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AKTÜEL

TC Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Albayrak, Dr. 
Günsel’i, ziyaret etti

Dr. Suat Günsel Girne 
Üniversitesi Hastanesi 
hizmete girdi

Near East Bank Genel 
Müdürlük Merkez 
Binası’nın temeli atıldı

KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL, 
açılışını TC Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın yaptığı, 100’den 
fazla ülkeyi İstanbul’da biraraya getiren 
16. MÜSİAD EXPO fuarında ülkemizi 
tanıttı. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat ALBAYRAK’ın, 16. MÜSİAD 
EXPO ile eş zamanlı olarak CNR 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. 
KKTC Fuarı’nı ziyaret ederek GÜNSEL 
hakkında bilgi aldı.

Modern ve tam donanımlı alt yapısı ile 
Girne bölgesi halkına kaliteli sağlık 
hizmetleri sunacak olan Dr. Suat GÜN-
SEL Girne Üniversitesi Hastanesi düzen-
lenen törenle hizmete açıldı.

Ülkemizin köklü ve güçlü bankalarından 
Near East Bank’ın Genel Müdürlük 
Merkez Binası’nın temel atma töreni 
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN’nün 
katılımı ile yapıldı.

/universitegazetesi

Dr. Suat Günsel, 
Gagavuzya 25. Yıl 
Devlet Nişanı ile 
ödüllendirildi

Moldova’da Dr. Günsel’e 
Onur Belgesi takdim edildi

DETAYLAR 6’DA

DETAYLAR 2’DE

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

Gagavuzya Cumhurbaşkanı Vlah Irina FEDOROVNA 
tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. 

Suat İ. GÜNSEL’e Gagavuzya Cumhuriyeti’nin 
25. Yıl Devlet Nişanı Takdim Edildi.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, 
Gagavuzya Cumhurbaşkanı Vlah Irina 
FEDOROVNA’nın özel davetlisi olarak 
Gagavuzya Cumhuriyeti’nin 25. yıl 
etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 
Uluslararası “Gagavuzya Yatırım 360” 
forumuna katıldı.

Forumda Türkiye Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ, Moldova 
Başbakanı Pavel FİLİP, Almanya, Rusya, 
Türkiye, Azerbaycan, İsviçre, Japonya 
ve diğer ülkelerin Moldova’ya akredite 
edilmiş büyükelçileri, Dünya Bankasının 
Moldova Ofisi Başkanı Alex KREMER, 
Avrupa İş İlişkileri (EBA) Başkanı 
Thomas MOSER, Dünya İnkişaf ve 
Kalkınma Bankası Moldova başkanı 
Dimitri GVİNDADZE ve YDÜ Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, 400 
bin üyesi olan Moldova Cumhuriyeti 
sendikalar konfederasyonu Başkanı 
Oleg BUDZA’nın davetlisi olarak 
konfederasyonu ziyaret etti.

Ziyarette, Moldova Cumhuriyeti 
Sendikalar Konfederasyonu Başkanı 
Oleg BUDZA, özellikle YDÜ Has-
tanesinin dünyada az bulunan bir 
hastane olduğunu ve Yakın Doğu

Dr. Suat GÜNSEL Komrat 
Üniversitesi Rektörü İle 
Biraraya Geldi
Daha sonra YDÜ Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ. GÜNSEL Moldova temasları 
çerçevesinde Komrat Devlet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zi-
naida ATİKOVA ile de bir araya geldi. 
Komrat Üniversitesi Tarım Bilimleri 
ve Teknoloji Fakültesi ve İnovasyon 
Merkezleri ile Yakın Doğu Üniversi-
tesi arasında akademik ve ortak

Dr. Suat İ. GÜNSEL’e Gaga-
vuzya 25 Yıl Devlet Nişanı
Gagavuzya Cumhurbaşkanı Fo-
rumun açılış konuşmasını yapan 
Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irina 
VLAH; “Gagavuzya’nın gelişmesinde, 
eğitim ve sağlık alanında yaptıkları 
katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti YDÜ Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ. GÜNSEL’e özel teşekkürlerimi 
sunarım” Dedi. Ardından Gagavuzya 
Cumhurbaşkanı Vlah IRINA, Dr. Suat İ. 
GÜNSEL’e Gagavuzya’nın 25. Yıl anısına 
Onur Belgesi ve 25. Yıl Devlet Nişanı’nı 
takdim etti. Moldova basını YDÜ Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’e büyük ilgi 
gösterdi.

Üniversitesi’yle işbirliği çerçevesinde 
iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda 
eğitim verilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Oleg BUDZA 
ayrıca Moldova ve Gagavuzya 
gençlerine eğitim alanında yaptığı 
önemli katkılardan dolayı Dr. Suat İ. 
GÜNSEL’e Federasyonun özel onur 
belgesini takdim etti.

araştırmalar konusunda işbirliği 
üzerinde mutabakata varıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL’e Gaga-
vuzya ve Moldava temaslarında YDÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin 
SADIKOĞLU eşlik etti.

Moldova Cumhuriyeti Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Oleg BUDZA, Moldova ve 
Gagavuzya gençlerine eğitim alanında yaptığı önemli katkılardan dolayı 

Dr. Suat İ. GÜNSEL’e özel onur belgesi takdim etti.
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Yakın Doğu Üniversitesi, 
Macaristan’ı fethetti!
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Kermiya Metehan 
Yolu, Osman 
Örek Cad-
desi üzerinde yer 
alacak olan Genel 

Müdürlük Merkez Binası’nın temel 
atma törenine, Başbakan Hüseyin 
ÖZGÜRGÜN, Dışişleri Bakanı Tahsin 
ERTUĞRULOĞLU, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı Kemal DÜRÜST, Tu-
rizm ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU, 
Sağlık Bakanı Faiz SUCUOĞLU, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hamza Ersan SANER, Milletvekilleri, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, Girne 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre 
Günsel HASKASAP, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ümit HASSAN, Girne Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU, 
Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne 
Üniversitesi rektör yardımcıları, Near 
East Bank Genel Müdürü Selami 
KAÇAMAK, Near East Bank Genel 
Müdür Yardımcısı Enver HASKASAP, 
Near East Bank Yönetim Kurulu ile 
üyeleri, Yakın Doğu Bank personeli ve 
misafirler katıldı.

Kurulduğu günden itibaren yenilikçi, 
dürüst, güvenilir olma ilkeleri ile 
müşteri odaklı, kaliteli ve eksiksiz 
hizmet sunmaya önem veren Near 
East Bankası’nın ekonomik ve 
toplumsal hayata kalıcı değer katmak 
düşüncesi ile Genel Müdürlük Merkez 
Binası’nın temel atma töreninin 
gerçekleştirildi.

yapılacağı sergi salon, fitness 
salonu, 500 kişilik büyük bir yem-
ekhane, restoran, eğitim ve sunum 
odalarından oluşacağını anlattı.

Emeklilik, Sağlık ve Hayat 
Sigortası İşlemleri Hayata 
Geçirilecek
İlk olarak, bütün bankacılık sektörüne 
hizmet vermek amacıyla Near East 
Teknoloji şirketi kurulduğundan bah-
seden KAÇAMAK, ikinci olarak, Yakın 
Doğu Yatırım Şirketi’nin faaliyetleri 
çeşitlendirildiğini, son olarak da, 
emeklilik, sağlık ve hayat sigortası 
işlemlerini yapabilmesi için yeni 
şirketin yakında faaliyete geçeceğini 
belirti ve Genel Müdürlük binasının, 
halkımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu 
olmasını diledi.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: “Ül-
kemizde Güçlü Bir Ekonomi 
Yaratmak İçin Çalışıyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan 
S. GÜNSEL, temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada, güçlü ekonomi 
için sağlam bir finansal sistem ve 
altyapı gerektiğine dikkat çekerek, 
bu amaç doğrultusunda yıllar önce 
hedefledikleri güçlü bir finansal 
kurum yaratma hayallerinin gerçeğe 
dönüşmesinin gururunu yaşadıklarını 
söyledi.

Ülkemizde gerçekleştirilen her 
yatırımın bu toprakların geleceğine ve 
insanların yarınlarına büyük değerler 
katacağından söz eden Doç. Dr. GÜN-
SEL, “GÜNSEL Ailesi olarak bizler her 
zaman ülkemizin kalkınmasına daha 
da ileri gitmesine katkı sağlamaya 
çalıştık. İşte bu nedenledir ki biz tüm 
yatırımlarımızı ülkemize yapıyoruz” 
dedi.

Doç. Dr. GÜNSEL, eğitimde 
olduğu kadar, finansal alanda da 
gerçekleştirilen her büyüme hamles-
inin, bizi global anlamda daha üst 
noktalara taşıyacağını, dünya finans 
sistemiyle entegrasyon içerisinde 
olmanın Ada’mıza olan bakış açısını 
da olumlu yönde etkileyeceğine 
dikkat çekerek, “Temel amacımız 
ülkemizin her alanında yapacağımız 
yatırımların büyümesini, yeşermesini 
ve kökleşmesini sağlamaktır” 
şeklinde konuştu.

Doç. Dr. GÜNSEL: “Nitelikli 
Çalışanlarımız, Yaygın Şube 
Ağımız ve Şube Dışı Hizmet 
Kanallarımız İle Sorumluluk 
Alarak İlerlemeye Devam 
Edeceğiz”
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan GÜNSEL, sürekli gelişen ve iler-
leyen bankacılık sektörünün tüm yeni 
adımlarını halka sunmayı en önemli 
prensiplerinden biri haline getirdikler-
ini de vurgulayarak, yenilikçi ve 
üretken bakış açısını Near East Bank 
ile bankacılığa taşındığını söyledi. 

Başarının temelinde hiç durmadan 
büyümek ve ilerlemek olduğuna 
inandıklarına dikkat çeken Doç Dr. 
GÜNSEL, “Bu inancın bir sonucunda 
Near East Bank’ın 1996 yılında Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin içerisinde tek 
şube ile başlayan yolculuğu bugün 
15 şube ve 230 personele ulaşmıştır. 
Bu tutarlı ve sağlam büyümenin 
merkezinde, etkin insan kaynakları 
politikası ve sürekli yeniliklerle 
beslenen koşulsuz hizmet anlayışı 
vardır. Near East Bank 2012 yılında 

kurulduğu günden itibaren gelişimi ve 
büyümeyi amaç edinen Yakın Doğu 
grubunun bir yatırımına daha tanıklık 
etmenin gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Başbakan Özgürgün, bu 
topraklarda hayat bulan her yatırımın 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
vurulan bir mühür olduğunu, ifade 
ederek bunun zenginlik ve kalıcılık 

Bugün itibariyle Near 
East Bank’ın aktif 
büyüklüğü 800 milyon, 
mevduatları 700 mi-
lyon, canlı kredileri 460 
milyon ve öz kaynakları 
ise 66 milyon liraya 
ulaşmıştır.

9 Aralık’ta ülkemizin ilk 
yerli araba fabrikasının 
temelini atacağız.

Selami KAÇAMAK

Doç. Dr. İrfan .S. GÜNSEL

“

“

uğruna verilen mücadeleleri asla 
unutmayacaktır. Bizleri uzlaşma 
istememekle suçlayan ve suçlamaya 
çalışanlarına sesleniyorum. Biz 
uzlaşmaya değil, teslimiyete karşıyız.

Devletimize böylesi yatırımlarla 
hayat vermeye çalışan cesur iş 
adamlarına ve gruplarına desteğimiz 
bundandır. Ülkemizin başta ekonomik 
yönde olmak üzere her alanda 
kalkınmasını hedefleyen işbirliği 
ve çalışmalar, Anavatan Türkiye ile 
kurulan güçlü bağlar her geçen gün 
daha da güçlenmektedir. Birlik ve 
beraberliğimizi pekiştirerek ileriye 
umutla bakmalıyız. Eğitim, sağlık 
ve turizm sektörü yanında finans 
sektöründe de her geçen gün daha 
ileri bir konuma gelmek için bu 
çalışmalarını yoğunlaştırarak ileri 
götüren, hatta otomotiv sektöründe 
de ilerleme kaydeden Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne, Yakın Doğu ailesine 
ve Near East Bank merkez binasın 
temelini atarken, özelde Yakın Doğu 
Üniversitesi genelde de ülkemize 
hayırlı olmasını temenni eder, ülke 
geleceğine yaptığınız bu yatırımların 
devam edeceğine inanç belirtirim” 
dedi.

Konuşmaların ardından, Başbakan 
Hüseyin ÖZGÜRGÜN, Bakanlar, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü, 
Suat GÜNSEL, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S. GÜNSEL ve Near East Bank 
yetkilileri ile birlikte tören atma töreni 
için butona basılarak hafriyat alanına 
ilk harcın atılmasıyla sona erdi.

Selami KAÇAMAK: “Büyüyen 
Hacmimizle Ekonomiye Katkı 
Yapmaya Devam Edeceğiz”
Near East Bankası Genel Müdür’ü 
Selami KAÇAMAK törende yaptığı 
konuşmada, halkın güven ve 
desteğini alarak hızla büyüyen 
ve ülkemiz ekonomisinin önemli 
kurumlarından biri haline gelen Near 
East Bankası’nın, Genel Müdürlük 
binasının tamamlandığında, halka 
daha hızlı, daha güvenli, daha çok 
ve daha çağdaş bankacılık hizmeti 
verebileceklerini söyledi.

Banka Müdürü KAÇAMAK, 
müşterilerine sunduğu hizmetlerin 
kalite ve çeşitliliğinin artması, 
ihtiyaç duyulan kalifiye personel 
istihdamının yapılmasıyla, bankanın, 
daha etkin ve verimli bir organi-
zasyon yapısının temini için büyük ve 
çağdaş bir Genel Müdürlük binasına 
ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Near East Bank’ın aktif büyüklüğü, 
karlılık ve hizmet kalitesinde 
göstermiş olduğu yüksek perfor-
mansla, bankacılık sektöründe çok 
iyi bir konuma geldiğine dikkati çeken 
KAÇAMAK, bugün itibariyle, aktif 
büyüklüğün 800 milyon, mevduatların 
700 milyon, canlı kredilerin 460 
milyon, öz kaynakların ise 66 milyon 
liraya ulaştığını belirtti.

KAÇAMAK: “Her Nok-
tada Çağdaş Bankacılık 
Hizmetleri Vermeye Devam 
Edeceğiz”
Near East Banka şube sayısının 15’e 
ulaştığını belirten Selami KAÇAMAK,

Türkiye temsilciliğini açarak sadece 
ilkler konusunda adım atmamış, 
ayrıca Türkiye’de temsilcilik açma 
izni alan ve Türkiye temsilciliğini 
açan ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Bankası olmuştur. 2012 yılında 
Lefkoşa’da Dereboyu Caddesi’nde 
açılan şube ile önemli bir ivme 
kazanılmış, Near East Bank’ın her 
geçen gün büyüyen sermaye yapısı 
ve aktif büyüklüğü bugün 800 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca sigortacılık 
alanındaki yeniliklerle toplumumuzun 
geleceğine güven içinde baka-
bilmesi için yeni sigorta ürünlerini 
geliştirmiştir. Elementar, Sağlık 
ve Hayat Sigortalarının yanı sıra 
Bireysel Emeklilik sigorta ürünleri 
konusunda yapılan detaylı çalışmalar 
son aşamasına getirilmiştir. Kısa 
zaman içinde halkımızın hizmetine 
sunacağımızı bu ürünler ülkemizde 
sigorta alanında yeni bir dönemin 
başlangıcını simgelemektedirler” 
dedi.

Near East Bank genel müdür-
lük binasının tamamlandığında 
operasyonlarını daha teknolojik, 
altyapısı daha güçlü ve tüm 
ihtiyaçlara cevap verecek bir 
ortamda yöneterek daha da hızlı 
büyüyeceklerini dile getiren Doç. Dr. 
GÜNSEL, “Müşteri memnuniyetini her 
zaman yüksekte tutmak, teknolojik 
gelişimlere ve yeniliklere açık olarak 
en iyi kalitede hizmet sağlamak için 
tüm gücümüzle çalışacağız. Near 
East Bank olarak ülkeye, değerli 
müşterilerimize her zaman en iyiyi 
sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Otomobil Fabrikası’nın 
Temelleri Aralık Ayında 
Atılacak
Doç Dr. GÜNSEL, Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nin açılışının ardından ise 
bir başka hayalin gerçeğe dönüşeceği 
tarih olan 9 Aralık’ta ise ülkemizin 
ilk yerli araba fabrikasının temelini 
atılacağını da açıkladı.

Kıbrıs Türk otomotiv sanayisinin 
gelecek vizyonunu belirleyecek bu 
önemli adımla, ülkemizin ilk yerli oto-

Çağdaş Mimari Özelliklere 
Sahip Genel Merkez Binası 
6812m2 Alanı Kapsıyor
Near East Bank Genel Müdürlük 
Merkez binasının 6812m² arazi 
alanına sahip olacağını belirten Se-
lami KAÇAMAK, 8605m²’ bina yapısı 
ve 9 kattan oluşacak olan mimari 
özelliklere sahip binanın şeklinin ise 
dalgalı bir bayrak şeklinde olacağını 
söyledi.

KAÇAMAK, bina içerisinde; merkez 
arşiv, müşterilerin bilgi datasını 
saklayacak tam donanımlı data 
center, güvenli park yeri, dünya 
standartlarında merkezi kontrollü 
giriş ve çıkış mekanizmaları, ana 
kasalar ve müşterilere özel kiralık 
kasalar, ticari şube, lansmanların 

olduğunu vurguladı. ÖZGÜRGÜN, 
“Ülkesini seven, ülke insanına daha 
iyi hizmet vermek isteyen cesur 
yatırımcıları alkışlamak, desteklemek 
hepimizin görevidir” dedi.

Yakın Doğu Ailesi Eğitim, 
Sağlık Kültür ve Finans 
alanında Yatırım Şampiyonu
Yatırım şampiyonu Yakın Doğu 
ailesinin yatırım hızına yetişmekte 
zorlandığını dile getiren Başbakan

ÖZGÜRGÜN, bunu büyük bir zevk 
ve gururla dile getirdiğini belirterek 
şunları kaydetti: “Üç gün sonra Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 33. yıl 
dönümünü coşku ile kutlayacağız. 
Kıbrıs Türk halkı bugünlere 
ulaşıncaya kadar çok zor günlerden 
geçti. Bugün sahip olduğu egemen 
devleti ve özgür yaşadığı topraklar

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

Ülkemizin köklü ve güçlü bankalarından Near East Bank’ın Genel Müdürlük Merkez Binası’nın 
temel atma töreni Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN’nün katılımı ile yapıldı.
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“yakında açacağımız yeni 
şubelerle bu sayımızı daha 
yukarılara ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Adamızın her tarafına yayılmış 
olan ATM ve Poslarımızla, online 
internet bankacılığımızla, hayatın 
her noktasında, 7/24 esasıyla 
modern bankacılık hizmetlerini 
vatandaşımızın ayağına kadar 
götürmeyi amaçlıyoruz. Ülkemiz 
istihdamına bankamızın katkısı 
büyüktür.

Personel sayımız 230’a ulaşmıştır. 
İyi yetişmiş, çalışkan, güler 
yüzlü, müşteri odaklı personelimiz, 
sadece nicelik değil, niteliğiyle de 
Bankamızın en değerli servetidir” 
dedi.

Near East Bank 
Genel Müdürlük Merkez 

Binası’nın temeli atıldı

mobili olan GÜNSEL’in seri üretime 
geçeceğini belirten Doç. Dr. GÜNSEL, 
fabrika ile ülkemizin adını araba 
üreten ve ihraç eden ülkeler arasına 
sokacağını söyledi. 

Başbakan ÖZGÜRGÜN: “Ülke 
Ekonomisine Katkı Koyan Ce-
sur Yatırımcıları Alkışlamak 
Gerekiyor”
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN de 
törende yaptığı konuşmada, 
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Girne Üniversitesi 
Karakum Kampüsü’nde 
yer alan Dr. Suat 
GÜNSEL Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin açılış 

törenine; 3. Cumhurbaşkanı Derviş 
EROĞLU, İçişleri Bakanı Kutlu EVREN, 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal 
DÜRÜST, Ekonomi Bakanı Sunat ATUN, 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU, 
Sağlık Bakanı Faiz SUCUOĞLU, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza 
Ersan SANER, Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL, 
Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre 
Günsel HASKASAP, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan S. GÜNSEL, Yakın Doğu Üniversi-
tesi ve Girne Üniversitesi’nin rektör ve 
yardımcıları, devlet ve hükümet yetkilileri 
ile misafirler katıldı.

Toplum sağlığını korumak için düşük 
radyasyon içeren cihazların seçimi ve 
çeşitlendirilmesine yer verilen Dr. Suat 
GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve 
tek düşük dozla çalışan hastanesi olma 
özelliğini taşıyacak. Dörder katlı iki blok 
olarak tasarlanan ve 150 yatak kapasi-
tesine sahip hastane, uzman kadrosunun 
yanında, teknolojik donanımı ve fiziksel 
altyapısı ile de Girne halkına kendi 
bölgesinde, kaliteli acil tıp ve poliklinik 
hizmetleri sunacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ümit Hassan’ın mesajı:
Girne Üniversitesi Dr. SUAT GÜNSEL 
Tıp Fakültesi Hastanesi; öz-gücünle 
başarmanın anıtsal bir ifâdesi demek, 
Ülke’nin Dünya’daki yerinin tesçili 
doğrultusunda eşsiz yeni bir adım de-
mek, çok önemli bir akademik sağlık 
ivmesi kazanılması demek, 

hayatına olan katkıları ve yatırımlarını 
artırarak, büyük bir gururla ve azimle 
eğitim dünyasına daha nice değerler 
kazandırmaya, ülkeye hizmet etmeye 
devam edeceklerini ifade etti.

Adamızın sağlık alanında dünya 
standartlarının en üst çizgisinde bir ku-
ruma fazlasıyla layık olduğunu bildiklerini 
ifade eden Doç. Dr. GÜNSEL, bir yıl önce 
hastanenin temel atma töreninde ver-
dikleri sözleri tutmanın büyük mutluluğu 
ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Kıtaya 
adamızın damgasını vurmak, dünyaya 
örnek olmayı sürdürmenin, hem GÜNSEL 
ailesinin hem de tüm Yakın Doğu ve 
Girne Üniversitesi ailesinin en önemli 
hedeflerinden olduğunu vurgulayan Doç. 
Dr. GÜNSEL, Dr. Suat GÜNSEL Girne Üni-
versitesi Hastanesi’ni hayata geçirirken 
kendilerine yol gösterenin kökleşen 
eğitim birikimleri olduğundan söz etti.

“Kıbrıs Türk Halkı en iyiye en güzele 
layıktır” diyerek, Dr. Suat GÜNSEL Girne 
Üniversitesi Hastanesi’nin, modern 
ve tam donanımlı alt yapısı ile sadece 
Girne Bölgesi halkına değil, tüm Adaya 
ve hatta çevre ülkelere kaliteli sağlık 
hizmetleri sunmayı hedeflediğinin altını 
çizdi.

“Köklerimizin güçlenmesi, gelecek 
nesillere daha güçlü, daha güvenli 
bir gelecek bırakılması, ancak kalıcı 
eserlerle mümkün olabilir” diyen Doç. 
Dr. GÜNSEL, atalarımızın devletimizin 
varlığını ilan ettiği bu anlamlı günde, 
açılışını gerçekleştirdikleri Dr. Suat 
Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin 
bu eserlerden sadece bir tanesi olduğunu 
ancak kesinlikle sonuncusu olmayacağını 
belirtti.

Doç. Dr. GÜNSEL şöyle konuştu: “Dr. 
Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Has-
tanesi adını kardeş üniversite Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Dr. Suat 
GÜNSEL, nam-ı diğer Suat Hoca’dan, 
bir eğitimci ve köklerine, toprağına 
tarifsiz bir tutkuyla bağlı olan bir Kıbrıslı 
Türk’den alır Ülkesine, halkına, tarihsel 
değerlerine bağlılık ve aldığı mirası daha 
da zenginleştirmesine, gelecek nesillere 
daha zengin bir miras bırakmak her za-
man onun birincil sorumluluğu olmuştur. 
Bizler Üniversite hastanemize Dr. Suat 
GÜNSEL ismini verirken Suat Hoca’nın 
misyonunu ve gelecek nesillerimize 
aktaracağımız sorumluluğu da üstlenmiş 
olduk.”

Doç. Dr. GÜNSEL: “Yenilikçi ve 
Gelişimci Vizyonumuzla Ülke 
Ekonomisine Katkı Koyacağız”

Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI; “Hastanenin 
tam ve yarı steril alanlarda kurulmuş 
olan biri kalp ve damar cerrahisi 
yapılabilecek toplam 3 ameliyathanesi, 
çocuk, kalp ve damar cerrahisi, kardi-
yoloji ve genel yoğun bakım olmak üzere 
toplam 17 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi, 
kan bankası, sterilizasyon ve diyaliz 
üniteleri, acil servisi, biyokimya, mikrobi-
yoloji ve patoloji laboratuarları, radyoloji 
ve fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri, 
kalp merkezi, 20 polikliniği, beslenme 
ve diyetetik ve check-up merkezleri, özel 

ses izolasyonu yapılan 4 adet 120 kişilik 
dershanesi, 200 kişilik yemekhanesi, 
klinik eczanesi, normal ve soğuk hava 
depoları, çağrı merkezi ile hizmet 
verecektir” dedi.

Prof. Dr. BULAKBAŞI, düşük doz 
radyasyonla çalışan ilk hastane olarak, 
hastalara çekim sırasında minimum 
dozu verecek radyografik aygıtlar 
yanında, “sentetik MR görüntüleme 
yapabilen 3T MR görüntüleme sistemi, 
tek kalp atımında düşük doz çekim yapa-
bilen tomografi cihazı, 360 derece dönüş 
yapabilen çift kollu anjiyografi sistemi, 
dijital mamografi cihazı, dijital röntgen 
ve floroskopi sistemleri, ameliyathanede 
kullanılabilecek C kollu dijital radyografi

özel sektör işbirliği ile mümkün olduğunu 
vurgulayan SUCUOĞLU, Yakın Doğu 
Üniversitesi ve Girne Üniversiteleri 
fakültelerinin verdikleri sağlık hizmetinin 
kalitesinin yanısıra sağlık turizmind-
eki yerleri ile de gündeme gelmesi 
gerektiğine dikkat çekti. Bu anlamda 
Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nin önemini vurgulayan Bakan 
SUCUOĞLU, “Bugün ülkeye girdisi 2,5 
milyar dolara ulaşmış sağlık turizmi 
sektöründe tıp fakültelerimizin önemi 
çok büyüktür. Ayrıca, yabancı uyruklu 
insanlarımızın ve turistlerin yoğun olarak 
yaşadığı Girne bölgemizde böyle bir 
tıp fakültesi ve böyle kaliteli bir sağlık 
hizmeti büyük bir avantaj sağlayacaktır” 
dedi.

Bakan DÜRÜST: “Ülkeye Mühür 
Vuracak Bir Hizmet ve Yatırım 
Şaheseri”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal 
DÜRÜST, bir yıl önce temeli atılan böylesi 
bir şaheserin açılış töreninde bulun-
maktan duyduğu gurur ve mutluluğu 
dile getirerek başladığı konuşmasında, 
üniversitelerin teknoloji, bilim ve ilericilik 
alanında atmış oldukları adımların 
öneminin altını çizerek, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin bir zamanlar geri olduğu 
düşünülen sağlık alanında da artık ileriye 
gittiğini vurguladı.

sistemi, mobil dijital radyografi cihazı, 4 
boyutlu ve füzyon görüntü yapabilen ul-
trasonografi sistemleri ile tıpta her türlü 
tanısal ve radyolojik işlerin yapılacağının 
altını çizdi.

Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nde dünya standartlarında 
sağlık hizmeti vereceklerini altını çizen 
Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI, hastanenin 
tüm halka hayırlı olmasını dileyerek 
konuşmasını tamamladı.

Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU: 
“Sağlığın Tüm Alanlarında 
Kaliteli Hizmet Vereceğiz”
Girne Üniversitesi Rektörü İlkay 
SALİHOĞLU açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, günümüz teknolojilerini 
yansıtan modern cihazlarla donatılmış 
hastanenin güçlü kadrosu, uluslararası 
otoritede doktorları ve inovatif yüksek 
teknolojisi ile adamız turizminde en 
önde gelen Girne kentinde sağlığın tüm 
alanlarında hizmet vereceğini söyledi.

Büyük Kütüphane ve 600 Kişilik 
Yurt Temelleri Atılacak…
Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi’nin, 
GÜNSEL Ailesinin 38 yıllık eğitim 
deneyimi ile vücut bulduğuna dikkati 

Sağılığın ileriye gitmesi yolunda Dr. Suat 
GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi’nin 
çok önemli bir yatırım olduğuna vurgu 
yapan DÜRÜST, “Bu, altı çizilmesi ger-
eken, vurgulanması gereken ve bu adaya 
mühür vurmuş bir yatırımdır. Dolaysıyla 
ben halkımızın burada yapılan yatırımı 
dikkatle izlemesi ve ne anlam taşıdığına 
da çok dikkat etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bu hastane ile sağlık 
turizminin merkezi olan Girne’de sağlık 
hizmetleri açısından gereksinimlerin ne 
denli giderileceğinin bilinmesi gerekiyor. 
Özelde Girne’nin genelde ise Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin böyle bir hastaneye 
hem de tıp fakültesi hastanesine ne denli 
ihtiyacı olduğunun farkındalığı içerisinde 
olmalıyız. Bu hizmet sadece Girne 
Üniversitesi’ne yapılmış değildir, bu 
halka hizmet verecek olan bir yatırımdır. 
Bu ülkeye gelen ve sağlık hizmeti almak 

isteyen tüm insanlık alemine hizmet 
verecek olan önemli bir şaheserdir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin ve 
halkının artık bir Dr. Suat Günsel Girne 
Üniversitesi Hastanesi vardır” dedi.

3. Cumhurbaşkanı EROĞLU: 
“Tıp Alemindeki En Modern 
Cihazlar ve Araç Gereçlerle 
Donanımlı Böyle Bir Hastane 
Görmekten Gurur Duydum”
3. Cumhurbaşkanı Derviş EROĞLU 
törende yaptığı konuşmasında, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 33. kuruluş 
yıldönümünde bütün dünya devletlerinde 
görebilecek kadar önemli üniversitelere 
sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını 
ifade etti. Yıllar önce temellerini birlikte 
attıkları Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
bügün hayal ettiklerinden daha da çok

çeken Rektör Prof. Dr. SALİHOĞLU, 
hastane binası yapılırken akademik 
yapılarını geliştirdiklerini vurgulayarak 
“Dört fakülte, bir Yüksekokul, bir MYO, 
ve bir Enstitüde 14 programdan oluşan 
Üniversitemiz eğitim programlarını 
11 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 MYO ve 
1 Enstitü altında, Yüksek Öğretim 
Kurumu’ndan akredite edilen 39 pro-
grama çıkardık. Ayrıca iki de araştırma 
merkezi kurduk.

Bütün bunları yaparken liyakat 
sahibi Akademik Personel sayımızı 
yeterli düzeye ve öğrenci sayısını tüm 
programlarımızda eğitimi başlatacak 
sayıya çıkarmış bulunuyoruz” dedi.

Prof. Dr. SALİHOĞLU, Üniversitenin 
arazisinde Kıbrıs’ın ikinci büyük 
kütüphanesi ve kütüphane ile birlikte 
öğrencilerin barınabileceği, 600 kişilik 
standart öğrenci yurdunun temellerinin 
de atılacağını belirterek, üniversite ve 
hastane inşaatlarının tamamında başta 
Menteş Haskasap olmak üzere, emeği 
geçen herkese şükranlarını ve özel 
teşekkürlerini sundu.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL: 
“Halkımıza Layık Olduğu 
Hizmeti Sunacağız”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL ise, 15 
Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak 
başladığı konuşmasında, 33 yıl önce 
halkımızın büyük mücadelesi, güçlü 
duruşu ve özgürlük arzusu sonu-
cunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
doğduğunu ve güçlenerek büyümeye 
devam edeceğini söyledi.

Devletlerin gelişiminin ana damarının 
eğitim olduğunu beliren Doç. Dr. 
GÜNSEL, GÜNSEL Ailesi olarak eğitim 

büyüdüğünü hatırlatan 3. 
Cumhurbaşkanı EROĞLU, bugün açılışını 
yapmakta oldukları Dr. Suat GÜNSEL 
Girne Üniversitesi Hastanesi’nin tıp 
alemindeki en modern cihazlar ve araç 
gereçlerle donatılmış olmasını görmekten 
büyük gurur duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar ülkeye yapmış oldukları 
yatırımlar ve eğitim sektörünün 
gelişmesine koydukları önemli katkılar 
nedeniyle GÜNSEL ailesini kutlayan 
Eroğlu, “Hastaneler şifa yuvasıdır. 
Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti insanına olduğu kadar yabancı 
ülkelerden gelecek hastalara hizmet 
vermesini, şifa dağıtmasını temenni 
ediyorum. Bu hastanede yalnızca tedavi 
değil, aynı zamanda teşhisin de önemli 
olduğunu görüyorum. Tıbbın en modern

aletlerini ülkemize getiren ve halkımızın 
hizmetine sunan değerli dostumuza 
teşekkür etmek lazım. Ayrıca geçen sene 
temel atma töreninde bir sene içinde bu 
hastanenin devereye gireceği sözü ver-
ilen Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nin bugün açılışında beraber 
olmak bizi çok gururlandırıyor. İnşallah 
Sağlık Bakanlığı ile bu kurulan üniver-
siteler arasında yapılan anlaşmalar 
ve protokollerle de ülkemizde sağlık 
alanında işbirliğinin en iyisini görürüz” 
dedi.

Konuşmaların ardından Dr. Suat GÜNSEL 
Girne Üniversitesi Hastanesi’nin açılışı 
kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. 
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN, Cum-
huriyet Meclisi Başkanı Sibel SİBER ve 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı 
Ömer PAÇ’da açılış törenine gönderdikleri 
mesajlarda, hastanenin yapımında ve 
hizmete geçmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek, Dr. Suat GÜNSEL Girne 
Üniversitesi Hastanesi’nin Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını 
dilediler.

Açılış töreni kapsamında, Girne Üniver-
sitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 
ve Akademi Kıbrıs tarafından düzenlenen 
15 Temmuz Milletin Zaferi Sergisi de 
izlenmeye açıldı.

halk sağlığının uluslararası yüksek 
standartlarına çıkarılması demek 
ve her şeyden önemlisi, halkımızın 
mâneviyatının yeni bir güven temeli 
bulması demektir.

Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI: 
“Dünya Standartlarında Hizmet 
Verilecek”
Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniver-
sitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Nail BULAKBAŞI da törende yaptığı 
konuşmada, hastanenin Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
GÜNSEL’in ‘Ada da kıtalı gibi yaşamak’ 
felsefesinden hareketle, modern 
tıbbın gerektirdiği her türlü gerek-
sinimi karşılayacak şekilde planlanıp, 
donatıldığını söyledi.

Başhekim Prof. Dr. BULAKBAŞI, 
bölgedeki sayılı hastanelerden biri olacak 
olan Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’ni topluma kazandıran, kurucu 
rektörler Dr. Suat GÜNSEL ve Cemre 
Günsel HASKASAP olmak üzere tüm 
GÜNSEL ailesine şükran ve saygılarını 
sunarak, hastanenin teknik ve bilimsel 
özellikleri hakkında bilgi verdi.
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile 
entegre olacak biçimde ve yaklaşık 
15.000 m2 alanda, konuşlanan Dr. Suat 
GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi’nin 
yapılırken ortak hedeflerinin hasta, 
çalışanların sağlığı ve güvenliği olduğunu 
belirten Prof. Dr. BULAKBAŞI, bu amaçla 
akıllı hastane otomasyon sistemini 
kurduklarını söyledi.

Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nin toplam 150 yatak kapa-
sitesi ve yüksek teknolojik donanımı ile 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden 
sonra adada ki ikinci en büyük ve 
donanımlı hastane olduğunu belirten 

Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nde toplam 47 branşta, 208 
personel hizmet vereceğini vurgulayan 
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL, “Hastane-
mizde güçlü uzman kadromuzla ve üstün 
teknolojik donanımla öğrencilerimize de 
zengin eğitim ve araştırma imkanları 
sunacağız. Geleceğin teknolojisi olarak 
tanımlanan cihazlar ve modern alt yapı 
ile Acil Tıp ve tüm branşlarda ulusal 
ve uluslararası alanda örnek sağlık 
hizmetleri vereceğiz. Bu önemli eserde 
de hayat bulan yenilikçi ve gelişimci 
gelecek vizyonumuz ülkemizi sağlık, 
eğitim, bilimsel araştırmalar alanında 
üst seviyelere çıkarırken, giderek 
büyüyen ülke ekonomimize de büyük 
katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta kurulu en donanımlı ve en 
güvenli hastane olan Dr. Suat GÜN-
SEL Girne Üniversitesi Hastanesi’nin, 
düşük doz radyasyon parkuru ile sağlık 
alanında hem teknolojinin hem de 
hizmet kalitesinin sınırlarını zorladıklarını 
söyleyen Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, “Dr. 
Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi ülkemizde şifa 
dağıtan önemli bir sağlık kurumu 
olmanın yanında, Tıp Fakültesi kimliğiyle 
ve deneyimli akademik kadrosuyla 
araştırmacı, üretken, toplum sağlığını 
ön planda tutan nesiller yetiştirmeyi 
hedefleyen bir kurum olarak da ülkemize 
büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL, has-
tanenin yapım aşamasında emeği geçen 
herkese ve finansal destek sağlayan 
kuruluşlara teşekkürlerini sunarak, 
hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek 
Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi 
Hastanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan SUCUOĞLU: “Dr. Suat 
GÜNSEL Girne Üniversitesi Has-
tanesi, Girne Bölgesine ve Ül-
kemize Sağlık Alanında Büyük 
Bir Avantaj Sağlayacaktır”
Sağlık Bakanı Faiz SUCUOĞLU törende 
yaptığı konuşmada, bir yıl önce temel 
atma töreninde açılış sözü verilen. Suat 
Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 33. 
kuruluş yıldönümünde açılmasıyla bir 
imkansızın başarıldığını söyledi.

Sağlığın özellikle her ülkede olmazsa 
olmaz oldugunu ifade eden SUCUOĞLU, 
bir devletin en büyük ödevinin sağlık 
hizmeti vermek olduğunun altını çizdi. Bu 
ödevi yerine getirmenin ancak devlet ve 

Dr. Suat GÜNSEL 
Girne Üniversitesi 
Hastanesi hizmete girdi

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

Modern ve tam donanımlı alt yapısı ile Girne bölgesi halkına kaliteli sağlık hizmetleri sunacak olan 
Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya 
KOÇYİĞİT Yunus Emre Enstitüsünün 
düzenlediği “Türk Sineması Günleri” 
etkinliği kapsamında Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde sevenleriyle bir 
araya geldi. Etkinlik kapsamında 
Hülya KOÇYİĞİT’in ödüllü filmler-
inden “Susuz Yaz”, “Derman” ve 
“Kurbağalar” filmleri YDÜ İletişim 
Fakültesi’nde gösterime sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, YDÜ Büyük 
Kütüphane’de başlayan söyleşide 
Hülya KOÇYİĞİT kendisini sabırsızlıkla 
bekleyen sevenleri ile bir araya geldi. 
Sıcak ve samimi bir ortamda 

Etkinlik sonunda söz alan Lefkoşa Yu-
nus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin 
Şahin, Hülya KOÇYİĞİT’e teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, 
“KOÇYİĞİT’in filmlerinin yaşamdan 
kesitler sunduğunu, bizzat kendi 
çevresindeki gözlemleriyle bunu 
tecrübe ettiğini” belirterek Türk 
sinemasının bu bağlamdaki önemine 
vurgu yaptı.

Hayranlarının fotoğraf çekme 
isteklerini de geri çevirmeyen 
KOÇYİĞİT’e Yakın Doğu Üniversitesi 
Sinema Kulübü öğrencileri de çiçek 
takdim etti.

YDÜ Radyo, TV ve Sinema 
Bölümü Öğretim Elemanları 
KKTC Kent Jurisinde Aktif Görev 
Alıyor
Bölüm öğretim görevlileri Pelin AGOCUK, 
Emrah ÖZTÜRK ve Zeyde Yalıner ÖREK ile 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP bu 
yıl yine yüzlerce filmin değerlendirileceği 
uluslararası yarışmanın jurisinde görev 
alıyorlar.

ROFİFE Uluslararası Kısa Film Fes-
tivali Komite Başkanı Süreyya GÜR-
GAN tarafından yapılan açıklama 
ise şu şekildedir: “Uzun Bir Yolda 
“9. Rofife Rotary Kısa Film Festivali” 
Mersin’de Başlıyor. Yeni bir festivalin 
başlangıcındayız. Birlikte aylarca sürecek 
bir maraton, yeniden başlıyor. ROFİFE 
“Rotary Uluslararası Kısa Film Festi-
vali” bu yıl 9. kez ülkemizin en iyi Kısa 
Film Festivalleri arasında yerini bir kez 
daha alıyor. Mutluyuz ve ilk günkü kadar 
heyecanlıyız.”

gerçekleşen, moderatörlüğünü Radyo, 
TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi KASAP’ın yaptığı söyleşide 
katılımcılar Hülya KOÇYİĞİT’e Türk 
sineması ile ilgili sorular yönelttiler. 
Yöneltilen sorulara içtenlikle cevap 
veren Hülya KOÇYİĞİT, Türk Sineması 
ve yaşamından anıları hayranlarıyla 
paylaştı.

Bir hayranının sorusu üzerine; 
“mültecileri konu edinen yeni bir 
sinema filmi üzerinde çalıştığını” da 
söyleyen Hülya KOÇYİĞİT “mülteci 
konusunun dünyanın şu andaki en 
önemli sorunlarından biri olduğunu” 
söyledi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan 
Rofife Rotary Kısa Film Festivali 22- 25 
Mart 2017 Tarihleri arasında Mersin’de 
gerçekleşecek. Türkiye’nin en katılımcı, en 
paylaşımcı ve en demokratik film festivali 
olma iddiası ile yola çıkan Rofife Rotary 
Kısa Film Festivali her yıl olduğu gibi bu 
yıl da çok sayıda kısa filme ev sahipliği 
yapacak.

Üç yıldır KKTC jurisini oluşturmasında 
görev alan YDÜ İletişim Fakültesi, Radyo, 
TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Fevzi KASAP bu görevi büyük bir sevgi 
ve motivasyonla üstlendiklerini belir-
terek, genç sinemacıların emeklerinin 
değer görmesinde ve sinema sevgisinin 
yaygınlaşmasında görev almaktan onur 
duyduklarını belirti. Üç yıldır ana juriye 
temsilci gönderdiklerini de vurgulayan 
Doç. Dr. Fevzi KASAP, tam üç yıldır KKTC 
Kent Jurisi’nin oluşumunda Girne St. Hi-
larion Rotary Kulüp ile iş birliği yaptıklarını 
ve aynı zamanda ortak akademi 
çalışmaları yürüttüklerini de söyledi.

Yakın Doğu 
Üniversitesi, 
Yeşilçam’ın 
efsane ismi 

Hülya Koçyiğit’i 
ağırladı

Rofife Kısa Film 
Yarışması KKTC 

Jurisi YDÜ’lü 
akademisyenlerden 

oluşturuldu

yer alırken, Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 
Murat ALİHAN’ın repertuvarının ise; 
Romantik dönemden Çağdaş döneme 
ve içinde Anadolu ezgilerinin de 
bulunduğu eserlerden oluşmaktaydı. 
Çalışmalarına Yakın Doğu Üniver-
sitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği 
ABD öğretim görevlisi Dr. Erkan SÜLÜN 
ile lisans eğitiminden itibaren devam 
eden ALİHAN, Yakın Doğu Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın 
2016-2017 Güz Dönem Sonu Konser-
inde bölüm orkestrası ile Vivaldi’nin 2 
Gitar için konçertosunu seslendirmeye 
hazırlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans öğrencisi Murat ALİHAN, 
İstanbul Gitar Cafe’de bir resital verdi.

2000 yılında İstanbul sanat hayatında 
etkinliğine başlayan Gitar Cafe, ulusal 
basında haberlere konu olmasının yanı 
sıra uluslararası basında da New York 
Times gibi önemli medya organlarında 
kendisine yer buldu.

Gitar Cafe’de konser veren ünlü 
müzisyenler arasında Erkan OĞUR’dan 
Erdem SÖKMEN’e Carlo Domenico’dan 
Cenk ERDOĞAN’a kadar önemli isimler

Murat Alihan’dan 
Türkiye’de gitar resitali

Bilgi teknolojilerinden savunma 
sanayisine, çevre, yapı malzemeler-
inden inşaata, tekstilden otomotive, 
mobilya ve gıdaya kadar birçok farklı 
sektörü biraraya getiren MÜSİAD 
EXPO fuarına KKTC şemsiyesi 
altında katılan GÜNSEL’in Türkiye ve 
uluslararası katılımcılardan büyük 
ilgi gördü.

Bakan ALBAYRAK: “GÜN-
SEL, KKTC’de Nelerin 
Başarılabileceğini Dünyaya 
Göstermesi Bakımından Çok 
Önemli Bir Adım…”
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat ALBAYRAK’ın, 16. MÜSİAD 
EXPO ile eş zamanlı olarak CNR 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. 
KKTC Fuarı’nı ziyaret ederek GÜNSEL 
hakkında bilgi aldı. Bakan ALBAYRAK

GÜNSEL standında GÜNSEL’in 
teknik ve motor özellikleri hakkında 
detaylı bilgiler alan Bakan ALBAYRAK 
projenin çok heyecan verici olduğunu 
belirtti. Bakan ALBAYRAK ziyarette 
yaptığı konuşmasında “GÜNSEL, 
KKTC’de nelerin başarılabileceğini 
Dünya’ya göstermesi bakımından çok 
önemli bir adım olmuştur” dedi.

ÖZGÜRGÜN: “GÜNSEL, 
KKTC’nin Uluslararası Plat-
formda Tanıtılmasına Önemli 

Türkiye’nin ileri teknoloji üreten başta 
TÜBİTAK olmak üzere bu konuda 
lider kuruluşlarının ürettiği yüksek 
teknoloji ürünleriyle yer aldığı özel 
bölümde, ülkenin ilk yerli otomobili 
Günsel’in sergileniyor olmasının, 
KKTC’nin uluslararası platformda 
tanıtılmasına katkı yaptığını söyledi.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: 
“Fabrikanın Temeli 9 
Aralık’ta KKTC’de Atılacak”
Başbakan ÖZGÜRGÜN ile bakanlar

önemli fabrika, ülkemizin adını araba 
üreten ve ihraç eden ülkeler arasına 
sokacaktır. GÜNSEL fuarda KKTC’nin 
bilim, ekonomi, innovasyon ve 
teknoloji alanlarında geldiği noktayı 
gururla temsil etti. GÜNSEL bundan 
sonra da dünyanın dört bir yanında 
düzenlenecek KKTC tanıtım fuar ve 
etkinliklerinde ülkemizin simgesi 
ve gurur kaynağı olmaya devam 
edecektir” dedi.

ve basına bilgi veren Doç. Dr. 
İrfan GÜNSEL’, KKTC’nin ilk 
yerli otomobili GÜNSEL’i üretecek 
fabrikanın temellerinin 9 Aralık 
2016 tarihinde KKTC’de atılacağını 
açıkladı. Açıklamasında son olarak 
GÜNSEL’in bir yıl içinde yollarda 
olmasını planladıklarına dikkat çeken 
İrfan GÜNSEL’in, iki yıl içinde de seri 
üretime geçmeyi hedeflediklerinin 
altı çizildi. Doç. Dr. İrfan GÜNSEL 
“9 Aralık’ta ülkemizin ilk yerli araba 
fabrikasının temelini atarak 50 yıllık 
bir hayalin 8 yıllık çalışma sonu-
cunda gerçeğe dönüşüceğine tanıklık 
edeceğiz. Kıbrıs Türk otomotiv san-
ayinin gelecek vizyonunu belirleyecek 
bu önemli adımın heyecanını, 
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Ülkemizin ilk yerli otomobili olan 
GÜNSEL’in seri üretime geçeceği bu 

ÇAKMAK: “KKTC, Sağlık Turizmi 
Pazarından Hak Ettiği Payı 
Alabilecek”
Sistemin sağlık turistleri yanısıra, dok-
torlar ile daha kolay iletişime geçilebilm-
esini, etkin hasta takibi, tetkik gönderme 
gibi konularda çok büyük avantajlar 
sunduğunu vurgulayan Dünya Sağlık 
Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin 
ÇAKMAK, KKTC’nin bu sistem sayesinde 
Sağlık Turizmi pazarından hak ettiği payı 
alabileceğini söyledi.

SAVAŞAN: “Map2heal Sağlık 
Turizmi’nin Gelişmesi Yolunda 
Dönüm Noktası”
Dünya’da Sağlık Turizmi’nin gelişmesine 
büyük katkı yapacağına inanılan 
Map2heal sistemine YDÜ Hastanesi’nden 
sonra, Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniver-
sitesi Hastanesi’nin ve ardından da 
hazırlığını tamamlayan diğer özel sağlık 
kuruluşlarının akredite edilecek olmasının 

KKTC’de sağlık turizminin gelişmesi yol-
unda önemli bir dönüm noktası olduğuna 
işaret eden YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü 
Ahmet SAVAŞAN, bu sistem sayesinde 
Kuzey Kıbrıs’ın Dünya’nın her yerinden 
daha fazla turist hasta tarafından tercih 
edileceğini söyledi. Hastaların sistem ile 
bulundukları yerden gidecekleri şehirdeki 
doktorları ve hastaneleri online olarak 
seçebileceklerini belirten SAVAŞAN, 
hastaların sağlık sigortalarının nerede 
geçerli olduğunu görebileceklerini ve 
sorularına kendi dillerinde yanıt alabi-
leceklerini de sözlerine ekledi.

Katkıda Bulundu”
Türkiye ile KKTC Ekonomi Bakanlıkları 
işbirliğinde KKTC’deki sanayi, yüksek 
öğretim, turizm, inşaat, emlak 
sektörlerinin tanıtıldığı 1. KKTC Fuarı 
ve Tanıtım Günleri’nin açılışını yapan 
Başbakan Hüseyin ÖZGÜRGÜN’ün 
de, Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Sunat ATUN, Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Özdemir BEROVA ile Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU ile 
birlikte Günsel’in standını ziyaret 
etti ve YDÜ Kurucu Rektörü Dr. 
Suat GÜNSEL ile Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan GÜNSEL’le 
biraraya geldi. ÖZGÜRGÜN ziyarette 
yaptığı konuşmada, 20’den fazla 
ülkenin savunma bakanının, kuv-
vet komutanının bizzat katıldığı, 
aralarında Airbus, Boeing gibi 
dünya devi havayolu şirketi yanısıra 

Kısa bir süre önce Turizm ve Çevre 
Bakanı Fikri ATAOĞLU, Dünya Sağlık 
Turizmi Kurucu Başkanı Emin ÇAKMAK 
ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu 
Başkanı Ahmet SAVAŞAN’ın Ankara’da 
imzladığı ve KKTC’deki hekimler ile sağlık 
kuruluşlarının uluslararası platforumda 
tanınmasını sağlayacak Map2heal sistemi 
tarafından ilk olarak YDÜ Hastanesi ve 
hekimlerinin akredite edildiği Londra WTM 
fuarında dünyaya duyuruldu.

ATAOĞLU: “KKTC 87 Ülke’den 
Sağlık Turisti Alacak”
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; 
yüzseksen ülkeden elli binin üzerinde 
turizm profesyonelini biraraya getirerek 
WTM Uluslararası Turizm Fuarı’nda Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk olarak YDÜ 
Hastanesi ve hekimlerinin, 87 ülke, 148 
ofisi birbirine on-line bağlayan Map2heal 
sistemi tarafından akredite edildiğinin 
Dünya’ya duyurulduğu bildirildi.

ATAOĞLU: “Akredita-
syon İlk Olarak On Kuruluşa 
Genişletilecek”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) projesi olarak hayata 
geçirilen ve Dünya’da Sağlık Turizmi’nin 
gelişmesi için tarihi bir adım olarak 
nitelendirilen Map2heal sistemine 
KKTC’de ilk olarak YDÜ Hastanesi’nin 
akredite edildiğini söyleyen Turizm ve 
Çevre Bakanı ATAOĞLU, önümüzdeki 
haftalarda ona yakın tüp bebek merkezi 
ve özel hastanenin de sistem tarafından 
akredite edileceğinin müjdesini verdi. 
Dünya Sağlık Turizmi Kurucu Başkanı 
Emin ÇAKMAK’ın da katılımı ile KKTC’de 
gerçekleştirilecek törenle akredite edilecek 
sağlık kuruluşlarının Map2hel sistemine 
dahil edileceğini söyleyen ATAOĞLU, bu 
sayede KKTC’de Sağlık Turizmi’nin büyük 
bir ivme kazanacağına vurgu yaptı.

TC Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Albayrak, Dr. Günsel’i 
ziyaret etti

Tarihi 
Map2heal 
Anlaşması, 
Londra’da 
akredite edildi

KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL, açılışını TC Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın yaptığı, 100’den fazla ülkeyi İstanbul’da biraraya 

getiren 16. MÜSİAD EXPO fuarında ülkemizi tanıttı.
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Yakın Doğu 
Üniversitesi, Yakın 
Doğu Enstitüsü 
tarafından düzen-
lenen 2. Güvenlik 

Akademisi Sertifika Programı 
kapsamında Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi, Doç. Dr. Ahmet Kasım HAN 
“Milli Güvenlik Siyaseti ve Stratejisi” 
başlıklı bir seminer verdi.

Yakın Doğu Enstitüsü’nden verilen 
bilgiye göre güvenlik kavramının ve 
uygulamalarının tüm boyutlarıyla 
irdeleneceği ve toplamda 8 hafta 
sürecek Yakın Doğu Üniversitesi Yakın 
Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akademisi 
Sertifika Programı”’nda alanlarında 
uzman akademisyenler, karar 
alıcılar, politika yapıcılar, diplomatlar 
katılacaklar. Program her Cumartesi 
Saat 10:00’da Yakın Doğu Üniver-
sitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de 
gerçekleştirilecek.

KOLDAŞ: “Amacımız Her 
Konuyu Güvenlikleştirmek 
Değil Her Alanda Toplum-
sal Gelişim İçin Güvenli 
Ortamın Nasıl Yaratılacağını 
Tartışmak”
YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü 
tarafından yürütülen İkinci Güvenlik 
Akademisi’nin her hafta önemli 
uzmanlarla güvenliğin farklı boyutunu 
irdelediğinin altını çizen YDE Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, akademi-
nin temel amacının her konuyu ya 
da olayı güvenlik meselesi haline 
getirmekten ziyade tüm toplumsal 
alanların sağlıklı gelişimi için gerekli 
olan güvenlik altyapısını oluşturmak 
yönünde katılımcılarla birlikte 
sistematik değerlendirmeler yapmak 
olduğunu vurguladı. YDE Güvenlik 
Akademisi’nin ilkinde olduğu gibi bu 
programa da KKTC’nin saygın kurum 
ve kuruluşlarından, sivil toplum 
örgütlerinden ve akademisyenlerin-
den önemli bir katılımın olmasından 
büyük memnuniyet duyduklarıunı 
kaydeden Koldaş bu katılımın

Dolayısıyla güvenlik evet aldatıcıdır 
ama son derece önemlidir ve bunun 
ötesinde pratik hayatta anlamlı ve bir 
gerçekliği olan kavramdır” dedi.

“Milli Güvenlik Siyaseti En-
tegre Bir Anlayışı Gerektirir”
Konuşmasında Milli Güvenlik Siyaseti 
konusunda değerlendirmelerde 
bulunan Doç. Dr. HAN, “Milli güvenlik 
siyaseti ya da ulusal güvenlik 
dediğimizde, ulusun yaşam kalitesini 
yani ana veya esas olarak özünde 
ekonomik durumunu, siyasal 
bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü 
dış tehditlere karşı korumasına yöne-
lik olarak caydırıcı bir ulusal kapasite 
ve elverişli bir ulusal ortam yaratma-
ya yönelik ulusal düzeyde yürütülen 
entegre savunma ve güvenlik 
politikalarının tamamıdır. Yani bir 
bakanlık da değil bu bahsetiğimiz, 
ulusal düzeyde savunma ve güvenlik, 
dış ve güvenlik siyaseti buna ulusal 
güvenlik diyoruz” dedi.

Programın soru cevap bölümünden 
sonra Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, Doç. Dr. 
Ahmet Kasım HAN’a teşekkür belgesi 
takdim etti.

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan
SARACOĞLU “Atatürk’ün Sanata Verdiği 
Değer” adlı konuşmasında Atatürk`ün 
hümanist niteliğinden bahsederek bu 
özelliğinden dolayı onun sanatçı kişiliğini 
simgelediğini belirtti.Ayrıca SARACOĞLU, 
Atatürk`ün kendi kişiliğinde sanatın 
ulusal ve evrensel yönlerini toplamış 
olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğrencisi Akın SARIKAYA 
“Mustafa Kemal Bir Tutkudur”, Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Nejla GÖZE 
“Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” adlı 
şiirlerini okudu.

Okunan şiirlerin ardından Sosyal Bilg-
iler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yiğit 
KAVRAR`ın hazırladığı “Atatürk” temalı 
slayt gösterisi gerçekleştirildi.
Programın sonunda Türkçe Öğretmenliği 
Bölümü öğrencilerinden İsmail TAMER 
“Kıbrıs`ta Atatürk”, Merve ELİHOŞ ise 
“Vatan ve Mustafa Kemal” adlı şiirleri 
seslendirdiler.

Güvenlik Akademisi sonuç rapo-
runa yansıyacak değerlendirmelerin 
içeriksel zenginliğine de önemli katkı 
koyacağına inandıklarını ifade etti.

HAN: “Güvenlik Aldatıcı ve 
Paradoksaldır, Ama Son 
Derece de Önemlidir”
Güvenlik içinde olmanın kabaca 
tehditlere karşı korunuyor olmak 
manasına geldiğini ifade eden Doç. 
Dr. Ahmet Kasım HAN “Güvenli 
olduğunuza inandığınız anda 
hangi bakımlardan tehditlerden 
uzak kalmak istiyorsanız onlardan 
uzak durabildiğiniz bir ortamınız 
mevcut demektir. Ancak mesele-
nin kendi mantığı içerisinde de 
bir paradoks var. Zira güvenlikli 
hale gelebilmek için yaptıklarınız 
aynı anda ortamı güvenliksiz hale 
getirebiliyor. Bu bir tuzak. Bir başka 
tuzak da neyin güvenlik tehdidi 
oluşturup oluşturmadığı meselesinin 
kendi içerisinde problemli bir saha 
oluşturmasıdır. Zira burda insanların 
algıları ve yanlış algıları rol oynuyor. 
Bir diğer önemli konu da güvenliğin 
aldatıcı bir kavram olmasıdır. Güven-
lik aldatıcı bir kavram olabilir ama 
bu güvenliğin sizi ilgilendiren önemli 
bir mesele olduğunu ve güvenliğin 
son derece kritik, devletler açısından 
yaşamsal tehdit oluşturan bir takım 
tehditlerin bertaraf edilmesiyle 
yakından ilişkili bir kavram olduğunu, 
güvenlik yaratmanın bu bakımdan 
devletin en önemli faaliyetlerinden bir 
tanesi olduğunu değiştirmez. 

YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4`te 
gerçekleştirilen tören 09.05`te saygı 
duruşu ve ardından İstiklal Marşı`nın 
okunmasıyla başladı. Program Atatürk 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin UZUNBOYLU`nun günün anlam 
ve önemine ilişkin konuşmasından 
sonra Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih 
Öğretmenliği ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal 
ÖZKUL konuşmasında Mustafa Kemal 
Atatürk`ün ölümünün ilk gününden 
itibaren gerek Türk toplumu üzerinde 
gerekse dünya devletlerinde büyük bir 
yankı uyandırdığından söz etti.

ÖZKUL, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’e 
ne kadar bağlı olduğunu ifade ederek 
Atatürk`ün eğitim alanında yapmış 
olduğu yeniliklerin geleceğin öğretmen 
adayları tarafından örnek alınarak hayata 
geçirilmesindeki önemi vurguladı.

Anma töreni Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğrencisi İzel ÇANLI`nın “Mustafa 
Kemal`e Giden Yol” adlı şiirini okumasıyla 
devam etti. Daha sonra Fen-Edebiyat 

“Milli güvenlik 
siyaseti entegre 
bir anlayış 
gerektirir” Atatürk`ü 

Anma Töreni 
düzenlendi

düşüncesine dayanmakta, devlet ile 
din arasına keskin çizgiler çekmek 
istemektedir” dedi.

CANATAN: “ancak bugün Fransa 
hariç hiç bir ülkede bu anlamda bir 
laisizm söz konusu değildir. Siyaset, 
bir değerler siyaseti olmak zorundadır 
ve bu bakımdan Müslüman ülkelerde 
de din ile siyaset arasında etkileşim 
olması kaçınılmazdır. İslam, somut bir 
devlet modeli sunmaz, ama seçim, 
beyat, danışma/katılım ve hukukun 
üstünlüğü (adalet) gibi ilkelerle siyasete 
ve devlete yön verir.”

Konferansa fakültenin dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ ve fakülte 
hocaları ile öğrencileri başta olmak 
üzere katılımcılar tarafından ilgiyle 
dinlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Türkiye’nin tanınan 
sosyologlarından, Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. 
Dr. Kadir CANATAN’ı misafir etti. “İslam 
ve Siyaset” konulu bir sunum yapan 
Prof. Dr. CANATAN; “İslam-siyaset 
ilişkisi” hem İslam’ı hem de siyaseti 
konuşmayı gerektiriyor. Siyaset, bir güç 
mekanizmasıdır ve denetlenmeyen güç 
tehlikelidir. İslam, bir ilkeler ve değerler 
nizamı olarak siyaset dahil hayatın her 
alanını düzenler. Bu bakımdan siyaset, 
dinin dışında özerk bir alan değildir” 
dedi.

Hristiyanlığın olumsuz tarihsel 
tecrübesi (Teokrasi) ve İslam’ın 
tarihsel olarak seçim ve beyata dayalı 
hilafetten saltanata geçmiş olması, din 
ve siyaset ilişkisine gölge düşürmüş ve 
bu durum laisizmi gündeme getirmiştir 
diyen CANATAN, Laisizm, iki özerk alan 

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

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü 
Güvenlik Akademisi Sertifika Programı’nda konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Yakın Doğu Üniver-
sitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi 

katkılarıyla düzenlenen törenle anıldı.

YDÜ İlahiyat Fakültesi, 
Prof. Dr. Kadir Canatan’ı ağırladı
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans 
Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencileri 
Cadılar Bayramı’nda hünerlerini sergiledi.

YDÜ İletişim Fakültesi’ne bağlı olarak 
yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Önlisans Bölümü öğrencileri, 
bölüm koordinatörü Uzman Yeşim Üstün 
AKSOY’un başkanlığında cadılar bayramı 
kutlamalarında “Cadı Makyajı” temalı 
etkinliği düzenledi.

Dereboyu caddesinde yer alan uygulamalı 
makyaj etkinliğinde 7’den 70’e her yaş 
grubundan katılımcıya biribirinden farklı 
seçenekler ile tasarlanan yüz ve el 
makyajı uygulamaları yapıldı.

Cadılar bayramı eğlencelerine katılan 
halkın, yoğun ilgi gösterdiği Saç Bakımı 
ve Güzellik Hizmetleri Bölümü standında, 
öğrenciler teorik olarak öğrendikleri bilg-
ileri pratiğe dökme imkanı buldular.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte 
onbeş öğrenci ve dört öğretim elemanı 
görev alarak, özel tasarım yüz maskesi 
uygulamalarını farklı makyaj teknikleriyle 
gerçekleştirdiler. Gecede, İletişim Fakültesi 
Radyo-TV ve Sinema Bölümü öğrencileri 
de Yakın Doğu Tv adına çekim yaparak 
uygulama süreçlerini görüntüleyerek 
belgelediler.

YDÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı ise; içinde 
barındırdığı farklı disiplinler ve uygulama 
alanlarıyla, öğrencilere pratik yapma 
alanları sağlayıp, takım ruhunun da 
geliştirilmesine yardımcı olmayı hedefl-
ediklerini vurguladı.

Cadılar bayramında 
hünerlerini sergilediler

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

Yakın Doğu Üniversitesi 
öğrencileri ikincilikle döndü!

İletişim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 
söyleşide YAVUZASLAN’a bir çok soru yöneltildi. 
Öğrencilerin geleceğe ışık tuttuğunu dile getirerek 
“iyi bir dünya inşa etmek sizin elinizde. Siz geleceğin 
gazetecileri, diplomatları, sosyologları, öğretmenleri, 
mühendisleri olacaksınız. Sizlerle bir arada olmak 
ve sohbet etmek benim için büyük önem taşıyor.” 
diyerek öğrencilerle umut dolu sözlerini paylaştı.

Söyleşi sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. 
Gökçe KEÇECİ Gazeteci Güngör YAVUZASLAN’a 
gerçekleştirmiş olduğu söyleşiden dolayı teşekkür 
belgesi takdim etti. YAVUZASLAN’da Keçeci’ye kendi 
kaleme aldığı “Yükümüz Aşk” kitabını hediye etti. 
Programın sonunda Salonda bulunan öğrencilerle 
birlikte anı fotoğrafı çekildi ve söyleşi sona erdi.

faktörünün belirlenmesi hakkında sunduğu pro-
jenin ikinci olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlk 
Beslenme Genetiği Projesi…
Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi’nde (DESAM) gerçekleştirilen 
ve proje danışmanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN’in yaptığı proje, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde nutrigenetik 
(beslenme genetiği) alanında yapılan ilk bilimsel 
proje olma özelliğini taşıyor.

Hazırlanan projede, bilimsel gerçeklik ve 
hastalıklar üzerindeki etkisi kanıtlanan ACE 
D/I gibi polimofizmlerinin, hastalıkların ön 
tanısına girmeleri ile önce klinisyene, daha 
sonraki aşamalarda ise kişinin sağlıklı ve ka-
liteli beslenmesini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca 
beslenme uzmanına yardımcı olması için projenin 
genişletilerek hayata geçirilmesi planlanıyor.

yapılacak olanlar ve orta doğunun sosyolojik durumu 
ile ilgili bilgiler verdi. YAVUZASLAN, Gazetecilik 
ve Medyanın ayrı düşünülemeyeceğini ve iç içe 
olduğunu sosyal medya ile birlikte gazetecilik ve 
medyanın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti. 
Medyanın gazetecilik bağlamında mesleki anlamda 
oluşturulan haberleri ve eserleri en iyi şekilde ileten 
bir araç olarak kullanılmasının gerekliliğinden 
bahsetti.

Daha sonra Orta Doğu’da gazetecilik mesleğinin 
zorluklarına değinen YAVUZASLAN öncelikle görev 
aldığı sıcak bölgelerin fotoğraf ve videolar ile 
destekleyip öğrencilere sundu. Bununla beraber 
savaş koşullarında yaşama şartlarının ne kadar zor 
olduğunu vurguladı. Günümüz dünyasıyla ortadoğuyu 
anlatan YAVUZASLAN mültecilerin hergeçen gün 
sayılarının arttığından söz etti.

Ankara’da gerçekleştirilen “Başkent Üniversitesi 
II. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyumu”’nda, 
Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü III. dönem lisans öğrencileri İrem TUFAN 
ve Dündar Buğra TELLİ’nin, “ACE D/I polimorfi-
zimlerinin Kıbrıs Türk Popülasyonu’ndaki genotipik 
dağılımı ve metabolik hastalıklarındaki risk 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 
İletişim Günleri çerçevesinde “Medya ve Gazetecilik” 
söyleşisi gerçekleştirildi. Türkçe Konuşan Ülkeler 
Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı 
Güngör YAVUZASLAN “Medya ve Gazetecilik” 
söyleşisinde Ortadoğu’da yaşadıklarından örnekler 
de paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu 
Salon’da gerçekleşen söyleşiye, İletişim Fakültesi 
Dekanı Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Öğrt. Üy. Doç. Dr. Hüseyin IŞIKSAL, 
İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve kalabalık 
öğrenci grubu büyük ilgi gösterdi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler 
Derneği Genel Başkanı Güngör YAVUZASLAN 
söyleşide, Gazetecilik mesleğini icra etmek adına

Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü lisans öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde beslenme genetiği alanında 
yaptığı proje, Beslenme ve Diyetetik alanındaki 
gelişmelerin tartışıldığı “Başkent Üniversitesi II. 
Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kolokyum”unda 
ikinci oldu.

İletişim Fakültesi’nde 
“Medya ve Gazetecilik” masaya 

yatırıldı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NİN KONUĞU, 
TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER ULUSLARARASI GAZETECİLER DERNEĞİ
GENEL BAŞKANI GÜNGÖR YAVUZASLAN OLDU.

Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Per-
sonelin Yükseltme ve Atanma Komisyonu 
Toplantısı Aralık ayının 2. haftasında 
yapılacaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde en az bir 
yıl görev almış tam zamanlı Akademik 
Personel “Yardımcı Doçent”, “Doçent” 
ve “Profesör” unvanlarına Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’nin koşullarına uygun 
olarak hazırlanmış başvuru dosyalarını (5 
adet dosya) en geç 2 Aralık 2016 Cuma 
gününe kadar Komisyon Üyeleri’ne tek tek 
teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: https://neu.edu.tr/
akademik-personelin-yukseltilme-ve-
atanma-komisyonuna-basvuracak-
tum-ogretim-elemanlarinin-dikkatine-
2/?lang=tr 

Akademik Persone-
lin Yükseltilme ve 

Atanma Komisyonu’na 
Başvuracak Tüm 

Öğretim Elemanları’nın 
Dikkatine
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Yakın Doğu Üniversitesi ile Dokuz 
Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinin 
yürüttüğü ortak proje kapsamında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 
düzenlenen “Zemin Mekaniği ve 
Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal 
Kongresi’ne YDÜ iki bildiri ile katıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, YDÜ Deprem ve Zemin 
Araştırma ve Değerlendirme Merkezi 
Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği öğretim üyesi ve Petrol 
ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 
Öğrt. Üy. Prof. Dr. Cavit ATALAR ile 
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 
Öğretim görevlisi, Deprem ve Zemin 
Araştırma ve Değerlendirme Merkezi 
yönetim kurulu üyesi Hilmi DİNDAR 
ile “Zemin Mekaniği ve Geoteknik 
Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi’nde 
temsil ettiler.

Prof. Dr. Cavit ATALAR ile Öğrt. Görv. 
Hilmi DİNDAR ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Deprem Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi (DAUM) yönetim kurulu 
üyesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AK-
GÜN, DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi personeli Uzman 
Özkan Cevdet ÖZDAĞ, 

ler irdelendiğinde, zemin yüzeyine 
en yakın akustik empedans farklılığı 
gözlenen tabakalar için (5-5,5 Hz) 
suya doygun zaman aralığı için 
(26.12.2015) genlik değerlerinin 
göreceli olarak düştüğü gözlenmiştir. 
Bu durum zemin yüzeyine yakın 
tabakalar arasında düşük hızlı bir 
zonun varlığına işarettir ve zemin 
yüzeyinin suya doyması yani S-Dalga 
Hızının düşmesi ile bu empedans 
farklı azalmıştır. Buna bağlı olarak 
genlik değeri ilgili yerel maksimumda 
azalmıştır. Ayrıca yaklaşık 2 Hz 
civarında gözlenen yerel maksimum 
için ise genlik değerlerinin suya 
doygun zaman aralığı için arttığı 
izlenmektedir. Bu durum yağışlar 
ile gelen suyun zemin içerisindeki 
boşluklarda ilerleyerek bu de-
rinliklerdeki empedansı arttırdığı 
şeklinde yorumlanmıştır.

Bu kapsamda istasyon lokasy-
onu için 2015 yılının en yağışlı 
zamanı ile 2016 yılının en kurak 
zamanlarından birer örnek alınarak 
bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Veri 
değerlendirme aşamaları sonrasında 
elde edilen QTS spektrumları 
incelendiğinde özellikle zemin 
yüzeyine yakın kesimlerde (> 1 Hz) 
spektrumlarda genlik değerlerinde 
bazı değişimler saptanmıştır.

kan ve lenf dolaşımını arttırarak ödem 
oluşmasını azaltıyor.

Katılımcılara Uluslararası Serti-
fika Verildi
Düzenlenen Kinezyo Bantlama kursu 
sonunda katılımcılara uluslarası alanda 
geçerliliği olan sertifikalar verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları, Anabili Dalı başkanı Prof. 
Dr. Finn RASMUSSEN kurs sonunda 
katılımcılara sertifikalarını takdim ederken 
yaptığı açıklamada, uluslararası sertifi-
kasyonu bulunan bu kursun ev sahipliğini 
üstlenmenin önemini vurgulayarak yeni 
tedavi seçeneklerinin hastaların iyleşme 
sürecinde etkili olacağını söyledi.

Solunum ve Kalp Hastalarında 
da Kullanılabiliyor
Yakın Doğu Üniversitesi Kardiyopulmoner 
Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlusu Uzm. 
Fzt. Şahveren ÇAKARTAŞ da, kas iskelet 
sistemi problemleri, nörolojik ve pediatrik 
hastaların tedavisi, mekanik ve fonksiy-
onel bozuklukların düzeltilmesi sırasında 
kullanılabilecek tekniklere yardımcı olan 
ve fizyoterapistler tarafından gerek klinik-
te gerekse performansın devam ettirilm-
esinde ve yaralanmaların önlenmesinde 
kullanılan kinezyo bantlama tekniğinin 
solunum hastaları ile kalp hastalarında da 
uygulanabileceğini belirtti.

DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik 
Mühendisliği anabilim dalı yüksek
lisans öğrencileri Yaprak İPEK ve Eren 
ŞAHİN “Zemin Fiziksel Özelliklerinin 
Mevsimsel Değişimlerinin Belirlen-
mesi : KKTC/Lefkoşa Örneği” isimli 
sözlü bildiride şu sonuçlara vardılar;

Bu çalışma kapsamında Yakın Doğu 
Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi ortaklığında, zeminin fiziksel 
özelliklerini ve bölgesel depremleri 
incelemek amacıyla kurulan NEUB 
zayıf yer hareketi istasyonu verileri 
kullanılarak zemininin fiziksel özel-
liklerinin mevsimsel bazlı değişimleri 
incelenmiştir. Çalışma, Yakın Doğu 
Üniversitesinde kurulu bulunan NEUB 
zayıf yer hareketi istasyon gürültü 
verilerinin 26.12.2015 ve 26.08.2016 
tarihleri için Nakamura tekniğine 
uygun değerlendirilip, QTS’lerin 
hazırlanması ve yorumlanması 
esasına dayanmaktadır. Mikrotremor 
çalışmalarında ölçüm işlemi, anlık 
değil bir süreçtir. Ancak o zaman 
kestirilen parametreler mühendislik 
olarak bir anlam ifade eder ve ait 
olduğu zemini temsil eder. Mik-
rotremor ölçümlerinin mevsimsel 
meteorolojik koşullara duyarlılığının 
da değerlendirmede ve yorumlamada 
dikkate alınması şarttır. Bu değişim-

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen, uluslararası 
kurs eğitmenleri Prof. Dr. Gül Baltacı 
ve Prof. Dr. Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ 
tarafından verilen ve 19 fizyoterapistin 
katıldığı KT-1 ve KT-2 kurslar başarıyla 
tamamlandı.

Toplam eğitim süresi 16 saat olan kursun 
ilk 8 saatinde (KT1) temel KinesioTaping 
konsepti hakkında bilgilendirme ve kas 
tekniklerini içeren eğitimler verildi. Kursun 
ikinci 8 saatinde (KT2) ise mekanik, 
space, lenfatik ve dolaşımsal, fonksiyonel, 
fasya, ligament ve tendonkoreksiyon 
yöntemlerini içeren eğimtimler verildi. Her 
iki eğitimde yer alan tüm teknikler vaka 
tartışmaları ile desteklendirildi.

Yaklaşık 25 yıldır spor yaralanmaları, ağrı 
tedavisi ve fizik tedavi alanında kullanılan 
bir yöntem olan Kinezyo bantlama yöntemi 
vücutta kas ve eklemleri destekleyerek 
vücudun doğal iyileşme mekanizmasını 
hızlandırıyor. Kinezyo bantlama 
uygulamaları ağrı çeken kişiler için uygun 
bir alternatif yöntemidir.

Temel olarak sinir sistemi, kas iskelet 
sistemi ve dolaşım sistemi üzerinde etki 
eden Kinezyo yöntemi özellikle sabah 
yorgunluğu, halsizlik ve yaygın ağrı ile 
seyreden kas romatizmalarında da fayda 
sağlıyor. Yöntem, kasların çok fazla 
kasılmasını ve gerilmesini önleyerek, 

Yakın Doğu Üniversitesi, 
Erzurum’da temsil edildi

YDÜ Hastanesi, 
Uluslarası Kinezyo 
Bantlama Kursu’na 

ev sahipliği yaptı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları, 
Anabilim Dalı, özellikle sportif yaralanmaları, ortopedik 
ve nörolojik hastalıkları tedavi etmek için uygulanan 

Uluslararası Kinezyo Bantlama kursuna ev sahipliği yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
Eylül ve Ekim ayları içerisinde 
uluslararası iki ayrı konferansta 
temsil edildi.

İlk olarak 16-17 Eylül 2016 tari-
hinde İtalya’nın başkenti Roma’da 
tamamlanan ‘International Confer-
ence on Sustainable Development 
4th ICSD 2016’ isimli konferan-
sta Yrd. Doç. Dr. Buket ASİLSOY, 
“Evaluation of Environmental 
Worldview from the Perspectives 
of Undergraduate Students in N. 
Cyprus” başlıklı çalışmanın sunu-
munu gerçekleştirdi.

Yrd. Doç. Dr. Buket ASİLSOY, Selin 
LALECİ (BSc), Sinem YILDIRIM 
(BSc), Dr. Kozan UZUNOĞLU, Doç. 
Dr. Özge Özden FULLER ortak 
çalışması olarak hazırlanan bildiri 

YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ; Fakülte 
olarak öğretim elemanlarımızın 
uluslararası başarılarından gurur 
duyuyoruz. Yüksek öğrenci sayımız, 
genç ve dinamik kadro ve üniver-
sitemizin desteği ile daha üretken 
bir sürece girdik. Akademik alan 
açısından da büyüyen gücümüzle 
daha ön plana çıktık. Başta; Yrd. 
Doç. Dr. Buket ASİLSOY olmak 
üzere tüm arkadaşlarımı kutlarım” 
dedi.

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özge Özden FULLER ise 
ortak bilimsel çalışmaların Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin uluslararası 
temsiliyetine katkı koymak yanında 
genç akademisyenlerin bağlı 
bulundukları anabilim dallarında 
kendilerini geliştirmelerine 
olanak sağladığını belirtti. FULLER; 
Üniversite yönetimine ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanlığı’na uluslararası 
bilimsel araştırma ve etkinliklere 
göstermekte oldukları destekten 
ötürü teşekkürlerini bildirdi.

ayrıca, Web Of Science‘ta taranan 
‘European Journal of Sustain-
able Development’ isimli dergide 
basılmak üzere seçildi.

İkinci olarak 13-15 Ekim tarihler-
inde İstanbul’da yapılan ‘‘Interna-
tional Conference on Sustainable 
Built Environment’’ isimli konferan-
sta “Ecological Citizenship as the 
New Dimension of the Ecological 
City: A Survey Study in Fama-
gusta, N. Cyprus” başlıklı bildirinin 
sunumu yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Buket 
ASİLSOY ve Prof. Dr. Derya OKTAY 
tarafından hazırlanan bildiri, yoğun 
bir katılımla gerçekleştirilen kon-
feransta akademisyenlerle ve yapı 
sektöründen seçkin katılımcılarla 
paylaşıldı.

Mimarlık Fakültesi iki ayrı 
uluslararası konferansta 
temsil edildi

göstermek adına üzerinde mesaj veren bir 
de kule yapıldı.

Yakın Doğu Koleji gönüllü öğrenciler 
tarafından, “Zorbalık nedir?”, “Nasıl 
bir duygudur?” sorularının cevaplarının 
arandığı anlamlı etkinlikte öğrenciler 
tarafından toplanan deyimlerin okunması 
ve posterleştirdikleri resimlerin serg-
ilenmesi de büyük ilgi gördü. Etkinlik 
kapsamında gün boyunca zorbalığa karşı 
şarkılar dinlendi.

Yakın Doğu Koleji İngilizce Bölümü 
tarafından, öğrencilere zorbalığa karşı 
olmanın anlamını ve önemini kavratma 
amacıyla her yıl Kasım ayının son 
haftası düzenlenen “Zorbalığa Hayır” 
etkinliği bu yılda 6. ve 7. sınıf öğrencileri, 
öğretmenleri ve idarecilerin katılımıyla 
düzenlendi. Herkesin mavi ve pembe 
kıyafetler giyerek katıldığı etkinlikte, 
bütün öğrenciler, ele ele tutuşup barışın 
simgesini fotoğraflaştırdı. Öğrencilerin 
şiirler okuyarak hazırladıkları skeçleri 
sunduğu etkinlikte, birlikteliğin gücünü 

“Zorbalığa Hayır” dediler
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Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümran Dal YILMAZ ile 

Dr. Ganna POLA 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi’ne 
panelist olarak katıldı.

AKADEMİK 18 KASIM 2016 CUMA 11Y A K I N  D O Ğ U  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Doç. Dr. Ümran Dal YILMAZ “Hasta 
Güvenliği ve Ameliyathanede Güvenli 
Cerrahi” konulu yaptığı konuşmada: 
“Sağlık hizmetlerine bağlı hataların 
önlenmesi ve bu hataların neden 
olduğu hasta zararlarının ortadan 
kaldırılması ya da azaltılmasıdır” 
dedi. Doç. Dr. Ümran Dal YILMAZ 
Institute of Medicine (IOM) 
Hasta Güvenliğini “Hastalara Gelecek 
Zararın Önlenmesi” olarak tanımladı.

Joint Commission Mart 2014 
Raporu’na göre 1 milyon insan 
yarısı önlenebilir cerrahi hatalara 
bağlı komplikasyonlardan yaşamını 
kaybetmiştir diyen Doç. Dr. Ümran 
Dal YILMAZ, 1995-2013 yılları 
arasında bildirilen hataların ise 
yaklaşık %10’u anestezi/cerrahi mü-
dahaleleri sırasında oluşan hatalar 
olduğu belirtti.

Güvenli Cerrahi, Ameli-
yathanede Üzerinde Önemle 
Durulması Gereken Bir Konu-
dur ve Sağlık Personelinin 
Bu Uygulamalara Dikkat 
Etmesi Son Derece Önemlidir
Ameliyathane kaynaklı tıbbi 
hatalar; hasta kimliğinin doğru 
tanımlanmaması, sağlık profesyonel-
leri arasında iletişim yetersizliği, 
ilaç uygulama hataları, yanlış taraf, 
yanlış hasta, yanlış cerrahi girişim, 
enfeksiyona bağlı sağlık bakım 
riskleri, düşmeler, cerrahi prosedür 
ve ortama bağlı yanıklar, yüksek riskli 
hastaların belirlenmemesi ve basınç 
yaralarıdır. Ameliyathanede güvenliği 
tehdit eden en önemli faktörler: 
Çalışma ortamından kaynaklanan so-
runlar (ameliyathane trafiği, plansız 
ve karışık fiziki yapısı vb.) ekipte yor-
gunluk ve dikkat eksikliği, personel 
sayısının yetersizliği, kesici-delici 
alet yaralanmaları, yanlış taraf cer-
rahileridir. Ameliyathanelerde ekibin 
kalabalık olması, sirkülasyonun hızlı 
olması, günübirlik cerrahi vakaların 
artması gibi nedenler güvenliği tehdit 
etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün 
Güvenli Cerrahi İçin 10 
Temel Hedefi
Ekibin,
1.Doğru hastada, doğru alan üzerinde 
cerrahi işlem yapması
2.Ağrıyı önlemek üzere uygulanan 

4.Ameliyattan çıkmadan önce 
uygulanmalıdır.

Güvenli cerrahi uygulaması 
için;
• Ameliyathanelerde (ameliyata 
girmeden önce, anestezi verilmeden 
önce, ameliyat kesisinden önce 
ve ameliyattan çıkmadan önce) 
kontrollerde cerrahi işlem kayıtlarını 
içeren güvenli cerrahi kontrol listeler-
inin kullanılmasının sağlanması,
• Ameliyathane ekibinde yorgunluk 
ve dikkat eksikliğinin önlenmesi için 
personel sayısının yeterli düzeyde 
olması,

Yönetici desteğinin 
sağlanması,
• Ameliyathane ekip işbirliğinin 
ve iletişimin artırılması ve olası 
çatışmaların önlenmesi için düzenli 
eğitimler ve görev tanımlarının 
yapılması
• Güvenli cerrahi hizmet içi eğitim 
programlarının düzenlenmesi ve bu 
programlara ekibin katılımlarının 
sağlanması/zorunlu tutulması 
önerilebilir.

YDÜ SBF Hemşirelik Bölümü Yabancı 
Öğrenci Koordinatörü Çocuk Sağlığı 
ve Hst. Uzm. Dr. Ganna POLA 
ise panelde yaptığı konuşmada, 
“ateş immün sisteme tehdit olarak 
algılanan herhangi bir durumda 
vücudun otonomik, davranışsal ve 
nöroendokrin olarak verdiği normal, 
koordineli ve kompleks bir fizyolojik 
yanıttır” dedi.

Uzm. Dr. Ganna POLA; “vücutta 
üretilen ve kaybedilen ısı arasındaki 
denge çeşitli kontrol mekanizmaları 
ile sağlanmaktadır. Bunlar, sinirsel 
kontrol, derinin vücut sıcaklığını 
düzenleyici görevi ve terlemedir. 
Ateşin Nedenlerini % 35 infeksi-
yolar, % 20 onkolojik hastalıklar, 
% 15 bağ dokusu hastalıkları, % 
20 bilinmeyen ateş ve % 10 diğer 
nedenler oluşturmaktadır.Ateşin 
sınıflandırılmasını; lokalize bulgu 
olan ateş, lokalize bulgu olmadan 
ateş ve nedeni bilinmeyen ateş 
olarak yapabiliriz” dedi.

Isı Üretim iki yoldan oluşur: 
Hücre Metabolizması ve Kas 
Aktiviteleri

Ateş Annelerin En Büyük Korku-
sudur 
“Ateş Fobisi” olarak adlandırılır. Annelerin 
Ateş ile ilgili Korktuğu Konular arasında en 
çok belirtikleri; %84.5’i havale geçirmesi, 
%15.2 i beyinde hasar oluşması ve 
%11.4’i ölümdür.

Çocuklarda ateşi düşürmek için 
yapılacaklar arasında vücudu 30-32 
derece sıcaklıkta suyla silmek yer 
almaktadır. Ayrıca süngerle yapılacak 
fiziksel ovma hareketleriyle damarların 
genişlemesine yardımcı olunur (böylece 
vücudun ısı kaybetmesine yardımcı 
olunur).

American Academy of Pediatrics ateş 
düşürmek için monoterapi ateş düşürücü 
tavsiye etmektedir. Diğer taraftan 5 farklı 
randomize çalışmaya göre kombine ve 
değişimli olarak iki çeşit ateş düşürücü 
(parasetamol ve ibuprofen) tavsiye 
etmektedir.

anesteziye bağlı oluşabilecek zarar-
lardan hastayı korumak için bilinen 
yöntemleri kullanması
3.Yaşamı tehdit edici düzeydeki 
havayolu tıkanıklıklarını ve solunum 
fonksiyonu yetersizliklerini tanıması 
ve önlem alması
4.Aşırı kan kaybı riskini bilmesi ve 
buna karşı hazırlıklı olması
5.Hasta için önemli bir risk olan 
alerjik reaksiyonlara ya da ilaç 
etkileşimlerine neden olmaması
6.Cerrahi alan enfeksiyonlarını azal-
tmak için bilinen yöntemleri sürekli 
kullanması
7.Ameliyat alanında alet ve 
spançların unutulmasını önlemesi
8.Patolojiye gönderilmek üzere alınan 
örnekleri doğru etiketlemesi ve 
güvenliği sağlaması
9.Etkili bir iletişimle cerrahi işlemin 
güvenli bir şekilde yapılabilmesi 
için hasta ile ilgili önemli bilgileri 
paylaşması
10.Hastane ve halk sağlığı sistem-
lerinin cerrahi kapasite, hacim ve 
sonuçları ile ilgili rutin araştırmalar 
yapmasıdır.

Güvenli Çocuk Cerrahisi için; 
çocuğun yaşı, gelişim dönemi özel-
likleri ve çocuk ve ebeveynin bireysel 
özellikleri dikkate alınarak ameliyat 
hazırlıkları tamamlanmalıdır.

Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk 
Hasta Güvenliği için; Yenidoğan ve 
beş kilonun altındaki çocuklar, düşük 
beden ağırlıkları nedeniyle ameliyat 
odasının soğuk ortamından ve soğuk 
ameliyat masasından daha fazla 
etkilenecektir (oda sıcaklığı 26 °C). 
Olası hipotermi durumu, hipogli-
semi ve apne gibi ciddi durumların 
gelişmesine neden olabilir.

Ameliyat süresince ağır malzemelerin 
çocuğun üzerinde bırakılmamasına 
dikkat edilmelidir. Ağır malzemelerin 
çocuğun üzerinde olması sonucu 
cildin bütünlüğünde bozulma 
meydana gelebilir. Güvenli cerrahi 
kontrol listesi ile önlenebilir hataların 
engellenmesi hedeflenmiştir.

Güvenli Cerrahi Kontrol 
Listesi
1.Ameliyathaneye girmeden önce
2.Anestezi vermeden önce
3.Ameliyat kesisinden önce

Isı Çıkışı dört yoldan oluşturmaktadır: 
radyasyon (ışınım), kondüksiyon (temasla 
İletim), konveksiyon (hava yolu ile iletim) 
ve evaporasyondur (terleme).

Ateş Çeşitlerini Febris continua, Febris 
remittens, Febris intermitens, Febris 
undulans, Febris reccurens, Febris hectic, 
Febris irregularis ve Febris inversa olarak 
sayabiliriz.

Ateş çocukluk döneminde en sık görülen 
ve aileleri en fazla endişelendiren du-
rumlardan birisidir ancak ateşin aynı 
zamanda yararları da mevcuttur.

Ateş çocuğun vücudunun kendini düzen-
lemesi aksiyonudur ve dışarıdan herhangi 
bir müdahale gerektirmez. Axilar ateş 39 
C altında ise ateş düşürücü kullanılması 
gerekmez. Üstelik ateş düşürücü 
kullanılması durumunda antibiyotiğin 
gerçek etkisini gösterip göstermediği de 
anlaşılamayabilir.

YDÜ, 20. Ulusal Çocuk 
Cerrahisi Hemşireliği 

Kongresi’nde temsil edildi

gelerek 4. Küresel Dilbilim ve Yabancı 
Dil Eğitimi Konferansı ve 4. Küresel 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kongres-
inde sundukları bilimsel çalışmalarıyla 
YDÜ’yü başarıyla temsil ettikleri 
belirtildi.

“Content Analysis Review of Gifted 
Educationand Language Learning 
Studies” başlıklı çalışma UZUNBOYLU 
ve GÖKAYDIN tarafından, “Evaluation 
in Terms of Content Analysis of Special 
Education Articles Published Withinthe 
Years 2012-2015” başlıklı çalışma 
DEMİROK ve Linus tarafından, “Views 
of the Community Towards Snakes: 
A Case Study From Northern Cyprus” 
başlıklı çalışma Kaşot tarafından 
başarıyla sunuldu.

Kongrede ayrıca Özge Özden FULLER, 
Nazım KAŞOT ve Wayne FULLER’in bir-
likte hazırladıkları “Kalkanlı Göletinin 
Kuş faunası ve sürüngen faunası” 
başlıklı posteri de en iyi poster odülüne 
layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi tarafından İzmir Efes 
Palm Wings Hotel’de gerçekleşen 4. 
Küresel Dilbilim ve Yabancı Dil Eğitimi 
Konferansı ve 4. Küresel Yenilen-
ebilir Enerji ve Çevre Kongresinde 
(4th Global Conference on Linguistic-
sand Foreign Language Teaching ve 
4th Global Congress on Renewable 
Energyand Environment) eğitim ve dil 
eğitiminden, yenilenebilir enerjiye ve 
çevre eğitimine kadar birçok önemli 
konu hakkında dünyanın farklı yerler-
inden gelen araştırmacıların katılımı ve 
sunduğu bildiriler kapsamında alana 
önemli katkılarda bulunuldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, 
Özel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Mukaddes Sakallı DEMİROK, Sınıf 
Öğretmenliği öğretim görevlisi Dr. 
Nazım KAŞOT ve Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Arş. Gör. Beria GÖKAYDIN; 23 farklı 
ülkeden 182 akademisyenle bir araya

YDÜ, İzmir’de 
uluslararası kongreye 

imza attı



Attila Topaloğlu Basketbol anı turnuvası 
yıldızlar finalinde bu gece GAÜ-YDÜ 
arasında oynanan karşılaşmayı 58-36 
kazanan Yakın Doğu Üniversitesi 58-36 
kazanarak kupanın sahibi oldu.

Her yıl geleneksel hale getirilen ve Bas-
ketbol federasyonu tarafından Merhum 
Atilla Topaloğlu anısına düzenlenen 
yıldız erkekler basketbol anı turnuvası 
final bu gece oynandı.

5 takımın katılımı ile Pazartesi ve Salı 
gecesi oynanan maçlar neticesinde 
Attila Topaloğlu turnuvasının finalistleri 
GAÜ ile YDÜ olmuştu.

Bu gece Atatürk Spor salonunda 
oynanan Attila Topaloğlu turnuvası 
finalinde Girne Amerikan Üniversitesi’ni 
rahat bir oyundan sonra 58 – 36 
mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi 
yıldızları kupayı müzelerine götürdü.

Topaloğlu Kupası, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin
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Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Angelica 
ROBINSON 11 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 
Essence CARSON 20 sayı, 6 ribaund, 
4 asist, Courtney VANDERSLOOT 21 
sayı, 2 ribaund, 8 asist, Quanitra HOL-
LINGSWORTH 9 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 
Olcay ÇAKIR, 7 sayı, 4 ribaunt, 3 asist 
Bahar ÇAĞLAR 8 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 
Duygu FIRAT 3 ribaunt, Gizem BAŞARAN 4 
sayı, 4 asist ile oynadı.

MBK Doğuş Hastanesi’nde Shante 
FAULKNER 17 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 
D’Andre MOSS 14 sayı, 5 ribaund, 4 
asist, Michelle SNOW 13 sayı, 8 ribaund, 
2 asist, Ecem GÜLER 4 sayı, 4 ribaunt, 3 
asist elde etti.

Beşinci Haftada Konuk Sarı 
Kırmızılılar
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 
Ligi’nin beşinci haftasında ligin güçlü 
takımlarından Galatasaray’ı konuk ede-
cek. Maç, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü 
saat 16:00’da Caferağa Spor Salonu’nda 
oynanacak.

MBK Doğuş Hastanesi’nin 8-2’lik 
serisiyle üstün başlayan ilk periyotta 
rakibi karşısında toparlanan Yakın Doğu 
Üniversitesi beşinci dakikada skoru 15-
10’a getirdi. Skor bulmaya devam eden 
MBK Doğuş Hastanesi ilk periyotu 8 sayı 
farkla 24-16 önde bitirdi.

İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren 
MBK Doğuş Hastanesi karşısında 
Quanitra HOLLINGSWORTH ve Danilelle 
ROBINSON’un sayıları ile maça tutunan 
Yakın Doğu Üniversitesi skoru 33-25 yaptı. 
İkinci periyodun bitimine 2 dakika kala 
skorun 36-36 eşitlendiği ilk devre 43-38 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile 
tamamlandı.

Üçünü periyotta MBK Dğuş Hastanesi 
kontrolü elinde tutan Yakın Doğu Üniver-
sitesi karşısında oyuna tutunmaya çalıştı. 
Ancak farkı 12 sayıya çıkaranYakın Doğu 
Üniversitesi periyodu 60-48 önde bitirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğünü 
sürdürdüğü son periyotta rotasyon 
zenginliğinden yararlanarak farkı 30 
sayıya çıkardı ve deplasmandan 82-55’lik 
skorla galip ayrıldı.

Mersin 
deplasmanında 
gövde gösterisi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 4. haftasında 

deplasmanda karşılaştığı MBK Doğuş Hastanesi’ni 
etkili oyunuyla 82-55 yenerek ligte üçüncü 

galibiyetini elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 
EuroCup üçüncü maçında Macar takımı Aluinvent Miskolc’u 

53-71 yenerek 3’te 3 yaptı.

Kadınlar EuroCup’ta ülkemizi temsil 
eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın 
Basketbol Takımı, üçünü maçında 
deplasmanda karşılaştığı Macar 
takım Aluinvent Miskolc‘u 53-71 
yenerek D Grubu’nda 3’te 3 yaptı. 
Yakın Doğu Üniversitesi bu galibiyet 
ile gruptaki liderliğini korumaya 
devam etti.

Miskolc, Generali Arena’da oynanan 
maçta, pota altını etkili kullanan 
ve savunma disiplini ile rakibini 
yanına yaklaştırmayan Yakın Doğu 
Üniversitesi bütün periyotları üstün 
tamamladı.

İlk periyodun üçüncü dakikasında 
7-2 öne geçen Miskolc karşısında, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Essence CARSON hücumda arka 
arkaya bulduğu basketlerle Yakın 
Doğu Üniversitesini 9-10 öne geçirdi. 
Ev sahibi Miskolc attığı basketlerle 
öne geçmeye çalışsa da Yakın Doğu 
Üniversitesi ilk çeyreği 19-14 önde 
tamamladı.

İkinci periyoda basketlerle başlayan 
Yakın Doğu Üniversitesi farkı 9 sayıya 
yükselterek skoru 23-14 yaptı. İkinci 
periyodun ilk 4 dakikasında Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden Nevana JO-
VANOVIC ve Angelica ROBINSON’nun

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Angelica 
ROBINSON 25 sayı, 12 ribaunt, 1 
asist, Essence CARSON 16 sayı, 6 
ribaunt, Bahar ÇAĞLAR 8 sayı, 2 
ribaunt, 2 asist, Anna VAJDA 5 sayı, 5 
ribaunt, 5 asist, Olcay ÇAKIR 4 sayı, 
3 ribaunt, 7 asist, Elin ELDEBRINK 
3 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Duygu 
FIRAT 3 sayı, 3 asist, Quanitria 
HOLLINGSWORTH 5 sayı, 1 ribaunt 
elde etti.

Aluinvent Miskolc’ta, Tina JOVANOVIC 
12 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, Rita 
RASHEED 11 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 
Louella TOMLINSON 6 sayı, 8 ribaunt, 
3 asist, Timea CZANK 6 sayı, 1 rib-
aunt, 2 asist, 1 asist, Orsolya SZECSI 
8sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Cierra WAR-
REN 8 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

Dördüncü Maçta Rakip 
Yunan ekibi Olympiacos
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımı, EuroCup’ta mücadele 
ettiği D grubunda dördüncü maçına 
Yunanistan’nın Olympiacos takımı ile 
çıkacak. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
ev sahipliği yapacağı maç, 1 Aralık 
2016 Perşembe günü saat 17:00’de 
Caferağa Spor Salonu’nda yer alacak.

sayıları ile 20-25 önde geçilirken 
periyodun bitmesine dört dakika kala 
skor 22-31’e geldi. Periyot süresince 
sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi 
ilk yarıda 35-28’lik skorla soyunma 
odasına gitti.

İlk basketin Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden geldiği üçüncü 
periyodun 5. dakikasında skor 48-37 
oldu. Temposunu giderek arttıran 
Yakın Doğu Üniversitesi periyodun 
bitmesine 3 dakika kala Bahar 
ÇAĞLAR’ın basketiyle farkı 14 sayıya 
yükseltti (39-53). Kalan bölümde iki 
takım karşılıklı basketler bulurken 
Yakın Doğu Üniversitesi 57- 44’lük 
skorla periyodu tamamlayarak son 
çeyreğe önde girdi.

Savunmaların sertleştiği son 
periyotta iki takımda skor bulmakta 
zorlanırken, 6. dakikaya 63-53 girildi. 
Bu bölümden sonra temposunu 
arttıran Yakın Doğu Üniversitesi 
mücadeleden 71-53 galip ayrıldı.

ROBINSON’dan double 
double
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Amerikalı 
oyuncusu Angelica ROBINSON 25 
sayı, 12 ribaunt ile double double 
yaptı.

Yakın Doğu 
Üniversitesi, 
Macaristan’ı 

fethetti!


