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Yatay geçiş başvuruları
devam ediyor

En çok tercih edilen
üniversite olduk!
KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin üçte biri
Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti.

Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne
yatay geçiş başvuruları devam ediyor.
bir başka yükseköğrenim kurumunda
eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu
Üniversitesi’nde bulunan 188 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak
isteyen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
başvurularını yapabilirler.

DETAYLAR 3’TE

YDÜ Veteriner Hekimliği
Fakültesi, Bosna-Hersek’de
temsil edildi
Bosna-Hersek’in Saraybosna şehrinde
ilki düzenlenen Uluslararası Veteriner
Bilimleri ve Tekniklerinde Gelişmeler
Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’ni
Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi
Anabilim Dalı’ndan Dr. Çağrı GÜLTEKİN
ve Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Dr.
Serkan SAYINER’de katılarak iki sözlü
bildiriyle üniversitemizi temsil etti.

DETAYLAR 2’DE

Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın
“Doku Biyokimyası” adlı
kitabı yayımlandı

2016 ÖSYM-LYS sonuçları
doğrultusunda 2884 yeni öğrenci
tarafından tercih edilen Yakın
Doğu Üniversitesi, ek kontenjan
yerleştirmeleri sonucunda da 591
öğrenci tarafından tercih edilerek
ülkemizin en çok tercih edilen Üniversitesi oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün YDÜ
Rektörlüğü’nden aldığı bilgilere göre,
ek kontenjan tercih sonuçlarına göre
Kuzey Kıbrıs Üniversitelerine 1899
öğrenci yerleştirildi. Ek kontenjan
sonuçlarına göre en çok öğrenci Yakın
Doğu Üniversitesine yerleşti. Bu yıl
KKTC üniversitelerini tercih eden
öğrenci sayısında da geçen yıla göre

genel bir artış olduğu ifade edilen
açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde LYS ek yerleştirme
sonuçlarına göre Yakın Doğu
Üniversitesi’ne 591 yerleşen öğrenci
sayısı ile birinci sırada yer aldığı
vurgulandı. 2016 LYS ek kontenjan
sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine 1057’si lisans, 842’sı ön
lisans olmak üzere toplam 1899
öğrenci yerleşti. Yerleşim sonuçlarına
ülkemizdeki üniversitelere yerleşen
öğrencilerin yaklaşık üçte biri Yakın
Doğu Üniversitesi’ni tercih etmiş
oldu.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL:
“Sonuçlar Yakın Doğu
Üniversite’ne olan güvenin
göstergesi”

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr.
İrfan S. GÜNSEL, Yakın Doğu
Üniversitesi’nin bu yıl da ÖSYMLYS ek kontenjan sonuçlarına göre
yine en fazla tercih edilen üniversite olduğunu belirterek Kuzey
Kıbrıs Üniversiteleri’ne yerleşen
öğrencilerin üçte birinin yine Yakın
Doğu Üniversitesi’ni tercih ettiğini
söyledi. Geçen yıla oranla önemli bir
artış olduğunun altını çizen Doç. Dr.
GÜNSEL bu sonucun Yakın Doğu

Maaşlı ve tam burslu öğrenim görmeye
hak kazanan öğrenciler açıklandı!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğretim üyesi ve aynı zamanda Biyokimya uzmanı olan Prof. Dr. Tamer
YILMAZ’ın doku alanında ilk ve tek
olan “Doku Biyokimyası” adlı kitabı
yayımlandı.

Üniversitesi’ne duyulan güvenin bir
göstergesi olduğunu ve kendilerine güvenen değerli öğrencilerine
Yakın Doğu ailesi olarak her
anlamda en iyisini sunacaklarını
belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’ne
kayıt hakkı kazanan öğrencilerin
kayıtlarını 6 – 9 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin
Türkiye kayıt ofislerinde ve Yakın
Doğu Üniversitesi kampüsünde
gerçekleştirebileceklerini ifade
eden Doç. Dr. GÜNSEL Yakın Doğu
Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere
teşekkür ederek ilklerin üniversitesi
olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde
başarılarla dolu bir eğitim yaşamı
diledi.

Sıcak yaz
günlerinde kalp
hastalarının
dikkat etmesi
gerekenler

!
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YILIN TRANSFERİ:
Kuanitra Holingsvorth
YDÜ’de!
Yaptığı transferlerle Türkiye kadın
basketbolunun en önemli kadrolarından
birini inşa eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı transferde
hız kesmiyor. Son olarak Yakın Doğu
Üniversitesi’nin Fenerbahçe ve Türk
Milli Takımı’nda forma giyen Kuanitra
HOLINGSVORTH ile anlaştığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi’ne bağlı Sınıf
Öğretmenliği Bölümü için
geçtiğimiz günlerde yapılan
burs duyurusunun ardından
gerçekleştirilen mülakatlarda başarı sağlayan 9 Sınıf
Öğretmenliği adayının yeni
eğitim-öğretim yılında burs almaya hakkı kazandığı duyuruldu.
Ülkemizdeki özel okullardaki
öğretmen açığını gidermek
için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun
olan öğrencilerin yaptıkları
başvurular sonucu yapılan
değerlendirmelerde maaş ve
tam burs almaya hak kazanan

öğrencilerin isimleri açıklandı.
Yapılan mülakatlar sonucunda
eğitim hayatları süresince tam
burs almaya hak kazanan
öğrencilere aylık 500 TL harçlık
verilecek.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR:
“Ülkemizin ihtiyaçlarına,
ülkemizin insanına
yatırım yaparak cevap
sunmak bir Yakın Doğu
geleneğidir”

Yakın Doğu Üniversitesi
Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr.
Yeter TABUR konu ile ilgili yaptığı
açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi olarak hem topluma yatırım
yapmayı hem de toplumun

ihtiyaçlarına cevap sunmayı
kendilerinin temel vazifelerinden
saydıklarına değindi. Yrd. Doç.
Dr. Yeter TABUR; “ülkemizdeki
özel okullardaki sınıf öğretmenliği
açığını gidermek üzere geçtiğimiz
günlerde duyurusunu yaptığımız
maaşlı ve tam burslu Sınıf
Öğretmenliği duyurumuza çok
sayıda başvuru geldi. Gelen tüm
başvuruları büyük bir titizlikle inceledikten sonra, yaptığımız mülakatlar sonucunda 9 öğrencimize
eğitim süresi boyunca tam burs
verilmesine karar verildi. Tam
burs kazanan öğrencilerimiz aynı
zamanda 500 TL de aylık harçlık
alacaklar” dedi.

DETAYLAR 2’DE

Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı Asistanı
Dr. Aziz GÜNSEL, kalp
hastalıkları bakımından
risk grubundaki
kişilerde,terleme
kaynaklı sıvı ve tuz
kaybı nedeniyle kalp
hızında yaşanabilecek
artışa dikkat çekti.
DETAYLAR 3’TE
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MAAŞLI VE TAM BURSLU
ÖĞRENİM GÖRMEYE HAK
KAZANAN ÖĞRENCİLER
AÇIKLANDI! Burs almaya hak kazanan
Yakın Doğu Koleji
Levent Koleji
20 Temmuz Fen Lisesi
20 Temmuz Fen Lisesi
Türk Maarif Koleji
Polatpaşa Lisesi
Bekirpaşa Lisesi
Atatürk Meslek Lisesi
Türk Maarif Koleji

!

Yatay geçiş
başvuruları devam
ediyor
Bir başka yükseköğrenim kurumunda
eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu
Üniversitesi’nde bulunan 188 bölümden
herhangi birine yatay geçiş yapmak
isteyen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını
yapabilirler.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi’ne bağlı Sınıf
Öğretmenliği Bölümü için geçtiğimiz
günlerde yapılan burs duyurusunun
ardından gerçekleştirilen mülakatlarda başarı sağlayan 9 Sınıf
Öğretmenliği adayının yeni eğitimöğretim yılında burs almaya hakkı
kazandığı duyuruldu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada,
ülkemizdeki özel okullardaki
öğretmen açığını gidermek için
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
liselerinden mezun olan öğrencilerin
yaptıkları başvurular sonucu
yapılan değerlendirmelerde maaş
ve tam burs almaya hak kazanan
öğrencilerin isimleri açıklandı.
Yapılan mülakatlar sonucunda eğitim
hayatları süresince tam burs almaya
hak kazanan öğrencilere aylık 500 TL
harçlık verilecek.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR:
“Ülkemizin ihtiyaçlarına,
ülkemizin insanına yatırım
yaparak cevap sunmak bir
Yakın Doğu geleneğidir”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR konu ile
ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu
Üniversitesi olarak hem topluma
yatırım yapmayı hem de toplumun
ihtiyaçlarına cevap sunmayı kendilerinin temel vazifelerinden saydıklarına
değindi. Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR;
“Ülkemizdeki özel okullardaki sınıf
öğretmenliği açığını gidermek üzere
geçtiğimiz günlerde duyurusunu
yaptığımız maaşlı ve tam burslu Sınıf
Öğretmenliği duyurumuza çok sayıda
başvuru geldi. Gelen tüm başvuruları
büyük bir titizlikle inceledikten sonra,
yaptığımız mülakatlar sonucunda 9
öğrencimize eğitim süresi boyunca
tam burs verilmesine karar verildi.

Tam burs kazanan öğrencilerimiz
aynı zamanda 500 TL de aylık
harçlık alacaklar. Genç nesillerin yetiştirilmesinde son derece
önemli yere sahip olan Sınıf
Öğretmenliği bölümünde, eğitim
alacak öğrencilerimizin belirlenmesinde öğrencilerin eğitim
başarılarının yanında öğrencilerin
sosyal becerilerine (müzik, dans
spor), diksiyon ve kültür fizikleri de
değerlendirmelerimizde göz önünde
bulunduruldu. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği bölümünde eğitim
alacak olan öğrencilerimiz mezun
olduktan sonra ülkemizdeki özel okullardaki öğretmen açığının giderilmesine önemli bir katkı sağlayacaklardır”
dedi.

16 fakülte, 5 yüksekokul ve 188
bölümde eğitim alabilecekler

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk
Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sahne
Sanatları Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bağlı
bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere
yatay geçiş ile öğrenci kabul ediliyor.

Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR:
“Yatay geçiş ile gelen Yakın
Doğu Ailesi’ne katılacak tüm
öğrencilerimiz donanımlı
bir eğitimin yanında tam bir
kampüs hayatı yaşama imkanına
da kavuşacaklar”
Yakın Doğu Üniversitesi Genel
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter TABUR,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yakın
Doğu Üniversitesi’ne yatay geçişle
gelen öğrencilerin, donanımlı bir
eğitimin yanında özel imkanlardan da
yararlanabileceğine değindi.

“Bir yükseköğrenim kurumunda eğitim
gören ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 188 seçkin bölümden birinde kaliteli
eğitim alarak eğitim hayatlarına devam
etmek isteyen tüm öğrenciler, Yakın Doğu
Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaları
halinde özel burs uygulamasından
da yararlanabilecekler” dedi. Akademik imkanların yanı sıra Yakın Doğu
Üniversitesi’nin sunduğu sosyal yaşama
da değinen Yrd. Doç. Dr. TABUR, “Yakın
Doğu Üniversitesi, bir kampüs üniversitesidir ve bir üniversite öğrencisinin
tam bir üniversite hayatı yaşaması için
tasarlanmıştır. Sosyal alanlar, spor
alanları, çalışma alanları ile bir bütün
olarak öğrencilerimize sunulmuştur”
dedi. Yatay geçiş için öğrencilerin 9 Eylül
2016 Cuma günü mesai bitimine kadar
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru
yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçiş
yapabileceklerinin ifade eden Yrd. Doç.
Dr. Yeter TABUR, Yakın Doğu Üniversitesi
olarak yatay geçiş ile Yakın Doğu Ailesi’ne
katılacak tüm öğrencilere şimdiden hoş
geldiniz diyerek eğitim hayatlarında
başarılar dilediğini ifade etti.

Yatay geçiş için başvuru
adresleri

Yatay geçişler için 9 Eylül 2016 Cuma
günü mesai bitimine kadar başvuru
yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru
koşulları ile özel burs imkanları hakkında
detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web
sayfasından veya +90 392 223 64 64
no’lu (dahili 211-213-214-215) telefondan ulaşılabilir.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın “Doku Biyokimyası”
adlı kitabı yayımlandı
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de
bir ilk olma özelliği taşıyor.
Geleceğin Tıp uzmanlarına ve
öğrencilere rehber olacak olan
kitap yeni eğitim öğretim yılında Yakın
Doğu Üniversitesi’nde okutulmaya
başlanacak.

Biyokimya alanında tıp
literatürüne giren ilk örnek…

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda
Biyokimya uzmanı olan Prof. Dr. Tamer
YILMAZ’ın doku alanında ilk ve tek
olan “Doku Biyokimyası” adlı kitabı
yayımlandı.

Dokuların yapısının, biyokimyasal fonksiyonunu ve hastalıklara
olan bağlantısında meydana gelen değişimlerin ortaya konması ile
hastalıklara çözüm getirebilmek için
ihtiyaç duyulan bilgilerin toplandığı
“Doku Biyokimyası” adlı kitap Kuzey

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim üyesi ve Biyokimya uzmanı
Prof. Dr. Tamer YILMAZ tarafından
kaleme alınan kitap, canlıların
yapılarında bulunan dokuların kimyasal
ve histokimyasal yapıları hakkında
gerekleri bilgileri sistematik olarak
içeriyor. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık,
Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve
Biyolojik Bilimler alanlarında öğrenim
gören öğrencilere, araştırmacılara
ve doktorlara ışık tutacak olan kitap,
doku bilgilerinin toplandığı tek ders
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Sıcak yaz günlerinde
kalp hastalarının
dikkat etmesi gerekenler

veya yüksek tansiyon hastalarında ise yaz
aylarında aşırı sıvı kayıpları nedeniyle halsizlik yorgunluk veya ritim bozukluklarına eğilim
artabilmektedir. Bu nedenle, bu tip ilaç kullanan hastaların doktorlarına danışarak ilaç
dozlarının yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

öğrencilerin isimleri:
Melisa Havalı		
İdil Ergülalp		
Ezgi Sadun		
Fatma Asya Sevgin
Sevim İnce		
Simge Tankurt		
Zehra Bozak		
Ayça Kanara		
Ceyhun Özalkın		
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kitabı olma özelliğini taşıyor. Özellikle
hastalıklara çözüm getirmede rehberlik
edecek olan kitap tıp literatüründe
alanının ilk ve tek örneği oldu. Genel
doku bilgilerinin de yer aldığı kitapta,
epitel doku, kas doku, bağ doku ve sinir
doku yapılarını oluşturan moleküller,
özellikleri ve fonkisyonları son verilere
göre aktarıldı.

Prof. Dr. Tamer YILMAZ: “Biyokimya alanında önemli bir
konu olan dokularla ilgili ilk
kapsamlı kitap”

Yakın Doğu Üniversitei Tıp fakültesi
Öğretim üyesi ve Biyokimya uzmanı
Prof. Dr. Tamer YILMAZ, Tıp Fakültesinin
temel konularından biri olan dokular
hakkında ciddi bilgi sahibi olunması
gerektirdiğini söyleyerek, kitabın
biyokimya alanında Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basılmış
olan ilk ve tek kitap olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Tamer YILMAZ, kitabın tıp
fakültelerinde okuyan öğrencilerin,
doku alanlarında uzmanlık ve doktora
eğitimi yapan araştırma görevlileri
ile araştırmacılara yardımcı olmak
niyetiyle hazırlandığını belirterek, genel
doku bilgilerinin toplandığı bu kitap ile
hızlı bakışla temel bilgilere ulaşmayı
sağlayacak başucu kitabı niteliğinde
olduğunu söyledi.
Kitaba ön hazırlık olarak daha önce
ağız ve diş dokuları ile ilgili ön bilginin
olmadığı Ağız ve Diş Biyokimyası
kitabını çıkardığını dile getiren Prof.
Dr. YILMAZ daha önce de dokuların
ortaklaşa özelliklere sahip olduğunu
anlattığı “Canlıda Organik Yapı” kitabını
yazdığını söyleyerek, bundan sonraki
hedefinin bir Biyokimya Metabolizması
Atlası çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Yaz Aylarında Sebze Ağırlıklı
Beslenin

Uluslararası İngilizce
Yaz Okulu sona erdi
İngilizce Hazırlık Bölümü yürütücülüğünde Temmuz
ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen Uluslararası
İngilizce Yaz Okulu, eğlenceli ve verimli geçen
bir eğitim döneminin ardından tamamlandı. Yaz
Okulunun sonunda öğrencilere, düzenlenen törenle
sertifikaları taktim edildi. Öğrenciler İngilizce Yaz
Okulu Kampında, İngilizce öğrenmenin yanı sıra,
düzenlenen etkinlikler, kültür faaliyetleri ve gezilerle
Kıbrıs Türk Kültürünü tanıma şansına da sahip
oldular.

Tümer GARİP: “İngilizce’yi öğrenirken
Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk kültürünü de
tanıtıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen
Uluslararası İngilizce Yaz Okuluna ilginin her yıl
giderek arttığını kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Tümer GARİP
son yıllarda üniversite içindeki tüm birimlerin
eşgüdümüyle hayata geçirdikleri çalışmalarla Yaz
Okulunun uluslararası görünürlüğünü ve bilinirliğini
artırdıklarını vurguladı.
Uluslararası yaz okuluna katılanların yalnızca
İngilizce öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda
Kıbrıs ve Kıbrıs Türk kültürünü de tanıma imkanı
bulduklarının altını çizen Tümer GARİP: “Uluslararası
İngilizce Yaz Okulu’nda katılımcılarımıza yüksek
standartlarda ve uluslararası anlamda akredite
bir İngilizce eğitiminin yanı sıra Üniversitemizin
düzenlediği sosyal ve kültürel programlar çerçevesinde Kıbrıs’ı ve Kıbrıs kültürünü tanıma olanağı da
sunuyoruz. Yaz Okulunu bitirenler katılımcılarımız
yalnızca İngilizce öğrenmekle kalmıyor, bunun
yanında burada kültürel anlamda öğrendiklerini
ve geçirdikleri güzel zamanları hem ana dillerinde
kendi ülkelerindeki çevrelerine hem de öğrendikleri
İngilizce ile iletişime geçtikleri diğer insanlara
aktarıyorlar. Bu da hem ülkemizin hem de eğitim
kurumlarımızın tüm sınırları ve engelleri aşarak
dünyadaki tanınırlıklarına da katkı koyuyor” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: “Yaşam boyu
kullanabilecekleri bir dili yaşamın
içinden örneklerle ve yaşanmışlıklarla
öğretiyoruz”

Uluslararası Yaz Okulu kapsamında katılımcılara
dünyada yaşamları boyunca kullanabilecekleri bir
dili yaşayarak ve yaşam içinde kullanarak öğretme

anlayışıyla eğitim verdiklerini belirten Yakın Doğu
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Doç. Dr.
Umut KOLDAŞ; “Diğer kısa dönemli eğitimlerimizde
olduğu gibi Uluslararası İngilizce Yaz Okulu
kapsamında eşgüdümünde yer aldığımız İngilizce
eğitim programında da yaşam pratiğinden beslenen
ve yaşama dokunan bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Katılımcıların yaşayarak öğrendikleri bir dili
yaşamları boyunca kullanacaklarını ve bu dili ancak
bu şekilde öğrendiklerinde kendilerini ifade etmekte
zorlanmayacaklarını düşünüyoruz. Bu yaşamdan
beslenen yaşam boyu eğitim felsefesini de tüm
eğitim programlarımızda hayata geçiriyoruz. Bu yıl
da önceki yıllarda olduğu gibi Uluslararası İngilizce
Yaz Okulu’nda İngilizce Eğitim alan katılımcılar
yaşamları boyunca kullanabilecekleri bir dili
yaşayarak öğrenmekle beraber Kıbrıs’ta keyifli bir
yaz geçirdiler. Bundan sonra gittikleri her yerde bu
yaşanmışlıklarını öğrendikleri dille de ifade edebilme
imkanına kavuştular. Bu anlamda Yaz Okulumuz
hem kendi bireysel başarı ve gelişimleri hem de
ülkemizin dünyadaki tanıtımı açısından çok önemli
bir işlevi yerine getirdi” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Asistanı
Dr. Aziz GÜNSEL, kalp hastalıkları
bakımından risk grubundaki
kişilerde,terleme kaynaklı sıvı ve
tuz kaybı nedeniyle kalp hızında
yaşanabilecek artışa dikkat çekti.
Risk Grubunda Bulunan Kişiler

Hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu
bu günlerde kalp hastalarının dikkat
etmesi gereken birtakım önemli hususlar
bulunmaktadır. Yüksek tansiyon, kalp
yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık
olan veya daha önce kalp damarlarına stent
veya bypass yapılmış hastalar, aşırı sıcak ve
nemden kaynaklanan terlemenin yaratacağı
sıvı ve tuz kayıpları ile kalp hızındaki artış
nedeniyle özellikle dikkatli olmalıdırlar.

Yaz Aylarında İdrar Söktürücü İlaç
Dozlarında Yeniden Düzenlenme
Gerekebilir

Bir diğer önemli konu da diyettir. Kalp
hastaları yaz aylarında yağlı, kızartma, ağır
ve sindirimi zor gıdalar yerine, sebze ağırlıklı,
bol posalı, haşlama veya ızgara türü gıdalar
tüketmelidir. Öğünler sık ve alınan gıdaların
da az miktarlarda olması faydalı olacaktır.

Yürüyüş ve Yüzme Aktiviteleri için
Sabah Erken veya Akşam Saatlerini Tercih Edin

Tok karınla denize girmek, kalp hastaları
için tehlikeli olabilmektedir. Gündüz güneş
ışınlarının dik olarak yansıdığı saatlerde
dışarı çıkılmaması, denize girilmemesi, aşırı
efor gerektiren aktivitelerden kaçınılması ve
alkol alınmaması gerekmektedir. Sabahın
erken, akşam da serin saatlerde kalp
hastalarının kendilerini aşırı yormayacak
şekilde yürüyüş yapması veya yüzmesi
yararlı olacaktır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı,
çarpıntı, baygınlık hissi gibi şikayetler olduğu
durumlarda, en yakın sağlık merkezine
başvurularak kontrolden geçilmesi hayati
önem taşımaktadır.

İdrar söktürücü ilaç kullanan kalp yetmezliği

Deniz ALTAY: “Keyifli ve verimli bir
uluslararası yaz okulunu daha başarıyla
tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Yakın Doğu Hazırlık Okulu’nun uluslararası
öğrenciler için 2015-2016 yaz okulu döneminde
düzenlemiş olduğu beş haftalık orta düzey İngilizce
kursu başarıyla tamamlandığını belirten İngilizce
Hazırlık Okulu Müdür Yardımcısı Deniz ALTAY her
zaman olduğu gibi yaz okuluna katılan uluslararası
katılımcıların memnuniyetinin kendilerini de mutlu
ettiğini kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde uzun
yıllardır uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi
verdiklerinin altını çizen Deniz ALTAY, “Her yıl
olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Yaz Okulumuz çok
başarılı ve keyifli geçti. Kurs sonunda başarılı olan
öğrencilerimize uluslararası alanda kabul gören
Pearson sertifikası verildi. Kurs süresince her türlü
teknolojik donanıma sahip sınıflarda en güncel dil
öğretim yöntemleri kullanılarak öğrencilerimize
keyifli ve faydalı bir öğretim hizmeti sunuldu. Ayrıca
ülkemizin tanıtımı ve öğrencilerimizin İngilizceyi
etkin kullanmalarına olanak sağlamak için
öğretmenlerimiz eşliğinde tarihi ve turistik yerlere
gezi düzenlendi” dedi.

YDÜ Veteriner
Hekimliği Fakültesi,
Bosna-Hersek’de temsil
edildi
Bosna-Hersek’in Saraybosna şehrinde ilki
düzenlenen Uluslararası Veteriner Bilimleri
ve Tekniklerinde Gelişmeler Kongresi 25-29
Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Akademisyenlerin, doktora ve yüksek lisans
öğrencilerinin çalışmalarını paylaştığı kongrede,
Yakın Doğu Üniversitesini Veteriner Hekimliği
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Çağrı
GÜLTEKİN ve Biyokimya Anabilim Dalından Dr.
Serkan SAYINER’de katılarak iki sözlü bildiri ile
Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.
Dr. Çağrı GÜLTEKİN, “Comparison of the Analgesic Effects of Morphine and Tramadol after
Tumor Surgery in Dogs” başlıklı çalışmasında
iki farklı analjezik maddenin tümör operasyonu
sonrası ağrı azaltıcı etkilerinin değerlendirildiği
çalışmasına ait sonuçları aktardı.

Dr. Serkan SAYINER, “Blood Selenium and Vitamin E Levels in Heifers: Regional and Seasonal
Differences in Turkish Republic of Northern
Cyprus” başlıklı çalışmasında hayvan sağlığı
açısından selenyum ve vitamin E’nin önemi ve
KKTC’deki yetiştirilen düveler ile beslenmelerinde kullanılan yem maddelerine ilişkin elde
ettiği sonuçları aktarıldığı vurgulandı. Ayrıca bu
araştırmanın benzer iklim koşullarına sahip orta
doğu ülkeleri içinde bir kaynak niteliği taşıdığı
da belirtildi.
İkincisinin 2017 yılında Kosova’da yapılacağı
Kongre sonunda duyurulduğu ve Yakın Doğu
Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin de
davet edildiği açıklandı.
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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

KUANITRA

HOLINGSVORTH

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NDE!

Merve Aydin en
az beş sezon
daha Yakın Doğu
Üniversitesi’nde!
Merve AYDİN kendisini beş sezon daha Yakın Doğu
Üniversiteli yapan sözleşmeye imzayı attı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Fenerbahçe ve Türk Milli Takımında
forma giyen kadın basketbolunun önemli oyuncularından biri olan
Kuanitra HOLINGSVORTH ile anlaştığı bildirildi.
Savunma ve hücumun
yıkılmaz savaşçısı…

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol
Ligi’nin önümüzdeki sezonda
üst sıralara oynaması muhtemel
takımları arasında en geniş kadroya
sahip ekiplerden biri olan Yakın
Doğu Üniversitesi yaptığı Kuanitra
HOLINGSVORTH transferiyle gücüne
güç katmış oldu. 1988 doğumlu ve
1,96 boyundaki Kuanitra HOLINGSVORTH, geçtiğimiz sezon formasını
giydiği Fenerbahçe Kadın Basketbol
Takımı’nda 8.6 sayı, 5.4 ribaunt ve
0.6 asist ortalamalarıyla sezonu
başarılı bir şekilde tamamladı.
2017 Avrupa Kadınlar Şampiyonası
elemelerinde formasını giydiği
Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı
ile oynadığı maçlarda ortalama 32,5
dakika süre alan HOLINGSVORTH,
14,5 sayı ve 10 ribaunt ortalamaları
ile Milli Takımımıza önemli katkılar
sağladı. 18 Euroleague maçında
maç başına 18 dakika süren alan
HOLINGSVORTH, 6,6 sayı, 4,6 ribaunt
ortalamaları ile mücadele etti. Uzun
yıllar Fenerbahçe formasını giyen
başarılı oyuncu 2009 yılında birinci
tur 9. Sıradan Minnesota Lynx takımı
tarafından draft edilerek WNBA’de
forma giymeye başladı. Minnesota
Lynx takımdan sonra da sırası ile
New York Liberty, Washington
Mystics ve Seattle Storm takımlarının
formalarını giyen HOLINGSVORTH,
Avrupa’nın en önde gelen kadın
basketbol organizasyonlarından
biri olan Ekateringburg formasıyla
da mücadele etti. 2012 yılında
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
da olan nam-ı değer “Q” şans
verilmesi halinde de birçok defa
Türkiye Kadın Milli Takımı formasını
terletmiş ve terletmeye de devam
edecek bir oyuncu olarak Yakın
Doğu Üniversitesi için çok önemli bir
transfer oldu. Takımı ile 2016 yılında
Türkiye Ligi şampiyonluğunu, 2015
ve 2016 yıllarında Türkiye Kupasını,
2013, 2014 ve 2015 yılında da
Cumhurbaşkanlığı Kupalarını kazanma başarısını gösteren Kuanitra
HOLINGSVORTH, hem savunmada
hem de hücumdaki sert ve etkili
oyunu ile ön plana çıkmaktadır.

Levent PİŞKİNER: “Kuanitra
Türk kadın basketbolunun
en değerli isimlerinden biri
ve takımımıza çok önemli
katkılar sunacak bir
oyuncu”

İmza töreninde bulunan ve Ligin en
değerli oyuncularından birini transfer
etmenin kendilerini ne kadar mutlu
ve gururlu hissettirdiğinin altını çizen
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü
Yönetim Kurulu üyelerinden Levent
PİŞKİNER: “Bu sezona bambaşka
ve çok güçlü şekilde başladık. Yakın
Doğu Üniversitesi gibi çok güçlü
bir camianın getirdiği dinamizm ile
transferlere hızlı ama belli bir kurgu
içerisinde devam ediyoruz. Bunun
son halkası ligin en iyi pivotu ve belki
de en değerli oyuncusu Kuanitra’nin

her zaman başarılı olmak. Bu
doğrultuda sosyal medyadan
izlediğim kadarı ile Yakın Doğu
Üniversitesi, yaptığı flaş transferlerle çok güçlü bir kadro oluşturdu.
Bana Yakın Doğu Üniversitesi’nden
transfer teklifi geldiğinde yurt
dışından ve yurt içinden birçok
teklif daha vardı. Ancak son yıllarda
Yakın Doğu Üniversitesi ve BGD’de
oynayan bütün arkadaşlarımdan
duyduğum, sporcular için her türlü iyi
şartların sağlandığı, tüm ödemelerin zamanında yapıldığı birer kulüp
oldukları yönünde idi. Şimdi bu iki
büyük gücün birleşmesi sonucunda
oluşan sinerji Şampiyonluklar için
yeterli olur diye düşünerek teklifi kabul ettim. Uyum sorununu
yapacağımız hazırlık maçlarında

İki sezondur BGD ailesinin üyesi olan
Merve AYDİN önümüzdeki beş sezon
boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Kadın
Basketbol Takımı’nın bir parçası olmaya
devam edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi alt
yapısından yetişen ve profesyonel kariyerine aynı kulüpte başlayan 1994 doğumlu
Merve AYDİN, daha sonra bir sezon
İstanbul Üniversitesi ve tekrar Mersin BŞB
formalarını giydi. Mayıs 2014 tarihinde
Ümit Milli Takım kampında geçirdiği
sakatlıktan dolayı ameliyat olduğundan
2014-2015 sezonunda İstanbul Üniversitesi BGD’de sadece 5 maçta, o sezon
namağlup şampiyon olarak Süper lige
çıkan Basketbolu Geliştirenler Spor Kulübü
Derneğinde ise 15 maç forma giydi. Eylül
2015’te tekrar ameliyat olduktan sonra
BGD’de geçtiğimiz sezon forma giyemeyen
Merve AYDİN 2015-2016 sezonu süresince tedavisine yoğunlaştı. Son iki aydır
Amerika’da özel hoca ile kuvvet çalışması
yapan sporcu bu ay başında yurda
dönerek Yakın Doğu Üniversitesi Kadın
Basketbol takımı ile çalışmalara başladı.
Kariyeri boyunca Milli Takım’ın çeşitli
kategorilerinde 128 kez görev alan Merve
AYDİN’ın Ümit Milli takımla iki Avrupa
üçüncülüğü bulunuyor.

Cemal BATUR: “Merve AYDİN
Türk kadın basketbolunun
önemli yıldızlarından biri
olacak”

İmza törenine katılan Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi Cemal BATUR;
transferi oldu. Kendisi Türk kadın
basketbolunun en değerli isimlerinden biri ve takımımıza çok önemli
katkılar sunacak bir oyuncu. Hem
kendisine, hem takımımıza, ayrıca
da Türk kadın basketboluna hayırlı
olmasını temenni ederim. Ligimizin
değerlerinin başka ülke liglerine
gitmemesi ve Türkiye Kadınlar
Basketbol Liginde mücadele etmeleri
basketbolumuzun geleceği için çok
önemli” dedi.

Kuanitra HOLINGSVORTH:
“Yakın Doğu Üniveritesi’nin
başarısında katkımın en
yüksek düzeyde olacağını
söyleyebilirim”

Katıldığı imza töreninden sonra
açıklamalarda bulunan Kuanitra
HOLINGSVORTH; “Yakın Doğu
Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık
EYİGÜNGÖR ve üyelerinin hedefi

gidererek, yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde
ve Eurocup’da başarılı olmak
istiyoruz. Yeni takımım Yakın Doğu
Üniversitesi’nin formasını giyecek
olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Türkiye’ye geldiğimden
beri gördüğüm kadarıyla kulüp
şartları son derece güzel. Bu ortamda
başarılı olmamak mümkün değil
diye düşünüyorum. Yöneticilerimin,
antrenörlerimin ve idarecilerimin
bana gösterdiği bu sıcak ilginin
karşılığını mutlaka vereceğim. Yeni
takımım Yakın Doğu Üniversitesi’nin
Şampiyonluklar kazanabilmesi için,
tüm gücümle mücadele edeceğim.
Sezonun başlamasını dört gözle
bekliyor, yeni formamı giymek için
sabırsızlanıyorum. Yakın Doğu
Üniversitesi’nin başarısında katkımın
en yüksek düzeyde olacağını söyleyebilirim” dedi.

“Önümüzdeki sezon Yakın Doğu
Üniversitesi’nin Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ve Avrupa’da zirve için mücadele etmesi hedefimiz doğrultusunda,
maddi ve manevi tüm desteğimizi
vereceğiz. Bu nedenle, iki sezondur BGD
ailesinin bir ferdi olan Merve AYDIN’e
Yakın Doğu Üniversitesi adına önümüzdeki
dönem için beş sezonluk daha imza
attırmış bulunuyoruz. Kendisinin Türk
basketbolunun en önemli yıldızlarından
biri olacağına hem kulübümüze hem de
Milli takımımıza yıllarca hizmet edeceğine
olan inancımız tam. Gelecek günler
bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu
gösterecek” dedi.

Merve AYDİN: “Her kulvarda
şampiyonluk hedefi olan Yakın
Doğu Üniversitesi’nin bir parçası
olduğum için çok mutluyum”
İmza töreninde konuşan Merve AYDİN
ise “Her kulvarda şampiyonluk hedefi
olan Yakın Doğu Üniversitesi takımının
bir parçası olduğum için çok mutluyum. Zorlu süreçlerden geçtim ama
her zorluğun bana kattığı önemli şeyler
oldu. Kulübümün desteği ve iyi bir
çalışma döneminin ardından tekrar
sahalarda olmak, hedefleri büyük bir
takımın heyecanını yaşayacak olmak çok
değerli. Bireysel olarak da çok değerli bir
büyüğümden öğrendiğim yolu izleyeceğim.
Her gün kendime yeni bir şey katmak için
bir fırsat olacak ve ben de her geçen gün
kendime yeni şeyler katarak hem Türk
basketbolu hem de kulübüm adına büyük
başarılara imza atmak için mücadele
edeceğim” dedi.

YDÜ Basketbol Büyük
Erkek Takımı sezonu açtı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde
yeni sezonda iddialı bir kadro kuran
YDÜ Basketbol Büyük Erkek takımımız
transferleri dev pivot Kaspars
KAMBALA, Vukasın MANDIC ve Fehmi
İPAR’ın da takıma katılımı ile yeni
sezon açılısını gerçekleştirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Hakan ATAMTÜRK sezon açılışında

yaptığı konuşmada yapılan transferlerin ülke basketbolundaki vizyonu
yükseltdiğini, bu sezon için kaliteli
bir lig ve çok çekişmeli maçların
oynanacağını belirtmiştir.
2016-2017 Sezonu’nda Yakın Doğu
Üniversitesi Basketbol Erkek Takımı
için ter dökecek olan yabancı oyuncular
KAMBALA ve VUKASIN’in lige ayrı bir
renk katacağını söyledi.

