Gör. 
Halil ORTAKÇI’dan oluşan ekibin 
editörlüğünde, Bağcılar Belediyesi 
tarafından yayınlandı.

Eserde Osmanlı Dönemi Kıbrıs’ında 
idari yapı, eğitim hayatı, ilim 
kültür yaşamı, Osmanlı vakıfları 
ve adanın siyasi tarihi hakkında 
ciddi bilgiler bulunmaktadır. Esere 
başta Yakın Doğu Üniversitesi 
Kütüphanesi olmak üzere KKTC ve 
Türkiye’nin büyük kütüphanelerin-
den ulaşılabilmektedir.

başlıklı uluslararası sempozyum 
kitap haline getirildi. 

Osmanlı Döneminde Kıbrıs adıyla 
çıkan eser, fakülte dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ’in 
başkanlığını yaptığı ve onun

Uluslararası sempozyumdaki 
bildiriler kitap haline getirildi ile Medya ve İletişim Çalışmaları Ana 

Bilim Dalı doktora öğrencisi Pınar 
GÜRÇINAR’la birlikte hazırladıkları 
‘’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yazılı 
Basınında Engelliye Yönelik Şiddet 
Haberlerinin Analizi: Kıbrıs, Yeni 
Düzen ve Havadis gazeteleri Örneği 
(2014-2016)’’ adlı bildiri ile Yrd. 
Doç. Dr. İzlem KANLI da ‘’Yeni Türk 
Sinemasında Çocuk Gelin ve Kadın 
Meselesinin Sorunsallaştırılması ve 
Şiddete Yönelik Temsillerin Söylem-
sel ve Mekansal Okunması’’ adlı 
bildirisiyle sempozyumda sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa 
Üniversitesi’nde düzenlenen Medya ve 
Şiddet Sempozyumu’na üç bildiri ile 
katıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi öğretim 
üyelerinin büyük ilgi gösterdiği 
sempozyumda, YDÜ İletişim Fakültesi 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
ÖZEJDER sempozyumun ilk günü 
düzenlenen panelde açılış konuşması 
gerçekleştirdi.

Medya ve Şiddet Sempozyumunun 
ikinci gününde ise Yakın Doğu Üniver-
sitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP 

Yakın Doğu Üniversitesi, 
LAÜ’de temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen Medya ve Şiddet 

sempozyumunda başarıyla temsil edildi.



Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun 
Konya’da düzenlediği Türkiye Cumhuri-
yet Kupası Skeet Şampiyonası 29-30 

Ekim 2016 tarihinde Konya’da yapıldı. 
Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Salahi 
Zaimoğlu Türkiye Şampiyonu oldu.

YDÜ Skeet Takımı’ndan 
Salahi Zaimoğlu, Türkiye 

Şampiyonu oldu

Essence Carson: “Gelen teklifi 
hiç düşünmeden kabul ettim”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin kadro-
sunda çok iyi oyuncuların bulunduğunu 
belirten Essence CARSON’da, “Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden gelen transfer 
teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. 
Yeni takımımın başarılı olması için, 
diğer arkadaşlarımla birlikte, elimden 
geleni yapamaya hazırım. Tüm basket-
bol camiasının bildiği gibi Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımının bu 
seneki hedefi mücadele ettiği tüm kupaları 
kazanmak. Ben de bu yıl WNBA’de 
kazandığım şampiyonluk kupasının yanına 
bir EUROCUP şampiyonluğu eklemek 
istiyorum” şeklinde konuştu.

Kahvecioğlu: “Carson’un 
takımımıza büyük katkı 
sağlayacağını inanıyorum”
Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi A. Hulki KAHVECİOĞLU 
transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Bu sezon üç kulvarda birden zirve 
yarışında olacağımız için, kadromuzu 
çok kaliteli oyuncularla takviye ettik. 
WNBA’de şampiyon olan Los Angeles 
Sparks forması altında başarılı maçlar 
çıkaran ve Türkiye’ye ilk kez dört yıl önce 
bizim getirdiğimiz Essence CARSON’un 
takımımıza büyük katkı yapacağına 
inanıyorum. Kendisine başarılar diliyo-
rum” dedi.

Yakın Doğu 
Üniversitesi, Essence 
Carson’u transfer etti

Yakın Doğu Üniversitesi, WNBA’de şampiyon olan Los 
Angeles Sparks formasını giyen Essence CARSON’u 

transfer etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Eurocup’ta Olympiacos 
karşısında elde ettiği galibiyet serisini devam ettirerek, Türkiye Kadınlar 

Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında Hatay BŞB ile çıktığı maçta 
deplasmandan 73- 72 galip ayrıldı.

Antakya Spor Salonu`nda oynanan 
maçta Yakın Doğu Üniversitesi bütün 
periyotları üstünlükle bitirdi. Hatay 
BŞB’nin 3. dakikada 11- 4 öne geçtiği 
ilk periyotta Yakın Doğu Üniversitesi 
son transferi Essence CARSON ile 
dengeyi sağlayarak periyodu 20 – 19 
önde kapattı. İkinci periyodun ilk 7 
dakikasında 11-2’lik seri yakalayan 
Yakın Doğu Üniversitesi farkı 10 
sayıya (31-21) çıkararak ilk devreyi 
37-28 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü periyodun 3. dakikası 
içinde Yakın Doğu Üniversitesi farkı 
16 sayıya (44-28) kadar çıkardı. 
Hatay BŞB’nin savunmasını 
sertleştirmesine rağmen Yakın Doğu 
Üniversitesi son çeyreğe 58-44 önde 
girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
üstünlüğünü sürdürdüğü son peri-
yotta maçın bitimine 7 dakika kala 
rakibi karşısında 19 sayı ( 70-51) 
fark oluşturdu. Hatay BŞB 19-0’lık 
seriyle bitime 1 dakika kala rakibini 
70-70’te yakalayarak skoru eşitledi. 
Maçın bitimine 49 saniye kala 
Yakın Doğu Üniversitesi 6 dakikalık 
aradan sonra Angelica ROBINSON’un 
basket faulü ile skoru 73-70 yaptı. 
Maçta 36 saniye kala Hatay BŞB’den 
Snytsina’nın serbest atışlarıyla skor 
73-72 oldu, son saniyede Bahar 
ÖZTÜRK, Hatay BŞB adına 3’lükten 
yararlanamayarak maç topunu

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Antrenörü Zafer 
KALAYCIOĞLU yaptığı açıklamada 
Cumhurbaşkanlığı kupasını Fener-
bahçe gibi bir takımı yenerek almış, 
iyi oyunculardan kurulmuş güçlü
bir ekip karşısında iyi performans 
sergilediklerini dile getirerek, “Hatay 
karşısında çok iyi oynayarak farkı 
19 sayılara kadar çıkardık. Fakat 
Hatay aradaki 19 sayı farkını verdiği 
mücadele ile kapatmasını bildi. Hatay 
maçı bize bir kere daha ne kadar 
zor ve önemli bir ligde mücadele 
ettiğimizi göstermiş oldu” şeklinde 
konuştu.

Büyük Efor Sarfeden Tüm 
Oyuncularımı ve Teknik 
Ekibimizi Tebrik Ediyorum…
Euocup gruplarında çıktıkları ilk 
maçın ardından aldıkları galibi-
yetin mutluluğu ve motivasyonu 
ile maça çıktıklarını anımsatan 
KALAYCIOĞLU, “Atina sonrası hemen 
İstanbul, İstanbul’dan Hatay’a gittik. 
Çok çalışma zamanımız olmadı. 
Yaptığımız son taktik çalışma ile 
maça çıktık. Top için savaştık. 
İsteğimiz güçlü bir rakip karşısında 
deplasmandan galibiyet ile ayrılmaktı 
ve bunu başardık. Tabiî ki mut-
luyuz. Büyük efor sarf eden tüm 
oyuncularımı ve teknik ekibimizi 
tebrik ediyorum. İnşallah galibiyet 
serimizi sürdürmeye devam ederek 
hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

kullanamadı. Yakın Doğu Üniversitesi 
konuk olduğu sahadan maçın galibi 
olarak ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Anna 
VAJDA 16 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 
Angelica Danielle ROBINSON 16 
sayı, 5 ribaunt, Essence Tiffany 
CARSON 13 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, 
Eiln ELDEBRINK 7 sayı, 1 ribaunt, 5 
asist, Olcay Çakır TURGUT 6 sayı, 
3 ribaunt, 5 asist, Bahar ÇAĞLAR 
8 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Quanita 
HOLLINGSWORTH 7 sayı, 5 ribaunt 
ile takımlarının öne çıkan isimleri 
oldular.

Hatay BŞB’de Natalie Anne STEVENS 
21 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Katsi-
aryna SYNTSINA 18 sayı, 4 ribaunt, 
Manna BAS 10 sayı, 4 ribaunt, 3 
asist, Courtney Lynne PARIS 6 sayı, 
8 ribaunt, 4 asist, Bahar ÖZTÜRK 8 
sayı, 1 ribaunt, 3 asist ile oynadı.

Başantrenör Kalaycıoğlu: 
“Hatay BŞB Gibi Güçlü Bir 
Ekip Karşısında Çok İyi 
Performans Sergiledik”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Antrenörü Zafer 
KALAYCIOĞLU Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında 
deplasmanda çıktıkları Hatay BŞB 
maçında aldıkları 73- 72’lik galibiyeti 
değerlendirerek, zorlu deplasmandan 
aldıkları galibiyetten duydukları 
memnuniyeti belirtti.

Hatay BŞB: 72 
YDÜ: 73
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