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NEUIslanders, Robotik 
Futboldaki Dünyanın En İyi 
9. Takımı Oldu

Türkiye’deki Tıp 
Öğrencileri Araştırma 
Yapmak İçin YDÜ’yü 
Tercih Ediyor

Uluslararası Dr. Suat 
GÜNSEL Basketbol Kupası 
Başlıyor

Kıbrıslı Türkler Kaygılı ve 
Umutsuz

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Fut-
bol Takımı NEUIslanders, dünyanın en 
prestijli robotik turnuvası olarak bilinen 
RoboCup 2017’yi 9. sırada tamamladı.

Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakül-
telerinden 6’sı araştırma değişimi 
olmak üzere toplam 14 öğrenci staj yap-
mak ve araştırma projelerinde gözlemci 
araştırmacı olarak çalışmak üzere Yakın 
Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 
organize edilen Dr. Suat GÜNSEL Bas-
ketbol Kupasın’nda, Basketbol Kadınlar 
Euroleague ve Eurocup’ın elit takımları 
olan Yakın Doğu Üniversitesi, Gal-
atasaray, Hatay BŞB, CB Avenida, ZWZ 
USK Prague ve Castors Braine Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Buluşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 
yüksek lisans öğrencisi İncilay KARA-
HASAN, yaptığı araştırmasıyla Kıbrıslı 
Türklerde kaygı ve umutsuzluğun var 
olduğunu tespit etti.

DETAYLAR 3’TE

DETAYLAR 5’TE

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 3’TE

Prof. Dr. Mustafa KİBAR, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini ve YDÜ’nün 
araştırmalara verdiği önem ve 
yayınlardan çok memnun olduğunu 
belirtti. Elektrikle çalışan GÜNSEL 
otomobile de değinen Prof. Dr. 
Mustafa KİBAR, bunun çok önemli 
bir çalışma olduğunu, bunun sadece 
YDÜ’nün değil KKTC içinde büyük 
önem arzettiğini vurguladı.

KİBAR; “Biz de üniversite olarak 
protokol kapsamında YDÜ’ye nasıl 
yardımcı olabileceksek elimizden 
geleni memnuniyetle yapmaya 
hazırız. Çeşitli projeleri birlikte 
yürütebiliriz. Biz de YÖK’ün Türk Üni-
versitelerinde Misyon Farklılaşması 
kapsamında yaptığı çalışmalarda 
araştırma üniversitesi misyonunu 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa KİBAR ile Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ. GÜNSEL arasında Çukurova 
Üniversitesi’nde imzalanan protokol 
kapsamında her iki üniversite 
bünyesinde bulunan fakülte, enstitü 
ve yüksekokullar, sürdürülen eğitim 
ve öğretimin geliştirilmesi ve 
uluslararası standartlara uyumlu hale 
getirilmesi konusunda ortak çalışma 
yürütecek, öğretim üyesi ve öğrenci 
değişimi, staj programının yanısıra 
yeni kurulacak olan Ziraat Fakültesi 
ile ilgili işbirliği gerçekleştirecek.

Yeni Kurulacak Ziraat 
Fakültesi, 9 Bölüm ve 
Araştırma Çiftliğinden 
Oluşuyor
16 Fakülte, 220 lisans ve önlisans, 

uygun gördük. Müracaatımızı yaptık. 
Bu bağlamda bu protokolün önemi de 
arttı” dedi.

GÜNSEL; “Bilim Üreten Bir 
Üniversite Olmak En Büyük 
Hedefimiz”
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL de 
Çukurova Üniversitesi ile çok önemli 
bir protokol imzaladıklarının altını çiz-
erek, “Hayallerimizi gerçekleştirmeye 
çalıştığımız üniversite kurma 
yıllarımızda kardeşlik kurabildiğimiz 
ilk üniversitelerden biri olan Çukurova 
Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği 
protokolü her iki üniversite için büyük 
bir imza oldu. 26 yıldır üretmeye, 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bilim 
üreten bir üniversite olmak en büyük 
hedefimiz. Bunu başarmanın en 
büyük yolu bütün anabilim dallarını 
tek çatı altında toplamaktır. Biz de 
bunu yapıyoruz” dedi.

3+3 Yıllık Protokol
Konuşmaların ardından Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
KİBAR ile Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL 
arasında 3+3 yıllık işbirliği protokolü 
imzalandı. Törene, Yakın Doğu 
Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. 
Dr. Şenol BEKTAŞ, Prof. Dr. Fahred-
din Sadıkoğlu, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Öğrenci İşleri Müdürü Ümit 
Serdaroğlu ile Çukurova Üniversitesi 
rektör yardımcıları ve dekanlar katıldı.

205 master ve doktora program, 
6 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek 
yüksekokulu ve 28 araştırma 
merkeziyle eğitim veren Yakın Doğu 
Üniversitesi Fakülte sayısını 17’ye 
çıkararak 9 bölümden oluşacak 
ziraat fakültesi için işbirliği pro-
tokolünü imzaladı. Ziraat Fakültesi 
bünyesinde bulunacak 9 bölüm ise; 
Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki 
Koruma, Tarım Ekonomisi,Tarım Maki-
neleri ve Teknolojisi, Zootekni, Gıda 
Mühendisliği, Peyzaj Mühendisliği, 
Balıkçılık Teknolojisi bölümlerinin 
yanında Araştırma ve uygulama 
çiftliği kurulacak.

KİBAR; “Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Çalışmalarını 
Yakından Takip Ediyoruz”
Çukurova Üniversitesi Rektörü

Ziraat Fakültesi İçin 
İşbirliği Protokolü 

İmzalandı

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi eğitim alanında işbirliği yapmak için 3+3 yıllık 
protokole imza koydular. 

Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
GÜNSEL’e 

Plaket Takdim Edildi
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Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEUIslanders, 
dünyanın en prestijli robotik turnuvası olarak bilinen 

RoboCup 2017’yi 9. sırada tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli İrade Platformu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’i ziyaret etti.

Japonya’nın Nagoca kentinde 25-31 
Temmuz tarihleri arasında yapılan 
robot futbolu dünya kupası RoboCup 
2017’de, NEUIslanders’ın geçen 
senenin dünya şampiyonu olan Iran 
Islamic Azad Universitesi’nin takımı 
MRL ile yaptığı sıralamayı belirleyen 
maçta son saniyede yediği golle 
şampiyonadan 9’uncu olarak ayrıldığı 
belirtildi.

Futbolun Metal Kahramanları 
Son Saniyeye Kadar Diren-
di…
Turnuvanın son maçında güçlü 
rakibine karşı dişe dişe bir maç 
oynayan NeuIslanders takımı son 
saniyelerde yediği golle maçtan 1- 0 
mağlup ayrıldı.

İki takımın da karşılıklı atak-
larla başladığı maçın 4. dakikasında 
NEUIslanders’ın bir şutu direkten 
döndü. İlk yarının kalan dakikalarında 
MRL üst üste kornerler kullanarak 
NEUIslanders’ı bunaltsa da takım 
kalecisi gole izin vermedi.

İkinci yarının başında 
NEUIslanders’ın bir topu daha 
direkten dönünce, MRL zorunlu bir 
mola alıp taktik değişikliğine gitti. 
NEUIslanders son saniyelere kadar 
dirense de son saniyede rakibinin 
akıllıca hazırlamış olduğu korner 
organizasyonuna engel olamayarak

Steve Wozniak, takım üyelerinden 
NEUIslanders ve Yakın Doğu Üniver-
sitesi hakkında bilgiler aldı. 

Futbolcu Robotların 
Mekanizmasını Merak Etti…
NEUIslanders robotlarını yakından 
inceleyen Wozniak, özellikle tekerlek 
ve vurucu mekanizmaların nasıl 
çalıştığını sorarak, futbolcu robotların 
oynadığı oyun kuralları hakkında 
bilgiler edindi.

Takım üyeleri ile sohbet eden “süper 
mühendis” Wozniak, kendisinin de 
hala garajında elektronikle uğraştığını 
fakat eskisi kadar çok vakit 
ayıramadığı için mutsuz olduğunu 
söyledi.

Sözünü Tuttu Robotların 
Maçını izledi…
NEUIslanders ekibi tarafından, Dünya 
Kupası’ndaki maçlarını izlemeye 
davet edilen WONZIAK, ekibin Stoc’s 
takımı ile oynadığı maçı ön sıradan 
izledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne de davet 
edilen Steve WONZIAK, daveti olumlu 
karşılayarak gerekli bilgileri paylaştı.

Araştırmada, ilkokul seviyesinde eğitim 
almış kişilerin diğerlerine göre daha çok 
kaygılı olduğu tespit edilirken ortaokul 
seviyesinde eğitim almış kişilerin ise 
diğerlerine göre daha çok umutsuz olduğu 
görüldü. Problem çözme, stresle başa 
çıkma ve benzeri yetilerin eğitim yolu ile 
kazanılmamış olabileceğinin yanı sıra 
sahip olunan imkanlar, fırsatlar ve benzeri 
sorunsallar da etken olarak vurgulanıyor.

Mesleki Olarak Memurlar en az 
kaygılı Grup, En çok kaygılı ise 
İşsizler ve Kadınlar…
Araştırmada mesleki gruplara göre de 
kaygılı ve umutsuz olma durumu ince-
lendi. İnceleme sonucunda, işsiz kişilerin 
kaygı ve umutsuzluk durumlarının, diğer 
tüm iş durumlarına göre (devlet memuru, 
özel sektör çalışanı, işveren, emekli 
vs.) en yüksek seviyede çıkarken,devlet 
memurlarının, umutsuzluk ve kaygı 
durumlarının diğer tüm iş durumlarına 
göre en düşük olduğu gözlemlendi. 
Kadınların ise erkeklere oranla daha fazla 
kaygılı ve umutsuz oldukları belirtildi.

İki Toplumla Bir Arada Yaşama 
İrdelendi…
Araştırmanın diğer bir bölümünde ise 
travma puanı en yüksek olan Kıbrıslı Tür-
klerin, Türkiye kökenli göçmenlerle birlikte 
yaşayabileceği ancak Kıbrıslı Rumlarla 
birlikte yaşayamayacağı belirlendi. Ancak, 
Kıbrıslı Rumlarla birlikte yaşamanın 
travmatik yaşantı deneyimleri ile ilişkisi 
olduğu saptandı.

Travma puanı arttıkça olası bir çözüme 
yönelik tutumun da olumsuzlaştığı 
görülen araştırmada, geçmiş ve günümüz 
yönetimlerinin, katılımcıların %80’i 
tarafından başarısız bulunduğu da 
araştırma sonuçlarından elde edilen 
bulgular arasında yer alıyor.

Kaygı ve Umutsuzluğun Gider-
ilmesi İçin Öneriler Sunuldu
Araştırma sonuçlarına göre, araştırmanın 
daha geniş çapta gerçekleştirilmesi, tüm 
yaş gruplarının araştırma kapsamına 
alınması ve olası diğer etkenlerin de 
araştırılması gerektiği vurgulanırken, 
problem olarak ele alınan kaygı ve 
umutsuzluğun giderilmesi için sunulan 
önerilerde hükümetlerin de yapabilecekleri 
öneri şeklinde sunuldu.

kalesinde golü gördü. Bu sonuçla 
NEUIslanders dünyanın robotik 
futboldaki en iyi 9. takımı olmuş oldu.

Takım Kaptanı Ersin AYTAÇ, 
2018 Organizasyon Kurul 
Başkanlığına Seçildi…
NEUIslanders takım kaptanı Ersin 
AYTAÇ seçimlerine girdiği RoboCup 
2018 Montreal, Kanada organizasyon 
kuruluna seçildi. AYTAÇ ayrıca, Robo-
cup takımları ve yönetim kurulundan 
en çok oyu alarak organizasyon ku-
rulu başkanı olmaya da hak kazandı.

Yaptığı sunumda hakem hatalarına 
değinerek, hakem hatalarını mini-
muma indirecek önerilerde bulunan 
Ersin AYTAÇ, bu sunumu sayesinde 
gelecek sene düzenlenecek olan 
RoboCup 2018’de organizasyon kurul 
başkanı olmaya hak kazandı.

Apple’ın Kurucularından Ste-
ve WONZIAK, Robotik Dünya 
Kupası’nda Neuıslanders 
Robotik Futbol Takımına 
Büyük İlgi Gösterdi
Apple’ın kurucularından “süper 
mühendis” olarak nitelendirilen Steve 
Wozniak, Japonya’da gerçekleştirilen 
ve robotik futbolun ”Dünya Kupası’ 
olarak adlandırılan RoboCup 2017 
organizasyonunda NEUIslander  ekibi 
ile biraraya geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı yük-
sek lisans öğrencisi İncilay KARAHASAN, 
“Geçmişte Yaşanan Travmaların, Elli Yaş 
ve Üzerindeki Kıbrıslı Türklerde Görülen 
Anksiyete ve Umutsuzluğa Etkisi” konulu 
araştırma makalesi ile Kıbrıslı Türklerde 
kaygı ve umutsuzluğun var olduğunu 
tespit etti.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÇAKICI EŞ’in 
danışmanlığında yürütülen; savaş, göç 
ve benzeri travmaların toplum üzerindeki 
olumsuz psikolojik ektilerinin öneminin 
vurgulandığı araştırmada; ada genelinde 
yaşayan, 50 yaş ve üzerindeki Kıbrıslı 
Türkleri temsilen 383 katılımcıdan oluşan 
çalışma gurubu ile çalışıldığı belirtildi.

Araştırmanın sonucunda, 50 yaş ve 
üzerindeki Kıbrıslı Türklerde, bilimsel 
olarak daha önce araştırılmamış olan 
kaygı ve umutsuzluğun var olduğu tespit 
edildi. Hissedilen kaygı geçmişte yaşanan 
travmaların etkisinde görülürken, his-
sedilen umutsuzluğun geçmişte yaşanan 
travmaların etkisi ile görülmediği ortaya 
çıktı. Araştırmacı tarafından ise toplumda 
hissedilen umutsuzluğun, günümüz 
şartları ve diğer etkenlerden kaynaklandığı 
düşünülüyor.

Cinsel ve Fiziksel Saldırıya 
Uğrayanlar Daha Kaygılı ve 
Umutsuz…
Araştırma sonuçlarına göre; 1974 döne-
minde, cinsel ve fiziksel saldırıya uğrayan 
katılımcıların diğer katılımcılara oranla 
daha fazla kaygılı ve umutsuz hissettikleri 
ortaya çıktı.

1932-1937 yılları arasında doğan 
kişilerin diğer yaş gruplarına oranla daha 
fazla kaygılı oldukları, 1938-1943 yılları 
arasında doğan kişilerin ise diğer yaş 
gruplarına oranla daha fazla umutsuz 
oldukları görüldü. Bunun nedeni olarak, 
travmatik yaşantıların yaşandığı dönem-
lerde her iki yaş grubunun da bulunduğu 
yaş dönemine ek olarak, yaş gruplarına 
özgü psikolojik gelişimsel süreçlerinde 
etkisine değinildi.

İskele Bölgesi En Kaygılı Bölge
Araştırmada elde edilen bulgulara 
göre İskele; kaygı ve umutsuzluğun en 
fazla hissedildiği ilçe olarak belirlendi. 
İskele’nin en fazla kaygı ve umutsuzluğun 
hissedildiği ilçe olmasının nedeni olarak 
ise bölgedeki yaşam şartlarının etkisi 
olabileceği tartışılıyor.

Kıbrıslı Türkler 
Kaygılı ve Umutsuz

NEUIslanders, Robotİk 
Futboldakİ Dünyanın En İyİ 

9. Takımı Oldu
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GÜNSEL Hastanesi başta olmak üzere 
sağlık ve eğitimde atmış olduğu dev 
yatırımlar uluslararası camiada da ses 
getiren KKTC için en büyük zenginliktir ve 
vatan sevgisinin göstergesidir dedi.

Kurucu Rektör Dr. GÜNSEL ise, yapılan 
yatırımlara dikkat çekerken bunları 
bir vatansever olarak yapmanın gurur 
verici olduğunu, Türkiye ile olan bağların 
güçlenmesinde başta Yakın Doğu Üni-
versitesi olmak üzere tüm üniversitelerin 
birer enstüruman olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda KKTC Milli İrade 
Platformu Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği adına Başkan Talip SANCAR, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat GÜNSEL’e teşekkür plaketi 
taktim etti.

Kabulde Kurucu Rektör Dr. Suat İ. 
GÜNSEL’e Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet 
SOYKURT’ta eşlik etti.

İçin En Büyük Zenginlik”
SANCAR, vatanına, milletine,bayrağına 
ve ezanına sahip çıkan her kim 
varsa tek tek ziyaretlerde bulunmak ve 
teşekkür ederek plaket sunduklarını, 
bu bağlamda, Kurucu Rektör Dr. Suat 
GÜNSEL’e KKTC’ye yapmış olduğu Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat

çok vatandaşın kendilerine ulaşmış 
olduğunu belirterek, Bu yıl ise nöbeti 
Türkiye’nin Lefkoşa Büyük Elçiliği önünde 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

SANCAR; “YDÜ Hastanesi ve 
Girne Dr. Suat GÜNSEL Hastane-
si Donanım ve Altyapısı Bu Ülke

Platformu altında kurulmuş bir 
örgüt olduklarını ve bir çok etkinlik 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 

15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri’ne 
KKTC’yi temsilen yüz kişilik bir grupla 
Türkiye’ye gittiklerini kaydeden SANCAR, 
Demokrasi Nöbetine katılmak için bir

Dr. Suat İ. GÜNSEL, KKTC Milli İrade 
Platformu Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Talip SANCAR ve 
beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Talip SANCAR ise ziyarette, 15 
Temmuz’un ardından Milli İradeye Saygı

Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ. GÜNSEL’e 

Plaket Takdim Edildi
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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi 2016 – 2017 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni 
Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi 
Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi Ana-
bilim Dalı Uzman 

Psikoloğu Damla ALKAN SAYGILI, 
zekanın, algılama, bellek, düşünme, 
gerçeğe uygun davranma, akıl 
yürütme, öğrenme gibi zihnin birçok 
kabiliyetinin uyumlu çalışması so-
nucu ortaya çıkan yetenekler bileşimi 
olduğunu ifade ederek, zekanın ayrıca 
zihnin öğrenme, öğrenilenden yarar-
lanabilme, yeni durumlara uyabilme, 
yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği 
de olduğunu ve zekiinsanların 
öğrendiğini değerlendiren, yeni 
durumlara yeni çözümler getirebilen 
kişiler olduğunu söyledi.

Çocuklarda Zekanın Gelişim 
Basamakları
Çocuklarda zekanın, bir başka 
ifadeyle zihinsel gelişimin dört 
dönemde tamamlandığını söyleyen 
Uzm. Psikolog Damla ALKAN SAYGILI, 
bu dönemlerinyaş gruplarına göre 
ayrıldığını (0-2 yaş, 2-7 yaş, 7-11 
yaş, 11 yaş ve üstü) veher bir döne-
min bitişinin, çocuğun yaşından çok, 
işlevsellik düzeyine göre değiştiğini 
belirtti. İşlevsellik düzeylerinin çocuk-
tan çocuğa farklılık gösterdiğinide 
ifade eden Uzm. Psikolog Damla AL-
KAN SAYGILI, kimi çocuğun 2-7 yaş 
arası, kimi çocuğun 7-11 yaş arası, 
kiminin ise 11 yaş ve üstü zihinsel 
becerilerin bulunduğu zihinsel gelişim 
basamağında kalabildiğini ifade etti.

Çocuklarda Zeka Gelişimini 
Etkileyen Etmenler
İlk yıllarda daha hızlı, daha son-
raki yıllarda ise daha yavaş gelişen 
zekanın, büyük ölçüde doğuştan

yaşlarına uygun sorular sorularak ya 
da kendilerinden yapması istenilen 
yönergeler verilerek yapıldığını ifade 
etti.

Zeka Testleri Her Çocuğa 
Uygulanabilir mi?
Zeka testlerinin her çocuğa 
uygulanmaması gerektiğini 
söyleyen Uzm. Psikolog Damla 
ALKAN SAYGILI, eğitimi yaşıtlarıyla 
ayni hızda olmayan, bazı alanlarda 
geç gelişim gösteren, öğretmenleri 
ve arkadaşlarıyla uyum problemleri 
yaşayan, derslerde aşırı hareketli, 
dikkatini vermede güçlük çeken ve 
bunlar gibi başka sorunları olan 
çocukların, sorunlarının kaynaklarının 
bulunabilmesi için zeka testlerinin 
kullanıldığını belirtti. Ayrıca zeka 
ölçümünde, çocukların yaşının 
ilerlemesiyle birlikte daha güvenilir 
sonuçlara ulaşılabildiğini ve zeka 
testlerinin çoğunlukla 6 yaş ve üstü 
çocuklarda yapıldığını söyleyen Uzm. 
Psikolog Damla ALKAN SAYGILI, bu 
sebeple, her zaman yeniliklere ve

topluma yönelik çağdaş sağlık 
hizmeti sunmaya önem veren Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de, 
zeka testinin 6 yaş ve üzeri çocuklar 
için yapılmasına özen gösterildiğini 
ve zeka testi olarak, Türkçe diline 
uyarlanan, en yeni, güvenilir, sağlıklı 
sonuç veren ve 6-16 yaş çocuk-
lara uygulanabilen zeka testi olan, 
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – 
4’ün tercih edildiğini vurguladı. Ayrıca 
zeka testi sonucuna bağlı olarak, 
çocuklara, kendi potansiyellerine 
uygun olan eğitimin verilebilmesine 
ilişkin destekleyici olunabildiğini de 
söyleyen Uzm. Psikolog Damla ALKAN 
SAYGILI, bu şekilde, çocukların güçlü 
olan zihinsel becerilerinin desteklen-
mesi ve zayıf olan zihinsel becer-
ilerinin geliştirilebilmesi için gerekli 
eğitimin verilmesine yönelik katkı 
sağlandığını ifade etti.

ve onunla ilgilenmeleri zekayı 
geliştirebileceği gibi, ilgi ve 
uyarılmanın yetersiz olduğu bir 
aile ortamında ise zeka kolay 
gelişememektedir.”

Çocuklarda Zeka Nasıl 
Değerlendirilir?
Zekanın, eğitimli psikologlar 
tarafından yapılan zeka testleri ve 
çocuk-ergen psikiyatrisi kliniğinde 
çalışan uzmanlar tarafından yapılan 
klinik görüşmelerle değerlendirildiğini 
söyleyen Uzm. Psikolog Damla 
ALKAN SAYGILI, bu değerlendirmeler 
sonucunda çocuklarda zeka 
geriliklerinden, üstün zeka düzeyler-
ine kadar çeşitli zeka düzeylerinin 
belirlenebildiğini belirtti. Psikologlar 
tarafından uygulanan zeka testleri ile, 
çocukların zeka düzeylerinin ve zi-
hinsel becerilerinin değerlendirildiğini 
söyleyen Uzm. Psikolog Damla ALKAN 
SAYGILI,değerlendirmenin, çocuklara 

Dudu Özkum YAVUZ: “Eczacılıkta 
bir çok profesyonel konun 
gelişmesine öncülük eden bir 
platforma üye olduk…”
Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği’ne 
üyelik ile ilgili bilgiler paylaşan Yakın Doğu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan 
Yardımcısı, Doç. Dr. Dudu Özkum YAVUZ, 
birliğin eczacılığa dair bir çok profesy-
onel konunun; kamu eczacılığı, hastane 
eczacılığı, klinik eczacılık, endüstriyel 
eczacılık, eczacılık mevzuatı ve eczacılık 
eğitiminin geliştirilmesinde önde gelen 
birliklerden biri olduğunu söyledi.

Eczacılık Fakültesi olarak 2010 yılından 
beridir birliğe üye olduklarını belirten 
Doç. Dr. YAVUZ, üyelik avantajlarını 
anlatarak, “Kurumsal ve Bireysel Üyelik 
sahipleri Avrupa’daki eczacılık eğitimine 
dair en yeni gelişmelerden haberdar 
oluyor. Bunlar yakın ilişkilerle, güncel 
proje sonuçlarının duyurularıyla, bölgesel 
konferanslar ve yıllık konferans ile üyelere 
hizmetler sunar. Buna ek olarak üyeler, 
EAFP web sitesinde ücretsiz duyuru 
(haber, konferanslar, eğitim faaliyetleri) 
yapma ayrıcalığına sahip olur” dedi.

geldiğini ve kalıtımın etkisiyle 
belirlendiğini söyleyen Uzm. Psikolog 
Damla ALKAN SAYGILI, genel olarak 
bir çocuğun zeka düzeyinin anne ve 
babasının zeka ortalamasına yakın 
olduğunu belirtti. Uzm. Psikolog 
Damla ALKAN SAYGILI sözlerine 
şöyle devam etti: “Tabi zekayı 
etkileyen faktörlerden kalıtım, 
annenin hamileyken uygun beslen-
mesi, bebeğin beyin kanlanması ve 
oksijen alımının yolunda gitmesi zeka 
düzeyini olumlu yönde etkilerken, 
doğum sonrası bebeğin oksijensiz 
kalması, beyin dokusunun doğumla 
ya da doğum sonrası zedelenmesi, 
beyinde oluşabilecek iltihaplanma 
ve benzeri beyin dokusuna hasar 
veren hastalıkların gerçekleşmesi 
de, zeka düzeyini olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir. Bunların yanında zeka 
gelişimini etkileyen bir diğer etken 
ise, var olan zekanın, kullanılma 
olanağının bulunmasıdır. Örneğin 
çocuğun ilk yaşlarda uygun beslen-
mesi ve anne babasının ona yaşına, 
gelişimine uygun uyaranlar vermesi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi, eczacılık eğitimi ile eczacılıktaki 
gelişmeleri ve toplumun ihtiyaçlarını 
yansıtacak şekilde ilerletilmesinde 
önde gelen birliklerden biri olan Avrupa 
Eczacılık Fakülteleri Birliği (EAFP)’ne 
yeniden üye oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden yapılan açıklamada, 
kendisine üye olan kurumların değişimi 
yakalamaları, gelecek ile ilgili plan-
lama yapmaları, fakültelerde yapılan 
araştırmalardaki ve eczacılık eğitimindeki 
yüksek standartları korumak adına 
1992 yılında kurulmuş bir platform olan 
EAFP’ye, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2010 
yılından beri üye olduğu ve üyeliğinin de 
bu yıl yeniden kabul edildiği belirtildi.

EAFP, üniversite düzeyindeki eczacılık 
okulları arasındaki irtibat ve işbirliğini 
kolaylaştırmak, üye fakülteleri, eczacılık 
eğitiminin yapısı ve sonuçları için uyumlu 
Avrupa kalite standartlarını öğrenmek 
ve öğretmek ve geliştirmek adına etkili 
yöntemler geliştirmek için destek veriyor.

YDÜ’nün Avrupa 
Eczacılık 
Fakülteleri 
Birliği’ne Üyeliği 
Yenilendi

Her Çocuğa Zeka Testi 
Uygulanmalı Mı?
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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Öğrencileri Birliği’nin Türkiye Tıp 
Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) ile 
imzaladığı protokol çerçevesinde 
Türkiye’deki üniversitelerin tıp 
fakülteleri arasında anlaşmaya 
varılan araştırma değişimi programı 
çerçevesinde proje değişim programı 
başlatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
staj ve araştırma değişimi programı 
çerçevesinde, Türkiye’deki üni-
versitelerin tıp fakültelerinden 6’sı 
araştırma değişimi olmak üzere 
toplam 14 öğrenci staj yapmak 
ve araştırma projelerinde gö-
zlemci araştırmacı olarak çalışmak 
üzere Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne geldi.

Proje değişim programı ile öğrenciler, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma 
merkezleri ve laboratuarlarında 
yürütülen Bilimsel Araştırma Pro-
jelerine gözlemci araştırmacı olarak 
katılırken, staj değişim programıyla 
gelen öğrenciler ise Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi kliniklerinde

Genç Doktor Adayları Mem-
nuniyet Belirtti…
Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde değişik anabilim 
dallarında staj ve araştırma yapmaya 
başlayan 14 genç doktor adayı, 
Yakın Doğu’da kendilerine sağlanan 
imkanlardan çok memnun kaldıklarını 
belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi 
öğretim üyelerine ve yöneticilerine 
teşekkür etti. Mesleki açıdan kend-
ilerini geliştirme ve aynı zamanda 
adamızı gezip kültürel açıdan da 
kendilerini geliştirme imkanı 
bulduğunu ifade eden öğrenci grubu, 
staj süresince gördükleri misafirper-
verlik ve sunulan eğitim hizmetleri 
kalitesinden de övgüyle bahsetti.

Uluslararası Staj Değişimi 
Hedefleniyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
tıp öğrencilerinin hem bulundukları 
üniversite, şehir, ülkelerinin yanı 
sıra yeni yerler keşfetmelerini ve 
hem medikal hem kültürel deney-
imler kazanmalarını amaçlayan 
staj değişim programlarını, gelecek 
yıllarda farklı ülkelerle uluslararası 
düzeyde yapmayı hedefliyor.

Akademik ve Mesleki Bilgilerin 
Entegrasyonu Amaçlanıyor
Staj Programı ile ilgili bilgiler paylaşan 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT, Eczacılık 
Fakültelerinde  halihazırda öğrenim gören 
öğrencilerin, çalışma hayatına geçişte 
kişisel becerilerinin gelişmesi, mesleki 
anlamda bilgilendirerek ve yol göstererek 
yetiştirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan 
eczacılık fakültesi öğrencilerinin en önemli 
sorunlarından birinin staj yapacakları 
eczane sayısının kısıtlı olduğuna dikkat 
çeken Doç. Dr. BAŞGUT, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin üniversite dışından staj 
için öğrenci kabul etmeye başlayarak bu 
sorunun çözümüne katkı sağlayacağını, 
ayrıca eczacılık öğrencileri için  ülkemizde 
ve  Türkiye’de de sayılı üniversitede 
bulunan klinik eczacılık servisi ile 
ilaç danışma merkezinde staj imkanı 
sunduklarını belirtti.

Eczacılık mesleğini icra edecek eczacıların 
mesleğe hazırlanmalarına staj programı 
ile olanak tanıdıklarını belirten Doç. Dr. 
BAŞGUT, “Klinik bilgisi olan mezunların 
ve ara sınıflarda eğitim gören görencilerin 
bu bilgilerini hasta bakımında uygulayıp 
uygulamayacaklarını, hastanın ilaç teda-
visine ilişkin problemini etkin bir şekilde 
önlemek, tanımlamak ve çözümleye-
bilmelerine yol gösterici olmayı, eczacılık 
ve ilaç sektörünü tüm ayrıntıları ile daha 
yakından tanımalarına imkan sağlamaya 
çalışıyoruz” dedi.

stajlarını gerçekleştiriyor. Dört 
haftalık program sonucunda 
öğrenciler sertifika almaya hak 
kazanıyor. 

Türkiye’nin Çeşitli Üniver-
sitelerinden Öğrenciler 
Geldi…
2017 yılı yaz dönemi staj ve 
araştırma değişim programında; 
Akdeniz, Ankara TOBB, Celal Bayar, 
Gaziantep Üniversitesi, Koceeli, 
Namık Kemal, On Dokuz Mayıs, Ufuk 
ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi 
Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden 
öğrenciler yer alıyor.

Ağustos Ayında Bir Grup 
Öğrenci Daha Gelecek…
Staj değişim programı kapsamında 
Ağustos ayında 14 öğrencinin 
daha Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne geleceği kaydedildi. 
İmzalanan protokol gereği, Yakın 
Doğu Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi öğrencileri de Türkiye’deki 
üniversitelerin tıp fakültelerinde 
staj yapabilme ve proje değişimi 
imkanlarından yararlanabiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, üniversitel-
erde eğitimlerine devam eden eczacılık 
fakültesi öğrencilerine yönelik Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Eczanesinde staj 
programı başlattığını duyurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden yapılan açıklamada,  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
Eczacılık Fakülteleri öğrencileri ile 
Türkiye’den isteyen öğrencilerin, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi Eczanesi’nde 
staj yapabileceği bildirildi.

Açıklamada, 2016-2017 yaz döneminde 
başlatılan staj programı için Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün üniver-
sitelerin eczacılık fakültesinde eğitim 
gören öğrenciler ile Türkiye’den talep 
eden öğrencilerin, eczanenin yanı sıra 
İlaç Danışma Merkezi ve Klinik Eczacılık 
Servislerinde de staj yapabilecekleri 
belirtildi.

Başlatılan staj programı kapsamında, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulu-
nan üniversitelerden 5 stajyer öğrencinin 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastane eczane-
sinde staja başladığı da kaydedildi.

Staj Dönemi Bir Aylık…
Staj yapmak isteyen öğrenciler fakülte 
dekanlıklarından alacakları resmi yazı ve 
not dökümleri ile başvuruda bulunabi-
lecekler. Başvuruların, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilgen 
BAŞGUT’a yapılması gerekiyor. Bir aylık 
dönemi kapsayacak staj için Eczacılık 
Fakültesinde okuyan ara sınıflar ile son 
sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Türkiye’deki Tıp 
Öğrencileri Araştırma 
Yapmak İçin YDÜ’yü 
Tercih Ediyor

YDÜ Hastanesi Eczanesinde 
Staj Yapabilecekler

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi (YABEM) yeni dönemde 
Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) 
yönelik kurs programları ile öğrencilerin 
üniversite sonrası kariyer planlarına da 
destek veriyor. 

Kurslar YABEM kısa dönemli eğitim 
programları çerçevesinde, Atatürk Eğitim 
Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 
gerçekleştirilecek.

Kursların Yakın Doğu Üniversitesi 
YABEM kısa dönemli eğitim programları 
çerçevesinde, Atatürk Eğitim Fakül-
tesi tarafından gerçekleştirilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
UZUNBOYLU yaptığı açıklamada kurslara 
Yakın Doğu Üniversitemizin öğrencilerinin 
ve ülkemizdeki diğer üniversitelerin 
Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören 
öğrencilerinin başvurabileceğini belirtti. 
Amaçlarının Türkiye’de yapılan KPSS 
sınavlarında öğrencilerin başarısını 
yukarılara çekmek olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. UZUNBOYLU, böylelikle 
adayların öğretmenlik mesleğine 
atanmalarına önemli bir katkı 
sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti. 
Kursların Atatürk Eğitim Fakültesi’nin 
değerli öğretim elemanları tarafından 
KPSS’nin kendine özgü yapısı ve sınav 
teknikleri göz önünde bulundurularak 
verileceğini belirten Prof. Dr. UZUN-
BOYLU kurslara düzenli katılan adayların 
sınavdaki başarı düzeylerinin artacağına 
inandığını ifade etti.

KOLDAŞ: “KPSS’ye Yönelik 
Sistemli Ve Sonuç Odaklı Bir 
Eğitim Vermeyi Amaçlıyoruz”
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak 
ihtiyaç duyulan ve talep edilen farklı 
konularda eğitim programlarını 
hayata geçirdiklerinin altını çizen 
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, KPSS’ye hazırlık konusunda 
gelen talepler doğrultusunda böyle 
bir eğitim programını başlattıklarını 
ifade etti. Toplumun ve eğitim 
görmekte olan öğrencilerin talep ve 
ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayıp 
hayata geçirdikleri eğitim programlarında 
katılımcıları amaçlarına doğru bir sis-
tematikle ulaştırmak gailesiyle hareket 
ettiklerini belirten Doç. Dr. KOLDAŞ 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman 
eğitim kadrosu ile KPSS kursunu hayata 
geçireceklerini belirtti.

Yeni dönemde Eylül 2017 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan KPSS Eğitimleri 
ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam 
Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim 
programlarına kayıt ve detaylı bilgi için 
www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@
neu.edu.tr ve-posta adresinden, Yakın 
Doğu Enstitüsü facebook sayfasından 
(facebook: yakindoguenstitusu), 223 
64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 
telefonlardan ulaşılabilir.

YABEM’den yapılan açıklamaya göre 
KPSS eğitimleri 25 Eylül 2017 tarihinde 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Eğitim Sarayı’ndaki ders-
liklerde başlayacak. Kurslar kapsamında 
KPSS sınavına kadar toplam 600 saat 
eğitim verilecek. Genel Kültür, Genel 
Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarını 
kapsayacak KPSS kısa dönemli eğitim 
programında Türkçe, Matematik, Tarih, 
Coğrafya, Temel Yurttaşlık Bilgileri, 
Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel, Kültürel, 
Güncel Sosyoekonomik Konular, Gelişim 
Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Program 
Geliştirme, Öğretim Teknolojileri ve Ma-
teryal Tasarımı, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme, 
Sınıf Yönetimi, Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri dersleri her biri kendi alanında 
uzman öğretim elemanları tarafından 
verilecek.

Prof. Dr. UZUNBOYLU: “Bu 
programla öğretmen ve 
memur adaylarımızın sınavdaki 
başarısını arttırmayı ve mesle-
kteki atanmalarına destek 
olmayı hedefliyoruz”

YABEM’den Memur Adaylarına Yönelik KPSS Kursu

YDÜ Hastanesi Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı Uzman 
Psikoloğu 
Damla ALKAN 
SAYGILI
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Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, “turnuvaya 
ev sahipliği yapmaktan büyük gurur 
duyuyoruz, adına bir yakışır bir 
organizasyon basketseverleri bekliyor. 
Dr. Suat GÜNSEL kupası elde ettiği 
uluslararası kimliği ile Kuzey Kıbrıslı 
basketbolseverleri dünya yıldızları ile 
buluşturacak” dedi.

Basketbolun ülkemizde gelişmesi ve 
yaygınlaşmasının önemli bir konu 
olduğuna değinen Doç. Dr. GÜNSEL 
gençliğin önündeki ambargoları 
kaldırmak ve maçların Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde oynanabilmesi 
için çalışmaların devam ettiğinden 
bahsetti.

Kıbrıs Türk takımı olarak Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın Avrupa Kupasını kazanarak 
basketbol tarihinde bir ilke imza 
attığını anımsatan Doç. Dr. İrfan 
GÜNSEL, “Bir ülkenin ambargolara 
karşı sesi olma sorumluluğunu 
üstlenerek ve bugüne kadar ilk 
yılında 3 kupa birden kazanan 
takım olarak sesimizi duyurduk. Bu 
hazırlık turnuvası ile de basketbolun 
iddialı takımlarını ülkemize getiriyor 
olmaktan dolayı onur duyuyoruz. 
Ülkemizde ilk kez bu kadar üst düzey 
takımın katılacağı Uluslararası bir 
organizasyon düzenleniyor. Biz Yakın 
Doğu Üniversitesi olarak her zaman 
gençlerimizin Uluslararası alanlarda 
önlerini açabilmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Dr. Suat GÜNSEL Kupası 
sezon öncesi hazırlık turnuvalarında 
Türkiye ve Avrupa’da düzenlenen 
turnuvalar arasında çok önemli 
bir yer edindi. Basketbolumuz gün 
geçtikçe gelişiyor ve bu gelişime tanık 
olmak bizlerin en önemli itici gücü 
olmuştur. Beş Euroleague bir Eurcup 
takımının katılacağı turnuva eminim 
ki çok güzel maçlara sahne olacak. 
Taraftarımızın önünde keyif veren bir 
basketbol izeleyeceğimizden eminim. 
Özellikle gençlerimizin turnuvayı büyük 
bir ilgiyle takip etmesini diliyorum. 
Her zaman desteğini gördüğümüz 
basın yayın kuruluşlarımızın da bu 
organizasyona olan ilgilerinin devam 
etmesini diliyorum” dedi.

ağır ama biz büyük zorlukları seviyoruz” 
dedi.

AYAZ, yeni sezonun hem Yakın Doğu 
Üniversitesi hem de tüm takımlar 
adına başarılı olmasını temenni ederek, 
sakatsızlık bir sezon geçirilmesini diledi.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin adını 
yukarılarda taşımaya devam 
etmek istiyoruz…”
Kura çekimi sonrası görüşlerini paylaşan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer 
KALAYCIOĞLU, çok uzun bir maratona 
başlayacaklarını ve yeni sezonda da 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını 
yukarılarda taşımayı devam ettirmeyi 
istediklerini söyledi.

Sezonun ilk hafta maçında BOTAŞ’la 
karşılaşacakları da değerlendiren Baş 
antrenör KALAYCIOĞLU, “ BOTAŞ, çok 
iyi bir kadro oluşturdu, bu senenin flaş 
takımlarından olacağını düşünüyorum. 
Geçen sezon lige iyi bir başlangıç 
yapamamıştık. Lig öncesi Dynamo 
Kursk ile birlikte Süper Kupa maçını 
oynayacağız. Oturmuş bir takım olmanın 
avantajını da kullanarak yeni sezona 
maçı kazanmanın tadı ile başlamak 
istiyoruz. İnşallah bu yılda hedeflerimize 
ulaşırız ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
adını yukarılarda taşımaya devam ederiz. 
Tüm takımlara hayırlı olsun, güzel bir se-
zon geçirmeyi temenni ederim” şeklinde 
konuştu.

İlk Yarı Fikstürü
Yapılan kura çekimi ile Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin ilk yarı fikstürü şu 
şekilde oldu.
1. Hafta: Botaş – YDÜ
2. Hafta: YDÜ- Çukurova Basketbol
3. Hafta: Samsun Canik Bld. – YDÜ
4. Hafta: YDÜ – Bellona AGÜ
5. Hafta: Galatasaray - YDÜ
6. Hafta: YDÜ – Fenerbahçe
7. Hafta: OGM Orman – YDÜ
8. Hafta: YDÜ – Mersin BŞB.
9. Hafta: Bornova Becker – YDÜ
10. Hafta: YDÜ – İstanbul Üniversitesi
11. Hafta: Beşiktaş – YDÜ
12. Hafta: YDÜ – Adana ASKİ
13. Hafta: YDÜ – Hatay BŞB

Zafer KALAYCIOĞLU: “Dr. Suat 
GÜNSEL Kupası Euroleague 
öncesi çok önemli bir organi-
zasyon”…
Turnuva ile ilgili görüşlerini paylaşan 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer 
KALAYCIOĞLU, Euroleague ve Türkiye 
Ligi öncesi güzel bir  motivasyon ve 
hazırlık yapacaklarını dile getirdi. 
Geçen yıl hedeflerine ulaştıklarını ve 
yeni hedefler belirlediklerini ifade eden 
Baş antrenör KALAYCIOĞLU, “Gelecek 
sezon Eurolague’de mücadele 
edeceğiz. Lig öncesi Süper Kupa maçı 
oynanacak. Eksiklerimizi görmek, 
oyuncularımızı değerlendirmek ve 
nasıl bir yol izlememiz gerektiğini 
bize göstermek adına önemli bir 
turnuva olacak. Hepsi birbirinden 
değerli oyuncuların bir araya geldiği 
güzel basketbol oynanacak keyifli bir 
turnuva geçmesini temenni ediyorum. 
Organizasyonda güçlü takımlarla 
oynayacağız. Kendi seyircimizin 
önünde hazırlık turnuvası kupasını da 
almak istiyoruz” dedi.

Murat TÜMER: “Taraftarımızın 
Önünde Oynayacak Olmaktan 
Dolayı Mutluyuz”
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü 
olarak turnuvaya ev sahipliği 
yapmaktan dolayı son derece mutlu 
olduklarını dile getiren Yakın Doğu 
Üniversitesi Genel Koordinatörü Murat 
TÜMER, “Kulübümüz bu organizasy-
onu büyük önem veriyor. Türk ve 
Avrupa basketbolunun iyi takımlarını 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
buluşturacak olmaktan dolayı çok 
heyecanlıyız. Hem rakiplerimizin sezon 
başında hangi seviyede olduklarını 
görmek hem de takımızın son durumu 
görüp değerlendirmek açısından lig 
öncesi önemli bir hazırlık turnuvası 
olacak. Organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür etmek istiyorum. 
Kıbrıs halkına güzel bir basketbol 
izlettireceğimizi düşünüyorum. Sey-
ircimizi tribünlerde görmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: “Dr. 
Suat GÜNSEL Kupası elde 
ettiği uluslararası kimliği 
ile Kuzey Kıbrıs’ta basket-
severleri dünya yıldızları ile 
buluşturacak”…
Basketbolun Türkiye ve dünyada her 
geçen gün popülerliği artan, daha çok 
sevilen ve daha ön plana çıkan bir 
spor dalı olduğunu belirten Yakın Doğu

Yakın Doğu Üniversitesi 
tarafından organize edilen 
Dr. Suat GÜNSEL Basketbol 
Kupasın’nda, Basketbol 
Kadınlar Euroleague ve 
Eurocup’ın elit takımları 
olan Yakın Doğu Üniversitesi, 
Galatasaray, Hatay BŞB, CB 
Avenida, ZWZ USK Prague 
ve Castors Braine Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
Buluşuyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi 
ile Avrupa’nın iddialı takımlarını bir 
araya getireceği sezon öncesi hazırlık 
turnuvası olan “Uluslararası Dr. 
Suat GÜNSEL Kupası”na ev sahipliği 
yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden yapılan açıklamada, 
bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan 
“Uluslararası Dr. Suat GÜNSEL 
Kupası’nın”, 14-15-16-17 Eylül 2017 
tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversi-
tesi RA 25 Spor Salonu’nda yapılacağı 
duyuruldu.

Sezon öncesinde katılan takımlar için 
ciddi bir sınav niteliği taşıyacak olan 
ve dört gün sürecek turnuvada Türkiye 
ve Avrupa’dan altı takım mücadele 
edecek.

Mini Euroleague… 5 Eu-
roleague, 1 Eurcup Takımı 
Katılıyor…
Bu yıl ikincisi düzenlenen Dr. Suat 
GÜNSEL Basketbol Kupasına ilk 
kez üç Avrupa takımı da katılıyor. 
Kariyerinde önemli takımlarda forma 
giyen oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde buluşturacak olan Dr. 
Suat GÜNSEL Kupasında Yakın Doğu 
Üniversitesi, Galatasaray, Hatay BŞB 
takımlarının yanı sıra İspanyadan 
CB Avenida, Çekya’dan ZWZ USK 
Prague ile Belçika’dan Castors Braine 
takımları mücadele edecek.

Maçlar Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde Oynaya-
cak…
İspanya, Belçika ve Çek 
Cumhuriyeti’nden takımların yer 
alacağı turnuva maçları, Yakın Doğu 
Üniversitesi RA-25 Spor Salonu’nda 
oynanacak. Maçlara giriş ücretsiz ve 
halka açık olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden 
verilen bilgiye göre, TBF yöneticileri ile 
yetkililerinin ve Süper Lig de mücadele 
eden takım temsilcilerinin katıldığı kura 
çekiminde, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımını, Takım Genel Koor-
dinatörü Murat TÜMER ile Koordinatör 
Yardımcısı Erhan AYAZ temsil etti.

26 Haftalık Heyecan Ekim’de 
Başlıyor…
Yakın Doğu Üniversitesi’nin sezonun 
ilk maçında BOTAŞ ile deplasmanda 
karşılaşacak. Kadınlar Süper Ligi’nde 
sezon, 7-8 Ekim 2017 tarihinde 
başlayacak.

Türkiye Kupası Final Grubunda 
Kura Çekimi Olmayacak…
Yeni sezonla birlikte Türkiye Kupası 
statüsünde değişikliğe gidildi. Sezonun 
ilk yarısında ilk sekize kalan takımlar, 
Türkiye Kupası final grubuna kala-
cak ve kupa için mücadele edecek. 
Kura çekiminin olmayacağı Türkiye 
kupasında eşleşmeler ise ligin ilk yarısını 
lider bitiren takım sekizinci takım ile 
mücadele edecek. Diğer eşleşmeler ise 
2-7,3-6, 4-5 şeklinde olacak. Türkiye 
Kupası Final maçları 21-24 Şubat 2018 
tarihlerinde oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası 27 
Aralık 2017’de…
Türkiye Ligi Şampiyonu Yakın Doğu 
Üniversitesi ile Türkiye Kadınlar liginde 
Final oynayan Fenerbahçe arasında 
oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası ise 
27 Aralık 2017 tarihinde oynanacak.

Erhan AYAZ: “Ambargolar 
altında yaşayan bir toplumu 
temsil etmenin sorumluluğunu 
üsteleniyoruz…”
Fikstür çekiminin ardından kısa bir 
konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı Genel Koor-
dinatör Yardımcısı Erhan AYAZ, bütün 
takımlara şans diledi.

Konuşmasına geçen sezon üç kupa 
kazanarak tarihi bir yıl geçirdiklerini dile 
getirerek başlayan Erhan AYAZ, yeni 
sezonda üç kupanın verdiği sorumlulukla 
birlikte ambargolar altında bir toplumu 
temsil etmenin zorlu sorumluluğunu 
üstlendiklerini söyledi.

Başarıya ulaşmanın zor olduğu belirten 
AYAZ, “Üç kupa kazanmanın sorumluluğu 
ile bu yıl daha zorlu bir lig olacak bizim 
için. Sosyal, siyasi, kültürel ve sportif 
ambargolar altında yaşayan bir toplumu 
temsil ettiğimiz için omuzlarımızdaki yük 

Uluslararası Dr. Suat 
GÜNSEL Basketbol 

Kupası Başlıyor
Yakın Doğu 
Melekleri 

Sezona BOTAŞ Maçı 
ile Başlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın 
mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 

2017-18 sezonu fikstürü gerçekleştirilen kura çekimi 
sonucunda belli oldu.
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