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Prof. Dr. Seda 
VATANSEVER’e TUBİTAK 
Proje Desteği

Süper Kupa Maçı 5 Ekim’de 
Oynanacak

NEUIslanders KKTC 
Bayrağını Japonya’da 
Dalgalandırıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırmaları Merkezi (DE-
SAM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilimsel 
Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü 
Prof. Dr. Seda VATANSEVER’e, TÜBİTAK 
2017.1. dönem 1001 Proje Desteği’ne 
layık görüldü.

FIBA EuroCup şampiyonu olan Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın, FIBA Euroleague Şampiyonu 
Dynamo Kursk takımı ile oynayacağı 
Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Fut-
bol Takımı NEUIslanders, FIFA’nın 
düzenlediği Dünya Kupası olan 
RoboCup’a katılmak üzere Japonya’ya 
gitti.
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Yakın Doğu Üniversitesi, üniver-
sitelerin ürettiği bilimsel çalışmaların 
uluslararası alanda görünürlüğü 
ve bu yayınların aldığı atıflara göre 
belirlenen puan neticesinde dünya 
üniversitelerini sıralayan  Webo-
metrics tarafından Google Scholar 
üzerinden bu yıl yapılan ölçümlemede 
38,601 atıf aldı. Her yıl Ocak ve 
Temmuz ayında güncellenen ve dünya 
çapında 12 binden fazla üniversitenin 
değerlendirildiği sıralamada Yakın 
Doğu Üniversitesi KKTC Üniversiteleri 
arasındaki birinciliğini devam et-
tirirken Türkiye genelinde yayınları 
atıflanan 13. Üniversite oldu ve dünya 
üniversiteleri listesinde 1099. sırada 
yer aldı. Yapılan değerlendirmede 
Türkiye’deki üniversiteler arasında 
13. sıraya yerleşen Yakın Doğu 
Üniversitesi, Türkiye Yüksek Öğrenim 
Kurumuna bağlı özel üniversiteler 
sıralamasında Koç, Bilkent ve 
Sabancı Üniversitelerinin ardından 
4’üncü sırada yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan 
açıklamada, sıralamanın sadece 
enstitü profillerinin seçilmesi ve 
aynı kurumdaki yayınların isminin 
başka yayınlarda ne kadar geçtiğinin 
Google Scholar Citations (Google 
Biliminsanları Atıfları) üzerinden 
belirlenmesi üzerinden yapıldığı 
belirtildi. Yapılan açıklamada 
webometrics verilerine dayalı yapılan 
değerlendirmeye göre Yakın Doğu 
Üniversitesi bünyesinde yapılan 
araştırmalar ve yayınlara yapılan 
atıflardaki artış üniversitenin bu 
önemli başarısında önemli bir rol 
oynadığı vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
KKTC’de Birinci Sırada…
Gerek bilimsel, gerekse toplumsal 
fayda üretimine dönük çalışmalarıyla 
ülke bilimine yön verirken dünya 
bilimine de önemli katkılar sağlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi, Webomet-
rics verilerine dayalı olarak yapılan 
değerlendirme sonucunda, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 2 
üniversitenin yer aldığı ilk 2000 
Üniversite sıralamasında, bünyesinde 
yapılan araştırmalar ve yayınlarına 
aldığı atıflarla birinci sıraya taşındı. 
Yakın Doğu Üniversitesi geçen yıl 
yapılan sıralamada da yine birinci 
sırada yer aldı.

Hem Atıfları Yükseldi Hem 
Sıralaması…
Google Akademik Atıflar tarafından 
tanıtılan kurumsal profilleri 
kullanılarak yapılan değerlendirmede, 
16.714 atıfla geçen yıl dünya 
üniversiteleri sıralamasında 1321. 
sırada bulunan Yakın Doğu Üniver-
sitesi bu yıl 38.601 atıfla 1099’uncu 
sıraya yükseldi. Türkiye üniversiteleri 
sıralamasında geçen yıl 19. sırada 
bulunan Yakın Doğu Üniversitesi, bu 
yıl 13. sıraya yükseldi.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: 
“Bu sonuç, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin uzun 
yıllara dayanan araştırma 
geleneğinin, bilimsel proje 
desteğinin ve akademik 
teşvikinin bir ürünüdür… ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, 

Bugüne kadar toplam bütçesi 
2,542,000 TL olan 168 proje BAP 
Koordinatörlüğümüz tarafından 
desteklenmiştir.  Yayın sayımız bir 
önceki yıla göre % 50 oranında artış 
göstermiştir. Tüm birimlerimizin 
kendi alanlarına uygun, son teknoloji 
ile donatılmış laboratuarları var. 
Burada asıl nokta, öğrencilerin 
de bu laboratuarlarda bilim ile 
yoğrularak yeni bilgilerin üretilmesi 
sürecinde deneyim sahibi olmaları 
ve üniversitemiz bünyesindeki seçkin 
bilim insanlarının rehberliğinde 
önemli bilimsel projelere katkı 
koymaları. Yeni nesillerin hocalarının 
bilimsel birikimlerinden yararla-
narak yeni bilgi üretme ve farklı 
keşiflerde bulunmalarının en büyük 
destekçisiyiz. Bu  sebeple de 
özellikle Yüksek Lisans ve Dok-
tora eğitim programlarına önem 
veriyoruz. Başlattığımız ‘Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı” ile yüksek 
lisans ve doktora yaparak kendini 
bilim alanında geliştirmek isteyen 
öğrencilere burslu eğitim imkanı 
sunuyoruz. Aldığımız başvuruları 
en iyi şekilde değerlendirerek 
hem bu programlara dahil olan 
öğrencilerimizin hayatlarına hem 
de ilgili oldukları bilim alanına katkı 
sağlayacağımızı düşünüyoruz.”dedi.

duydukları gurur ve mutluluğa 
değinerek sonucun rastlantısal 
olmadığına vurgu yaptı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
GÜNSEL, “Yakın Doğu Üniversitesi 
olarak, 39 yıllık eğitim hayatımızda 
daima eğitim kurumlarının sadece 
bilgi aktarma yeri olmadığına; var 
olan bilgiyi yeniden üreterek yeni 
bilgiler ile geleceğe ışık tuttuğuna 
inanarak ilerledik. Bugün, dünya 
genelinde yayınları en çok atıf alan 
1099. üniversite olmamız da bu 
inancımızın bir sonucudur. Özel-
likle bilginin yenilikçi bir anlayışla 
üretilmesi konusunda gösterdiğimiz 
hassasiyet ve akademisyenlerim-
ize verdiğimiz destek ile bu sonucu 
almış bulunuyoruz. Üniversitemizin 
sadece bilimsel araştırmalar için 
kurmuş olduğu Center of Excellence 
ve DESAM (Deneysel Sağlık Bilimler 
Araştırma Merkezi) gibi merkezleri 
de yine bu anlayışımızın ürünleridir” 
dedi.

Doç. Dr. GÜNSEL: “168 
Bilimsel Araştırma Projesine 
Destek verdik”…
Üniversite olarak akademisyen-
lerine bilimsel proje geliştirme 
ve araştırma konusunda önemli 
destekler sağladıklarına vurgu 
yapan Doç. Dr. GÜNSEL, “Bilimsel 
araştırmaların yapılabilmesi için 
gerekli tüm altyapıyı oluşturduk. 
Öğretim Üyelerimizin Bilimsel 
araştırmalarını desteklemek amacı ile 
oluşturduğumuz Bilimsel Araştırmalar 
Proje Koordinatörlüğümüz yılda iki kez 
proje çağrısına çıkmaktadır. 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Akademik Yükselişi

AKADEMİK

Yayınlarına yapılan bilimsel atıflar ile KKTC’deki birinciliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, 
Türkiye Üniversiteleri arasında 13. olurken Dünya Üniversiteler sıralamasında ise 

1099. Sırada yer aldı.
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Nurullah AKKAYA, Berk YILMAZ, 
Ersin AYTAÇ, Görkem SAY ve Mustafa 
ARICI’dan oluşan ekip, 25 – 31 Tem-
muz tarihleri arasında Japonya’nın 
Nagoca kentinde yapılacak olan 
RoboCup’a katılmak üzere adadan 
ayrıldı.

Antrenmanlarına Japonya’da devam 
edecek olan ekip, Çarşamba ve 
Perşembe günü ikişer tane grup maçı

ardından da Japon temsilcisi MCT 
Susano ile oynayacak.

Yarışma ile ilgili olarak adadan 
ayrılmadan önce kısa bir 
değerlendirme yapan Takım kaptanı 
Ersin AYTAÇ, altıncı defa Robotik 
Dünya Kupasına Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti adına katılmaktan gurur 
duyduklarını ve adaya başarılı bir 
sonuçla döneceklerini söyledi.

ve kriz farkındalığı yaratmak için sürekli 
bir eşgüdüm içinde yatay düzlemde 
sistematik olarak çalışmaları esastır. Bu 
bağlamda kamu kurumlarındaki bürokra-
tik bir hiyerarşinin kriz yönetişiminde daha 
etkin ve çözüm üretir bir hale getirilmes-
inin yanı sıra özel sektör kuruluşlarının, 
medyanın ve devlet dışı sivil toplum 
örgütlerinin de afet ve kriz yönetişiminin 
etkin paydaşları haline getirilmesi 
gereklidir. Bu anlamda üniversite olarak 
ülkemizin seçkin kurumlarının yer aldığı 
bir koordinasyon yapısına en üst düzeyde 
katkı sağlamaktayız. Bununla birlikte 
toplumda bu konu le ilgili farkındalığın 
artırılması ve toplumun her kesiminin bu 
afet ve kriz yönetişimi sürecinde etkin 
bir rol oynamasına katkı sağlamak için 
Yakın Doğu Üniversitesi Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi programının değerli öğretim 
üyeleri ve uzmanları yürütücülüğünde 
böyle önemli bir sertifika programını 
hayata geçiriyoruz.

Doç. Dr. KOLDAŞ: Bölgemi-
zde Son Dönemde Yaşanan 
Afetler Öz İmkanlarımızın Yanı 
Sıra Toplumsal Duyarlılık Ve 
FarkındalığıArttırmamızı Şart 
Kılıyor.
Son dönemde özellikle Akdeniz’de 
yaşanan doğal ve doğal olmayan afet 
durumlarının yarattığı krizlerin yerel 
olduğu kadar bölgesel istikrarsızlığın 
artmasına da neden olduğunun altını 
çizen Doç. Dr. KOLDAŞ “Türkiye’de son 
günlerde yaşanan sel felaketleri ve Ege 
denizindeki depremler doğal afetlere 
hazırlıklı olmanın ne kadar önemli 
olduğunu bizlere tekrar hatırlattı. Ancak 
toplumumuzun doğal afetlerin yarattığı 
kriz durumlarıyla birlikte doğal olmayan 
yıkım süreçlerinin bölgede yaratabileceği 
krizlere de hazırlı olması gerekiyor. 
Suriye’deki durum ortada. Bölgesel 
istikrarsızlık ve krizler ülkelerin sınırlarını 
aşan bir hale gelmiş durumda. Bu nedenle 
ülkemizin de yeni bir anlayışla bu tarz 
krizlerin yönetiminde tüm paydaşları içine 
alan bir anlayış ve sistematik hareket 
planları geliştirmesi gerekiyor. Bu süreçte 
tek başına kurumların farkındalığı da 
yeterli olmayacaktır. Toplumumuzun tüm 
bireylerinin olası kriz durumlarında etkin 
vatandaşlar olarak hareket edebilmeleri 
için bireysek farkındalık ve donanımlarının 
da arttırılması gerekiyor. Yakın Doğu 
Üniversitesi YABEM olarak biz bu konuda 
bu tarz programlarla üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

yapacak ve gruptaki sıralamasına 
göre Cuma günü çeyrek final 
maçlarını oynayacak. 

NEUIslanders, Çarşamba günü 
ilk önce İran şampiyonu Parsian 
takımıyla ikinci olarak da Kanada 
temsilcisi Ultron ile oynayacak. 
Perşembe günü ise ilk maçını daha 
önce Dünya Şampiyonu olan Çin’den 
Zjunlict ile yapacak olan takım

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi (YABEM) tüm kurum-
kuruluşlara ve etkin vatandaşlara 
yönelik “Afet ve Kriz Yönetişimi Sertifika 
Programı” düzenliyor. Programda “Afet 
ve Kriz Yönetişiminde yeni sistematik 
yaklaşımlar” uzmanların katılımı ile 
ele alınarak, afet ve kriz durumlarında 
neler yapılması gerektiği örnekleri ile 
anlatılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi YABEM kısa 
dönemli eğitim programları çerçevesinde, 
Yakın Doğu Üniversitesi Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi programının değerli öğretim 
üyeleri ve uzmanları yürütücülüğünde 
gerçekleştirilecek sertifika programı Afet 
ve Kriz Yönetişiminde Yeni Yaklaşımlar,  
Afet Yönetişiminde Kullanılan Genel 
Tanım ve Kavramlar, Afetlerin Etkileri ve 
bu etkileri Önleme Çalışmaları,  Afetlerin 
Safhaları,  Afet Öncesi ve Sonrası Müda-
hale Koordinasyonu, Afet Yönetişiminde 
Kurum ve Kuruluşlara Düşen Görevler, 
Afet ve Kriz Dönemlerinde Acil Yardım, 
Afete Hazırlık ve Afet Planlaması, Afet ve 
Kriz Dönemlerinde Risk Analizi ve Risk 
Azaltma Çalışmaları, Risk Yönetişimi, Acil 
Durum Planlaması, Afet ve Kriz Dönemler-
inde Psikolojik Önlemler ve Stres Yönetimi 
gibi konuları içerecek.

Doç. Dr. KOLDAŞ: Afet Yönetimi 
Yaklaşımdan Afet Yönetişimi 
Anlayışına Geçmek Gerekli
Afet ve kriz dönemlerinin bu dönemlerden 
etkilenen tüm paydaşlarla sistematik 
bir şekilde ele alınarak yönetilm-
esi gerektiğini vurgulayan Yakın Doğu 
Üniversitesi YABEM Müdürü Doç. Dr. 
Umut KOLDAŞ, hayata geçirecekleri yeni 
sertifika programında bu yeni yaklaşım 
ışığında tüm katılımcıları etkin ve 
etkili paydaşlar olarak gördüklerini ifade 
etti. Geleneksel afet ve kriz yönetimi 
anlayışında yukarıdan aşağıya örgütlenen 
bürokratik programlamaların ve krizin 
akabinde oluşturulan klasik kriz masası 
uygulamalarının afetin yıkım etkisini azal-
tma konusunda etkisinin sınırlı olduğunu 
kaydeden Doç. Dr. KOLDAŞ “Klasik afet ve 
kriz yönetimi yaklaşımından afet ve kriz 
yönetişimi anlayışına geçilmesi gerekiyor. 
Afet oluşmadan önce toplumun tüm kes-
imlerinin olası afete yönelik hazırlıklı bir 
hale getirilmesi için yalnızca afet sonrası 
kurulan kriz masaları kalıcı ve yapısal bir 
çözüm üretme konusunda sınırlı kalıyor. 
Afet ve kriz yönetişiminde toplumun tüm 
kurum ve kuruluşlarının toplumda bir afet 

NEUIslanders 
KKTC Bayrağını 
Japonya’da 
Dalgalandırıyor

ÖDEB Projesinde 
Eğitimler Başlıyor

“Afet Ve Kriz 
Yönetişimi” 

Sertifika Programı 
Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEUIslanders, FIFA’nın 
düzenlediği Dünya Kupası olan RoboCup’a katılmak üzere Japonya’ya gitti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün özel 
gereksinimli bireylerin eğitsel 
değerlendirilmesi ve tanılanmasında 
ortak yürüteceği “Özel Eğitim 
Değerlendirme ve Eğitim Bataryası 
(ÖDEB)” projesi kapsamında, ÖDEB 
yetkilileri Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ÖDEB Büyük Adım İstanbul projesi 
kapsamında gerçekleştirilen ziyaret 
sırasında, ÖDEB yetkilileri, Yakın 
Doğu Üniversitesi Özel Eğitim 
Bölümü akademisyenleri ile projenin 
materyal geliştirme ve formatör 
eğitimleri süreci için fikir görüş 
alışverişinde bulundu.

Verilecek Eğitimler Üzer-
ine Yol Haritası Çalışması 
Yapıldı
Yapılan görüşmelerde, gerek özel 
eğitim sınıflarında ve gerekse özel 
eğitim okullarındaki öğretmenlerin 
işini nasıl kolaylaştırmayı 
planlandığı, eksikliklerin giderilm-
esi ile özel eğitim öğretmenleri ve 
adayların becerilerini arttırmak için 
bir yol haritası çıkarma çalışması 
yürütüldüğü belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesinin iştirakçi 
olarak yer aldığı projede, özel eğitim 
sınıflarında görevli öğretmenlerin 
bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesini 
sağlayan eğitimler verecek. 
Bataryanın geliştirilmesi için Özel 
Eğitim Bölümü, proje için gerekli 
akademik donanımı sağlayacak.

ÖDEB projesi, özel ihtiyaç sahibi 
şahısların eğitim değerlendirmesi ve 
tanımlanmasında standardizasyonu 
sağlamak, malzeme eksikliğini 
gidermek, uygulayıcı personelin 
mesleki becerilerini geliştirip, eksik 
ve hatalı değerlendirmeleri en aza 
indirmeyi amaçlıyor.

Üniversiteyi Gezdiler…
ÖDEB yetkilileri yaptıkları 
görüşmeler sonrasında, Yakın Doğu 
Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim 
Teknolojileri Merkezi, Hayvan 
Hastanesi, Araba Müzesi ile Yakın 
Doğu Hastanesini gezerek yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.



yıllarında zeki, çalışkan ve kabiliyetli 
olduğu anlaşılan HAKKI’nın Maa-
rif Dairesi’ne girdikten sonra kademeli 
olarak yükseldiği söylenebilmektedir. 
Kıbrıs Türklerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde 
kabul edilen yeni Türk harflerini 
kullanmasında etkin bir rol oynamıştır. 
Ayrıca İbrahim HAKKI’nın uyguladığı 
eğitim politikalarından dolayı zaman 
zaman Dr. KÜÇÜK’le ters düştüğü 
anlaşılmaktadır. Dr. KÜÇÜK’ün HAKKI’yı 
sert eleştirmesini hem Evkafçı-Halkçı 
ayrımıyla hem de o dönemlerde değişen 
siyasi güç dengeleriyle de anlamak 
mümkündür. İbrahim HAKKI Kıbrıslı 
Türkler arasında ilk coğrafya çalışmalarını 
yapan kişiler arasında kabul edilmektedir. 
Ayrıca HAKKI, Kıbrıs’ta harf devriminin 
kabul edilmesinden hemen sonra Mithat 
Bey’le birlikte yeni harflerle kitap yazarak 
Kıbrıs’taki Türk okullarındaki eğitimin 
zora girmesini önlemişlerdir. İbrahim 
HAKKI İngiliz İdaresinin eğitim alanında 
güvendiği isimlerin başında gelmek-
tedir. Yarım asra yakın İngiliz sömürge 
yönetiminin adadaki Türklere uyguladığı 
eğitim yapısı içerisinde çeşitli görevlerde 
bulunarak uzun yıllar görevi sürdürme 
şerefine nail olmuştur. Buna karşılık 
İngilizler de kendisine verdikleri nişan ve 
adına düzenledikleri yarışmalarla İbrahim 
HAKKI’yı onurlandırmaya çalıştıklarını 
belirtmişlerdir”.

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih ve Atatürk Eğitim Fakültesi 
Tarih Öğretmenliği Bölümleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL, İrfan Günsel 
Araştırma Merkezi Araştırmacıları Uzman 
Mete ÖZSEZER ve Uzman Hüseyin TUFAN 
’ın “Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir 
Müfettiş: İbrahim HAKKI Bey” başlıklı 
makaleleri Web of Science bağlı Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) tarafından 
taranan Tarih İncelemeleri Dergisi’nin 
XXXII / 1, 2017, 125-153 sayısında 
yayımlandı.

Prof. ÖZKUL, Uzm. ÖZSEZER ve Uzm 
TUFAN, ‘Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli 
Bir Müfettiş: İbrahim HAKKI Bey’ başlıklı 
çalışmalarıyla ilgili şu açıklamalarda 
bulundular: “İngilizler ada idaresini 
kontrol etmeye başladıktan sonra ilk 
düzenlemeye gittikleri konulardan birisi 
de eğitim olmuştur. İlk başlarda İngilizler 
adada yaşayan toplumların tepkisini 
çekmemek için var olan eğitim yapısında 
çok fazla değişikliğe gitmemişlerdir. Fakat 
ilerleyen yıllarda adayı daha merkeziyetçi 
bir idari yapı ile yöneterek kendilerine 
bağlı topluluklar yaratmak istemişlerdir. 
İngiliz idaresinde İngiltere’ye bağlı kalan 
Kıbrıslı Türk eğitimcilerden biri de İbrahim 
HAKKI’dır. İbrahim HAKKI ailesinden 
kalma bir mal varlığı olmasına rağmen 
çalışkan bir kişiliğe sahiptir. Öğrencilik

“Kıbrıs Eğitim Tarihinde
 Önemli Bir Müfettiş 
İbrahim HAKKI Bey” 

Başlıklı Makale 
YayınlandıYakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırmaları Merkezi 

(DESAM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordi-
natörü Prof. Dr. Seda VATANSEVER’e, TÜBİTAK 2017.1. dönem 1001 Proje 

Desteği’ne layık görüldü.
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DESAM Kurucu Üyesi, Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Seda VATANSEVER’in 
araştırmacı olarak yer aldığı “Dental 
Implantların Osseointegrasyon 
Süresinin Hızlandırılması Amaçlı Çok 
Işlevli Kendiliğinden Yapılanan Peptid 
Hidrojel Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin 
In Vitro ve In Vivo Değerlendirilmesi’’ 
başlıklı projesinin TUBİTAK tarafından 
2017.1 dönemi projeleri içinde 
destek aldı.

Prof. Dr. Seda VATANSEVER: 
“Araştırmalarımız TÜBİTAK 
desteği ile taçlandırıldı”

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitüsü, Girit’te Akdeniz’de 
ortak bir hafıza oluşturararak 
bölgesel geleceğin yeniden inşası 
yaklaşımlarının ele alındığı 
uluslararası konferansa katıldı.

“Gelecek için Hatırlamak: Bir Hafıza 
Uzamı Olarak Akdeniz” başlıklı 
uluslararası konferansa Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni temsilen katılan 
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, Akdeniz’in 
yeniden yapılanması sürecinde 
gerçekleştirilen disiplinlerarası 
bilimsel analiz çalışmalarına katkıda 
bulundu.

“Akdeniz Bir Ortak Hafıza 
Alanı mı?” Sorusuna Yanıt 
Arandı
Maecanata Vakfı tarafından 
Humboldt Viadrina Yönetişim 
Platformu işbirliğinde organize edilen 
uluslararası toplantıda, Akdeniz’in 
bir ortaklıklar denizine dönüşümünün 
mümkün olup olmadığı sorusuna 
bölgenin tarihsel, kültürel, ekonomik, 

Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Müdürü Doç. Dr. Hüseyin 
BİCEN’in danışmanlığını yaptığı, 
Uz. Ahmet ARNAVUT tarafından 
yürütülen doktora tezi kapsamında 
gerçekleştirilen “Çevrimiçi Eğitsel 
Materyal Tasarımı” başlıklı eğitim 
sertifika töreni ile tamamlandı.

Törene, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU 
,Uzaktan Eğitim Müdürü Doç. 
Dr. Hüseyin BİCEN, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Fezile ÖZDAMLI ve diğer 
bölüm hocalarının katılımları ile 
gerçekleştirildi.

“Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’na Bağlı İlköğretim 
ve Ortaöğretim Düzeyinde 
Öğretmenlerden Yüksek 
Katılım”
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden ver-
ilen bilgiye göre, 18 Nisan’da açılışı 
yapılarak başlanılan ve öğretmenlere 
yönelik olarak geliştirilen kur-
sun başarılı olan katılımcılara 
sertifikaların verilmesiyle son 
bulduğu belirtildi. Çeşitli okullardan

VATANSEVER, “Araştırmacı olarak 
görev aldığım projelerin her dönemde 
destek alması, bilim adına hede-
flerimizin gerçekleştirilmesi adına 
çok mutlu oldum. Hem kendi mutlu 
oldum. Hem kendi üniversitemde 
hem de DESAM altında devam 
eden projelerimizin desteklenmesi 
önemlidir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırmalar Proje (BAP) Koordi-
nasyon Birimi olarak da güncel 
konuları takip eden, özgünlüğü ve 
devamlılığı sağlayan, topluma ve 
bilime katkısı olan projelerin Yakın 
Doğu Üniversitesi çatısı altında 
gerçekleştirilmesi için de önemli 
adımlar attıklarını anlatan Prof. Dr. 
VATANSEVER, “Yaptığımız projeler-
imiz ve araştırmalarımızla 2017 
yılında ulusal kuruluş ve uluslararası 
kongrelerde almış olduğumuz 
destekler ve ödüller de bizi daha 
üretken olmaya teşvik etmektedir. 
TÜBİTAK, MCBÜ-BAP ve YDÜ-BAP 
destekleri ile devam edeceğimiz 
araştırmalarımızın sonuçlarının hem 
bilime, hem sağlık sektörüne hem de 
topluma faydalı olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.

bahsedilemeyeceğini belirten Doç. Dr. 
KOLDAŞ, “Akdeniz bölgesinde güven-
lik bu bölgede yaşayan toplumların 
ihtiyaç listesinin başında yer alıyor. 
Bugün ne Avrupa-Akdeniz Diyaloğu 
gibi bölgesel işbirliği insiyatifleri 
ne de başlangıcında devrimsel 
dönüşümler olarak görülen Arap 
Baharı kalkışmaları bölgeye huzur, 
istikrar ve güvenlik getirebilmiş 
durumda. Suriye yıkım halindeyken, 
Kuzey Afrika’da yeniden yapılanma 
süreçlerinde istikrar arayışı içinde 
mücadeleler sürerken, Akdeniz’e 
kıyısı bulunan Avrupa ülkeler-
inde popülist ayrımcı söylemler 
yaygınlaşırken ve şiddet bölgenin 
temel belirleyici unsuru haline 
gelmişken ortak değerleri inşa etmek 
bir yana bu değerlerden söz etmek 
bile çok kolay görünmüyor. Akdeniz’i 
bir ortak değerler zemini haline 
getirmek için öncelikle bölgedeki iç 
savaşlar nedeniyle yıkıma uğramış 
insanların temel ihtiyaçlarını 
gidermeli, göç sorununa sürdürül-
ebilir çözümler üretmeli, bölgedeki 
ayrımcı ve ötekileştirici popülizmin 
önüne geçmeli ve bu sorunları 
birlikte çözerken yaratacağımız sinerji 
üzerinden bir Akdenizlilik bilinci ve 
duygudaşlığı yaratmalıyız.” dedi.

Dekan Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU 
konuşmasını Danışman Doç. Dr. 
Hüseyin BİCEN’e ve doktora tez 
öğrencisi Uz. Ahmet ARNAVUT’un 
yanında kursa katılıp başarı gösteren 
tüm katılımcılara teşekkürlerini 
ileterek başarılarının devamını diledi 
ve bu tür çalışmaların devam etmes-
ini arzuladığını dile getirdi.

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU 
konuşmasının ardından sertifikaları 
başarılı olan katılımcılara takdim 
etti. Sertifika töreninin ardından 
danışman Doç. Dr. Hüseyin BİCEN 
ve doktora öğrencisi Uz. Ahmet 
ARNAVUT tüm katılımcılara tek tek 
teşekkürlerini sundu.

Sertifika töreni sırasında söz 
hakkı isteyen katılımcı müzik 
öğretmeni Nazmiye Demir ise; bu 
tür çalışmaların kendilerini çok 
memnun ettiğini ve öğrendiklerini 
daha kurs sona ermeden uygulamaya 
başladığını belirtti. Nazmiye hanımın 
ardından söz alan katılımcılar ise 
kursun devamınıda beklediklerini dile 
getirdiler.

eden YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ “Mühendislik bir ülkenin 
bugününün ve geleceğinin inşasında en 
önemli alanlardan biri. Bu nedenle eğer 
sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir 
ülke ve dünya istiyorsak mühendislerimi-
zin ve mühendis adaylarımızın kendilerini 
geliştirmelerine katkı koyabilecek tüm 
eğitsel olanakları onların hizmetine 
sunmamız gerekiyor. Kurulduğu günden 
bugüne bu bilinçle hareket eden Yakın 
doğu üniversitesi Mühendislik Fakültemiz 
ülkemizin ve dünyanın farklı ülkeler-
inin inşasında yerini almış çok değerli 
mühendisler ve yüksek mühendisler 
yetiştiriyor. YABEM olarak bizler de değerli 
Mühendislik Fakültemizin hem bilimsel 
hem de uygulamaya dönük birikimini kısa 
dönemli eğitim programları aracılığıyla 
kendilerini bu alanda daha fazla 
geliştirmek isteyen mühendislerimizin ve 
mühendis adaylarımızın hizmetine sunuy-
oruz. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nin alanlarında uzman bilim 
insanları ve öğretim elemanları tarafından 
tasarlanan ve yürütülen bu eğitim ve 
sertifika programlarıyla mühendisler-
imizin bilgi ve becerilerini alandaki yeni 
gelişmeler ışığında tazelemelerine; genç 
mühendislik adaylarımızın da mühendis-
lik eğitimleri sırasında ilmi ve teknik 
donanımlarını olabildiğince arttırmalarına 
olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Bu 
sayede program katılımcılarımızın daha 
geniş bir perspektife ve çok yönlü bir 
donanıma sahip olacaklarına inanıyoruz. 
Toplumsal ve teknolojik değişimlerin çok 
hızlı gerçekleştiği günümüzde yaratıcı 
düşünen mühendislere geçmiştekinden 
daha fazla ihtiyaç olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda en yeni teknolojik 
gelişmeleri ve mühendislik yöntemlerini 
içeren bu eğitimlerin tüm katılımcılarımıza 
önemli bir katkı sağlayacağını 
değerlendiriyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim 
programlarına kayıt ve daha detaylı bilgiye 
www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@
neu.edu.tr e-posta adresinden, Yakın 
Doğu Enstitüsü facebook sayfasından (fa-
cebook: yakindoguenstitusu), 223 64 64 
(dahili 532) ve 0533 829 97 36 numaralı 
telefonlarından ulaşılabilir.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Prof. Dr. Seda VATANSEVER, 2017 
yılında TÜBİTAK desteği ile devam 
eden 2 adet 1001 projesinin yanı 
sıra, Temmuz ayı itibarı ile tamam-
lanan iki adet 1002 projesinden 
sonra destek alan yeni 1001 projesi 
ile araştırmalarının taçlandırıldığını 
belirtti.

Yeni ürünler geliştirme, klinikte 
kullanıma sunma ve etkin tedavi 
seçeneklerini artırma adına destekle-
nen projeler adına son derece mutlu 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. 

toplumsal ve siyasi arkaplanlarına 
atıfta bulunularak çok yönlü ve 
disiplinlerararası analizlerle yanıt 
arandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
Fas, Fransa, İngiltere, İspanya, 
Kıbrıs, Lübnan, Malta, Mısır, 
Türkiye, Yunanistan’dan akad-
emisyenler, medya ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri, politika yapıcı ve 
uygulayıcıların katıldığı uluslararası 
toplantıda Akdeniz’in bir ortak hafıza 
uzamı olarak geçmişi, Akdenizli-
lik hafızasının kültürel kökenleri, 
bölgenin ticari ilişkilerinin tarihten 
günümüze gelişimi,günlük yaşamda 
Akdenizlilik hafızasının üretimi, 
Akdeniz’de din ve siyaset ilişkisi, 
ortak hafıza zemininin yıkımına 
neden olan dinamikler, Akdeniz’in 
bölge insanı için anlamı ve Akdeniz 
gençliğinin bölgenin geleceğine yöne-
lik umut ve korkuları tartışıldı.

Doç. Dr. KOLDAŞ: 
“Akdeniz’de Ortak Değerlerin 
Oluşabilmesi için Öncelikle 
Varoluşsal Temel İhtiyaçların 
Giderilmesi Gerekiyor”
Uluslararası konferansın ortak 
düzlemin oluşması önündeki engeller 
başlıklı panelinde bir konuşma yapan 
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, Akdeniz’in ortak bir hafıza 
zeminine dönüşmesinin kolay bir 
süreç olmadığını vurguladı. İnsani 
güvenliğin temel ihtiyaçların başında 
geldiği Akdeniz bölgesinde bu 
ihtiyacın karşılanmaması durumunda 
ortak değerler ve gelecekten

öğretmenlerin ilgi gösterdiği kursa 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 
bağlı ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde öğretmenlerin katılımının 
oldukça yüksek olduğu belirtilen 
açıklamada, 7 hafta süren kurs 
boyunca katılımcılar çeşitli çevrimiçi 
materyal geliştirdiler denildi.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, sertifika 
töreninde yaptığı konuşmasında; 
Dünya’daki medeni ülkelerin eğitim 
sistemlerinden bahsederek örnekler 
verdi ve Atatürk Eğitim Fakültesi 
olarak en ileri düzey ülkelerin eğitim 
sistemlerini inceleyip çalışmaların bu 
yönde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOY-
LU; “Bu Program Topluma 
Fayda Sağlayacak”
UZUNBOYLU, ana teması “Uzaktan 
Eğitim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi 
Dersler” olan tez çalışmasınında 
hem Yakın Doğu ailesine hemde 
topluma fayda sağlaycağından bah-
sederken, çalışmanın güncel bir konu 
üzerine gerçekleşmesinden memnun 
olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi (YABEM) ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
işbirliği ile 2017 – 2018 Akademik yılında 
mühendislere ve geleceğin mühendis 
adaylarına yönelik olarak 19 kısa dönemli 
eğitim ve sertifika programı düzenleniyor. 
Düzenlenecek olan sertifika programları 
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri 
tarafından yürütülecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi tarafından yürütülecek olan 
YABEM kısa dönemli eğitim programlarının 
5G Mobile Wireless Concept and Tech-
nologies, Akılı Araçlardaki Gelişmiş Sürüş 
Destekleri İçin Bilgisayar Algoritmaları 
ve Sistemleri, Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel 
Şartlar, Güneş, Rüzgar ve Jeotermal En-
erji, Doküman İyileştirme, Dokümantasyon 
ve İç Teknik, Visual Basic, Betonarme 
Tasarımı, Computer Networking and Data 
Communications, Ani Su Isıtıcılarının 
Kullanımı, Lazerler, Robotics Konusunun 
Eğitimdeki Yeri, Matlab Programlamaya 
Giriş, Çevre Biyoteknolojisi, Sekiz bitlik 
Intel Mikroişlemciler ve Çevre Elemanları, 
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, SSPS ile 
Veri Analizleme, The Role Of Chemical 
Interactions Within Cementitious Materi-
als On Concrete Performance, Döküman-
tasyon ve İç Teknik, Yeşil Mühendislik ve 
Dünyamızın İç Kaynakları gibi farklı eğitim 
disiplinlerini ve farklı alanları içerdiği 
ifade edildi.2017 -2018 Akademik yılı bo-
yunca devam edecek Yakın Doğu Üniver-
sitesi kısa dönemli mühendislik eğitimleri 
ve sertifika programları 2017 Eylül ayında 
başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi 
yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Yakın doğu Üniversitesi YABEM 
Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: 
Mühendislerimizin ve geleceğin 
mühendis adaylarının bireysel 
ve profesyonel gelişimine en 
üst seviyede katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz
Yakın Doğu Üniversitesi YABEM olarak 
2017 – 2018 akademik yılında YDÜ 
Mühendislik Fakültesi tarafından 
tasarlanmış kişisel ve profesyonel 
gelişime yönelik kısa dönemli eğitim 
programlarını hayata geçirdiklerini ifade

YABEM’den Mühendislik
 Alanında 19 Kısa 
Dönemli Eğitim ve 
Sertifika Programı

Prof. Dr. Seda 
VATANSEVER’e 

TUBİTAK Proje Desteği

“Çevrimiçi Eğitsel Materyal 
Tasarımı” Başlıklı Sertifika 
Programı Başarıyla 
Tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi 
Girit’te Temsil Edildi
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Angelica ROBINSON, Essence 
CARSON, Anna VAJDA, Yelena LEU-
CHANKA ile yollarımızı ayırdık. Mevcut 
kadrodan Bahar ÇAĞLAR, Olcay ÇA-
KIR, Quanitra HOLLINGSVORTH, Court-
ney VANDERSLOOT, Kayla MCBRIDE 
ve Elin ELDEBRINK ile sözleşmemiz 
devam ediyor. Kim MESTDAGH, Ann 
WAUTER ve Cansu KÖKSAL’ı kadroya 
dahil ettik. Oyuncularımıza güveni-
yoruz. Takım uyumunu bozmayan ve 
bizi yukarıya taşıyacak yeni transferler 
için çalışıyoruz. Takımımızın Yönetim 
Kurulu da güçlü bir kadro oluşturmak 
için var gücüyle çalışıyor.”

Hedef Yeni Kupalar…
Transfer çalışmalarının tamamlanması 
ile yeni sezona en iyi şekilde hazır 
olacaklarını ifade eden Kulüp Başkanı 
Işık EYİGÜNGÖR, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve Türkiye’ye yeni kupalar 
getirmek için uğraşacaklarını söyledi.

KALAYCIOĞLU: “ Hedefimiz Üç 
Kupadan Sonra Dördüncüyü 
de Kazanmak…”
Süper kupa ile ilgili görüşlerini 
paylaşan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kadın Basketbol Takımı Baş 
Antrenörü Zafer KALAYCIOĞLU da, 
oyuncularını en iyi şekilde maça 
hazırlayacaklarını ve kupayı kazanmak 
için çalışacaklarını belirtti.

“Hedefimiz üç kupadan sonra 
dördüncüyü de kazanmaktır” diyen 
Baş antrenör KALAYCIOĞLU, “Ligden 
önce Ekimin ilk haftası Dynamo 
Kursk ile oynayacağımız müsa-
bakada tam kadro olamayabilir. Ancak 
oyuncularımızı en iyi şekilde maça 
hazırlayacağız. Burada mühim olan 
WNBA’den gelen oyuncularımızı adap-
tasyon süreci. Bunu da en hızlı şekilde 
geçirmek için çalışacağız. Başarılı ve 
mutla sonla biten bir sezon geçirdik. 
Dördüncü kupayıda kazanmak için en 
iyi mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Oyuncu Ahmet DAĞER’in 
görüşü:
Başarılı geçen bir sezonun ardından 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne transfer 
olduğum için çok mutluyum. İnandığım, 
çok iyi anlaştığım bir koç ve sistem 
olması beni en çok cezbeden taraf oldu. 
Kadroda çok kaliteli oyuncular var ve 
herzamanki gibi şampiyonluğun en büyük 
adayı olacak bir oluşum olacağından 
hiç şüphem yok. Yine çok çalışarak bu 
uzun ve zor yolda tecrübelerimi ortaya 
koymaya çalışacağım. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde hedef her zaman zirve 
ve şampiyonluktur. Bu yıl da sonuna 
kadar bu hedefi kovalayıp, mutlu sona 
ulaşmak istiyoruz.

bu yıl FIBA tarafından düzenlen-
mesine karar verilen Süper Kupa 
oynama hakkı kazandı. Euroleague 
Şampiyonu Rus ekip Dynamo Kursk 
ile karşılaşacağız. WNBA sezonunun 
uzamasından dolayı oyuncularımızın 
tamamı kadroda olmayabilir ancak 
takımımıza yakışır bir şekilde sahada 
mücadele edeceğiz. Tek final maçı 
olacak. Her iki takım içinde sakatlık 
olmadan maçın bitmesini temenni 
ediyorum. Güzel bir maç geçeceğine 
inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Takım Uyumunu Bozmayan 
Transferler Yapacağız…”
Süper Kupa finalinde yeni transferler-
inin de mücadele edeceğini dile getiren 
EYİGÜNGÖR, “Şu ana kadar üç önemli 
transfere imza attık. Takımımızı daha 
yukarıya çıkaracak, bize yakışan ve 
takım ruhunu bozmayan oyuncuları 
da ihtiyacımız dahilinde kadroya 
katacağız” dedi.

Dört-dört buçuk pozisyonunda yeni 
bir oyuncu daha transfer edeceklerini 
açıklayan EYİGÜNGÖR şöyle konuştu: 
“Önümüzde zorlu bir kulvar var. 
Hem Euroleague hem de Türkiye ligi. 
Takımımız haftada iki maç oynayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Doğukan ULAÇ, 29. 
İstanbul Samsung Boğaziçi Kıtalar arası Yüzme Yarışı’na 
damga vurdu. 19 – 24 yaş kategorisinde birinci olan 
Doğukan ULAÇ, genel klasmanda ise 2. oldu.

Takımlarımız Lig Şampiyonu 
olurken, Kulübümüzde bu yıl ki 64. 
Şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Tüm 
antrenör ve sporcularımızı tebrik eder, 
başarılarını devamını dileriz.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 
Euroleague ile Eurocup şampiyonları 
arasında düzenlenen Süper Kupa finali 
Rusyanın Kursk şehrinde, 5 Ekim 2017 
tarihinde oynanacak.

2016-2017 sezonunda Tür-
kiye Kadınlar Kupası, EuroCup 
Avrupa Kupası ve Türkiye Süper Lig 
Şampiyonluklarıyla sezonu üç kupa 
ile kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, 
Süper Kupa finalini de kazanması 
durumunda 4. kupasını müzesine 
götürecek.

Işık EYİGÜNGÖR: “Takımımıza 
Yakışır Şekilde Sahaya 
Çıkacağız…”
Dynamo Kursk ile çıkacakları 
mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu 
Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı 
Işık EYİGÜNGÖR, oyuncularına 
güvendiklerini ve sahaya kendilerine 
yakışan şekilde çıkacaklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımını, Türk Kadın Basketbolu-
nun yükselen yıldızı olarak niteleyen 
Başkan EYİGÜNGÖR, “Takımımız 
EuroCup şampiyonu olduğundan dolayı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 
29’uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı 49 ülkeden 2 bin 147 kişilik rekor katılımla 
23 Temmuz 2017 Pazar günü gerçekleşti.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun 2016-
2017 sezonu düzenlediği Atletizm Kadın 
ve Erkek Ligi yarışları 11-12 Temmuz 
2017 tarihlerinde yapıldı. Yakın Doğu 
Üniversitesi Atletizm Kadın ve Erkek 

Antrenör Halit KIRYAĞDI’nın 
görüşü:
Kadromuzu güçlendirmeye bugün 
Ahmet Dağer’in transferiyle başlamış 
bulunuyoruz. Sadece tecrübeli iyi bir 
oyuncu değil, aynı zamanda çalışkanlığı 
ve yaşam tarzı ile örnek bir sporcuyu 
kazanmış olduk. Ahmet sahada her 
şeyini veriyor ve en önemlisi kazanmayı 
biliyor. Birden fazla pozisyonda ver-
imli oynayabiliyor olması bize kadroda 
inanılmaz bir esneklik kazandıracak. 
Geçen yıl takımı kupayı kazanırken 
yüksek bir performans sergilemişti, bu 
yıl bunu her kulvarda tekrarlayacağından 
eminim.

Süper Kupa Maçı 5 
Ekim’de Oynanacak

Ahmet DAĞER 
Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde!
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FIBA EuroCup şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın, FIBA Euroleague Şampiyonu Dynamo Kursk takımı ile oynayacağı 

Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek 
Takımı kadrosunu tecrübeli oyuncu Ahmet DAĞER’i 

transfer ederek güçlendirme kararı almıştır.

YDÜ’lü Yüzücü Doğukan ULAÇ’tan 
Büyük Başarı

YDÜ Atletizm Kadın ve 
Erkek Takımlarımız 
2016-2017 Atletizm 

Ligi ŞAMPİYONU


