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

NeuIslanders 7. Defa 
Üst Üste Robotik Dünya 
Kupası’nda Yer Alacak

Yakın Doğu Üniversitesinde 
“Uyuşturucu Haberleri ve 
Gazetecilik” İrdelendi

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Prof. Dr. İbrahim Dinçer’i 
Ağırladı

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuarı tarafından geliştirilen 
NEUIslanders robotik futbol takımı, 
dünyanın en prestijli 
robotik turnuvası olarak bilinen 
Robotik Dünya Kupası’nda 7. kez yer 
almaya hak kazandı.

İletişim Fakültesi turuncu salonda 
düzenlenen Uyuşturucu 
Haberleri ve Gazeteci Sorumluluğu 
Konferansı’na, Başbakanlık 
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu 
Başkanı Hasan Karaokçu konuşmacı 
olarak katıldı. 

“Bilim Üretmek İçin 100 
Neden”isimli konferans dizisinin 
yeni konuğu enerji ve hidrojen 
alanlarında dünyada sözü geçen 
birkaç isimden biri olan, aynı 
zamanda alanında yaptığı orijinal 
çalışmalar ile bilime katkı koyan 
Prof. Dr. İbrahim Dinçer oldu.
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altını çizdi.

Doç. Dr. Umut Koldaş: “Tüm 
Kıbrıs Türk Seçilmişlerini 
Kapsayan İlk Sözlü Tarih 
Çalışması”
Geçmişin sesi olan sözlü tarih 
çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk 
toplumunun siyasi seçilmişlerinin 
bilgi, tecrübe ve önerilerini sis-
tematik ve akademik yöntemler 
kullanılarak kayıt altına alınmasını 
ve gelecek kuşaklara aktarılmasını 
amaçlayan proje hakkında bilgi veren 
Doç. Dr. Umut Koldaş, “Kıbrıs Türk 
siyasi tarihi üzerine yapılan ciddi 
araştırmalar bulunmasına rağmen 
siyaset yapma sürecine ilk elden 
katılan ve bu süreçleri belirleyen 
siyasi seçilmişlerin görüşlerini 
bir kaynakta toplayan sistemli bir 
sözlü tarih çalışması bugüne dek 
yapılmamıştır. Bu çerçevede projemiz 
sağlayacağı özgün veri ve bulgular 
ile ifade edilen boşluğu doldurma 
ve kamuoyunun bu konuyla ilgili 
bilgilenme-bilinçlenme süreçlerine 
katkı koymayı amaçlamaktadır.” 
dedi. 1960 yılından itibaren örgütlü 
politik yapılanma içinde Kıbrıs Türk 
toplumunu temsil eden tüm siyasi 
seçilmişle gerçekleştirilecek mülakat-
lara ve bu mülakatların dönem ve 
konu bazında irdelenmesine ve

tartışılmasına dayandığını kaydeden-
Doç. Dr. Koldaş, “Sözlü tarih yöntem 
ve kuramlarına dayanılarak yapılacak 
disiplinlerarası bu proje siyasal 
bilimler, iletişim bilimleri, uluslararası 
ilişkiler ve tarih konusunda uzman 
olan öğretim üyelerinden, araştırmacı 
ve teknik elemanlardan oluşan bir 
ekip tarafından gerçekleştirilecek. 
Bir yıl içinde tamamlanmasını 
öngördüğümüz araştırma projemizin 
meclisimiz tarafından sahiplenilm-
esi ve desteklenmesi, halkımız için 
düşünce üretirken ve ona hizmet 
verirken meclisimizi kendi evleri 
olarak görmüş siyasi seçilmişlerimiz 
açısından da ayrı bir anlam 
taşıyacaktır” dedi.

Görüşmede Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü Heyeti, Cum-
huriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay’a görevinde başarı dileyerek 
günün anısına bir plaket sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü tarafından kendilerine 
sunulan bilimsel araştırma projesinin 
önemine vurguda bulunan Cum-
huriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay, konuşmasında projenin içerik 
ve konu başlığı olarak ülke ve özellikle 
Meclis için çok önemli bir çalışma 
olduğunu ifade etti. Uluçay, ülkede 
bakıldığında bu konuda kurumsallık 
açısından da eksikliklerin olduğunun 
görüldüğünü, bu bakımdan projenin 
de büyük ve önemli bir kaynak 
oluşturacağına inandığını söyledi. 
Meclis olarak yapılan projeye destek 
verdiklerini söyleyen Uluçay, geçmiş 
dönemlerde seçilmiş olsalar dahi 
yıllar itibariyle demokrasinin güzel bir 
örneği olarak halk tarafından seçilmiş 
ve Meclis çatısı altında hizmetlerini 
sunmuş olan insanların kurumsal bir 
çerçevede düşüncelerinin kayıtlara 
geçirilmesinin faydalı bir proje olduğu  
kanaatini dile getirdi. Projenin gelecek 
nesillere de iyi bir kaynak ve örnek 
olacağına vurgu yapan Uluçay, projeyi 
gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi 
Yakın Doğu Enstitüsü proje ekibine 
teşekkür ederekbu projenin Meclisin 
çalışmaları için de önemli bir ku-
rumsal veri kaynağı olacağını belirtti. 
Uluçay, projenin aynı zamanda halkın 
seçtiği kişilerin onore edilmesi için de 
önemli bir fırsatı barındırdığının

AKADEMİK

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü tarafından yürütülen “Si-
yasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih” 
projesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a 
yapılan nezaket ziyaretinde Meclis 
Başkanlığı’na sunuldu.

Yürütücülüğünü Yakın Doğu Üniver-
sitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut Koldaş’ın yaptığı 
proje hakkında bilgi alan Meclis 
Başkanı Teberrüken Uluçay,projenin 
ülke ve meclis için öneminin altını 
çizdi. Projenin her aşamasında KKTC 
Cumhuriyet Meclisi olarak destek 
vermeye hazır olduklarını vurgulayan 
Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitüsü’nü bu önemli projeyi 
tasarlayarak hayata geçirdikleri 
için kutladı. Toplantıda Yakın Doğu 
Enstitüsü’nden Enstitü Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mert Baştaş, 
Projeler Koordinatörü Dr. Mustafa 
Çıraklı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi 
İdari, Mali, Teknik, Parlamenter 
Hizmetler Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Serkan İlseven de hazır bulundu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Teberrüken Uluçay: 
Meclisin Çalışmaları İçin 
Önemli Bir Kurumsal Veri 
Kaynağı Oluşturacak.

Ülkemiz ve Cumhuriyet 
Meclisimiz için Çok Önemli 

Bir Çalışma
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü heyeti “Siyasi Seçilmişler Gözüyle” Sözlü Tarih 

Projesi’ni KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

Yakın Doğu Yine Tarih 
Yazdı FİNAL FOUR’da…
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleauge çeyrek final ikinci maçında deplasmanda 
karşılaştığı Fransız Bourges Takımını 66-85 yenerek seride skoru 2-0’a getirip adını final four’a yazdırdı.

DETAYLAR 6’DA
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Diş hekimliği Fakültesi kurulduğu günden 
beri lisans düzeyinde 432 , lisansüstü 
düzeyde 30 doktora öğrencisi mezun 
etmiştir. 

Halen diş hekimliği fakültesinde Türkçe 
ve İngilizce olarak yerli ve yabancı 1230 
lisans ve 67 doktora öğrencisi eğitim 
görmeye ve araştırmaya her geçen 
gün güçlenerek üniversiter misyonunu 
gerçekleştirmeye devam etmektedir.

evsahipliği yapmaktan mutluluk 
duyduklarını ve sergiye ilginin çok yoğun 
olduğunu vurguladı.

Bugüne değin ulusal ve uluslararası 
birçok karma sergide çalışmalarını 
sergileyen, koleksiyonlarda ve müzelerde 
eserleri yer alan Erdoğan Ergün 3. kişisel 
sergisi ile Ankara’lı sanatseverlerle 
buluştu.

Sergide özgün şablon baskı ile tuval 
üzerine çalışmalar yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar 
Ulusoy’un danışmanlığında Prote-
tik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan 
Dr.Dt.Özay Önöral’ın “Tekrarlanan 
Fırınlamaların Farklı Teknikleri ile Üretilen 
Metal Destekli Seramik Restorasyonların 
Marjinal,Aksiyal,Aksiyo-oklüzal ve 
Oklüzal Adaptasyonu Üzerine Etkisi” 
konulu doktora tezi, oybirliği ile Dr.Dt.Özay 
Önöral’a“Bilim Doktoru” ünvanı verildi.

Jüri üyeleri, Prof.Dr.M.Mutahhar Ulusoy 
(YDÜ), Prof.Dr.Asiye Nehir Özden (YDÜ), 
Doç.Dr.Yurdanur Uçar (Çukurova Üniver-
sitesi), Doç.Dr.Oğuz Ozan (YDÜ) ve Doç.
Dr.Emre Şeker’den (Eskişehir Osmangazi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi, Dekan Yardımcısı 
ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. 
Dr.Erdoğan Ergün 3. kişisel ser-
gisini Ankara’da, Galeri Akdeniz Sanat 
Galerisi’nde sanatçı ve sanatseverlerin 
yoğun ilgisiyle açtı.

Açılış resepsiyonu, Anayasa Eski 
Başkanı Yekta Güngör Özden, gazeteci 
yazar Şükrü Küçükşahin, fotoğraf 
sanatçısı Mehmet Aslan Güven, sanat 
eleştirmeni Abidin Celal İzzet, TRT An-
kara Radyosu program yapımcısı Ayşe 
Yörük, film yapımcısı Semih Taytak, 

hayatımızın vazgeçilmezleri arasında 
olduğunu belirtti. Bir çok bilgiyi sosyal 
medya aracılığı ile edinebildiğimiz 
için bilgilerin güvenilir kaynaklardan 
olup olmadığına dikkat etmemiz 
gerektiğini belirten Doç. Dr. Hüseyin 
Bicen, paylaşımlarımızın sanal 
kimliğinizi oluşturduğunun farkına 
vararak kişi veya kurumları hedef 
alan paylaşımlardan kaçınmamız 
gerekliliğinin önem arz ettiğini, 
fikir ayrılıklarının siber tehditleri 
oluşturduğu günümüzde ortamın 
sanal fakat suçların gerçek olduğu 
unutulmamasının gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Fezile Özdamlı; 
“21. Yüzyılda Öğretmenlerin 
Sahip Olması Gereken 9 
Dijital Beceriye, Mezun 
Öğrencilerinde Sahip Olması 
Gerekir”
Etkinlikte, Doç. Dr. Fezile Özdamlı’da 
dijital öğrenme ve yeni uygulamalardan 
bahsederek, literatürde 21. yüzyılda 
öğretmenlerin sahip olması gereken 9 
dijital becerinin var olduğunu belirtti.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliğinden mezun olan 
öğrencilerinde bu 9 dijital beceriye en 
iyi şekilde sahip olması gerektiğinin 
altını çizen Doç. Dr. Özadamlı, bah-
sedilen 9 dijital becerinin ses kliplerini 
kaydetme ve editleyebilme, etkileşimli 
ve ilgi çekici videoları oluşturabilme, 
ilgi çekici içerikler yaratabilme, sosyal 
medyanın gücünden faydalanabilme, 
öğrencilerin katılımını sağlama amaçlı 
blog ve wikilerin kullanımını sağlama, 
kaynakları saklama ve paylaşma 
amaçlı bookmarkinglerin kullanımı, 
ilgi çekici sunumlar oluşturma, dijital 
öğrenci portfolyosu oluşturma ve 
geleneksel olmayan quizler oluşturmak 
olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özdamlı, 21. 
yüzyıl öğretmenlerin bu becerileri yerine 
getirebilmesi için her bir yeterliğe yöne-
lik ortamların ve araçların tanıtımının 
gerçekleştirilmesi gerekliliğini de 
anlattı.

Yrd. Doç. Emrah Soykan ise, bölümün 
geleceği ve çalışma alanlarından 
bahsederek bölümün her alana 
katkı sağlayacak nitelikte olduğunu 
vurguladı.

Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Gülsüm Aşıksoy da ters yüz sınıf 
uygulamaları ve eğitsel oyunların 
önemine dikkat çekerek, üniversitenin 
kaliteli eğitim vizyonu çerçevesinde 
ters yüz sınıf uygulamaları projes-
inin başarılı bir şekilde yürüdüğünü, 
bölüm içerisinde de yenilikçi aka-
demik paylaşıma dayalı etkinliklerin 
tüm öğretim elemanı ve öğrencilerin 
katılımıyla devam edeceği, akademik 
paylaşım günlerinin fikir gücünün 
oluşturulmasında önemli olduğunu 
belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü, dönem 
açılışı etkinliği kapsamında “Dijital 
Öğrenme ve Üretim Atölyeleri” etkinliği 
gerçekleştirdi.

Fakülte Drama Odasında 
gerçekleştirilen etkinlikte, eğitsel 
oyunlar, 3D animasyon, internet 
uygulamaları kapsamında çalışmalar 
yapıldı. Sosyal medya ve bilişim 
suçlarıyla ilgili konuşmalar yapıldı, 
dijital öğrenme ve yeni uygulama-
lar anlatıldı. Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim 
elemanları öğrencilerle bilgi ve öneriler-
ini paylaştılar.

Prof.Dr. İsmail Hakı Mirici; 
“Dijital Dünya Artık Gerçek 
Dünyanın Bir Parçası”
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İsmail Hakkı Mirici açılışta yaptığı 
açıklamada, dijital dünyanın artık 
gerçek dünyanın bir parçası olduğunu, 
‘Digital Natives’ olarak adlandırılan 
yeni yetişen neslin eğitim öğretim 
uygulamalarının da çağın gerçeklerine 
uygun olarak düşünülmesi gerektiğini 
belirtti.

Prof. Dr. Mirici, bu çağda bu öğrenci 
modeline eğitim verecek olan 
öğretmenlerin de teknoloji kullanımı 
konusunda yeterli bilgi ve beceriye 
sahip olmasının son derece önemli 
olduğunu vurguladı.

Prof.Dr. Zehra Altınay; “Üretim 
Atölyelerinde, Eğitsel 
Oyunlar, 3D Animasyon, 
İnternet Uygulamaları 
Kapsamında Çalışmalara 
Başladık”
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Zehra Altınay da, üretim atölyeleri 
kapsamında, eğitsel oyunlar, 3D 
animasyon, internet uygulamaları 
kapsamında çalışmalara başladıklarını 
belirtti.

Üniversitenin ve bölümün fark yaratan 
niteliğini ileriye taşımak için farklı ve 
disiplinlerarası çalışmalara öncelik 
verileceğini belirten Prof. Dr. Altınay, 
“Bilişim alanında öğrencilerin üret-
tikleri fikir ve uygulamaların almış 
oldukları kaliteli eğitimin bir göstergesi 
olacaktır. Hem akademik kadroda yer 
alan öğretim elemanlarına hem de mo-
tivasyonu yüksek öğrencilere güvenim 
tamdır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Hüseyin Bicen; 
“Sosyal Medya Hayatımızın 
Vazgeçilmezleri Arasında”
Etkinlik kapsamında, Doç. Dr. Hüseyin 
Bicen de, sosyal medya ve bilişim 
suçları ile ilgili konuşma yaparken, 
günümüzde sosyal medyanın

Üniversitesi) tarafından Dr.Dt.Özay Önöral 
“Bilim Doktoru” ünvanı verildiği belirtildi. 

YDÜ Diş Hekimliği Dekanlığı’ndan 
yapılan açıklamada; “bu çalışmada 
yıllardır kullanılan protetik tekniklerine 
alternatif olabilecek çok yeni teknolojiler 
kullanılarak protezlerin üretimi sunulmuş; 
Söz konusu güncel yaklaşımlarla çok 
daha hızlı ve hassas protetik restorasyon 
üretimi yapılabileceği ve aynı zamanda bu 
restorasyonların çok başarılı adaptasyon 
özellikleri sergilediği gerçekleştirilen 
çalışma ile ispatlanmıştır. Söz konusu 
araştırma dünya literatürüne girmiş 
seçkin bir dergide yayına kabul edilmiştir” 
denildi.

Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat yazarı 
Uğur Ergan ve birçok değerli sanatçı ve 
sanatseverin katılımı ile gerçekleştirildiği 
belirtildi.

“Ankara’da İlk Kez Stencil 
Tekniği İle Sprey Kullanılarak 
Tuval Üzerine Sergi 
Gerçekleştirildi”
Galeri sahibi İsmet Akdeniz ve müdürü 
Zeliha Akdeniz, Türkiye’de özellikle 
Ankara’da ilk defa böyle bir serginin 
gerçekleştiğini, stencil tekniği ile sprey 
boya kullanılarak tuval üzerinde hayat 
bulan Erdoğan Ergün’ün çalışmalarına

2007 Yılından Beri 10 
Yıllık Sürede 30. Doktora
Projesi Başarıyla 
Sonuçlandı

Dijital Öğrenme ve 
Üretim 

Atölyeleri Etkinliği 
Gerçekleştirildi

2007 yılından bugüne 10 yıl zarfında 30.doktora çalışması başarıyla tamamlandı.

“Bilim Üretmek İçin 100 Neden”isimli 
konferans dizisinin yeni konuğu enerji 
ve hidrojen alanlarında dünyada sözü 
geçen birkaç isimden biri olan, aynı 
zamanda alanında yaptığı orijinal 
çalışmalar ile bilime katkı koyan Prof. 
Dr. İbrahim Dinçer oldu.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer verdiği kon-
feransta başarılı nesiller yetiştirmede 
üniversitelerdeki eğitimin rolü, 
inovasyonun boyutları ve önemli bir 
konsept olan araştırma inovasyonu ile 
bunun üniversitelerde bırakabileceği 
etkiler hakkında bilgiler verdi.

Konferansta Eğitim ve 
İnovasyonla İlgili Detaylı 
Bilgiler Verildi
Konferansta yaptığı konuşmada 
eğitimin rolüne değinen Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer, üniversitelerin 
öğrencilere vizyon kazandırması, 
eleştirel düşünme kabiliyetlerini 
geliştirmesi, yaratıcılık kazandırması 
ve özendirmesi gerektiğini be-
lirtti. Üniversitelerin aynı zamanda 
kültürel değerleri de hayata geçirip 
yaşatması gerektiğini söyleyen Prof. 
Dr. İbrahim Dinçer, bu unsurların 
eğitim programlarının parçası olarak 
planlanması gerektiğini belirtti. 
Açıklamalarında inovasyon konu-
sunu da ele alan Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer, inovasyonun günümüzün 
kaçınılmaz bir parçası olduğunu, 
insan ve inovasyonla ekonomik 
başarının yakalanabileceğini belirtti. 
İnovasyonda, insan, tutku, işbirliği, 
politikaların doğru şekillendirilmesi 
ve hayata geçirilmesi gibi etkenlerin 
önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, ayakkabı 
imalatçısı bir babanın 11 çocuğundan 
biridir. 10 yaşında babasını kaybe-
den Dinçer, okul hayatında vasat bir 
öğrenci olup, yaz aylarını bobinaj atö-
lyesinde çalışarak geçirirdi. Çocukluk 
ve gençlik yıllarında futbol merakı ve 
yeteneğine sahip olan Dinçer, Trabzon-
spor yıldız takımı, İdman Ocağı, Fisko-
birlik gibi takımlarda futbol oynadı. 
Fiskobirlik’in santrforu iken ‘Bombacı’ 
İbrahim lakabıyla anıldı. 19 yaşında 
futbolu bırakıp eğitim hayatına devam 
etmeye karar verdi. Selçuk Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği bölümünde 
başlayan öğrenim hayatı, İTÜ Makina 
Bölümünde doktora ile devam etti. 
Master ve doktora öğrenimi sırasında 
TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi’nde 6 yıl çalıştı. Daha 
sonra 1994 yılı başında Kanada’da 
Victoria Üniversite’sinde öğretim üyesi 
olarak göreve başladı. 3.5 yıldan 
fazla burada çalıştıktan sonra, Eylül 
1997’de Suudi Arabistan’daki King 
Fahd Üniversitesi’ne geçti. Temmuz 
2003’de Kanada’ya geri dönerek 
Ontario Üniversitesi’nde kurucu 
öğretim üyesi olarak çalışmaya 
başladı. Dinçer’in bilimsel makale 
sayısı 400’leri geçmiş, bilimsel 
aktivite sayısı bir bilim adamının 
hayatına sığmayacak kadar fazla olup 
yazdığı kitap sayısı 10’u geçmiştir. 
Enerji alanındaki öncü çalışmalarıyla 
uluslararası bilim camiasında oldukça 
iyi bilinen Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 10 
civarında uluslararası kitabın yazarı 
veya ortak yazarı olup, 250’den fazla 
uluslararası makalesi ve 50 civarında 
teknik raporları bulunmaktadır. Birçok 
ulusal ve uluslararası konferans, sem-
pozyum, çalıştay ve teknik toplantıda 
başkanlık yapmış olup, öğretim 
üyesi ve çağrılı konuşmacı olarak 
30’dan fazla konuşma yapmıştır. 
Prof. Dr. İbrahim Dinçer farklı birçok 
uluslararası bilimsel kuruluşun 
aktif üyesi olup, çok sayıda presti-
jli uluslararası dergide baş editör, 
ortak editör, bölgesel editör ve yayın 
kurulu üyesi olarak hizmet vermekte-
dir. Aynı zamanda çeşitli araştırma, 
öğretim ve hizmet ödülünün de 
sahibidir. University of Ontario öğretim 
üyelerinden olan Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer, Kanada’nın en önemli bilim ve 
araştırma ödüllerinden biri olan “The 
Premier’s Research Excellence Award 
(PREA)”ı kazanmıştır.

altını çizerek, öğrencilerin üniversite 
eğiminde aldıkları meslek dersler-
inin yanısıra kendilerini en iyi şekilde 
geliştirmek için bu tür eğitimler düzenl-
ediklerini ve öğrencilerin dünyadaki en son 
kalıcı makyaj uygulamarını yakından izleyip 
bu alanla ilgili yenilikleri öğrenme fırsatı 
bulduklarını ifade etti.

Atölye çalışması, teşekkür belgesi takdimi 
ve öğrencilere katılım belgesi verilmesinin 
ardından anı fotoğrafı çekim ile sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans 
Bölümü öğretim görevlisi Ceren Tuncay 
microblading kıl tekniği ile kaş tasarımı 
atölye çalışmasında; uyguluma alanları, 
boya renkleri, cilt rengine uygun boyalar ve 
uygulama sonrası bakım ile ilgili bilgileri 
bölüm öğrencileri ile paylaştı.

atölye çalışması hakkında açıklamalarda 
bulunan bölüm koordinatörü Yeşim 
Üstün Aksoy, Öğretim görevlilerinin kendi 
alanların da profesyonel olduklarının

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Prof. Dr. İbrahim Dinçer’i 
Ağırladı

Microblading Kıl 
Tekniği İle Kaş 

Tasarımı Atölye 
Çalışması Düzenlendi
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Bilimsel Düşünce, Bilim Üretimi ve Alana Katkı Kavramlarını Hedef ve 
Misyon Olarak Belirlemiş Olan Yakın Doğu Üniversitesi, Bu Bağlamda 
Alanında Başarılı Olmuş ve Bilim Üreterek Kendi Alanlarına Katkı 
Sağlamış Kişileri “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” İsimli Konferans 
Dizisine Konuk Etmeye Devam Ediyor. Bilim Üretmek Konusunda Önde 
Gelen Araştırmacıları Seminer Dizisine Konuk Eden Yakın Doğu 
Üniversitesi Akademik Kadro ve Öğrencileri, Bilim İnsanlarının Başarıya 
Giden Yoldaki Deneyimlerini Dinleyerek Bilimsel Süreçlerdeki Bilgi 
Düzeylerini Artırmaya Devam Ediyor.

İbrahim Dinçer, inovasyonun 
günümüzün en önemli un-
suru olduğunu kaydetti. Araştırma 
inovasyonunda kişilerin ve üniver-
sitelerin başarılı olabilmesinin fondan, 
araştırmacı personel veya ekipten 
geçtiğini belirten Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer, bunların yanında doğru politika 
ve stratejilerin kurulması gerektiğini, 
araştırmacı ve pazarlamacı alt yapı 
imkânlarının geliştirilip uygun hale 
getirilmesinin yanında akademik 
özgürlüğün sağlanması ile başarılı 
olunabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Mustafa Kurt: “Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin Temel 
Aldığı Üç Prensip Akıl, Yöntem 
ve Bilimsel Etik”
Konferans sonunda yöneltilen soruları 
da cevaplayan Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer, kendisi için bilgi ve deneyimleri 
paylaşmanın büyük önem taşıdığını, 
bilgi ve sevginin paylaşıldıkça 
çoğaldığını bu nedenle bilgi ve 
sevgiyi paylaşmaktan kaçınılmaması 
gerektiğini ifade ederek konuşmasını 
sonlandırdı. Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer’in ardından söz alan Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Kurt ise Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin temel alarak hareket 
ettiği üç prensip bulunduğunu, yapılan 
her işin arkasında bilimsel aklın, 
yöntemin ve bilimsel etiğin olmasına 
dikkat edildiğini ifade etti. Konferans 
teşekkür plaketlerinin takdimiyle sona 
erdi.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer 
Kimdir?
15 Mayıs 1964 Trabzon doğumlu olan
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GSTF Öğretim Üyesi Doç. Erdoğan 
Ergün 3. Kişisel Sergisini 
Ankara’da Açtı

Bu ikincisi birinciye kullanım kılavuzu 
yazmak kabilindendir. Din insanı bir 
bütün olarak ele alır ve onu her an yemiş 
veren hoş / görkemli ağaç gibi erdemli 
bir insan olmasının imkanlarını sunar. 

Bu gerçeklikten hareketle İslam adına 
oluşan ilimler de bu üç boyutlu ağaç 
(şecere-i tayyibe) metaforu üzerinden 
temellendirilmeli ve iş bölümü yapmalı. 
Usule tekabül edenler inançları, gövdeye 
tekabül edenler davranışları, yemişe 
tekabül edenler de erdemleri esas ve 
hedef almalıdır. Erdemler, ilk ikinin 
hem tabii sonucu hem de nihai amacı 
olmalıdır.

Din bizden insanı inançları, eylemleri 
ve erdemleri ile bir bütün olarak ele 
almamızı ve gelişim süreçlerini bu 
kabule göre tamamlamamızı istemek-
tedir. Aksi halde peygamberliğin nihai 
amacı olan insani erdemlerin (mekarim-i 
ahlak) tamama erdirilmesi mümkün 
olmayacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, 
Küreselleşen Dünya’da İslam İmajı III 
isimli proje kapsamında, ilahiyat fakül-
tesi Mavi Salonda bir konferans verdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla 
ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre,“Bir Bütünün Boyutları Olarak 
İnançlar, Eylemler ve Erdemler” başlığını 
taşıyan konferansta önemli başlıkların 
ele alındığı belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan; “Din 
İnsanı Bir Bütün Olarak Ele 
Alır”
Prof. Dr. Mehmet Erdoğan konferansında; 
“Din insanlığa cevap olmak üzere gelir. 
İnsanın doğasına ve tür olarak tüm 
ihtiyaçlarına ayna tutar. İnsanın inanç, 
eylem ve erdem olmak üzere üç boyutu 
vardır. Allah. Lutf-ı ilahi olarak insanlığa 
iki safhada hidayet eder. Birincisi halk/
tekvin yani yaratma aşamasında donat-
arak. Diğeri de el-emr/teşri aşamasında 
katından indirdiği ile yol göstererek. 

YDÜ İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mehmet Erdoğan 
konferans verdi



Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi,Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 
Bölümü Öğretim görevlisi Yüksek Mühen-
dis Serhat CANBOLAT, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası 
Petrol Konferansı ve Sergisinde, Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni başarıyla temsil etti.

ABD’nin Louisiana Eyaletine bağlı, Lafay-
ette şehrinde yapılan Petrol Mühendisleri 
Birliğinin (SPE) Formasyon Tahribatı Kon-
trolü (Formation Damage Control) üzerine 
düzenlenen Uluslararası Petrol Konferansı 
ve Sergisinde, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut 
Parlaktuna ile birlikte hazırladıkları 
“Fracture Effect Limitation on Residual Oil 
Saturation: Aperture Shrinkage” (Çatlak

İnsanlık suçu işliyoruz
Çocukları deşifre eden türde yayınların 
medyanın utancı olduğunu ifade eden 
Karaokçu, gazeteciliğin kalitesinin son 
yıllarda çok düştüğünü ve özellikle 
çocukları deşifre ederek insanlık suçu 
işlendiğini belirtti.

Medyanın deşifre ettiği çocuk-
lara iş verilmediğini, topluma 
kazandırılmasının engellediğini ifade 
eden Hasan Karaokçu, “Bir de sicil 
meselesi var. Sicile işlenmesiyle onları 
uyuşturucunun kucağına atıyoruz. 
Uyuşturucu tacirleri çocukları gençleri 
önce bağımlı yapıyor sonra da satıcı 
olarak kullanıyor. Yine de Denetimin 
Yükselmesi yasasının hayata geçirilm-
esiyle uyuşturucu ile mücadelede 
önemli bir adım atılmıştır’ diye konuştu.

Karaokçu’ya Teşekkür Belgesi 
Sunuldu…
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele 
Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu 
konuşmasının sonra öğrencilerin 
sorularını yanıtladı. Konferans, İletişim 
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökçe 
Keçeci’nin, Başbakanlık Uyuşturucu ile 
Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan 
Karaokçu’ya teşekkür belgesi sunması 
ile sona erdi.

Cumhuriyetinde ilk defa uygulanan 
çalışmalarda, İlkokul 5.sınıf, 9-10 yaş 
2533 çocuğa ulaşıldı. Bu ankette vahim 
bir tablo ortaya çıktı. %1.2 si bonzai-
bali, %10 sigara, %25 alkol ve benzeri 
ürün kullanımı oranı çıktı. 

Rakamlara baktığımızda bunların ciddi 
oranlar olduğunu görüyoruz, özellikle 
sigara ve alkol konusunda çocuklar 
ailesini örnek alıyor. Çok çocuklu 
ailelerde sigara ve alkol kullanımı daha 
yaygın çıkarken daha kırsal bölgelerde 
bu oran düşük çıktı. Kentlerde ve 
boşanmış ailelerde oran yine yüksek 
çıktı. Sigara ve alkolden sonra çocuğun 
gayri yasal maddelere geçişi başlıyor.”

Yasadışı madde kullanımı hızla 
yükseliyor
Konuşması sırasında uyuşturucu 
kullanımını özendiren fotoğraf ve 
haberleri ekrana yansıtan Hasan 
Karaokçu, yasaların yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğini de vurguladı. 
‘Polisin zanlının ifadesini aldığı an ile 
ertesi günü mahkemeye çıkarılana 
kadar geçen sürede karanlık bir nokta 
var. Çoğu zaman bu karanlık noktada 
tutuklu çocukların gönüllü ifade verildiği 
söyleniyor. Dünyanın hiçbir yerinde, Tür-
kiye dahil hiçbir zanlının ifadesi avukatı 
olmadan kabul edilmez’’ diyen Kara-
okçu, yasalarda yapılacak değişiklikle 
bu kara noktanın ortadan kaldırılması 
gerektiğinin altını çizdi.

İletişim Fakültesi turuncu salonda 
düzenlenen Uyuşturucu Haberleri ve 
Gazeteci Sorumluluğu Konferansı’na, 
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele 
Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu 
konuşmacı olarak katıldı. Oturumun 
açılışını yapan Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Özejder de, gazetecilik ve sorumluluğu 
‘yapışık ikizler’ olarak tanımladı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre 
konferansta, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde uyuşturucunun 
toplumsal boyutları, yasak, etik 
düzenlemeler var mıdır varsa nelerdir, 
sorumsuz yayınların sonuçları ve 
çocukların sosyal medyada deşifresi 
konuları ele alındı.

Konferansta yaptığı konuşmada, 
yayımcılığın uyuşturucuyla mücadeleyi 
nasıl etkilediği, kötü alışkanlıkların 
aile ile bağlantısı ve yasa dışı madde 
kullanımına değinen Başbakanlık 
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu 
Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonun 
önemi ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

Karaokçu Sorumsuz Yayınlara 
Dikkat Çekti…
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele 
Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, 
sorumsuz yayıncılığın uyuşturucu ile 
mücadeleye zarar verdiği uyarısında 
bulundu. Karaokçu, “Bir yandan bazı 
medya içerikleri uyuşturucu kullanımı 
teşvik edici rol oynarken öte yandan 
zanlıları teşhir eden haberler, bağımlıları 
kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor” 
dedi.

Çocuklar sigara ve alkolü 
aileden öğreniyor
Komisyon çalışmalarıyla ilgili de bilgiler 
aktaran Karaokçu ilkokul, ortaokul lise 
ve KKTC genelinde yaptıkları bilimsel 
araştırma sonucunda, ilkokul çağındaki 
çocukların uyuşturucu, sigara ve alkol 
benzeri ürünleri kullandığının ortaya 
çıktığını belirtti.

Madde kullanımları ile ilgili oranları da 
paylaşan Karaokçu: “Kuzey Kıbrıs Türk

Etkisinin Sınırlandırılak Kalan Petrol 
Doymuşluğunun Azaltması: Aralık 
Daralması) adlı bildiriyi başarıyla sundu.

Canbolat; “Laboratuvar 
Ortamındaki Sonuçlar Saha 
Uygulamasıyla Örtüştürüldü”
Öğretim Görevlisi Yüksek Mühendis Serhat 
Canbolat bildirisinde, çatlaklı petrol 
rezervuarlarındaki, çatlak aralıklarının 
petrol kurtarımına etkisinin araştırılarak, 
bunun polimer jel uygulamasıyla en 
aza indirilmesini ve petrol üretiminin 
arttrılmasını ele aldıklarını belirtti. Can-
bolat, çalışmada, laboratuvar ortamında 
bulunan sonuçların, saha uygulamasında 
kullanılarak, sonuçların karşılaştırılarak 
örtüştürülmesini sağladıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesinde 
“Uyuşturucu Haberleri ve 

Gazetecilik” İrdelendi
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Yakın Doğu Üniversitesi,
ABD’de temsil edildi

sağlamak ve sergide satışa sunulan 
fotoğraflardan elde edilecek gelirle 
KKTC’de bu kapsamda yer alan çocukların 
yüzlerini güldürmek adına küçük bir 
dokunuş gerçekleştirmek istedik. Kim-
sesiz veya yoksul ailelerin çocuklarına 
ev ortamı sağlama gayretinde olan 
“Çağlayan Çocuk Yuvası”nı bu anlamda 
desteklemek ve toplumun her bir bireyinin 
aslında “biz” olduğunu anlamak-anlat-
mak amacındayız” dedi.

Gönüllük İlkesiyle AKUT Ekibi de 
Sergiye Destek Oldular
Yakın Doğu Üniversitesi AKUT ekibi 
insana yardımı kendilerine görev edinme 
bilinciyle sergi öncesi hazırlıkta ve sergi 
açılışında görev alarak destek oldu. AKUT 
ekibi kaptanı, takım arkadaşlarıyla 
birlikte her yıl fakültenin sosyal sorum-
luluk projelerinde görev almaktan mutlu 
ve gururlu olduklarını belirterek, ilerleyen 
dönemlerde de düzenlenecek olan sosyal 
sorumluluk projelerinde görev almak 
istediklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden yapılan açıklamada, 
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ve fotoğraf çalışmalarının 
satışa sunulduğu sergiden elde edilen 
gelir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi 
Çağlayan Çocuk yuvası çocuklarının 
ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığı 
belirtildi.

Sergide; fotoğraf, fotokolaj ve illüstrasyon 
tekniklerinin kullanıldığı toplamda 60 adet 
fotoğraf Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki 
çocuklar için satışa sunuldu.

Fotoğraf Satışları Dijital 
Ortamda Devam Ediyor…
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “Biz” 
isimli sergide yer alan fotoğrafların online 
satışının da özel olarak tasarlanan web 
sayfasından yapıldığı da kaydedildi. Biz 
Fotoğraf sergisi remi web sayfasından 
(www.bizfotografsergisi.com) satışta 
bulunan fotoğraflardan satın alınarak 
destekte bulunulabiliyor.

Bütünün Parçası olarak “Biz” 
olma Konusu İrdelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü 
öğrencisi Gülcem Gündağ mezuniyet proje-
si kapsamında, Çağlayan Çocuk yuvası 
yararına “Minikler el ele” adı altında 
sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu İlkokulu ile birlikte ortaklaşa 
yürütülen atölye çalışmasında öğrenciler, 
Çağlayan Çocuk Yuvasındaki ihtiyaçlı 
arkadaşları için resim çizdiler. Öğrencilerin 
çizdikleri resimler, T-shirt ve kitap ayracı 
olarak hazırlanıp satışa sunuldu. Satıştan 
elde edilen gelir yuvaya bağışlandı.

Sosyal Sorumluluğu Ön Planda 
Tutan Gençler Yetiştirmek Misyon 
Alındı…
Sosyal Sorumluluk proje danışmanı 
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. dr.

Kolombiya’dan takımların yer alacağı 
Süper Ligde yer alacağı Süper Ligde, 
NEUIslanders rakiplerini zorlayacak 
hazırlıklar yaptı.

Rakiplerini Zorlayacak…
Takımın Elektrik ve Elektronik 
Mühendisi Görkem Say, geçen yılki tur-
nuvadan sonra takımın çok geliştiğini 
belirterek, kendi dizaynı olan yeni 
elektronik devreler geliştirdiklerini ve 
bu devrelerin yapay zeka ile çok iyi bir 
uyum sağladığını söyledi.
Yapılan değişiklikler ile takımın pas isa-
beti yüzdesinin artarak %80’e geldiğini 
anlatan Görkem Say, bu gelişme ile 
NeuIslanders’in bu konuda rakiplerini 
oldukça zorlayacağını ifade etti.

NeuIslanders; Meksika, Hollanda, 
Brezilya, Çin, Almanya, Japonya’dan 
sonra Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını 
Kanada’da dalgalandıracak.

NEUIslanders takımının 17-22 Haziran 
2018 tarihleri arasında Kanada’nın 
Montreal kentinde düzenlenecek olan 
Robotik Dünya Kupası’nda yer almaya 
hak kazandı.

İlk 8’de Yer Arayacaklar…
Robotik Dünya Kupası Şampiyonlar 
liginde yer alacak olan NeuIslanders 
takımı, 13 takım arasında ilk sekiz 
içerisinde yer almak için yarışacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
İran, Japonya, Çin, Hollanda ve

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci 
projeyle ilgili yaptığı açıklamada sergiyi, 
toplumumuzda ve dünyada sayıları her 
geçen gün artan ihtiyaçlı çocuklara vurgu 
yaparak farkındalık sağlamak amacıyla 
düzenlediklerini söyledi.

Doç. Dr. Keçeci, “Sergide satışa sunulan 
fotoğraflardan elde edilecek gelirle Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu kapsamda 
yer alan çocukların yüzlerini güldürmek 
adına küçük bir dokunuş gerçekleştirmek 
istedik” dedi. Fakülte akademik ve idari 
kadrosu olarak bir bütünün parçası 
olduğumuz gerçeğini kabullendiklerini ve 
“biz” olmaya karar verdiklerini ifade eden 
Doç. Dr. Keçeci, öğrendikleri ve öğrettikleri 
bilimsel gerçekleri toplumla paylaşma 
misyonuyla “Biz” konusunu farklı kişilerin 
gözü ve yorumuyla fotoğraflamayı hedefl-
ediklerini anlattı.

Doç. Dr. Gökçe Keçeci şu şekilde konuştu: 
“Fakültemiz akademik ve idari kadrosu 
bu projeyle, toplumumuzda ve dünyada 
sayıları her geçen gün artan ihtiyaçlı 
çocuklara vurgu yaparak farkındalık

gökçe Keçeci konuya ilişkin verdiği bilgi de, 
sosyal sorumluluk bilincinde yetiştirilen 
öğrencilerin desteklendiği, her türlü 
yardımın ve olanağın sağlandığı bir ortam 
yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Doç. Dr. Keçeci, fakültemiz eğitimin yanı 
sıra sosyal sorumluluğu ön planda tutan 
ve özgün fikirler geliştirmeyi amaç edinen 
gençler yetiştirmeyi misyon edindikler-
ini belirterek, “Öğrencilerimize sosyal 
hayatta yardımlaşmanın önemi ve bireysel 
öncelikler yerine toplum yararını gözeten 
aktiviteklerde bulunmalarını aşılamaya 
gayret ediyoruz” dedi.

Çocuklar Yararına 
Düzenlenen “Biz” Adlı 
Fotoğraf Sergisi Yoğun 
İlgi Gördü
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NeuIslanders 7. 
Defa Üst Üste 
Robotik Dünya 
Kupası’nda Yer 

Alacak
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü, uyuşturucu haberleri ve 
gazeteci sorumluluğu konferansı düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, akademik ve idari personelinin sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Çağlayan Çocuk Yuvası Yararına düzenlediği “Biz” adlı fotoğraf sergisi 
yoğun ilgi gördü.

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı tarafından 
geliştirilen NEUIslanders robotik futbol takımı, dünyanın 
en prestijli robotik turnuvası olarak bilinen Robotik Dünya 
Kupası’nda 7. kez yer almaya hak kazandı.

İletişim Fakültesi 
Öğrencisinden 
Örnek Mezuniyet Projesi; 
“Minikler El Ele”
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sürdürdü. Final periyoduna 41-
61’lik skorla Yakın Doğu Üniversitesi 
üstünlüğüyle gidildi.

Son periyodun ilk iki dakikası 44-65’lik 
skorla geçildi. İlk beş dakikası 56-73 
geçilen periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 
66-85 kazandı.

Öne Çıkanlar…
BourgesBasket’te; RuthHamblin 
12 sayı, 8 ribaunt,ValerianeAyayi 11 
sayı, 4 asist, KristineSharp 10 sayı, 
4 asist, MarineJohannes 9 sayı, 4 
asist,ElodieGodin 8 sayı, 8 ribaunt ile 
oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; 
Kayla McBride 20 sayı, 5 ribaunt, 7 
asist, JantelLavender20 sayı, 9 ribaunt, 
CourtneyVandersloot 147 sayı, 5 ribaunt, 
6 asist, Elin Eldebrink 10 sayı, Sandrine-
Gruda 8 sayı, 9 ribaunt, QunitraHollings-
vorth 8 sayı, 7 ribaunt ile takımın öne 
çıkan isimleri oldular.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
yapılan açıklamaya göre, City, Arena: 
Bourges, Palaisdes Sports duPrado’da oy-
nanan maçaYakın Doğu Üniversitesi;Court
neyVandersloot, Elin Eldebrink, Kayla Mc-
Bride, JantelLavender ve SandrineGruda 
beşiyle çıktı. Maçta periyotlar 6-24, 24-
43, 41-61 ve 66-85 Yakın Doğu Üniversi-
tesinin üstünlüğü ile tamamlandı.Büyük 
bir mücadeleye sahne olankarşılaşmada 
rakibineribaunt ve asistlerde üstünlük 
sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 
geride bırakarak Final Four bileti almayı 
başardı. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla 
McBride ve JantelLavender 20 sayıyla 
maçın en skorer isimleri oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi maçın ilk 
sayısınıatan JantelLavender’in basketiyle 
2-0 önde başladı. Maça etkili başlayan ve 
üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi 
ilk beş dakika boyunca rakibine pota 
altında sayı bulmasına izin vermeyerek 
8-0’lık seri yakaladı. Ev sahibi Bourges 
Basket farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi 
karşısında maçta altı dakika sonra sayı

Final periyoduna Yakın Doğu Üniver-
sitesinin basketiyle başlandı(59-49).  
Periyoda etkili başlayan Yakın Doğu 
Üniversitesi rakibi ile farkı eriterek 
farkı 5 sayıya indirdi skoru da 59-54’e 
taşıdı. Sandrine Gruda ve Courtney 
Vandersloot ile maçta ektili olan Yakın 
Doğu Üniversitesi 5.50’de maçta 
60-59 öne geçti. İki takımın da sayı 
bulmakta güçlük çektiği periyodun son 
iki dakikasında 59-63 Yakın Doğu Üni-
versitesinin üstülüğüyle girildi. Maçın 
bitimine 5 saniye kala 66-65 öne geçen 
Fenerbahçe maçı kazandı.

Öne Çıkanlar…
Fenerbahçe’de; Kim Vaughn 20 
sayı, 8 ribaunt, Anastasiya Veremenka 
10 sayı, 7 ribaunt, Kelsey Plum 10 
sayı, 3 asist, Birsel Vardarlı 7 sayı, 4 
sayı, 4 asist, Ayşe Cora 5 sayı, 2 rib-
aunt, Giorgia Sottana 5 sayı ile takımın 
öne çıkan isimleri oldular.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; 
Courtney Vandersloot 13 sayı, 5 ribaunt 
8 asist, Kayla McBride 13 sayı, 4 
ribaunt,  Olcay Çakır Turgut 11 sayı, 
Sandrine Gruda 9 sayı, 5 ribaunt, 
Jantel Lavender, 6 sayı, 6 ribaunt, 5 
sayı,  Kuanitra Hollingsvorth 7 sayı, 8 
ribaunt, Bahar Çağlar 6 sayı, 3 ribaut 
ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 
Metro Enerji Arena’da oynanan 
maça,Yakın Doğu Üniversitesi Courtney 
Vandersloot, Kayla McBride, Kuanitra 
Hollingsvorth, Jantel Lavender, Cansu 
Köksal beşiyle başladı. Maçta peri-
yotlar 26-16, 46-30, 59-47 ve 66-65 
tamamlandı.

İki takımın da ilk dakikasında 
sayı bulamadığı maçın ilk basketi 
Fenerbahçe’den geldi. Periyotta ilk 
dört dakikada 9- 2 Fenerbahçe’nin 
üstünlüğü ile geçildi. Evindeki maça 
hızlı başlayan Fenerbahçe beş dakika 
geride kalırken skoru 15- 4’e çekti. 
Maçta etkili olan Fenerbahçe  ilk peri-
yodu 26-16 önde kapattı.

İkinci periyotta  rakibi ile farkı 18 
sayıya çıkaran Fenerbahçe ilk yarıyı 
46-30 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun ilk dört dakikası 
53-38 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile 
geçildi. İki buçuk dakika boyunca iki 
takımında sayı bulamadığı periyotta ilk 
beş dakika geride kalırken Yakın Doğu 
Üniversitesi farkı 10 sayıya indirerek 
skoru 53-43 yaptı. (05.06). Geriye ka-
lan sürede iki takımında sayı üretmede 
kısır kaldığı periyodu Fenerbahçe 59- 
47 önde bitirdi.

Palau ile bulabildi(2-12). Periyotta son iki 
dakikaya 2-17 Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile gidildi. İlk periyodu rakibine 
sadece 6 sayı şansı veren Yakın Doğu 
Üniversitesi 6-24 önde bitirdi. 

İkinci periyoda QuanitraHollingsvorth’un 
basketiyle başlayan Yakın Doğu Üniver-
sitesi rakibi ile 20 sayı fark avantajı elde 
etti(6-26). Elin Eldebrink, QuanitraHol-
lingsvorth, SandrineGruda etkili olan Yakın 
Doğu Üniversitesi periyotta 6.46 geçilirken 
13-33 skor kaydetti. İkinci periyotta 
maçta etkinliğini artıran ev sahibi Bourges 
Basket rakibi ile farkı 13 sayıya indirdi 13 
sayıya indirerek skoru 22-35’e çek-
ti(04.04). Maçın ilk devresini Yakın Doğu 
Üniversitesi 24-43 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda karşılıklı bas-
ketlerle başlandı(26-45). Periyodun ilk 
dakikalarında sahada etkili bir oyun 
kurarak rakibi ile farkı kapatmaya çalışan 
Bourges Basket arka arkaya sayılar bulsa 
da Yakın Doğu Üniversitesi 23 sayı farkla 
30-53’lük skorla maçta üstünlüğünü

Yakın Doğu Yine Tarih 
Yazdı FİNAL FOUR’da…

Fenerbahçe 66 – 65 
YDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleauge çeyrek final ikinci maçında deplas-
manda karşılaştığı Fransız Bourges Takımını 66-85 yenerek seride skoru 2-0’a getirip adını final 
four’a yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi 20-22 Nisan’da düzenlenecek final four organizasyo-
nunda mücadele edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında 
deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,  rakibine 66-65 

mağlup oldu.


