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Son teknoloji harikası RA 27
görücüye çıktı

Yüksek lisans ve doktora 
programlarına kayıtlar başladı

Beş ülkeyle sağlık turizmi 
anlaşması imzalandı

YDÜ AR-GE ekiplerinin 750 saatlik 
çalışması sonucunda tamamen güneş 
enerjisiyle çalışan RA 27, 20 Temmuz 
Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları 
geçit töreninde yerini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, YÖK 
ve YÖDAK onaylı 143 yüksek lisans 
75 doktora programları güz dönemi 
kayıtları başladı.

YDÜ Hastanesi, 22 saniyede gözlük 
kullanımına son veren Yeni Nesil Lazer 
Teknolojisi, Smile Lazer ile başta göz 
tedavileri olmak üzere beş ülkeyle 
sağlık turizmi anlaşması imzaladı.
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Yakın Doğu Üniversitesi 
dünya üniversiteler 

sıralamasında 584. sırada!
Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde 12.273 Üniversite’nin 

değerlendirildiği 4. Uluslararası Kolejler ve Üniversiteler listesinde, 
tüm Kıbrıs Üniversiteleri arasında 1. olurken Türkiye Üniversiteleri 

sıralamasında ilk 10 üniversite arasında, dünyada ise 584. sırada yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
seslenişi

Ayrıntılar 2’de

Yakın Doğu Üniversitesi camiası 
olarak, bu camiayı meydana getiren 
bütün kurumları açısından, içerisinde 
bulunduğumuz milli mesele konu-
sundaki görüşlerimizi seslendirmek 
istiyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kurucu 
Rektör’ünden başlayarak, bütün 
yöneticileri ile her görev ve kademe-
deki eğitici ve mensupları ile, varlığını 
hemen ta başlangıçtan beri görevinin 
idraki içerisinde sürdürmüştür.

Bu idrak, birbiri ile bütünleşen iki 
yönde kendini gösterir. Birincisi, milli 
ve demokratik ilkeler doğrultusunda 
Türkiye’si ile inanç birlikteliği 
taşımaktır. İkincisi; Kıbrıs Türkü’nü, 

Açıkca belirtmek gerekirse, şimdi 
kalkışmanın merkezinde görülen 
FETÖ teşkilatının meydana getirdiği 
menfur hadise yanı sıra her tür terör 
faaliyetine karşı dikkatli ve sabırlı 
bir zihniyet ve tasarruflar bütünü ile 
bugünlere ulaştığımızı, bu vesile ile 
bir kez daha vurgulamak isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en 
yüksek kamusal otoritesi’nin, 
başta Türkiye Cumhuriyeti’mizin 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın işaret 
buyurdukları temel hususların 
bizlere tahmil ettiği görevler olmak 
üzere; ülkemizin, KKTC’nin, varlık ve 
kalkınma mücadelesinin gerekleri 
doğrultusunda pekişen 

pekişen kararlılığımızı kuvvetle 
vurgulamak isteriz.

Tek cümle ile tekrar edersek; ‘Milli’ 
kavramının bütün boyutlarının ger-
ekli kıldığı prensipler doğrultusunda 
oluşmuş bulunan azmimizle, 
Dün’ü Bugün’e, Bugün’ü Yarın’a 
bağlayacağımızı kamuoyuyla 
paylaşmak isteriz.

Dr. Suat İ. GÜNSEL
Kurucu Rektör

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
yalnızca eğitsel olarak değil, tarihi ve 
toplumsal olarak da temsil eden önde 
gelen önemli bir dinamik olduğunun 
bilincini her zaman görev olarak 
yüklenmektir.

Bu bakımdan milli hedeflere hücüm 
eden, demokrasiyi çiğneyen ve mil-
letin inanç bütünlüğünü zedelemeye 
yönelik kalkışmanın karşısında durma 
azmi, Yakın Doğuluların 35 seneye 
uzanan birikiminde mevcuttur. Bu 
birikimin, eğitimsel ve kültürel boy-
utlardaki ilke ve icraatları her zaman 
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanlığı norm ve telkinleri 
doğrultusunda olmuştur.
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Yakın Doğu Üniversitesi, dünya 
genelinde 12.273 Üniversite’nin 
değerlendirildiği 4. Uluslararası 
Kolejler ve Üniversiteler listesinde, 
tüm Kıbrıs Üniversiteleri arasında 
1. olurken Türkiye Üniversiteleri 
sıralamasında ilk 10 üniversite 
arasında, dünyada ise 584. sırada 
yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre, 
Günlük 40 bin ziyaretçisi bulunan 
4International & Colleges sitesi 
tarafından dünyada akredite edilmiş 
200 ülkeden 12,273 üniversite ve 
kolejin listelendiği değerlendirmede, 
yüksek düzeyde eğitim olanakları 
ve yetkin öğretim kadrosuyla 
uluslararası bir kimlikte etkinlik 
gösteren Yakın Doğu Üniversitesi tüm 
Kıbrıs Üniversiteleri arasında 1. sırayı 
aldığı belirtildi.

Üç farklı arama motorundan çıkarılan 
4 tarafsız ve bağımsız web metrikleri 
içerikli bir algoritmaya dayalı olan 
puanlamada, dört yıllık lisans ve 
yüksek lisans derecesi veren ulusal 
ve uluslararası akredite edilmiş üni-
versiteler değerlendirilmeye alınırken, 
örgün eğitim sunan üniversitelerin 4 
yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora 
programları değerlendirmede temel 
kriterler olarak alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
“Uluslararası Kolejler ve Üniver-
siteler” değerlendirmesinde dünya 
Üniversiteleri arasında 548. Kıbrıs’ta 
ise 1. sırada yer alması ile ilgili 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
B 101 salonunda düzenlenen basın 
toplantısında Yakın Doğu Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL, Kurucu Rektör 
Yardımcısı Tümer GARİP ve Rektör 
yardımcıları; Prof. Dr. Fahreddin M. 
SADIKOĞLU, Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ 
ile Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ hazır 
bulundu.

varlar, son teknoloji ekipmanlar 
ve cihazlarla daha da geliştirdik. 
Uluslararası proje, konferans ve yayın 
desteklerimizi daha da artırarak 
akademik ve idari kadrolarımızın 
düşünsel ve uygulamaya dönük üreti-
mini artırmak için gerekli koşulları 
oluşturduk. Faaliyete geçirdiğimiz 
ileri düzey araştırma merkezleri, 
laboratuvarlar ve uygulama birimler-
imizle bilimsel yayınlarımızın sayısını 
artırdık. Yine bu doğrultuda artan 
uluslararası projelerde yer alacak 
yüksek nitelikli akademik ve teknik 
personel sayımızı artırdık.

Bu süreçte, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin gerek bilimsel, 
gerekse toplumsal fayda üretimine 
dönük çalışmalarıyla ülke bilimine 
yön verirken dünya bilimine de önemli 
katkılar sağladığını vurgulayan Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL “Yakın Doğu 
Üniversitesi bu süreçte bilimin ve 
toplumsal yaşamın farklı alanlarında 
bir çok önemli projeyi hayata 
geçirmiştir. RA 25 ile başladığımız 
RA 27 ile daha üst bir düzeye 
taşıdığımız güneş enerjili otomobil 
projemizle ülkemizdeki sürdürülebilir 
enerji çalışmalarında öncü olduk. Ul-
usal işbirliklerimiz çerçevesinde T.C. 
İşbankası ile giyilebilir sağlık teknolo-
jisi çalışmasını hayata geçirdik. Yapay 
damar ve kulak projeleri ve robot 
teknolojisi çalışmaları ile inovasyon 
ve ARGE’de yeni standartlar belirl-
edik. Bu sürecin sonunda geldiğimiz 
nokta KKTC yüksek öğreniminin 
dünya yüksek öğreniminde geldiği 
yeri daha da ileri götürmek adına 
çok önemlidir. Yakın Doğu ailesinin 
bu vizyon doğrultusunda çalışmaları 
artarak devam edecektir’ dedi.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ: “Yakın 
Doğu Üniversitesi Olarak Yılda 
200-250 Bilimsel Araştırma 
Projesini Destekliyoruz”
Basın toplantısında konuşan Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ; “Yakın 
Doğu Üniversitesi genç akad-
emisyenlere önem vermekte ve bu 

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: “Yakın 
Doğu Üniversitemiz Dünya 
Üniversiteleri listesinde 584. 
sırada yer alarak üniversitemiz 
için belirlemiş olduğumuz ilk 
500 hedefini yakalama noktasına 
gelmiştir”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜN-
SEL düzenlenen basın toplantısında 
yaptığı açıklamada Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Uluslararası Kolej 
ve Üniversiteler listesinde 584. 
sırada yer almasının genelde KKTC 
üniversitelerinin özelde ise Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin dünyada gelmiş 
olduğu noktayı göstermesi açısından 
çok önemli olduğunu vurguladı.
“Yalnızca yarının Kıbrıs’ını değil 
yarının dünyasını bilimle inşa etme 
misyonumuz doğrultusunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda attığımız her adım bize 
değerli halkımızdan ve uluslararası 
toplumdan bir takdir olarak geri 
dönüyor. Bugün bu bu takdirin yeni 
bir göstergesine şahit oluyoruz. 
Yakın Doğu Üniversitemiz Dünya 
Kolej ve Üniversiteleri listesinde 
584. sırada yer alarak üniver-
sitemiz için belirlemiş olduğumuz 
ilk 500 hedefini yakalama noktasına 
gelmiştir. Yapılan değerlendirme 
üniversitemizin Türkiye’de ilk onda 
yer aldığını Kıbrıs’ta ise birinci üni-
versite olduğunu göstermektedir. Bu 
bizler için ayrı bir övünç ve mutluluk 
kaynağıdır. Bu hem üniversitemizin 
hem de KKTC yüksek öğreniminin 
dünyada geldiği yeri göstermektedir.’ 
dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
bu başarıya ulaşmasının Yakın 
Doğu Ailesi olarak eğitimde 
geleceğin inşasına yönelik üzerinde 
titizlikle çalışılmış bir stratejik hedef 
çerçevesinde yürütülen sistemli 
çalışmalar sonucunda gerçekleşmiş 
olduğunun altını çizen Doç. Dr. GÜN-
SEL, ‘Son yıllarda dünyada eğitim 
alanındaki son gelişmeler ışığında 
oluşturmuş olduğumuz stratejik hedef 
doğrultusunda önemli adımlar attık. 
Bu çerçevede bir yandan mevcut 
bilimsel altyapımızı yeni laboratu-

akademisyenleri desteklemektedir. 
Bu bağlamda gerek yüksek lisans, 
doktora tezleri gerekse araştırma 
münferit bilimsel araştırma projeleri 
Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırmalar Fonu tarafından 
desteklenmektedir. Üniversitemiz 
yılda iki kez bilimsel araştırma proje 
çağrısına çıkmaktadır. Yılda ortalama 
200-250 araştırma projesi desteklen-
mektedir. Bunun yanı sıra TÜBİTAK, 
AB projeleri ve Horizon 2020 gibi 
Uluslararası saygın kuruluşlardan 
proje desteği alınmaktadır. Ben-
zer şekilde lisans üstü eğitim alan 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerini 
desteklemek adına Üniversitemiz 
yılda iki kez burs başvurusuna 
çıkarak, yapılan değerlendirmeler 
sonucunda öğrencilere burslar ver-
mektedir. Şubat 2016’da yapılan burs 
çağrısına tüm Dünyadan 750 başvuru 
olmuş ve 350 adayın desteklenmesi 
karara bağlanmıştır. Haziran 2016 
da açıkladığımız ikinci burs çağrısına 
başvurular halen devam etmektedir. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluş 
vizyonuna ve hedeflerine geçen yıllar 
içinde başarıyla ulaşmış olmanın ve 
ulaşılan hedefleri daha da geliştirerek 
geleceğe doğru emin ve kararlı 
adımlarla ilerlemenin mutluluğunu 
ve gururunu yaşıyoruz. Bu gururun 
son adımı da basın toplantımıza konu 
olan dünyanın ilk 584 üniversitesi 
arasında yer alıyor olmamız” dedi.

Prof. Dr. Fahrettin SADIKOĞLU: “Bir 
Yıl Öncesine Göre Yayın Sayımız 
İki Kat Artmış, Yayınlarımıza Ciddi 
Atıflar Yapılmaktadır”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU ise yaptığı konuşmada, 
“Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
elde ettiğimiz bu başarıdan son 
derece gurur duymaktayız. Son 
iki yılda kendimize koyduğumuz 
Dünya Üniversiteler sıralamasında 
ilk beş yüz Üniversite hedefini 
gerçekleştirebilmek için son derece 
sistemli bir çalışma içerisine girdik. 
Dünyanın 200 ülkesinden yaklaşık 
12000 Üniversite’nin değerlendirildiği 
sıralamada Yakın Doğu Üniversi-
tesi 584. Sırada yer almaktadır. Son 
yıllarda Üniversitemiz’de bilimsel 
araştırmalar ve yayınlara büyük 
önem verilmektedir. Sadece geçen 
yıl ile kıyaslandığında ister Web of 
Science olsun isterse de Scopus 
arama motorları ile taranan yayınlar 
olsun, makale sayımız iki katı artmış 
ve ülkemizdeki üniversiteler arasında 
ilk sıraya yerleşmiştir. En önemlisi 
Üniversitemizin akademik kadrosu 
yüksek H-indeksi olan öğretim 
üyeleri ile güçlendirilmiştir. Öğretim 
Üyelerimizin birçoğunun yaptığı 
yayınlara 5,000-14,000 arasında 
atıfta bulunulmuştur. Sevindirici olan 
yayınlarımızın büyük bir kısmının

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

Yakın Doğu Üniversitesi 
dünya üniversiteler 
sıralamasında 584. sırada!
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Anavatanımızda demokrasiye ve 
milli iradeye yapılan saldırıyı es-
efle kınıyoruz. Bu süreçte Türkiyemizin 
göstermiş olduğu demokratik duruş 
ve irade, anavatanımızın milli birlik ve 
beraberliğine yönelik bu ve benzeri 
menfur saldırıların bugün olduğu gibi 
gelecekte de başarıya ulaşamayacağını 
bir kez daha göstermiştir.

Düşünsel, akademik ve toplumsal hür-
riyetleri ana değerleri olarak benim-
seyen bir yüksek öğrenim kurumu olarak 
anavatanımızın bu süreci demokrasisini 
daha da pekiştirerek atlatacağına ve yol-
una eskisinden daha güçlü ve pekişmiş 
bir demokrasiyle devam edeceğine 
inancımız tamdır.

Saldırılarda yaşamlarını kaybe-
den kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
Anavatanımıza başsağlığı, ve yarala-
nanlara acil şifalar diliyor, Türkiyemi-
zin demokrasi mücadelesini saygıyla 
selamlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü

Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE 
ekiplerinin 750 saatlik çalışması 
sonucunda tamamen güneş ener-
jisiyle çalışan, 100’den fazla özel 
üretilmiş parçadan oluşan araç RA 
27, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük 
Bayramı kutlamaları geçit töreninde 
yerini aldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük 
Bayramı kutlamaları çerçevesinde, 
KKTC’nin onur konuğu TC Başbakan 
Yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ’in de 
hazır bulunduğu 20 Temmuz 
resmi geçit töreninde Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin teknoloji harikası 
ve tamamen güneş enerjisiyle 
çalışan aracı RA 27 protokolü ve 
halkı selamladı. 20 Temmuz Barış 
ve Özgürlük Bayramı resmi geçit 
töreninde RA 27 ile birlikte 2 yıl 
önce üretilen ve ülkemizin ilk yerli 
otomobili olarak tescil edilen RA 25 
de resmi geçit töreninde yer aldı.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: “Yakın 
Doğu Ailesi İçin iki Gurur 
Yaşandı”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL de yaptığı açıklamada 
“Bugün Yakın Doğu ailesi ve sev-
enleri için çifte sevinç, çifte gurur 
yaşandı. 20 Temmuz Barış ve Özgür-
lük Bayramı resmi geçit töreninde 
hem ülkemizde üretilen ilk yerli 
araba olan RA 25 hem de en son 
teknoloji ile üretilen yeni arabamız 
RA 27 resmi geçit töreninde birlikte 
yer aldılar. İnovasyon merkezindeki 
arkadaşlarımızla, öğretim üyeler-
imiz ve öğrencilerimizin yoğun 
çalışmaları sonucunda üretilen RA

27 en son teknolojiler kullanılarak 
üretildi. Üretim aşamasında gün-
lerce ter döken ve emeklerini esirge-
meyen öğretim üyelerimizle, öğrenci 
ve çalışanlarımızın bilgilerine, 
ellerine ve yüreklerine sağlık” dedi. 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL ayrıca 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
Güney Afrika’da gerçekleştirilecek 
ve Mercedes, Audi gibi dev araba 
markaları ile yarışarak 2016 Sosal 
Solar Challenge yarışmasında 
Üniversitemizi ve ülkemizi temsil 
edeceğini sözlerine ekledi.

Saatte 150 Km Hıza 
Ulaşabiliyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma-
Geliştirme ekiplerinin yaptığı 750 
saatlik bir proje çalışmasıyla, 
tamamen güneş enerjisiyle çalışan 
ve 1800 Watt gücünde doğru 
akımlı iki motora sahip olan üstün 
teknoloji ürünü RA 27, 392 özel 
üretilmiş güneş enerjisi paneline 
ve 416 pile sahip. Dört tekerlikli 
olarak üretilen RA 27 saatte 150 
km hıza ulaşabiliyor ve hiç güneş 
ışığı olmadığında dahi 440 km yol 
yapabiliyor. RA 27 gerekli işlemlerin 
tamamlanmasından sonra plakala-
narak RA 25 den sonra ülkemizde 
üretilen ikinci araba olma özelliğini 
taşıyacak.

24 Eylül- 1 Ekim 2016 tarihleri 
arasında düzenlenecek ve 8 gün 
sürecek 4100 km’lik South African 
Solar Challenge yarışı FIA (Federa-
tion Internationale de l’Automobile – 
Uluslararası Otomobil Federasyonu) 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti Fed-
erasyonu tarafından düzenleniyor.

Son teknoloji harikası 
RA 27 görücüye çıktı

Demokrasiye 
ve milli iradeye 
yapılan saldırıyı 
esefle kınıyoruz!

Sağlık Bilimleri alanında, Yüksek 
Enerji Fiziği, Nanoteknoloji gibi güncel 
alanları kapsamaktadır. Üniversitem-
iz, Birleşmiş Milletler Fonu, Amerika 
Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi 
dünyanın 40 ülkesi ile ortaklaşa 
bilimsel projeler yapmaktadır. 
Üniversitemiz Öğretim Üyelerimizin 
tüm katıldığı konferanslara, yayın 
ve araştırma çalışmalarına destek 
vermektedir” dedi.

Tümer GARİP: “Kendimize 
Koyduğumuz Dünya Sıralamasında 
İlk 500 Üniversite İçerisinde Yer Al-
mak Hedefemizi Gerçekleşetirmiş 
Gibi Heyecanlı ve Mutluyuz”
Basın toplantısında söz alan

Üniversitesi, üçüncü sırada Harvard 
Üniversitesi, 20. Sırada ise Oxford 
Üniversitesi yer almaktadır. Yakın 
Doğu Üniversitesi olarak da Türkiye 
Üniversiteleri arasında Anadolu 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversi-
tesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent 
Üniversitesi gibi üniversitelerle ilk 10 
Üniversite arasında yer almaktadır. 
Güney ve Kuzey Kıbrıs üniversiteleri 
arasında ise ilk sırada yer alan
Yakın Doğu Üniversitesi tüm Dünya 
Üniversiteleri arasında 584. Sırada 
yer almaktadır. Bu başarının elde 
edilmesinde gerek Mütevelli Heyeti 
Başkanımızın gerekse de Rektör 
Yardımcılarımızın dile getirdiği strate-

jik planlarının yanı sıra İngilizce ve 
Türkçe Üniversite isimlerinin de dü-
zeltilmesi etken olmuştur. Listede yer 
aldığı şekli ile Yakın Doğu Üniversi-
tesi İngilizce adı Near East Univer-
sity olarak da düzeltilmiş olarak yer 
almaktadır. Daha önceleri İngilizce 
ve Türkçe isimler iki ayrı kurum 
gibi değerlendirilerek karmaşıklığa 
sebebiyet vermekteydi. Kendimize 
koyduğumuz Dünya sıralamasında 
ilk 500 Üniversite içerisinde yer 
almak hedefimizi gerçekleştirmiş gibi 
heyecanlı ve mutluyuz. Bu başarının 
ülkemiz yüksek öğrenimine yeni 
ufuklar açmasını temenni ediyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektör Yardımcısı Tümer GARİP; 
“Günümüzde Üniversiteleri birçok 
uluslararası kurum, değişik kriter-
lerle sıralamalar yapmaktadır. Bu 
sıralamar bazı ülkeler için
üniversitelerin tanınırlığı ve 
diplomaların geçerliliği için 
kullanılmaktadır. Örneğin, Ortadoğu 
Ülkeleri Uluslararası Kolejler ve Üni-
versiteler organizasyonu, ilk 2000 bin 
arasında olan üniversitelerin yüksek 
lisans ve doktora programlarına 
akredite etmektedir. Bugün 
açıklamakta olduğumuz sıralamada 
bu kurumun Temmuz 2016 güncel 
listesidir. Bu sıralamaya göre birinci 
sırada MIT, ikinci sırada Stanford
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Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek 
Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek 
Öğretim Planlama, Denetleme, 
Akreditasyon ve Koordinasyon 
Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek 
lisans 75 doktora programları güz 
dönemi kayıtları başladı.

Akademik, kariyer ve kişisel 
gelişim açısından son derece 
önemli olan Yüksek Lisans ve 
Doktora programları Yakın Doğu 
Üniversitesi bünyesinde yer alan 
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, 
Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüleri tarafından 1517 Öğretim 
üyesi ile yürütülüyor. Son yıllarda 
yalnızca akademik uzmanlaşma 
açısından değil aynı zamanda pro-
fesyonel kariyer ve kişisel gelişim 
açısından da önem kazanan ve 
iş hayatında önemli bir tercih 
sebebi haline gelen yüksek lisans 
ve doktora eğitimleri Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin uzman akademik 
kadrosunun yürütücülüğünde 
meslek adaylarına ve profesyonel-
lere yeni ufuklar açıyor.

Araştırma ve uygulamanın 
birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli 
bir şekilde yürütüldüğü Yüksek 
Lisans ve Doktora programlarında 
her türlü araştırmanın rahatlıkla 
yapılabilmesi için Fakülte 
laboratuvarlarının yanında İleri 
Düzey Araştırma Laboratuvarları, 
Yakın Doğu Hastanesi, Diş Has-
tanesi ve Hayvan Hastanesi’nin 
tüm imkanları da öğrencilerin 
hizmetine sunuluyor.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR: “Yük-
sek Kalitede Amaç Odaklı Eğitim 
Veriliyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR 
yaptığı açıklamada Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Yüksek Lisans ve

Doktora adaylarına yüksek kalitede 
amaç odaklı bir eğitim verildiğini 
ifade etti. Teori ile pratiğin har-
manlanarak eğitimin etkileşimli bir 
şekilde yürütüldüğünü ifade eden 
Tabur, yüksek lisans ve doktora 
adaylarının istedikleri konu ve 
alanda, uzmanlaşma ve araştırma 
yapma imkanı sağladıklarını be-
lirtti. Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
2016-2017 öğretim yılında YÖK 
ve YÖDAK onaylı 218 programda 
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi 
verildiğini belirterek gerek akade-
mik kariyer gerekse profesyonel 
kariyer açısından bu programların 
son derece önemli olduğunu 
vurgulayarak, günümüzün rekabetçi 
yapısında yüksek lisanslı profesy-
onellerin iş hayatında diğerlerine 
göre daha çok tercih edilir hale 
geldiğini belirtti.

Kamu Personeli’ne % 20 
İndirim…
Son dönemde kamu 
kuruluşlarındaki personelin 
profesyonel gelişimi konusunda da 
Üniversite olarak büyük hassasiyet 
gösterdiklerini söyleyen Yrd. Doç. 
Dr. TABUR, bu çerçevede Yakın 
Doğu Üniversitesi’ndeki Yüksek 
Lisans ve Doktora programlarına 
kayıt olmak isteyen Kamu persone-
line de %20 indirim uygulandığının 
altını çizdi.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde yer alan 
218 Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarına Bahar dönemi için 
kayıt yaptırmak isteyen ögrenciler 
daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.
tr web sayfasından veya 223 64 
64 (dahili 211-225-377) nolu 
telefondan alabilirler.

Yüksek lisans ve doktora 
programlarına kayıtlar 

başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden yapılan açıklamada, 
bu yıl Türkiye’nin seçkin tıp fakül-
telerinden 25 öğrencinin staj yapmak 
için Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
geleceği belirtildi. Açıklamada, 
2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 
kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Öğrencileri Biriliği öğrencilerinin de 
Türkiye’nin çeşitli fakültelerinde staj 
yapabilme imkanı bulduğu ifade 
edildi.

14 Farklı Üniversiteden Genç 
Doktor Adayları Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne gelecek
Staj değişim programı kapsamında, 
14 farklı üniversite’den 25 öğrenci 
farklı periyodlarda Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde staj yapacak. Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 
11 Temmuz’da değişik anabilim 
dallarında staj yapmaya başlayan 
17 genç doktor adayı hem mesleki 
açıdan kendilerini hem de adamızı 
gezerek kültürel açıdan da kendilerini 
geliştirme imkanı buluyor. Yaz değişim 
programı kapsamında düzenlenen 
staja katılan doktor adayları, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde kendilerine 
sağlanan imkanlardan çok memnun 
kaldıklarını belirterek, Yakın Doğu 
Üniversitesi hocalarına ve yöneticiler-
ine teşekkür etti.

Bu yaz değişime katılan üniver-
siteler arasında Akdeniz Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, Gaziantep 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
İstanbul Bilim Üniversitesi, Kırıkkale 
Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, Mersin Üniver-
sitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Ufuk Üniversitesi, Uludağ Üniversi-
tesi, Yeditepe Üniversitesi ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi yer alıyor.

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ : 
“Hedef Tüm Dünya Ülkelerin-
den Doktor Adaylarının Yakın 
Doğu Üniversitesi’ne gelmesini 
sağlamak”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
yaz değişim programı ile ilgili verdiği 
bilgide, Ağustos ayında bir öğrenci 
grubunu daha ağırlayacak olan Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin, gelecek yıllarda 
tüm Dünya ülkeleri uluslararası staj 
değişimi yapabilmeyi amaçlandığını 
söyledi. Prof. Dr. ŞANLIDAĞ, staj 
programına katılan doktor adaylarının 
profesyonel iş yaşamına giderken 
mesleki tecrübe kazanmalarına 
olanak sağladığını ifade ederek, tıp 
doktorlarının klinik eğitim dönem-
lerinde kazandıkları bilgi, beceri ve 
yeterlilikleri performansa dönüştürme 
hedefinde büyük önem taşıdığını 
dile getirdi. Prof. Dr. ŞANLIDAĞ 
konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: 
“Genç doktor adaylarının kendiler-
ini meslek yaşamına hazırlarken 
kazandıkları yeterlilikleri pekiştirmek, 
insani ve mesleki değerlere uygun 
davranış sergileme, mesleki beceri 
uygulamalarına ilişkin gözlem ve 
imkan varsa uygulama yapabilme 
becerilerini staj programları sayes-
inde pekiştirebiliyor.Öğrenciler icra 
edecekleri mesleği yakından tnaıma 
fırsatı bulurken, staj sırasında özel 
yeteneklerini ortaya çıkarabilme 
fırsatı da bulabiliyor.”

Türkiye’den doktor 
adayları Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde!
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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği, 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) işbirliğiyle 

bu yaz ilk kez gerçekleştirilen staj değişim 
grubunu ağırlıyor.
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Ülkemizde özellikle gençler 
arasında giderek artan madde 
bağımlılığına karşı bilinçlenme ve 
gençlerin bu konuda uyarılması 
amacıyla Yakın Doğu Üniversi-
tesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
tarafından, Yurtlar Müdürlüğü Per-
sonellerine yönelik olarak “Madde 
Kullanımı ve Yaygınlığı” konulu 
eğitim verildi.

Madde Kullanımında Farkındalık 
Büyük Önem Taşıyor
Hizmet için eğitimler kapsamında 
düzenlenen ve madde kullanımı ko-
nusunda personelin bilinç düzeyini 
yükseltmeyi amaçlayan eğitim 
Klinik Psikolog Eşmen TATLICALI ile 
Dr. Ayhan ÇAKICI tarafından verildi.

Düzenlenen eğitimde konuşan 
Eşmen TATLICALI ile Dr. Ayhan 
ÇAKICI, günümüzde genç nüfusta 
madde kullanımının yaygınlaştığına 
dikkat çekerek madde kullanımı 
yaygınlığını önlemek için bilin-
çlenmenin önemine değindiler. 
Düzenlen eğitimde, çocuk ve gen-
çlerin madde kullanımı karşısında 
karşılaşmaları muhtemel risklerden 
bahsedilirken, madde kullanımı 
karşısında bilinç düzeyini artırıcı, 
hem bireysel hem de toplumsal

düzeylerde sorumluluk 
geliştirme, eğitim ve okul odaklı 
önleme unsurları konularında 
da bilgiler paylaşıldı. Madde 
kullanımı karşısında öğrencilerin 
arkadaşlarına “hayır” diyebilm-
esi ve maddeye teması önlemek 
amacıyla farkındalık sağlanmasına 
dikkat çekilerek, geleceğimiz olan 
çocuklarımızı bu maddelerden 
korumak için bir ekip çalışması 
yapılmasının önemi vurgulandı.

Gençler ve Çocuklara Kendini 
Koruma Yöntemleri ile Destek
Gittikçe büyüyen ve yaygınlaşan 
bir insanlık meselesi haline gelen 
madde kullanımı yaygınlığının 
ve madde kullanımına zemin 
hazırlayan faktörlerin bilinmesi 
ile gerekli tedbirlerin alınmasına 
yönelik verilen eğitimde, personele 
madde kullanımı riskini azaltma 
sürecinde yararlanabileceği bilgiler 
verildi. Söz konusu eğitimler ile 
personelin öğrencilerle daha 
sağlıklı ilişki kurabilmelerini 
desteklemek, öğrencilerin kend-
ilerini tanımalarına yardımcı olmak 
ve riskleri fark ederek gerçekçi 
tedbirler almalarına katkı sağlamak 
hedefleniyor.

“Madde Kullanımı ve 
Yaygınlığı” üzerine 
farkındalık yaratıldı

Güney Kalifornia Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde geçtiğimiz 
yıl (USC) Klinik Eczacılık konusun-
da yaz kursuna katılan Yakın Doğu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğretim görevlisi Dr. Mehmet İlker 
GELİŞEN, bu sene Güney Kalifornia 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Uluslararası İlaç Mevzuat Bilimleri 
Merkezi’nin düzenlediği RSC1527 
Tıbbi Ürün Güvenliği eğitiminde 
öğrencilere Uluslararası Farmako-
vijilans Zorluklarını (Challenges of 
International Pharmacovigilance) 
anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
dersin girişinde ilaç nedir?, keşfi, 
geliştirilmesi, halkın kullanımına 
sunulması, kullanıma sunulması 
öncesi ve sonrası güvenliği, 
ilaçların istenmeyen etkilerinin 
gözlemlenmesi, neden ilaç yan 
etkilerinin hepsi ilaç araştırmaları 
aşamasında ortaya çıkmadığı, bun-

lar nasıl en aza indirgenebilirliğini 
anlattığı belirtildi.

Dr. GELİŞEN, ilaç güvenliğinin 
gelecekteki zorlukları olarak 
globalizasyon, ilaçların web tabanlı 
tanıtımı ve satışı, kültürlere görev 
ilaç kullanım değişiklikleri, ilaçların 
maliyeti, bitkisel, biyolojik ve gele-
neksel tedavi ürünlerinin kullanımı 
ve sorunlarından bahsettiğini, 
dersin son kısmında ise Türkiye’de 
ilaç güvenliği konusunda yapılan 
aktiviteler ve sonuçlarını anlattığını 
söyledi.

Farmakovijilans (İlaç Güvenliği) 
konusunda Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu bünyesinde düzenlenen 
ilaç güvenliği yetkilisi eğitimi almış 
olan Dr. İlker GELİŞEN, ilaç sanay-
inde çalıştığı devrede çok uluslu 
firma ilaç güvenliği eğitimlerine 
katılmış ve Farmakovijilans Derneği 
yönetim kurulun üyesidir.

YDÜ, Güney Kalifornia
 Üniversitesi’nde 

temsil edildi

söyledi. ÇETİNER, bu programla 
öğrencilerin buradaki uygulamalı 
eğitimden yararlanarak kendiler-
ini geliştirdiklerini aynı zamanda 
yeni yöntemler öğrendiklerini ifade 
ederek şunları söyledi: “Şu anda 
Polonya Poznan University of Medi-
cal Science’dan gelen ve YDÜ Diş 
Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde 
gözlemci olarak staja başlayan iki 
öğrenci kendi ülkelerinde olmayan 
sedasyonla hasta tedavisi yapmayı 
öğrenerek tecrübe edindiler. Prof. 
Dr. Serap ÇETİNER, bu yıl pro-
gram çerçevesinde çok başvuru 
olduğunu ancak öğrenci sayısının 
sınırlandırıldığını belirterek, Slovakya, 
İtalya, Polonya ve Malezya’dan 
11 öğrencinin 15 gün boyunca 
kliniklerde gözlem yapacağını söyledi. 
Aynı şekilde YDÜ öğrencileri de yurt 
dışında ayni staj imkanlarından 
faydalanmaktadır” dedi.

yaz dönemi öğrenci değişim programı 
kapsamında dünyanın farklı ülkeler-
inden stajyer öğrencileri kabul ediyor.

Yaklaşık 130 ülkeden 200 ulusal diş 
derneği ve uzman gruplarının olduğu 
bir platform olan, dünya genelinde

1 milyondan fazla diş hekiminin 
temsilcisi konumunda olan Dünya 
Diş Hekimleri Birliği’nin alt dalı olan 
Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci 
Birliği’ne üye olan YDÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi yaz dönemi değişim 
programı ile ağırladığı öğrencilere 
hem klinik gözlemi yapabilme hem 
de hasta tedavisinde uygulama şansı 
vererek tecrübe kazanmalarına imkan 
sağlıyor.

Prof. Dr. Serap ÇETİNER: 
“Öğrenciler, hasta tedavilerinde 
kendi ülkelerinde olmayan tedavi 
yöntemlerini öğreniyorlar”
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Serap ÇETİNER 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
bu yıl Eylül ayına kadar fakülteye, 
Uluslararası Öğrenci Birliği’ne üye 
olan ülkelerden 11 diş hekimliği 
öğrencisinin yaz stajı için geleceğini

Dünya Diş Hekimleri Birliği’nin 
alt grubu olan Uluslararası Diş 
Hekimliği Öğrenci Birliği’ne Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ilk Diş 
Hekimliği Fakültesi olma özelliği ile 
2013 yılında üye olan Yakın Doğu 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 
staj imkanı buldular
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ÇAKARTAŞ, solunum rehabilitasyo-
nun yararlarını özetleyerek şunları 
söyledi: “Öncelikle fiziksel aktiviteyi 
artırmak ve ayrıca hasta ile ailesinin 
eğitimi sağlanarak, hastanın aktivite 
kısıtlamaları olmadan aktif bir yaşam 
sürmesi ana amaçtır.”

Egzersizin, pulmoner rehabilitasyon 
programlarının en önemli bölümü 
olduğunu ifade eden Uzm. Fzt. 
ÇAKARTAŞ, egzersizlerin kalp ve 
akciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye 
destek sağladığını, solunum
kaslarını güçlendirerek, nefes 
darlığı hissini azalttığını, buna 
bağlı olarak yaşanan fiziksel 
aktivite kısıtlamalarının ortadan 
kaldırılabildiğini sözlerine ekleyerek, 
“egzersiz eğitimi, solunum reha-
bilitasyon programlarında bireysel 
ihtiyaca göre birebir veya grup içinde 
uygulanabilir” dedi.

Uzm. Fzt. Şahveren ÇAKARTAŞ 
solunum rehabilitasyonu programının 
bileşenlerinin kendi kendine yönetim 
eğitimi, psikososyal destek, hava yolu 
temizleme teknikleri, egzersiz eğitimi, 
solunum kas eğitimi ile solunum 
kaslarının egzersizleri olduğunu da 
dile getirdi.

Solunum rehabilitasyonunun 
uygulanması ile ilgili bilgi veren Prof. 
Dr. Rasmussen, bu uygulamanın 
amacının; hastalığa bağlı gelişen 
nefes darlığı ve fonksiyonel 
yetersizliği ortadan kaldırmak, egz-
ersiz kapasitesini artırmak, hastalık 
konusunda kişileri ve ailelerini 
bilgilendirmek, hastalığın oluşturduğu 
kötü etkileri ortadan kaldırmak, 
psikososyal destek sağlamak ve gün-
lük aktiviteleri yeniden kazandırmak 
olduğuna dikkat çekerek şunları 
kaydetti: “ Solunum rehabilitasyonu, 
şikayetlerin rahatlatılması ve kontrol 
altına alınmasına yardımcı olmak, 
fonksiyonel kapasiteyi iyileştirmek 
ve akciğer hastalığının neden olduğu 
hasarın tıbbi ve ekonomik sorunlarını 
azaltmak için standart tedaviye 
katkıda bulunan ve tedavinin bir 
parçası olarak Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi’nde rutin olarak 
uygulanmaktadır.”

Solunum Rehabilitasoynu ile Tıbbi 
ve Ekonomik Sorunlar Azalıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Finn RASMUS-
SEN ve Kardiyopulmoner Reha-
bilitasyon Ünitesi Sorumlusu Uzm. 
Fzt. Şahveren Çakartaş, solunum 
rehabilitasyonun hedefleri, içeriği 
ve programı hakkında da şu bilgileri 
aktardı: “Solunum problemler-
inden kaynaklanan yakınmaları, 
nefes darlığını ve gelişebilecek 
olumsuzlukları azaltmak, önle-
mek, günlük yaşam aktivitelerinin 
yapılabilir hale gelmesine yardımcı 
olmak, fiziksel gücü iyileştirmek, 
egzersiz kapasitesini artırmak, duygu 
durumunun iyileştirilmesi, moti-
vasyonun arttırılması, bağımlılığın 
azaltılması, hastane başvurularını 

ve yatış gerekliliğini azaltmak, sağlık 
bakım harcamalarının azaltılması, 
sigarayı bıraktırmak ve bu kon-
udaki programları uygulamak, yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi, sağ kalımın 
arttırılması.”

Solunum Rehabilita-
syon Programlarına Kimler 
Başvurabilir?
Solunum rehabilitasyon 
programlarına; Kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı (KOAH), amfizem, 
kronik bronşit, astım, bronşektazi, 
kistik fibrozis, göğüs kafesi 
hastalıkları, solunum problemi yara-
tan sinir-kas hastalıkları, akciğeri 
etkileyen bağ dokusu hastalıkları, 
akciğer nakli bekleyen veya akciğer 
cerrahisi öncesi ve sonrası, nefes 
darlığı nedeniyle yaşam kalitesi 
bozulan, hastalığı hakkında daha 
fazla bilgi edinmek isteyen, hastalığın 
yarattığı kısıtlamalarla baş edebilme 
yöntemlerini öğrenmeyi arzu eden, 
fiziksel gücünü artırmak isteyen 
kişiler başvurabilir.

Solunum Rehabilitasyonunun 
Yararları
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Üni-
tesi Sorumlusu Uzm. Fzt. Şahveren

Solunumsal şikayetleri olan ve günlük 
yaşam aktiviteleri kısıtlanmış kronik 
solunum hastaları, Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi, Kardiyopulmoner 
Rehabilitasyon Ünitesi’nde uygulanan 
Solunum Rehabilitasyonu uygulaması 
ile yaşam kalitesini artırarak, aktivite 
kısıtlanmasını ortadan kaldıracak 
imkanlarla rahatlığa kavuşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Finn RASMUSSEN 
ve Kardiyopulmoner Rehabilita-
syon Ünitesi Sorumlusu Uzm. Fzt. 
Şahveren ÇAKARTAŞ, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde sadece Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
aktif olarak gerçekleştirilmekte olan 
rehabilitasyon uygulaması ile ilgili 
yaptıkları açıklamada, solunum re-
habilitasyonu ile nefes darlığı sorunu 
yaşayan hastaların, yaşam kalitesini 
artırarak yaşamlarını kısıtlamayacak 
bir yaşama kavuşabileceklerini dile 
getirdiler.

Prof. Dr. Finn RASMUSSEN: “Pro-
gram Günlük Yaşam Aktivitelerinde 
Bağımsızlık Sağlıyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Finn RASMUS-
SEN, solunum rehabilitasyonunun 
solunumsal şikayetleri olan ve günlük 
yaşam aktiviteleri kısıtlanmış kronik 
solunum hastaları için kanıta dayalı, 
multidisipliner ve kapsamlı bir tedavi 
programı olduğunu anlatarak, son 
yayınlanan kılavuzlarda, solunum re-
habilitasyonunun inatçı semptomları, 
kısıtlı aktiviteleri olan ve/veya 
optimal medikal tedaviye rağmen, 
hastalığı kontrol altına alınamayan 
tüm kronik solunum hastaları için 
önerildiğini belirtti.

Prof. Dr. RASMUSSEN, solunum reha-
bilitasyonun, kronik (süreğen) akciğer 
hastalarına uygulanan standart tıbbi 
tedavinin etkinliğini artırmanın yanı 
sıra, fonksiyonel düzeyi ve günlük 
yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı 
geliştiren bir program olduğunu 
ve başta kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı (KOAH) olmak üzere astım, 
bronşektazi, interstisyel akciğer 
hastalıkları ve toraks deformitelerin-
den kaynaklanan solunum problem-
lerinde de uygulanmakta olduğunun 
altını çizdi.

Uygulamadaki Amaç, Nefes 
Yetersizliğini Ortadan Kaldırmak ve 
Egersiz Kapasitesini Artırmak…

Günlük aktivitelerdeki 
kısıtlamalara solunum 
rehabilitasyonuyla son!

sistematik bir şekilde anlatmasının 
gereğine vurgu yapan Doç. Dr. 
KOLDAŞ, “Uluslararası toplantılarda 
Kıbrıs’ın bütününü ilgilendiren 
konularda Kıbrıs Türk toplumunun 
hem akademik hem de siyasi tem-
silinin artması Kıbrıs’ın geleceğinin 
inşasında etkin rol oynaması bekle-
nen tüm taraf ve paydaşların sürece 
koyacakları katkının niteliği açısından 
çok önemlidir. Konrad Adenauer Vakfı 
ile eşgüdüm içinde düzenlediğimiz bu 
önemli toplantıda Kıbrıs’ın geleceği 
ile ilgili önemli konuları Avrupa 
Birliği, Almanya, İsrail, Türkiye ve 
Yunanistan uzmanları ile masaya 
yatırdık. Karar alma süreçlerine 
atki edebilecek ya da uluslararası 
kamuoyunu sistematik bir şekilde 
bilgilendirebilecek bu uzmanlara 
Kıbrıs Türk toplumunun belli bir 
kesiminin bu konularla ilgili perspek-
tifini, yaklaşımlarını, önceliklerini ve 
kaygılarını aktardık. Bu bağlamda 
toplantı kapsamında evrilen yeni 
düzende Kıbrıs’ın komşuları ile 
ilişkileri, Avrupa Birliği perspektifin-
den Kıbrıs sorununda risk ve fırsatlar 
ve Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk 
toplumu ile ilişkilerinin geleceğine 

yönelik çözüm ve çözümsüzlük 
senaryoları konularında kapsamlı 
değerlendirmeler yapıldı. Bu çalıştay 
çıktılarının karar alma ve Kıbrıs’a 
yönelik politika oluşturma süreçler-
inde Kıbrıs Türk toplumunun farklı 
perspektiflerinin dikkate alınmasına 
katkı koyacağına inanıyoruz. Biz Yakın 
Doğu Enstitüsü olarak bu ve benzeri 
toplantıların sürekli hale gelmesi için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
dedi.

Kıbrıs Türk düşün insanlarının ve 
politika yapıcılarının Kıbrıs Türk 
toplumunun önceliklerini, kaygılarını 
ve beklentilerini uluslararası alanda 
ifade edecekleri platformlarınıın 
sayısının artması gerektiğini ifade 
etti. Doç. Dr. İrfan GÜNSEL yaptığı 
açıklamada “Bugün gerek akademik 
gerekse siyasi anlamda Kıbrıs Türk 
toplumunun uluslararası alanda 
temsiliyetinin artması çok önemlidir. 
Kıbrıs’ı ilgilendiren enerji, ekonomi, 
sağlık, eğitim ve turizm gibi önemli 
konularda uluslararası toplantılarda, 
bilimsel konferanslarda Kıbrıs Rum 
toplumu temsilcilerinin ortaya 
koydukları tek taraflı görüşlerin 
adanın bütününe mal edilmesine 
mani olmak açısından çok önem-
lidir. Bugün Türkiyemizin uzman 
ve bürokratlarının uluslararası 
ortamlarda Kıbrıs Türk toplumunun 
haklarını korumak adına göstermekte 
oldukları özverili çabaları eleştirenler 
bu ortamlarda Kıbrıs Türklerinin 
kendi özkimlikleri ile temsiliyetine 
izin verilmediğini göz ardı etmeme-
lidirler. Müzakere sürecinde sürekli 
olarak Avrupa Birliği’nin tüm tarafları 
kapsayıcı demokratik değerlerine 
atıf yapanlar bu konuda da has-
sasiyet göstermelidirler. Bugün iki 
toplumu ilgilendiren bölgesel ya da 
uluslararası bir sağlık, eğitim turizm 
veya enerji konferansına Kıbrıs Rum 
toplumunun siyasi temsilcileri ya 
da güneydeki bilim kurumlarının 
bilim insanları davet edilirken Kıbrıs 
Türk toplumunun yok sayılması 
bu dile getirilen kapsayıcılık ve 
eşitlik ilkeleriyle çelişmektedir. 
Uluslararası izolasyonlara rağmen 
Kıbrıs Türk toplumunu dünyaya açan 
üniversitelerimize düşen görev hem 
bilimde hem de diğer alanlarda Kıbrıs 
Türkünü uluslararası platformda 
en iyi şekilde temsil ederek tüm 
Kıtalarda iz bırakmaya devam etmek 
olmalıdır” dedi.

Doç. Dr. KOLDAŞ: “Kıbrıs’ın 
geleceğinin inşası sürecindeki 
fırsat ve riskler uzmanlarla 
değerlendirildi”
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, Yakın Doğu Enstitüsü 
Danışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU ve 
Konrad Adenauer Vakfı Ankara 
Direktörü Colin DÜRKOP’un uzun 
süreli çalışmaları ve eşgüdümünde 
gerçekleştirilen bu önemli çalıştayda 
Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin fırsat ve 

risklerin Kıbrıs Türk toplumunun 
hassas konularla ilgili perspektifleri 
ve yaklaşımları da yansıtılarak 
kapsamlı bir şekilde irdelendindiğini 
ifade etti. Bu ve benzeri uluslararası 
toplantılarda Kıbrıs ile ilgili poli-
tika belirleme süreçlerine etki 
eden uzmanların ve bürokratların 
tüm adayı ilgilendiren konular 
hakkında Kıbrıs Türk toplumundan 
muhattaplarıyla da buluşmasının 
öneminin altını çizen Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, bu toplantıların sayısını 
artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini 
belirtti. Kıbrıs Türk toplumunun 
farklı kesimlerinden temsilcilerin 
uluslararası muhattaplarıyla etkin 
bir iletişime girerek Kıbrıs’ın geleceği 
ile ilgili konularda Kıbrıs Türk 
toplumunun vizyon ve beklentilerini 

Yakın Doğu Üniversitesi Almanya’nın 
Konrad Adenauer Vakfı ile İtalya’da 
Kıbrıs’ta Fırsatlar ve Riskler konulu 
çalıştay düzenledi. Yakın Doğu Üni-
versitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve 
Konrad Adenauer Vakfı tarafından 
İtalya’da düzenlenen çalıştayda 
Kıbrıs Türk Toplumunun Kıbrıs’ın 
geleceği ile ilgili vizyonu ve süregiden 
süreçle ilgili düşünceleri Avrupa 
Birliği, Almanya, Yunanistan, İsrail ve 
Türkiye uzmanları ile değerlendirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve 
Almanya’nın Konrad Adenauer Vakfı 
işbirliğiyle İtalya’da Cadenabbia 
Villa La Collina’da gerçekleştirilen 
toplantıda en son gelişmeler ışığında 
Kıbrıs sorunundaki riskler ve fırsatlar 
Avrupa Birliği, Almanya, İsrail, 
Yunanistan ve Türkiye konularında 
uzmanlarının katılımıyla kapsamlı 
bir şekilde ele alındı. Toplantıya 
Kıbrıs Türk toplumunu temsilen KKTC 
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı 
ve Eski Müzakereci Ergün OLGUN 
ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, YDE Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ ve 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Zeliha KASHMAN katıldılar.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: “Kıbrıs 
Türkünün Dünyadaki Sesi Olmaya 
Devam Edeceğiz”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL, uzun zamandır üzerinde 
çalışılarak başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilen toplantının Kıbrıs Türk 
toplumunun Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili 
düşünce ve önerilerinin uluslararası 
ortamlarda temsili açısından önemli 
bir adım olduğunu vurguladı. Böyle 
bir çalıştayın gerçekleştirilmesinde 
emeği geçenlere teşekkür eden 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Kıbrıs’ın 
geleceğini ilgilendiren konularda 

İtalya’da Kıbrıs Türkü’nün 
önceliklerini ve kaygılarını 
tartıştılar
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Sigaraya Bağlı Gelişen Periferik 
Arter Hastalığı Nedeniyle Ciddi 
Hayati Riski Bulunan ve Bacağının 
Tamamı Kesilme Tehlikesi ile Karşı 
Karşıya Kalan 62 Yaşındaki Ahmet 
ZORT, KKTC ve Türkiye’deki Sağlık 
Kurumlarında Kavuşamadığı 
Sağlığına, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastane’sinde Kavuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nden verilen bilgiye göre, 
Ahmet ZORT, sol uyluk bölges-
inde yara yeri açıklığı ve ciddi 
enfeksiyonla getirildiği Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’ndeki 2 aylık 
tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sigaraya bağlı gelişen Periferik 
Arter Hastalığı kaynaklı olarak 
vücudun uzuvlarını besleyen uç 
damarlarının tıkanıklığı nedeni-
yle, önce ülkemizde başvurduğu 
sağlık kurumunda bacağına stent 
takılan, daha sonra uygulanan 
bu işlemle ilgili birtakım sorunlar 
yaşayan Ahmet ZORT, ileri tedavi 
için Türkiye’nin önde gelen sağlık 
kurumlarından birine başvurdu. 
Türkiye’deki sağlık kurumunda, 
bacak atardamar baypassı geçiren 
ve diz altından bacağı kesilen 
hasta, Kıbrıs’a döndükten sonra 
bacağındaki yaranın iyileşmeyip, 
kanamanın devam etmesi üzerine, 
yine KKTC’deki bir sağlık kuru-
munda tedavi altına alındı. 3-4 ay 
boyunca devam eden tedavinin 
de işe yaramaması üzerine hasta 
çareyi, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde aramakta buldu. 

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’ne Acil Servis’ten giriş 
yapan hasta Kalp ve Damar Cer-
rahisi Kliniğine yatırıldı. Yara yerine 
her gün steril koşullar altında özel 
pansuman malzemesi ve aletleriyle 
pansuman yapılarak, hastanın yara 
yerinden alınan ve kültürde üretilen 
enfeksiyon ajanlarına karşı geniş

spektrumlu antibiyotik tedavsisi 
uygulandı. Hastaya aralıklarla 
ameliyathane koşullarında yapılan 
geniş ve derin pansumanlarla ölü 
dokular yaradan uzaklaştırıldı. Gö-
zlenen sağlıklı iyileşme sonucunda 
hasta 1 saattlik ameliyata alınarak 
yarası tamamen kapatıldı. Ameliyat 
sonrasında yara yerinde herhangi 
bir sorun yaşamayan hasta şifa ile 
taburcu edildi.

Ameliyat, Kalp ve Damar 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. İlhan SANİSOĞLU 
başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Özlem 
BALCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Barçın 
ÖZCEM, Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kaya 
SÜER, Plastik Cerrahi Anabilim 
Dalı Başkanı İbrahim Orgun DEREN 
ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serpil DEREN 
tarafından gerçekleştirildi.

Bacağı 2. Kez Kesilseydi Protez 
Bacak Takılamayacaktı
Ciddi hayati riski bulunan, bacağı 
besleyen ana damarın olduğu 
yerde çok şiddetli ve dirençli bir 
enfeksiyongelişmesi nedeniylete-
davinin sonuçsuz kalma ihtimali 
durumunda, bacağın kalçadan ke-
silme tehlikesi ile de karşı karşıya 
kalanhasta, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi’nde 2 ay süren 
zorlu bir tedavi sonrası sağlığına 
kavuştu. Bacağın 2. kez kesilmesi 
ise hastaya protez bacak takılma 
imkanını da tamamen ortadan 
kaldıracaktı.

Bacağı kesilmekten 
kurtuldu

YDÜ Hastanesi, dünyada seçkin 
merkezlerde bulunan ve 22 sani-
yede gözlük kullanımına son veren 
Yeni Nesil Lazer Teknolojisi, Smile 
Lazer ile başta göz tedavileri olmak 
üzere beş ülkeyle uluslararası 
sağlık turizmi anlaşması imzaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nden yapılan açıklamaya 
göre; Uluslararası katılım ile Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
gerçekleşen ve dört gün devam 
eden I. Sağlık Turizmi Çalıştay 
kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 
sağlık turisti gönderilmesine 
yönelik İngiltere, Rusya, Ukrayna, 
Moldova, Azerbaycan ve Türkiye 
ile uluslararası işbirliği anlaşması 
imzalandığı belirtildi.

Özel koşullarda sağlık hizmeti 
verilecek…
Anlaşmanın, YDÜ Kurucu Rektör 
Yardımcısı Tümer GARİP, Hastane 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm 
İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet 
SAVAŞAN ile farklı ülkelerden gelen 
turizm profesyonelleri tarafından 
imzalandığına yer verilen 
açıklamada, protokol kapsamında 
sağlık turistlerine göz, kalp, kanser, 
diş, tüp bebek, saç ekimi, cerrahi 
ve diğer alanlarda özel koşullarda 
sağlık hizmeti verileceği belirtildi.

SAVAŞAN: “Hastalara alternatif 
sunuyoruz…”
Kuzey Kıbrıs’a Sağlık Turizmi’ni 
kazandırmak ve ülke içi 
katmadeğeri arttırmak amacıyla 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nin hizmete başladığı 
2010 yılından bu güne, Dünya’nın 
dört bir yanında sağlık alanında 
pek çok uluslararası anlaşma 
imzaladıklarını vurgulayan Ahmet 
SAVAŞAN, Dünya’da yılda 30 mi-
lyon kişinin şifa bulmak için ülkeleri 
dışına gittiğini ve bu sektördeki

yıllık cironun 150 Milyar Dolara 
ulaştığını anımsattı. SAVAŞAN, 
“Sağlık Turizmi, Tatil (Kitle) 
Turizmi’ne göre 5-6 kat daha fazla 
katma değer yaratıyor. Coğrafi 
konumu, tarihi, turistik ve insani 
özellikleri yanısıra Dr. Suat İ. 
GÜNSEL’in ülkemiz ile Dünya’ya 
kazandırdığı YDÜ Hastanesi’nde 
verilen uluslararası standarttaki 
sağlık hizmetleri, sigortalar ve tur 
operatörleri ile yapılan anlaşmalar, 
sunduğumuz fiyat avantajları 
ve bekleme süresinin olmayışı 
sayesinde Kuzey Kıbrıs uluslararası 
hastalara önemli bir alternatif 
sunuyor” dedi.

GARİP: “Uluslararası anlaşmalar 
artacak…”
Hedeflerinin Kuzey Kıbrıs’ın 
daha fazla ülkeden sağlık 
turisti tarafından tercih edilmesi 
olduğunu söyleyen Tümer GARİP 
de konuşmasında, Kuzey Kıbrıs’ın 
Sağlık Turizmi pazarından hak ettiği 
yeri alabilmesi için uluslararası 
işbirliği ağının genişletileceğini 
kaydetti.

Kuzey Kıbrıs gereken özellikleri 
taşıyor…
Anlaşmaya imza koyan turizm 
profesyonelleri Kuzey Kıbrıs’ın 
Sağlık Turizmi pazarına kaliteli bir 
ürün sunduğunu ifade ettikler-
ine de yer verilen açıklamada, 
turizmcilerin YDÜ Hastanesi’nin 
uluslararası hasta tedavisi için 
gereken özelliklere sahip olduğunu 
görmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdikleri belirtildi.

Beş ülkeyle sağlık 
turizmi anlaşması 

imzalandı

KKTC ve Türkiye’deki Sağlık Kurumlarında Çare 
Bulamayan Hasta, Sağlığına Yakın Doğu 

Üniversitesi Hastanesi’nde Kavuştu.

29 TEMMUZ 2016 CUMAY A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ 9Yaşam-Sağlık
 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
altında 2014 yılı Ağustos ayında 
Kuzey Kıbrıs Türk Cuhmuriyeti’nde 
ilk olma özelliği ile dünya 
standartlarına paralel olarak kurulan 
ve hizmete giren Kardiyopulmo-
ner Rehabilitasyon Ünitesi, hizmet 
yelpazesini genişleterek hastalara 
gelişmiş kardiyopulmoner reha-
bilitasyon hizmeti sunmaya devam 
ediyor.

Kişiye Özel Egersiz Çizelgesi 
Hazırlama Programı
Kalp, damar ve göğüs hastalığı 
olan kişilerin maksimal fiziksel, 
psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye 
ulaştırılması amacı ile uygulanan 
işlemleri sağlayan Kardiyopulmoner 
Rehabilitasyon Ünitesi’nde, her 
hastanın bireysel egzersiz kapasitesi 
ve riskleri saptanarak, elde edilen 
verilerden her hastaya ayrı ayrı 
bireysel solunum egzersiz reçetesi 
çiziliyor. Çizilen solunum egzersiz 
reçetesi yine bu sistemlerde uygu-
lanarak hastalar kardiyopulmoner 
rehabilitasyon programına alınıyor.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 
Uygulanan Hastalar
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Finn RASMUSSEN 
ve Kardiyopulmoner Rehabilita-
syon Ünitesi Sorumlusu Uzm. Fzt. 
Şahveren ÇAKARTAŞ, Kardiyopul-
moner Rehabilitasyon Ünitesi’nde 
sunulan hizmetlerden hem ilgili 
alandaki klinik doktorlarının, hem 
de hastalarının faydalanmakta 

İstiyoruz”
YDÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn 
RASMUSSEN, belirtilen hastalıklara 
yönelik özel kardiyopulmoner 
rehabilitasyon programı hazırlanıp 
uygulamakta olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Söz konusu pro-
gramlar oluşturulurken uluslararası 
standartları göz önüne alıyor ve 
sürekli gelişmeleri takip ederek en 
iyi, en yeni uygulamaları dünya ile 
aynı anda uygulamaya koymak için 
yenilikçi projeler üzerinde

çalışıyoruz. Bu projeler ile dünya 
standartlarına da katkı sağlamayı 
istiyoruz. Aynı zamanda hastaların 
iyileşme sürecini hızlandıracak yeni 
uygulamalara da yer veriyoruz.

Uzm. Fzt. Şahveren ÇAKARTAŞ: 
“Hastalar İhtiyaçlarına Göre Solu-
num Terapisi ve Kardiyopulmoner 
Egersiz Programları Konusunda 
Bilgilendiriliyor”
Kardiyopumoner Rehabilitasyon Üni-
tesi Sorumlusu Uzm. Fzt. Şahveren 
ÇAKARTAŞ, kardiyopulmoner 
rehabilitasyon programına dahil 
edilen hastaların uygulama öncesi 

olduğunu söyleyerek ünitede sunu-
lan hizmetleri anlattılar.

Prof. Dr. Finn RASMUSSEN, kardi-
yopulmoner hastalık risk faktörlerine 
sahip bireylerin (ileri yaş, obezite, 
hipertansiyon, hiperlipidemi, 
diabetes mellitus, sigara içimi, 
sedanter yaşam, menopoz), kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı, bronşial 
astım, kistik fibrozis, intertisyal 
akciğer hastalıkları, bronşektazi, 
göğüs duvarı hastalıkları ve uykuda 
solunum bozuklukları, nöromusküler 

hastalıklar ve kanser hastalığı 
olan kişilerin, geriatrik (yaşlı-75 
ve üstü) bireylerin, stabil angina 
pektoris, miyokard infarktüsü, 
revaskülarizasyon uygulamaları 
geçirmiş kişilerin, tanısı konmuş 
ve efor kapasitesini sınırlayan 
diğer kardiak hastalıklara sahip 
bireyler ile akciğer, kalp ve ab-
dominal cerrahi uygulanan kişilerin 
yararlanabilceğini söyledi.

Prof. Dr. Finn RRASMUS-
SEN: “Yenilikçi Programlarla 
Hastaların Hızla İyileşmesini 
Sağlayacak Projeler Geliştirmek 

ilgili alan doktoru (örneğin göğüs 
hastalıkları uzmanı, kalp damar 
cerrahisi uzmanı, kardiyoloji uzmanı, 
vs) tarafından değerlendirilerek, 
tedavi süresi boyunca işbirliği 
içerisinde çalıştıklarını dile getirdi. 
Uzm. Fzt. ÇAKARTAŞ, “Hastalar 
detaylı bir şekilde değerlendirildikten 
sonra ihtiyaçlarına göre; kardiyor-
espiratuar sistem, risk faktörleri, 
testler, ilaçlar ve diet konusunda 
bilgilendirme, stres azaltma ve 
gevşeme teknikleri, egzersizlerin 
yararları konusunda bilgilendirme, 
bronşial drenaj teknikleri, havayolu 
temizlemesine yardımcı aletlerin 
eğitimi, solunum egzersizleri, 
orofarengeal egzersizler, gevşeme 
teknikleri, nefes darlğı ile başa 
çıkma teknikleri, günlük yaşam 
aktiviteleri sırasında enerji koruma 
teknikleri uygulamaları yapılıyor”. 
Uzm. Fzt. Şahveren ÇAKARTAŞ, 
programın hastaların ihtiyaçlarına 
göre bireysel veya grup olarak multi-
disipliner ekip ile düzenlenmekte 
olduğunun altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 
Ünitesi Yeni Solunum Rehabilita-
syon Programları Geliştirdi
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Finn RRASMUSSEN 
ile Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 
Programı alanında uzmanlığını 

tamamlamış ve halen bu alanda 
doktora eğitimine devam etmekte 
olan Uzman Fizyoterapist Şahveren 
Çakartaş’ın yürütücülüğünü 
yaptıkları ve YDÜ Center of Exellence 
Araştırma Fonu tarafından destekle-
nen projede, by-pass ameliyatı 
geçiren hastalarda iyileşme süre-
cini hem hızlandırmak hem de bu 
süreçteki hasta konforunu arttırmak 
amacı ile yeni bir kardiyopulmoner 
rehabilitasyon programı geliştirildi. 

Artık hastalar rahatlıkla 
aktivite yapabilecek

YDÜ Hastanesi bünyesinde bulunan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi’nin sunduğu 
gelişmiş hizmetlerle sağlıklı kardiyorespiratuvar destekli solunum egzersizi ve 
aktivitesi yapabilecek.
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Türkiye Yüzme Federasyonu 
tarafından her yıl organize edilen 
Boğaziçi Maratonu bu yıl 24 Temmuz 
2016 tarihinde gerçekleştirildi.

28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı adı altında düzelenen 
maratonda Yakın Doğu 

Üniversitesi’nin başarılı uzun mesafe 
yüzücüleri Doğukan ULAÇ 18-24 Yaş 
kategorisinde Türkiye 2.’si olurken, 
üniversitemizi ve ülkemizi temsil 
eden diğer yüzücümüz Osman AKKUŞ 
45-49 Yaş kategorisinde mücadele 
ettiği yarışı 12’inci sırada tamamladı.

YDÜ’lü yüzücüler 
maratonu başarıyla 

tamamladı

Sağlık protokolü 
imzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde Yer Alan, Müsabık 
Sporcu ve Egzersiz Yapan Bi-
reylerde Antrenman Etkinliğinin 
ve Performans Testlerinin 
Yapılacağı Yakın Doğu Üniversi-
tesi Sporcu Sağlık Performans 
Merkezi, İlk Olarak Yenicami 
Spor Kulübü Futbolcularının 
Sezon Öncesi Performans 
Ölçümlerinin Yapılması ile 
Hayata Geçti.

Yenicami Spor Kulübü sporcularına 
ilk etapta vital parametreler ile 
vücut ağırlığı, boy, vücut yağ 
yüzdesi, pençe kuvveti, esneklik, 
anaerobik güç testi, maksimum 
oksijen tüketimi ölçümü, dikey 
sıçrama ve aerobik mekik koşusu 
testi uygulandı. Takım performansı 
ve bireysel performansların 
takibi amacıyla sezon içinde tekrar 
ölçümlerin yapılması hedefleniyor.

Testler Laboratuvar ve Sa-
hada Olmak Üzere 2 Bölümde 
Gerçekleştiriliyor
Laboratuvar testleri ve saha 
testleri olmak üzere iki bölümde 
gerçekleştirilen testlerde 
sporcuların güç ve dayanıklılığını, 
solunumlarını ve vücut postür ana-
lizlerini ölçümleyen testler yapıldı. 
Yenicami Spor Kulübü ile sezon 
sonuna kadar testlerin belirlenen 
sürelerde 6 kez tekrarlanacağı 
bilgisi paylaşıldı.

“Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’ne, spor camiasına 
verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür ederiz”
Yapılan performans ölçümleri 
sırasında açıklama yapan Yenicami

Spor Kulübü Teknik Direktörü 
Sedat DEVECİOĞLU, antrenman 
programlarının performans ölçümü 
yapılmadan düzenlenmesinin 
sağlıklı olmadığını ve programların 
bundan böyle sezon içerisinde 6 
kez yapılacak olan performans tes-
tlerinin sonucunda düzenleneceğini 
belirterek, spor camiasına 
sağladığı bu avantaj için Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 
teşekkür ederek, hedefe doğru en 
bilimsel şekilde yürümeye devam 
edeceklerini sözlerine ekledi.

Yenicami Spor Kulübü 
oyuncularından Adil UÇAR da, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin 
sunduğu imkanlarla testlerden 
sonra ne seviyeye geldiklerini 
göreceklerini söyleyerek, bu 
anlamda Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’ne teşekkürlerini sundu.

İki Yıldır Sürdürülen Yoğun 
Çalışmalar Sonuç Verdi
Doç. Dr. Cevdet TINAZCI, büyük 
bir heyecan içinde olduklarını ve 
2 yıldır sürdürülen çalışmaların 
sonucunda açılan Sporcu Sağlık 
Performans Merkezi’nin, spor 
bilimlerine ve ülke sporuna katkı 
sağlayacağını umduklarını belirtti.

Doç. Dr. H. Ulaş YAVUZ da yapılan 
testlerin performans ölçümlerinde 
ve geliştirilmesindeki önemini 
vurgulayarak, dünyanın önemli 
merkezlerinde kullanılan cihazların 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
bünyesinde sayılarının artırılarak 
kullanılmaya devam edeceğinin 
altını çizdi.

Yenicami SK 
Oyuncuları 

testlere katıldı

Güncellenen protokol ile KT-
SYD üyeleri ve birinci derece 
yakınları, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Hastanesi’nin sunduğu kaliteli 
sağlık hizmetlerinden yararlanmaya 
devam edecekler.

Sağlık protokolü imza töreninde, 
Yakın Doğu Üniversitesi Has-
tanesi adına İşletme Direktörü Özgü 
BAYRAKTAR ve Başhekim Dr. Sevim 
ERKMEN, Kıbrıs Türk Spor Yazarları 
Derneği adına ise Dernek Başkanı 
Bülent KILIÇOĞLU ve dernek 
yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
İşletme Direktörü Özgü BAYRAKTAR, 
imza töreni sırasında, Kıbrıs Türk 
Spor Yazarları Derneği’ne süregelen 
desteklerinin devam edeceğini

belirterek, kaliteli ve ulaşılabilir 
sağlık hizmetlerinden dernek 
üyelerini yararlandırmaktan 
mutluluk duyduklarını belirtti. 
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 
Başkanı Bülent KILIÇOĞLU ise 
konuşmasında, Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi’nin dernekler-
ine sağlamış olduğu destekten 
ötürü teşekkürlerini dile getirdi. 
Konuşmaların ardından Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi ve 
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 
arasında yenilenen sağlık protokolü 
imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Has-
tanesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları 
Derneği arasında 2010 yılında 
imzalanan ilk protokol, her yıl 
güncellenerek devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile 

sağlık protokolünü yeniledi.

Kadın Basketbolunda 2016-2017 
sezonu için kadrosuna kattığı çok 
değerli isimlerle dikkati çeken 
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı İsveçli guard 
Elin ELDEBRINK’i kadrosuna kattı. 
Transferin hızlı takımı Yakın Doğu 
Üniversitesi Elin ELDEBRINK 
transferiyle birlikte lig, kupa ve 
Avrupa’da mücadele edecek 
kadroyu daha da genişletmiş oldu.

Türkiye’de ve Euroleague’de 
Başarılı Bir Sezon Geçirdi…
İsveç Milli Talkımında da oynayan 
ve önceki yıllarda Fransa, Belçika 
gibi liglerde forma giyen ELDE-
BRINK geçtiğimiz sezonu Türkiye’de 
Orduspor forması altında 
tamamladı. Orduspor ile Türkiye 
liginde başarılı bir sezon geçiren 
oyuncu geçtiğimiz sezonu 15.8 
sayı, 4.4 ribaund, 4.0 asist, 1.6 top 
çalma ortalamalarıyla tamamladı. 
2015-2016 sezonunda Orduspor 
kadrosuna dahil olmadan önce 
oynadığı Belçika’nın Castors Braine 
takımıyla Euroleague’de mücade 
eden Elin Eldebrink 7.9 sayı, 3.3 
ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla 
mücadele etti. Güçlü fiziği, üst 
düzey guard fundamentali ve yük-
sek şut yüzdesi özellikleriyle dikkat

çeken Eldebrink 1988 doğumlu ve 
1.75 boyunda.

Yakın Doğu Üniversitesi Genel 
Koordinatör Yardımcısı Erhan 
AYAZ: “Kadromuzu Uzun Sezon 
İçin Mümkün Olan En Üst Sevi-
yede Geniş Tutmaya Çalışıyoruz”
Elin Eldebrink transferinin ardından 
açıklamalarda bulunan Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı Genel Koordinatör Yardımcısı 
Erhan AYAZ: “Önümüzdeki sezon 
mücadele ettiğimiz tüm alanlarda 
yani hem Türkiye ligi ve kupası, 
hem de Eurocup’ta hedefimiz yolun 
sonuna kadar gitmek yani kupaları 
kazanmak. Bu açıdan kadromuzu 
uzun sezon için mümkün olduğunca 
geniş tutmaya çalışıyoruz. Elin 
ELDEBRINK geçen yıllardan 
bildiğimiz, ligimizde başarılı bir 
sezon geçirmiş, tanıdığımız ve 
yeteneklerine güvendiğimiz bir 
oyuncu. Önümüzdeki sezon çok zor 
ama bir o kadar da heyacan verici 
olacak. Ligin en iyi kadrolarından 
birini oluşturuyoruz. Bu doğrultuda 
ELDEBRINK’te çok ciddi katkılar 
verecek bir oyuncu. Hem kendisine 
hem de camiamıza hayırlı olsun” 
dedi.

Elin ELDEBRINK, 
Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde!

Yaptığı transferler ve kadro-
suna kattığı yerli yabancı oyuncu-
larla önümüzdeki sezon Bilyoner.com 
Kadınlar Basketbol Ligi’nin iddialı 
takımları arasına giren ve basketbol 
otoriteleri tarafından şampiyonluk 
adayları arasında gösterilen Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı kadrosuna çok değerli 
bir ismi daha ekledi. Geçtiğimiz 
sezonu Euroleague’de final oy-
nayan Rusya’nın Nadezhda Orenburg 
takımında geçiren ve Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bir diğer transferi 
olan Kayla McBride ile birlikte takımın 
en önemli dişlilerinden biri olan 
Angelica ROBINSON 1987 doğumlu, 
1.97 boyunda,pivot ve power forvet 
pozisyonlarını başarılıyla oynayabili-
yor.

Avrupa’nın En İyi Uzunlarından ve 
Euroleague’nin Gediklisi
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, 2010 WNBA 
Draft’ında Los Angles Sparks 
tarafından 2. tur, 20. sırada draft 
edilen Robinson kariyeri boyunca 
WNBA’de SeattleStorm, Fransa’da 
Tarbes, İspanya’da Perfumerias 
Avenida ve Rusya’da Nadezhda 
Orenburg takımlarının formalarını 
giydiği belirtildi.

Avrupa basketbolunu yakından 
tanıyan ve son üç sezonunu 
Euroleague’de mücadele eden 
takımlarda geçiren Angelica 
ROBINSON hem tecrübesi hem de 
yetenekleriyle gelecek yıl Yakın

Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı’nın en önemli oyuncuları 
arasında yer alacak. Angelica ROB-
INSON geçen yıl Euroleague’de 8.9 
sayı, 8.4 ribaund (takımının en iyisi) 
ve 1.3 asist ortalamarıyla oynadı. 
Perfumerias Avenida formasıyla 
2014-2015 Euroleague sezonunu 
ise 13.4 sayı, 10.4 ribaund ve 1.6 
asist ortalamarıyla geçirerek ne 
kadar önemli bir oyuncu olduğunu 
gösterdi. Güçlü fiziği, çabuk ayakları, 
blok özelliği ve hepsinden çok güçlü 
ribaunt hassasiyetiyle bilinen oyuncu 
ligin sayılı uzunları arasında yer 
alacak.

Murat TÜMER: “Angelica ROBINSON 
Ligimize Katılmış Büyük Bir Değer”
Transferle ilgili açıklamalarda bulu-
nan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Genel Koordinatörü 
Murat TÜMER, “Angelica ROBIN-
SON Euraleague’de uzun yıllardır 
forma giyen, aynı zamanda Karadağ 
vatandaşı olan ve Karadağ Milli 
Takımı formasını giyen ciddi Avrupa 
tecrübesine sahip ve çok yetenekli bir 
oyuncu. Gelecek sezonda oynamayı 
öngördüğümüz sistem içerisinde 
bize pivot pozisyonunda çok değerli 
katkılarda bulunacak bir oyuncu. 
Kendisine Yakın Doğu Üniversitesi 
formasını terleteceği önümüzdeki se-
zonda başarılar dilerim. Kulübümüzün 
en önemli hedefleri arasında yer alan 
Avrupa’da başarı için, Avrupa’nın 
en iyi uzunları arasında yer alan bir 
oyuncuyu transfer ettik. Kendisine 
ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine 
hayırlı olsun” dedi.

Angelica ROBINSON, 
Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde!


