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Otago Üniversitesi’yle 
işbirliği anlaşması 
imzalandı

Zorlu mücadelede gülen 
taraf YDÜ oldu!

Avrupa heyecanı başlıyor!

Beyaz Önlük Giyme 
Töreni yoğun katılımla 
gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yeni 
Zelanda’nın köklü üniversitelerinden 
Otago Üniversitesi, Koruyucu ve Sosyal 
Tıp Anabilim Dalı arasında işbirliği 
anlaşması imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı, Dr. Suat GÜNSEL Kupası’nda 
ikinci maçında karşılaştığı  Hatay 
Büyükşehir Belediyesi’ni 72 – 68 yendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Ön 
Elemeleri’nde turu geçmek için İstanbul 
Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2016-2017 Akademik Yılı Beyaz Önlük 
Giyme Töreni AKKM’de gerçekleştirildi. 
Törene YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, 
Rektör Yard. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, 
Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. İlkay SALİHOĞLU, YDÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN, Girne 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK, Fakülte 
Dekanları, Öğretim Üyeleri, öğrenciler 
ve aileleri katıldı.

/universitegazetesi

RA27, Güney 
Afrika’da dünya 

altıncısı oldu!
Yakın Doğu Üniversitesi güneş enerjili aracı RA27, her yıl Güney Afrika’da düzenlenen 

“Sasol Solar Challenge 2016” yarışında dünya altıncısı oldu.

Y
akın Doğu Üni-
versitesi güneş 
enerjili aracı 
RA27, FIA (Dünya 
Motorsporları 

Federasyonu), ISF (Uluslararası 
Güneş Enerjili Araç Federasyonu) 
ve MSA (Güney Afrika Cumhuriyeti 
Motorsporları Federasyonu) 

yol boyunca kötü hava ve yağmura 
rağmen 100 km’nin sonunda 3 
rakibini geçerek kontrol noktasına 4. 
ulaşan takım oldu.

Dik Yokuşları Tırmandı…
Kontrol noktası sonrası RA27 ekibi 
Cape Town şehrine doğru yol olmaya 
başladı. RA27, 450 metre yüksekliğe 
kadar çok dik bir şekilde tırmanan 
yollarda hiç zorlanmadan ortalama 
65km/h hız ile tırmanışını bitirdikten 
sonra Cape Town şehrine doğru 
inişe başladı. Cape Town trafiği ile 
boğuşmak zorunda kalan ekip buna 
ek olarak bir kaza ve orman yangını 
yüzünden 1.5 saat trafik sıkışıklığına 
takıldıktan sonra Hint okyanusu 
kıyısına gelerek limana ulaştı. Başarı 
ile limana ulaşan ekip Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu 
Üniversitesi bayrakları ile limanda 
zafer turu atıp halkı selamladı.

Üstün Teknoloji Ürünü RA27 
1000 KM Yol Aldı
RA27 sekiz gün süren yarışmada 
1635.1 km yaparak Dünya 6. 
oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
geliştirdiği ikinci araba olan RA27, 

tarafından her yıl Güney Afrika’da 
düzenlenen “Sasol Solar Challenge 
2016” yarışında dünya altıncısı oldu. 
Güney Afrika’nın Pretoria şehrinden 
başlayan ve Cape Town’da sona eren 
yarışta RA27, 1635.1 km yol kat 
ederek dünya altıncısı oldu. Yarışın 
son gününe sabah 08:00’da Swellen-
dam şehrinden başlayan RA27,

ayrıca, RA25 aracına göre, 1000 km 
daha fazla yol yaparak ekip üyelerini 
sevince boğdu.

Ahmet ÇAĞMAN: 
“Geliştirdiğimiz Teknoloji 
Dünyaya Gösterdik”
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon 
ve Bilişim Teknolojileri Merkezi 
Müdürü Ahmet ÇAĞMAN konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Bayrağını Güney 
Afrika’da gururla taşıdıklarını söyledi. 
Ahmet ÇAĞMAN, “Bu yıl 16 ülkenin 
geliştirdiği üstün teknoloji güneş 
enerjili araçlarıyla yer aldığı yarışta 
altıncı sırada yer almak bizim için 
başarı. Kötü hava koşullarına rağmen 
etapları başarı ile tamamladık. RA27, 
2014 yılında yarışa katıldığımız RA 
25’ten 1000km fazla yol aldı. Bu 
sevindirici ve gurur verici. Ülkemizde 
mühendisliğin sınırlarının zorlanarak 
ortaya çıkardığı yenilikçi üretimleri 
Dünya’ya göstermek de ayrı bir 
mutluluk. Aracımız gittiği yerlerde 
ilgi odağı oldu. Ekibimize yarışma 
süresince gösterdikleri özverili 
çalışmalardan dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.
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adını dünyaya duyurmasında büyük 
bir fırsat olacağını ifade etti. Doç. Dr. 
GÜNSEL, “Hayal kurabilen, kurduğu 
hayale inanabilen, cesaret edebilen 
ve büyük bir çaba ile yorulmadan 
her gün daha iyisini yapabilmek 
için çabalayan ekibimizle, bugünün 
ve geleceğin teknolojilerine uygun, 
kaliteli ve ekonomik otomobilimizi 
önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
vatandaşlarına, ardından da seri 
üretim ile dünya pazarına çıkarmayı 
hedefliyoruz. Üretim mühendisliğinin 
ülkemizde bir marka oluşturma 
seviyesinde olduğunu göstermek için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
dedi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 9 
Ekim 2016 Pazar günü saat 11.00’de 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Fuaye alanında yapılacak olan basın 
toplantısına, 50’nin üzerinde yabancı 
basın mensubunun katılacağı 
belirtildi.

Basın toplantısında üretilecek aracın 
marka ve teknik özellikleri hakkında 
detaylı bilgi verilecek, aracın 
birebir modeli basın mensupları ile 
paylaşılacak.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: “Dün-
ya Otomotiv Teknolojiler-
inde Meydana Gelebilecek 
Teknolojilere Ayak Uydur-
maya Devam Edeceğiz”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan 
S. GÜNSEL, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde devrim niteliğinde 
olacak yerli otomobil projesine 
yabancı basın mensuplarının yoğun 
ilgi göstermesinden ötürü kıvanç 
duyduğunu söyledi. Doç. Dr. GÜNSEL, 
“Dünyada teknolojide yaşanan 
gelişmeleri ülkemizde hayata 
geçirdiğimiz projelerle dünyaya 
duyurmak adına yabancı basın 
mensuplarının bizlerle birlikte olacak 
olması ülkemizde üretilecek olan ilk 
yerli arabaya verilen desteğin bir 
göstergesidir” dedi. Ülkemizin gurur 
projesi olacak olan yerli otomobilin 
marka ve birebir modelinin ilk kez 
görücüye çıkacağını dile getiren Doç. 
Dr. GÜNSEL, ülke ekonomisine birçok 
yönden güç katacak olan yerli oto-
mobilin yurt dışına ihraç edilmesiyle 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin

Y
akın Doğu Üniver-
sitesi İnovasyon 
Merkezi ve AR-GE 
ekipleri ile Otomotiv 
Mühendisliği 

bölümü tarafından çalışmaları 
sürdürülen ve üretim öncesi son 
aşamaya gelinen yerli otomobilin 
Pazar günü gerçekleştirilecek 
basın toplantısına yabancı basın 
mensupları yoğun ilgi gösterdi.

KKTC için tarihi bir gün:
9 Ekim!
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Yakın Doğu Üniversitesi, Çek 
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta 
gerçekleştirilen Avrupa’nın en saygın 
Siyaset Bilimi Konferanslarının 
başında kabul edilen European 
Consortium for Political Research 
(ECPR)’da üç farklı bildiri ile temsil 
edildi.

Dünyanın birçok ülkesinden siyaset 
bilimi alanında çalışma yapan 
araştırmacı ve öğretim üyelerini 
biraraya getiren konferansta, Yakın 
Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Uluslararası 
İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölüm-
leri öğretim üyeleri Doç. Dr. Nur 
KÖPRÜLÜ, Yrd. Doç. Dr. Direnç 
KANOL ve Dr. Zehra AZİZBEYLİ üç 
farklı panelde konuşmacı olarak yer 
aldı.

Tanınmış Devletlerde 
Demokratikleşme ve Çıkar 
Gruplarının Avrupalılaşması 
Anlatıldı
Konferansta, Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ 
ile Yrd. Doç. Dr. Direnç KANOL birlikte 
kaleme aldıkları “Tanınmamış Dev-
letlerde Demokratikleşme Süreçleri” 

Yakın Doğu Üniversitesi İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi (YABEM) işbirliğiyle kurumsal 
sorumluluk ve becerilerin geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında, Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi hasta 
danışmanları ile hemşirelere yönelik 
hizmet için eğitim düzenlendi.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk ÇELİK 
ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERTUGAN 
tarafından verilen eğitimlerde YDÜ 
Hastanesi personeline, iş yerlerinde 
hasta ve yakınlarının memnuniyetinin 

“Hafıza Aktivizmi ve Kıbrıs ile ilgili 
Oluşturulan Facebook Gruplarında 
Topluluk Anlatılarının Kullanımları” 
başlıklı bildirisini sundu. Hafıza 
Aktivizminin Ulus-ötesileşmesi 
temalı panelde sunulan bildiride; 
günümüzde internette, özellikle de 
sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 
Kıbrıs üzerine oluşturulan bazı 
gruplarda, topluluk anlatılarının 
ve geçmişi hatırlamanın toplum-
sal hafızayı kolektif olarak nasıl 
harekete geçirdiğine işaret ederek; 
bu minvalde Facebook üzerinden 
toplumsal bellek aktivizmi yapıldığına 
ve kullanılan topluluk anlatılarıyla 
sosyal medya üzerinden yapılan 
hafıza aktivizminin tarihin yeniden 
oluşturulmasındaki rolünü irdeledi.

dili ile konuşma dili arasındaki farklar, 
konuşmanın etkin unsurlarından ses ve 
nefesi doğru ve etkili kullanabilme ve 
kişilerin kendilerini hem iş ortamında 
hem de günü birlik ilişkilerinde etkili 
ifade edebilmenin yollarını katılımcılarla 
paylaştı. Eğitimde ayrıca özel du-
rumu olan hastalar ile nasıl iletişim 
sağlanacağı da anlatıldı.

Hasta ve Hasta Yakınlarının 
Memnuniyetini Sağlamak 
Temel Öncelik
“Hasta ve Yakınları Memnuniyeti” 
eğitiminde personele, hasta ve 

Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nde verilmekte olan hizmetin 
kalitesini sürekli kılma adına per-
sonele verilmekte olan bu ve benzeri 
eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: “Bu ve 
benzeri eğitimlerin kurumlar 
bazında sürekli kılınması konu-
sunda yapageldiğimiz girişim 
ve çalışmaları artırarak devam 
ettireceğiz.”
Sertifika töreninde bir konuşma yapan 
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu 
Enstitüsü (YDE) ve Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi (YABEM) Müdürü Doç. Dr. Umut 
KOLDAŞ, eğitim programı kapsamında 
öğretmenlerimizin profesyonel ve 
günlük yaşamlarında çok önemli olan 
bilgisayarların kullanımı ile ilgili kapsamlı 
bir eğitim verildiğini kaydetti. Geleceğin 
nesillerini yetiştiren öğretmenlerimizin 
kendilerini sürekli geliştirme farkındalığı 
ve bilinciyle hareket etmelerinin çok 
önemli ve memnuniyet verici olduğunu 
kaydeden Doç. Dr. KOLDAŞ, “Kişinin 
kendisini her yönüyle bilmesi ve bu 
farkındalıkla hem profesyonel hem de 
günlük yaşamında gelişime yönelik 
eğitimleri sürekli kılması hem bireysel 
gelişim hem de hem de toplumsal ilerleme 
açısından çok önemlidir. Yunus Emre’nin 
de ifade ettiği üzere en önemli ilim insanın 
kendisini bilmesidir. Geleceğin nesillerini 
yetiştiren değerli öğretmenlerimizin bunun 
bilinciyle hareket etmeleri ve bu ve benz-
eri eğitimlere etkin katılımları diğer toplum 
kesimlerimize örnek olmaları açısından 
da çok değerlidir” dedi. Bu eğitimlere 
ilgili kurum ve kuruluşların da önem 
vermesi gerektiğinin de altını çizen Doç. 
Dr. KOLDAŞ, “Değerli öğretmenlerimizden 
aldığımız geri dönümlerle belirlenen 
eğitsel ihtiyaçlar ışığında bu ve benzeri 
eğitimlerin kurumlar bazında sürekli 
kılınması konusunda yapageldiğimiz 
girişim ve çalışmaları artırarak devam 
ettireceğiz” dedi.

Tören programı sonunda eğitimlerde 
başarılı olan öğretmenlere başarı belgeleri 
Kurs Eğitmeni Atatürk Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat TEZER ve 
YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ 
tarafından takdim edildi.

bakteri ve virüslerin tespitinde kullanılan en son 
teknoloji PZR teknikleri ile akciğerlerin bağırsaklar 
gibi bakteri ve virüslerle dolu, dinamik bir ortam 
olduğunu gördüklerini söyledi. Prof. Dr. RASMUS-
SEN hastaların tedavisinde bunu göz önünde 
bulundurduklarını vurguladı.

Koah ve Astım Hastalıklarında Önem 
Taşıyan BİPAP Tedavisinde Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nin Teknolojisin-
den Bahsedildi
Prof. Dr. Finn RASMUSSEN konuşmasında astım 
ve koah (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)’tan da 
bahsederek, yeni geliştirilen bazı tedavilerin astım 
ve koah üzerinde ümit verici sonuçlar gösterdiğinin 
altını çizdi. Daha kolay ve daha etkili tedaviler 
şu anda mevcut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Finn 
RASMUSSEN şöyle konuştu: “Şunu biliyoruz ki bizim 
en ciddi durumdaki koah hastalarımız için evde 
BIPAP tedavisi hayat kurtarıcıdır. Biz Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı 
olarak hastalarımız için bu tedaviyi başlatacak

gerekli bilgi ve teknolojiye sahibiz. Diğer yandan 
Kıbrıs’ta yeni ilaçlarla diğer tedavi yöntemleri 
için biraz daha beklemeliyiz. Bunun sebebi ilaç 
şirketlerinin Kıbrıs’a ilaçları Avrupa’nın geri 
kalanından daha geç dağıtmasıdır.”

Kişiye Özelliştirilmiş Tıp Öne Çıkıyor
Kişiye özel tıp üzerine de konuşan Prof. Dr. Finn 
RASMUSSEN, tüm insanların farklı olduğunu ve bu 
sebeple her hasta için, bilim ve teknolojiye dayalı 
bir çerçeve yarattığı, hastaların ihtiyaç ve isteklerine 
yoğunlaşarak hastaların sağlığı ile yaşam kalitesinin 
daha etkili ve verimli bir şekilde geliştirilebileceğini 
anlattı. Prof. Dr. RASMUSSEN konuşmasını Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesinde bu alanda öncü 
olmak için muhteşem bir şans olduğunu belirterek 
tamamladı.

başlıklı makaleyi, Demokrasi ve 
Demokratikleşme adlı panelde 
sundu. Doç. Dr. KÖPRÜLÜ ve Yrd. 
Doç. Dr. KANOL, sundukları bildi-
ride, uluslararası sistem içerisinde 
tanınmışlığı olmayan devletlerde 
demokrasiyi ve demokratikleşmeyi 
etkileyen içsel ve dışsal unsurları 
mercek altına alarak, bu çerçe-
vede KKTC örneğini irdeleyen alan 
çalışması üzerinden sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Baskı Grupları ve Yasa Ajandaları 
başlıklı panelde ise, Yrd. Doç. Dr. 
Direnç KANOL “Çıkar Gruplarının 
Avrupalılaşması: Bir Literatür 
Taraması ve Araştırma Ajandası” 
başlıklı çalışması ile yer aldı. Yrd. 
Doç. Dr. KANOL, Avrupa Birliği’nin 
üye ülkelerdeki baskı gruplarının 
Avrupalılaşması kavramına yeni 
bir anlayış getirdiğini ifade ederek, 
bu kapsamda yöntemsel sorunlara 
vurgu yaptı.

Sosyal Medyada Yer Alan 
Kıbrıs Gruplarının Toplumsal 
Hafıza Aktivitesi İrdelendi
Konfersanta, Dr. Zehra AZİZBEYLİ de, 

büyük önem arz ettiğinin altı çizilerek 
bu doğrultuda kendilerinin arz ve tale-
plerine en iyi şekilde cevap verilebilm-
esinin önemine değinildi.

İletişimde Ses, Jest ve Mim-
ikler Önemli Yer Tutuyor
Hizmetiçi eğitimler kapsamında 
düzenlenen “Diksiyon Hitabet ve Beden 
Dili” programında iletişimde diksiyon ve 
etkili konuşmanın çok önemli olduğuna 
dikkat çeken eğitimciler, konuşurken 
beden dilinin daha etkin kullanımında 
önemli yer tutan jest ve mimiklerin 
kontrolünün nasıl sağlanacağı, yazı 

yakınları memnuniyetinin ön planda 
tututulmasının gereklilikleri aktarıldı. 
Sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi 
artırma, hasta ve çalışan güvenliğini 
sağlama, hasta tatmini, hastaların istek 
ve beklentilerinin karşılanması veya bu 
istek ve beklentilerin üstünde hizmet 
verilmesine yönelik sağlık profesyonel-
leri ile sağlık çalışanlarına bilgiler 
verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim 
programları çerçevesinde Yakın Doğu Üni-
versitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığı 
ile YABEM işbirliğinde öğretmenlere 
yönelik “Bilgisayar ve Ofis Programları 
Kullanımı Kursu” konulu 30 saatlik eğitim 
programı gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin verilen bilgiye göre Yakın 
Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Programları kapsamında Atatürk Eğitim 
Fakültesi ile YDÜ Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi (YABEM) tarafından yürütülen ve 
bir hafta süren eğitimlerde Doç. Dr. Murat 
TEZER, “Bilgisayar ve Ofis Programları 
Kullanımı Kursu”, “Temel Bilgisayar 
Kullanımı, Kelime İşlemci (Word), Hesap 
Tablosu (Excel) ve Sunu (Powerpoint)” 
konularını katılımcılarla etkileşimli bir 
şekilde işledi.

Doç. Dr. Murat TEZER: “Bilgisa-
yar kullanım düzeyi yüksek 
öğretmenlerimiz meslek 
hayatlarında da bu becerilerini 
etkili bir şekilde kullanabilecek”
Kısa dönemli eğitim programı sonunda 
yapılan sınav sonucunda başarılı olan 
öğretmenler için, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kütüphane Salon 3’te düzenlenen törende, 
açılış konuşmasını Doç. Dr. Murat 
TEZER yaptı. Öğretmenlerin, bilgisayar 
ve ofis programlarının kullanım becer-
ilerinin artırılması amacıyla bu eğitimi 
gerçekleştirdiklerini belirten TEZER, eğitim 
sonunda yapılan sınav sonucunda başarı 
belgesi almaya hak kazanan öğretmenleri 
tebrik etti. Ayrıca, bu eğitimde her 
öğretmeni gözlemleme fırsatı bulduğunu, 
bilgisayar kullanım düzeyi yüksek olan bu 
öğretmenlerimizin meslek hayatında da 
bu yazılımları etkili bir şekilde kullanacak 
olmalarının kendilerini sevindirdiğini be-
lirten Tezer, program sonunda katılımcılara 
ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı ve kongreyi düzenleyen European 
Respiratory Society’nin “Altın Üyesi” olan Prof. Dr. 
Finn RASMUSSEN’in, Akciğer Hastalıkları Kon-
gresi ve toplantısına katıldığı belirtildi. Dünyanın 
her yerinden 23.000’den fazla akciğer uzmanının 
katıldığı toplantıda, akciğer hastalıklarının tanı ve 
tedavisindeki en son gelişmeler tartışıldı.

Solunum Yolları Enfeksiyonları Anlatıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn RASMUS-
SEN toplantıda yaptığı konuşmada tarih boyunca 
insanlar için sıkıntılara sebep olan solunum yolları 
enfeksiyonlarından bahsetti. Prof. Dr. Finn RAS-
MUSSEN konuşmasında, geçmişten günümüze tıp 
kitaplarında solunum yollarının bakteri ve virüslerin 
olmadığı bir ortam olarak değerlendirildiğini ifade 
ederek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi 
Genetik  Bölümü Anabilim Dalı tarafından sağlanan, 

YDÜ, Prag’da 
temsil edildi

Başarılı öğretmenler 
sertifikalarını 
YDÜ’den aldı

YDÜ Hastanesi, 
Londra’da temsil edildi

Öğr. Gör. Ordu’nun kitabı 
YDÜ Yayınları’ndan çıktı

YDÜ Hastanesi hasta 
memnuniyeti odaklı 
çalışmalarına devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Spor 
Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Hasan Ulaş YAVUZ Slovenya’nın 
başkenti Ljubljana da düzenlenen 34. 
Dünya Spor Hekimliği Kongresi bünyesinde 
yer alan ‘Sports Physician Development 
Course’a davetli konuşmacı olarak katıldı.

Her iki yılda bir yapılan ve 34.üncüsü 
düzenlenen kongrenin bu yılki organizasy-
onu Türkiye ve Slovenya Spor Hekimleri 
Birliklerinin ortaklaşa organizasyonuyla 
gerçekleştirildi. Dünyanın bir çok yerinden 
çok sayıda araştırmacı ve klinisyenin 
çalışmalarını paylaşma olanağı bulduğu 
kongrede sporun sağlık üzerine etkileri ve 
sporcu sağlığıyla ilgili en son gelişmeler 
ilgiyle takip edildi.

Kongrede yer alan takım doktorluğu 
gelişim kursuna rekor sayıda katılım 
sağlanırken, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Dr. Hasan Ulaş YAVUZ bir 
çok farklı ülkeden takım doktorlarının 
katıldığı kurs bünyesinde ‘Ergogenic aids 
and supplements’, ‘Nutrition in elite ath-
letes’ ve ‘Doping control in elite athletes’ 
eğitimlerini verdi.

Açıklamada, elit sporcularda beslenme ko-
nusunda, elit sporcuların sağlıklarını koru-
makla birlikte performanslarını arttırmaya 
yönelik beslenme şekilleri, antrenmanda 
oluşan sıvı ve enerji kayıplarının nasıl 
karşılanması gerektiği tartışıldığı 
belirtildi. Son zamanların üzerinde çok 
konuşulan konusu olan ergojenik yardım 
ve suplement sunumunda dünyadaki son 
gelişmeler ışığında performans arttırımına 
katkısı olabilecek suplementler, bu 
suplementlerin doğru ve yerinde kullanımı 
ve yanlış uygulamaların yaratabileceği 
sorunlar ele alındığı vurgulandı.

Elit sporcularda doping kontrolü sunumun-
da takım doktorunun dopingle mücadelede 
alması gereken rol ve dikkat etmesi 
gereken konuların masaya yatırıldığı kon-
grede bir sonraki “Dünya Spor Hekimliği 
Kongresi”‘nin 2018’de Brezilya’nın Rio 
kentinde yapılacağı açıklandı.

YDÜ Hastanesi, 
Slovenya’da temsil 

edildi

Y 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

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim görevlisi 
Ayten ORDU’nun doktorların tıbbi 
uygulamalarında ihmale dayanan 
haksız fiil kurallarını incelediği “The 
General Principles of Negligence 
in the Context of Doctor’s Medical 
Practice” adlı kitabı yayımlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
kitabın ingilizce olup, üç bölümden 
oluştuğu ve İngiliz Hukuk Sisteminin 
dikkate aldığı belirtildi.

Kitapta ihmale dayanan haksız 
fiiller ve bu kuralların tıp mesleğine 
etkileri incelenerek, doktorların 

olmalıdırlar. Son zamanlarda, 
hastaların doktorlara karşı açmış 
oldukları ihmal davalarının başarı 
oranı artmıştır. Bunun nedeni ise, 
ihmale dayanan haksız fiillere ilişkin 
düzenlemelerin varlığıdır. Başarıya 
ulaşan bu davalar ile hasta 
haklarının korunmasında önemli 
bir yer tutuyor. Umarım bu çalışma, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
bu konuda kaynak açısından katkı 
sağlayacaktır” dedi.

uygulamalarında bulunan ihmal-
lerin etkileri ve sonuçları, İngiliz 
Hukukunda ‘caselaw’ olarak 
bilinen içtihat kararları kapsamında 
değerlendirildi.

Ayten ORDU: “Doktor İhmalleri 
Karşısında Hukuk Yolunda 
Hasta Haklarının Koruma Altına 
Alınması Gerekiyor”
Kitabında doktor ihmallerinin etkileri 
ve sonuçlarını inceleyen araştırma 
görevlisi Ayten ORDU, toplumun tüm 
kesimlerini ilgilendiren bu konuda 
bütün birimlerin önemli çalışmalar 
yapması gerektiğini söyledi. Ayten 
ORDU, “Doktorlar görevlerini yerine 
getirirken, makul bir şekilde özenle 
hareket etmeleri gerekmektedir. 
Doktorlar, gerek teşhis gerekse 
tedavide ufak bir tereddüt gösteren 
durumlarda dahi, bu tereddütü 
ortadan kaldıracak araştırmalar 
yapmak ve bu arada koruyucu 
tedbirler almakla yükümlü

YABEM ve Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından 
düzenlenen öğretmenlere yönelik Bilgisayar ve Ofis 

Programları Kullanımı Eğitim Programı sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bu yıl Londra’da Avrupa Göğüs Hastalıkları Derneği tarafından üçüncüsü 
düzenlenen dünyanın en büyük ve en önemli Akciğer Hastalıkları kongresinde temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde Hasta Danışmanları ve Hemşirelere, “Diksiyon 
Hitabet ve Beden Dili” ile “Hasta ve Yakınları Memnuniyeti” Eğitimleri Düzenlendi.
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KKTC Hava Sporları Federasyonu 
Yamaç paraşütü Şampiyonasında 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin iki 
Sporcusu Milli Takıma girmeye hak 
kazandı.

KKTC Hava Sporları Federasyonu’nun 

Yamaç paraşütü şampiyonası 
sonuçlarına göre, KKTC 
Milli Takımını oluşturan 4 
sporcudan ikisi Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden oldu.

Yrd. Doç. Dr. Umut AKÇIL 
açıklamasında, “Ekim ayı 
içerisinde Romanya ve 
Macaristan’da yapılacak 
uluslararası yamaç paraşütü 
yarışmalarında milli takımımızın 
başarılı sonuçlar alması için 
antrenmanlara ara vermeden 
devam ediyoruz” dedi.

Daha öncede Yakın Doğu 
Üniversitesini temsil ederek milli 
takıma giren Görkem BULUNÇ 
ve Yrd. Doç. Dr. Umut AKÇIL 
hem takım olarak hemde ferdi 
sıralamalarda başarılı dereceler 
elde etmeyi başarmıştı.

1-2 Ekim 2016 tarihlerinde 
yapılan ulusal yamaç paraşütü 
şampiyonasında Yakın Doğu Üniver-
sitesinden Görkem Bulunç ve Yrd. 
Doç. Dr. Umut AKÇIL ülkemizin milli 
takımına girmeye hak kazandı.

Milli takımda 
YDÜ’den iki sporcu!

Yaptığı transferler ve kadrosuna 
kattığı yerli-yabancı oyuncularla 
önümüzdeki sezon Bilyoner.
com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 
şampiyonluk adayları arasında gös-
terilen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı kadın basketbolu-
nun en önemli uzunları arasında gös-
terilen Angelica ROBINSON’u düzen-
lenen imza töreniyle kadrosuna kattı. 
Geçtiğimiz sezonu Euroleague’de 
final oynayan Rusya’nın Nadezhda 
Orenburg takımında geçiren ve 
takımın finale yükselmesinde büyük 
paya sahip olan Angelica ROBINSON 
1987 doğumlu, 1.97 boyunda ve her 
iki uzun pozisyonda oynayabilmek-
tedir.

Kadın Basketbolunun En 
Değerli Uzunları Arasında…
2010 WNBA Draft’ında Los An-
glesSparks tarafından draft edilen 
ROBINSON kariyeri boyunca WNBA’de 
Seattle Storm, Fransa’da Tarbes Big-
orre, İspanya’da Perfumerias Avenida 
ve Rusya’da Nadezhda Orenburg 
takımlarının formalarını giydi. 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 çok önemli bir 
parçası olacak.

önümüzdeki sezonda 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: “Üç 
Kulvarda Da Şampiyonluğa 
Adayız”
Önümüzdeki sezon Yakın Doğu 
Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar 
Basketbol Ligi’nde, EUROCUP’ta 
ve Türkiye Kupası’nda olmak üzere 
üç kulvarda mücadele edecek. 
Yapılan transferlerle Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin çok kaliteli bir kadro-
su oluştu. Gerek kadro yapılanması 
gerek teknik ekibin deneyimi ile 
her üç kulvarda da Şampiyonluğa 
oynayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
bir parçası olmaktan son derece 
mutluyum. Yeniden yapılanan Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin başarılı olması 
için elimden geleni yapmak istiyo-
rum” şeklinde yorum yaptı.

Türkiye Kupası, hem de Eurocup’ta 
hedefimiz yolun sonuna kadar gitmek 
ve kupaları kazanmak. Bu hedeflere 
yürüyebilmek için de alternatifi bol 
bir kadronun gerekliliği ortada. Biz de 
kadromuzu uzun sezon için mümkün 
olduğunca geniş tutmaya çalışıyoruz. 
Elin ELDEBRINK, Euroleague ve Türkiye 
liginden bildiğimiz, ligimizde başarılı bir 
sezon geçirmiş, tanıdığımız ve yetenekler-
ine güvendiğimiz bir oyuncu. Önümüzdeki 
sezon çok zor ama bir o kadar da heyecan 
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. Önümüzdeki 
sezon ve ileriki yıllarda YDÜ ailesi olarak 
Türkiye Kadın basketboluna çok ciddi 
yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Elin ELDEBRINK: “Yakın 
Doğu Üniversitesi’ni Zirveye 
Taşıyacağız”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımının basketbolun yük-
selen değerlerinden birisi olduğu 
tartışılmaz. Geçtiğimiz sezon Türkiye’de 
oynarken konuştuğum bütün basket-
bolcu arkadaşlarımdan son derece ciddi, 
sözlerini tutan ve büyük hedefleri olan 
bir yönetime sahip olduğunu duyduğum 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden transfer 
teklifi gelince hiç düşünmeden kabul 
ettim. Yakın Doğu Üniversitesi’nin zaten 
çok güçlü bir kadrosu bulunuyor. Ben de 
takım arkadaşlarıma katkı vereceğim ve el 
ele, hep beraber Yakın Doğu Üniversitesini 
zirveye taşıyacağız” dedi.

Angelica ROBINSON geçen yıl 
Euroleague’de 8.9 sayı, 8.4 ribaund 
(takımının en iyisi) ve 1.3 asist 
ortalamalarıyla oynadı. Perfum-
erias Avenida formasıyla geçirdiği 
2014-2015 Euroleague sezonunu ise 
13.4 sayı, 10.4 ribaund ve 1.6 asist 
ortalamalarıyla geçirerek ne kadar 
önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. 
Güçlü fiziği, çabuk ayakları, blok 
özelliği ve güçlü ribaunt hassasiyeti-
yle bilinen oyuncu Türkiye liginin en 
değerli uzunları arasında yer alacak.

Kaan DEMİRAĞ: “Angelica 
ROBINSON Ligimize Katılmış 
Büyük Bir Değer”
İmza töreninin ardından 
açıklamalarda bulunan Yakın Doğu 
Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi 
Kaan DEMİRAĞ: “Angelica ROBINSON 
Euraleague’de uzun yıllar forma 
giymiş, Karadağ vatandaşlığından 
dolayı Karadağ Milli Takımı formasını 
da giyen, Avrupa tecrübesine sahip 
ve çok yetenekli bir oyuncu. Bu 
sezonda Türkiye liginde oynayacak 
olması hem kulübümüz hem de 
Türk Basketbolu için çok değerli 
olacaktır. Zafer Hocamızın oynatmayı 
öngördüğü sistem içerisinde bize 
pivot pozisyonunda çabukluğu ve 
boyalı bölgedeki etkinliğiyle çok 
önemli katkılarda bulunacak bir 
oyuncu. Kendisine Yakın Doğu Üni-
versitesi formasını terleteceği

2016-2017 sezonunun en önemli 
şampiyonluk adaylarından Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 
İsveçli Guard Elin ELDEBRINK’i düzenle-
nen imza töreniyle kadrosuna kattı. Trans-
fer sezonunun hızlı takımı Yakın Doğu 
Üniversitesi Elin ELDEBRINK transferiyle 
birlikte mücadele edeceği üç farklı kulvar 
için rotasyonu geniş ve alternatifi bol bir 
kadro yapılanmasını oluşturmuş oldu.

Türkiye’de ve Euroleague’de 
Başarılı Bir Sezon Geçirdi…
İsveç Milli Takımında da oynayan ve önce-
ki yıllarda Fransa, Belçika gibi liglerde 
forma giyen ELDEBRINK geçtiğimiz sezonu 
Türkiye’de Orduspor’da oynadı. Ordus-
por ile Türkiye liginde başarılı bir sezon 
geçiren oyuncu geçtiğimiz sezonu 15.8 
sayı, 4.4 ribaunt, 4.0 asist, 1.6 top çalma 
ortalamalarıyla tamamladı. 2015-2016 
sezonunda Orduspor kadrosuna dahil ol-
madan önce oynadığı Belçika’nın Castors 
Braine takımıyla Euroleague’de mücadele 
eden Elin ELDEBRINK 7.9 sayı, 3.3 ribaunt 
ve 3.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 
Güçlü fiziği, üst düzey guard fundamentali 
ve yüksek şut yüzdesi özellikleriyle dikkat 
çeken ELDEBRINK 1988 doğumlu ve 1.75 
boyunda.

Nuri SAYILI: “Kurduğumuz Kadro 
Ve Yaptığımız Yatırım Hedefler-
imizin Ne Kadar Büyük Olduğunu 
Gösteriyor…”
Elin ELDEBRINK için gerçekleştirilen imza 
töreninin ardından açıklamalarda bulunan 
Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Nuri SAYILI “Önümüzdeki sezon 
mücadele ettiğimiz tüm alanlarda yani 
hem Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Angelica Robinson, 
YDÜ ailesine katıldı

Elin 
Eldebrink’de 

YDÜ’ye imzayı 
attı
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Prof. Dr. Finn RASMUSSEN, “Her 
ikimiz de astım ve alerji nedenlerinin 
tanımlanmaası ve bozulmuş, yetersiz 
akciğer gelişimi üzerine çalışmaktayız. 
Aynı zamanda fiziksel zindelik ve 
akciğer fonksiyonu ile ilgili bir proje 
başlattık. İleriki günlerde sonuçlarını 
yayınlayacağız” dedi.

Öğrencilere Yeni Zelanda da 
Değişim Programlarına Katılma 
Fırsatı
Otago Üniversitesi, Koruyucu ve Sosyal 
Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bob 
HANCOX’un düzenli olarak Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret etme 
planından duyduğu memnuniyeti de dile 
getiren Prof. Dr. RASMUSSEN, araştırma 
geliştirme ziyaretlerinin yılda 2 ile 4 defa 
olarak planlandığını belirterek, ayrıca bu 
bağlamda iki üniversite arasında bilim ve 
araştırma alanında kendini geliştirmek 
isteyen öğrencilerin değişim programında 
olduğunu sözlerine ekledi.

Yapılan bu işbirliği kapsamında Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Otago 
Üniversitesi arasında öğrenciler değişim 
programından yararlanma fırsatı bularak 
kendilerini aldıkları farklı eğitim yöntem-
leri ile geliştirme fırsatı bulacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. 
Finn RASMUSSEN ile Otago Universitesi, 
Koruyucu ve Sosyal Tıp Anabilim Dalı 
sorumlusu Prof. Dr. Bob HANCOX arasında 
yapılan ortak çalışmalar neticesinde 
imzalanan işbirliği anlaşması ortak 
proje, akademik yayın ile karşılıklı bilgi 
alışverişini içeriyor.

Açıklamada, bu anlaşma çerçevesinde 
Otago Üniversitesi, Koruyucu ve Sosyal 
Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bob 
HANCOX’un, Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’ne düzenli aralıklar ile ziyarette 
bulunarak çalışmalara katılacağı bildirildi.

Prof. Dr. Finn RASMUSSEN: 
“Astım ve Alerji Nedenleri ile 
Yetersiz Ciğer Gelişimi İçin 
Bilimsel Çalışmalar Yapıyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Finn RASMUSSEN işbirliği anlaşması 
sonrası yaptığı açıklamada, Prof. Bob 
HANCOX’un yüzün üzerinde yüksek etki 
faktörlü bilimsel dergilerde yayınlanmış 
yayını ve göğüs hastalıkları alanında 
uzman bir bilim insanı olduğunu belirterek 
bu anlaşma ile hali hazırda geniş tabanlı 
araştırma projeleri üzerinde çalışmaya 
başladıklarını söyledi.

Otago 
Üniversitesi’yle 

işbirliği anlaşması 
imzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı ile Yeni Zelanda’nın köklü 

üniversitelerinden Otago Üniversitesi, Koruyucu ve 
Sosyal Tıp Anabilim Dalı arasında işbirliği 

anlaşması imzalandı.

T
örene Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. GÜNSEL, 
Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Şenol BEKTAŞ, Rektör Yard. Prof. 
Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, Girne Üniver-
sitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay 
SALİHOĞLU, YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Gamze MOCAN, Girne 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK, Fakülte 
Dekanları, Öğretim Üyeleri, öğrenciler 
ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunması ile başladı. 
Ardından Yakın Doğu Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim 
Üyesi İlyas ABDULLİ’nin müzik 
dinletisi ile devam etti.

Prof. MOCAN; “YDÜ Tıp 
Fakültesinin Kıbrıs Barış 
Harekatının 34. Yılı Olan 
20 Temmuz 2008 Yılında 
Kıbrıs’ın İlk Tıp Fakültesi 
Olarak Açıldı.”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
YDÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Gamze MOCAN, YDÜ Tıp 
Fakültesi’nin Kıbrıs Barış Harekatının 
34. Yılı olan 20 Temmuz 2008 yılında 
açıldığını ifade ederek, 7 Ekim 2008 
tarihinde 25 öğrenci ile beyaz gömlek 
giyme töreninin gerçekleştirildiğini 
ve Kıbrıs’ın ilk Tıp Fakültesi olarak 
ingilizce eğitim dili ile eğitim hayatına 
başladığını belirtti.

Prof. MOCAN, Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin 9. Eğitim yılında 
olduğunu, fakültenin temel amacının 
mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası 
ve sürekli tıp eğitimini uygulamak, bu 
şekilde karşılaştığı sorunları çözme 
yeteneği ile donanmış, bilgili, yeterli, 
dürüst, hem tıp hem evrensel etik 
değerlerine bağlı, öğrenmenin hayat 
boyu sürdüğüne inanan, insanlığa 
hizmeti amaç edinmiş, hastalarına 
dürüst, hem tıp hem evrensel etik 
değerlerine bağlı, öğrenmenin hayat 
boyu sürdüğüne inanan, insanlığa 
hizmeti amaç edinmiş, hastalarına 
karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, 
akılcı, yaratıcı, araştırmacı ve özgür

eğitim kurumunu ve hastaneler-
ini de insanlığa kazandırdığı için 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü gerçek eğitimci ve bilim 
adamı Dr. Suat GÜNSEL’e, Mütevelli 
heyeti başkanımız Doç. Dr. İrfan S. 
GÜNSEL’e, Rektör Prof. Dr. Ümit 
HASSAN’a, üniversite yönetimine, 
Tıp Fakültesi eğitim koordinatörleri 
ve yardımcılarına, öğretim üye 
ve yardımcılarına, tüm akademik 
ve idari personele şükranlarımı 

sunarım” diyen Prof. Dr. Gazme MO-
CAN gerçekleştirilecek olan ilk dersin 
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı 
Başkanı Dr. Cahit Taşkıran tarafından 
“Tıp Eğitiminde Profesyonellik” 
konusunda verileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Gamze MOCAN, “Nobel Tıp 
Ödülünü almış büyük Tıp İnsanlarını 
idol olarak benimseyen, özverili, 
dürüst, kendilerini insan sağlığına 
adamış birçok hekimin yetişeceğine 
inancımın sonsuz” bu vesileyle 
“fakültemizin ve öğrencilerimizin bu 
mutlu ve anlamlı gününe katılımınız 
için hepinize çok teşekkür eder, 
saygı ve sevgilerimi sunar, esenlikler 
dilerim” dedi.

Açılış konuşmasının ardından birinci 
sınıf öğrencilerine Öğrenci andının 
okunması Prof. Dr. Gamze MOCAN 
tarafından gerçekleştirildi. Ardından 
Dekan ve Öğrt. Üyeleri tarafından 
beyaz önlükleri giydirilirken aileler 
duygu dolu anlar yaşadı. Törenin 
hemen ardından Tıp Eğitimi ve 
Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. 
Cahit TAŞKIRAN tarafından “Tıp 
Eğitiminde Profesyonellik” konu-
sunda ilk ders gerçekleştirildi.

düşünceye sahip Atatürk ilke ve 
Devrimlerini özümsemiş, yüksek 
nitelikli tıp doktorları yetiştirmek 
olduğunun altını çizdi.

“İyi ve doğru tanı koyabilmek, uygun 
tedavi uygulayabilmek için çağdaş 
bilimsel bilgileri ve teknolojileri 
bilen ve yararlanabilen, çağdaş 
tıbbın bilgi birikimine hakim, kendini 
yenileyebilen, tıptaki yenilikleri tanı 
ve tedavi uygulamasına yansıtabilen 

iyi hekimler yetiştirmek istiyoruz.” 
İfadelerine yer veren Prof. Dr. Gamze 
MOCAN, çağdaş tıp anlayışında 
hekimin sadece kendisine ulaşan 
hastanın tanı ve tedavisiyle yet-
inmesinin mümkün olmadığını bu 
nedenle yetiştirecekleri hekimlerin te-
mel tıp bilimlerini çok iyi bilen kişiler 
olacağını kaydetti. 

Fakülte olarak vizyonlarının, hem tıp 
eğitiminde, hem bilimsel araştırma 
ve sağlık hizmetinde uluslararası 
düzeyde aranan ve saygın bir 
merkez olmak olduğunu belirten 
Prof. Dr. MOCAN, “çağdaş bilimsel 
koşullara uygun biçimde hazırlanan 
eğitim programımız, deneysel sağlık 
araştırmaları merkezi gibi araştırma 
laboratuvarlarımız, teknolojinin üst 
düzey olanaklarının sağlandığı has-
tanemiz ve bilimin aydınlatıcı gücünü 
kullanabilen değerli öğretim üyeler-
imiz ile tıp fakültemiz kurulmuştur” 
dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne 
Üniversitesi Dr. Suat GÜNSEL 
Araştırma Hastanesini kurdukları 
için çağdaş, ilim ve irfan yuvası olan 

Beyaz Önlük Giyme 
Töreni yoğun katılımla 

gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Akademik Yılı 
Beyaz Önlük Giyme Töreni AKKM’de gerçekleştirildi.
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basketbolunu yakından tanıyan tecrübeli 
ve yetenekli yabancı oyuncuları kadromu-
za dahil ettik. Hedefimiz hem Avrupa hem 
de Türkiye liginde başarılı olmak” dedi.

Murat TÜMER: “Değerli Bir Takım 
Olan İstanbul Üniversitesi ile 
Karşılaşacağız”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı Genel Koordinatörü Murat TÜMER 
de yaptığı değerlendirmede, “EuroCup 
ön elemeleri heyecanında çok değerli 
bir takım olan İstanbul Üniversitesi ile 
karşılaşacağız. İnşallah turu geçen taraf 
biz olacağız ve hedeflerimiz doğrultusunda 
ilerlemeye devam edeceğiz. Yakın Doğu 
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın 
bu sezon ligin zorlu takımlarından 
olduğunu umarım Avrupada’da da göster-
ebiliriz” dedi.

Kazanan D Grubu’nda Mücadele 
Edecek
Yakın Doğu Üniversitesi, EuroCup Ön 
Elemeleri sonrasında turu geçmesi 
durumunda, Yunanistan’ın Olympi-
acos Piraeus, Slovakya’nın Good Angels 
Kosice ve Macaristan’ın Aluinvent 
Miskolc takımlarının yer aldığı EuroCup D 
Grubu’nda mücadele edecek.

Üniversitesi ve Tüfekçi Spor Kulübü 
katılmış, YDÜ Atletizm Takımı Bayan ve 
Erkeklerde Şampiyon oldu.

YDÜ Bayan takımı sporcumuz Emine 
YARKIN 5000 m yarışta 20:11:82’lik 
derecesiyle KKTC Rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Ön 
Elemeleri’nde turu geçmek için İstanbul 
Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

İlk maç yarın saat 18:00’de İstanbul 
Caferağa Salonu’nda oynanacak. İkinci 
maç ise 13 Ekim 2016 Perşembe günü 
İstanbul Üniversitesi sahasında olacak.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Hedefimiz 
Turu Geçmek, Zor Bir Mücadele 
Olacak”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yakın 
Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı antrenörü Zafer KALAYCIOĞLU, 
Avrupa’da mücadele etmenin değerli 
olacağını ifade ederek hedeflerinin turu 
geçmek olduğunu söyledi. Antrenör 
KALAYCIOĞLU, “Bu yıl FIBA tarafından 
düzenlenen ön eleme turunda İstanbul 
Üniversitesi ile karşılaşacağız. Gönül 
isterdi ki iki Türk takımı da kupaya dahil 
olsun. Elbetteki turu geçen taraf biz 
olmak istiyoruz. Bunun içinde haftalardır 
sıkı çalışmalar yapıyoruz. Basketbolun 
önemli kupalarından biri olan EuroCup 
için hepimiz heyecanlıyız. Zor bir maç 
olacağını düşünüyorum. Rakibimiz güçlü 
bir takım ancak bizimde güçlü ve dinamik 
bir kadromuz var. Takım oyuncularıma 
güveniyorum. Kadromuzda çok değerli ve 
başarılı oyuncular var. Özellikle Avrupa

KKTC Atletizm Federasyonu’nun 2015-
2016 sezonu düzenlediği Kulüpler 
Şampiyonası’nda Yakın Doğu Üniversitesi 
Bayan ve Erkek takımımız Şampiyon oldu. 
24-25 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenen 
yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan

Avrupa 
heyecanı 
başlıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 

EuroCup Ön Elemeleri’nde turu geçmek için 
İstanbul Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi RA25 
Spor Salonu’nda yer alan maçta, 
ilk periyotta 12 – 11 üstünlük 
sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi 
Kadın Basketbol takımı ilk devreyi 
33-31 önde bitirdi. Üçüncü periyot 
50-37 Yakın Doğu Üniversitesi 
üstünlüğü ile tamamlandı. Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğünü 
sürdürmeye devam ettiği dördüncü 
periyotta ise Hatay Büyükşehir 
Belediyesi son saniyelerde elde ettiği 
üç sayı ile maçı 58- 58’lik skorla 
uzatmaya götürdü. Çekişmeli geçen 
uzatma süresinde Yakın Doğu Üniver-
sitesi 14-10’luk skor ile maçı 72-68 
maçı kazanan taraf oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Olcay 
Çakır TURGUT 16 sayı, 5 ribaunt, 1 
asist, Angelica Dainelle ROBINSON

ayrılmanın sevindirici olduğunu 
söyledi. Koç Zafer KALAYCIOĞLU, “İki 
takımı da gösterdikleri mücadeleden 
dolayı tebrik ediyorum. Her iki
takımın oyuncuları da çok iyi mü-
cadele ortaya koydu. Son saniyelerde  
Hatay’ın elde ettiği momentum ile 
maç uzatmaya gitti. Çok çekişmeli
ve heyecanlı bir uzatma peri-
yotu yaşandı. Lig öncesi hazırlık 
maçları önemli sınavlar. Bu maçları 
kazanmak önemli olsa da asıl dikkat 
edilmesi gereken konu oyun sistem-
imizi tam manasıyla takıma adapte 
edebilmek. Yeni sezon adına iddialı 
olduğumuzu daha önce birçok defa 
söylemiştim. Bu hazırlık maçlarıyla 
sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz” 
dedi.

18 sayı, 10 ribaunt, Anna VAJDA 11 
sayı, 7 ribaunt, Bahar ÇAĞLAR 5
sayı, 7 ribaunt, 2 asist ile maçta iyi 
performans sergileyen isimler oldu.
Hatay B.Ş.B’de, Katerina SNYTSINA 
14 sayı, 6 ribaunt, Natalie HURST 
16 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Dragana 
STANKOVIC 11 sayı, 7 ribaunt, Bahar 
ÖZTÜRK 13 sayı, 7 ribaunt, 3 asist 
ile oynadı.

Zafer KALAYCIOĞLU: “Türkiye 
Kadınlar Basketbol Ligi’nin 
Güçlü Takımlarından Biri ile 
Heyecanlı bir Maç Oynadık”
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı Koçu Zafer 
KALAYCIOĞLU yaptığı kısa 
değerlendirmede, ligin güçlü 
takımlarında biri olan Hatay B.Ş.B ile 
zorlu bir mücadeleden galip

Zorlu 
mücadelede 
gülen taraf 
YDÜ oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,
Dr. Suat GÜNSEL Kupası’nda ikinci maçında karşılaştığı 

Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 72 – 68 yendi.

YDÜ ve Girne Üniversitesi’nin 
maçları TRT’den naklen 
yayınlanacak

Atletizmde şampiyon 
yine değişmedi!

Türkiye Kadınlar Basket-
bol Ligi maçları iki sene 
boyunca TRT tarafından 
yayınlanacak.

2016-2017 ve 2017-2018 
sezonlarında maçlarının TRT’de 
yayınlanması konusunda anlaşmaya 
varılması üzerine, Yakın Doğu 
Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı 
Işık EYİGÜNGÖR Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi maçlarının yeniden 
ve iki sene boyunca TRT tarafından 
yayınlanacak olması nedeni ile 
teşekkür mesajı yayımladı.

Ligi maçlarını yayınlayacaklarını 
söyleyerek bu güzel ve zevkli 
müsabakaların çok daha geniş 
bir kitle tarafından izlenmesini 
sağlayacak olan TRT Genel Müdürü 
Sayın Şenol GÖKA’ya teşekkür ed-
eriz. Kadın basketbolumuz hak ettiği 
değeri görmeye başladı. Bu da bizi 
son derece mutlu ediyor” dedi.

Işık EYİGÜNGÖR’den 
ERDENAY ve GÖKA’ya 
teşekkür
Işık EYİGÜNGÖR: “Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi maçlarının iki sene 
boyunca TRT ekranlarında olacağını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Seçildiği 
günden beri kadın basketboluna 
verdiği sözleri tek tek yerine getiren 
ve bizim yanımızda olduğunu her 
zaman gösteren Türkiye Basket-
bol Federasyonu Başkanı Sayın 
Harun ERDENAY ve hiç şüphesiz 
Avrupa’nın en güçlü ve en çekişmeli 
ligi olan Türkiye Kadınlar Basketbol 


