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DETAYLAR 5’TE

YDÜ’lü akademisyenler
birincilik ödülü aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyelerinin hamilelikte sıtma
enfeksiyonu ile ilgili yaptığı araştırma
Uluslararası Paraziter Zoonozlar
Sempozyumu’nda Sözlü Bildiri dalında
birincilik ödülüne layık görüldü.

DETAYLAR 7’DE

Sektörün Öncüleri
Seminerler Dizisi devam
ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksek Okulu ve Turizm
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Tülen SANER’in oturum başkanlığını
yaptığı seminere konuşmacı olarak turizm sektöründe önde gelen isimlerden
Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ERSOY katıldı.

YAŞAM SAĞLIK

DETAYLAR 8’DE

Antibiyotik kullanımı
doktor kontrolünde olmalı!

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet İlker
GELİŞEN, soğuk algınlığının antibiyotik
kullanmadan da geçebildiğini, antibiyotiklerin kısıtlı sayıda bakteri türüne etki
ettiğini ve günümüzde bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdikleri dirençten
dolayı doktorların hastalıklarda antibiyotik seçerken zorlandığını belirterek,
antibiyotik direncinin gelişmemesi için
uygulanması gereken temel kuralları
hatırlattı.

Kafkas Üniversitesi
ile işbirliği protokolü
imzalandı

P

rotokol kapsamında iki
üniversite arasında,
Üniversiteler arası ortak lisans programları
oluşturulması, ortak
proje ve bilimsel araştırmalar ile
yayınlar yapılması, her düzeyde
öğrenci ve öğretim üyesi değişimi,
ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ile bilimsel toplantılar
düzenlemek ve her iki üniversiteyi
tanıtıcı faaliyetler yapılması hususunda anlaşmaya varıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada,
Yakın Doğu Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında yapılan
Eğitim İşbirliği Protokolü’ne Yakın
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fahreddin SADIKOĞLU ile
Kafkas Devlet Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan
ARSLAN’nın imza koyduğu belirtildi.

Üniversiteler Arası Ortak
Lisans Programları (ULOP)
Oluşturulacak ve Öğrenciler
Çift Diploma Alacaklar

sürdürülen eğitim ve öğretimin
verecekler.
geliştirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konuProf. Dr. SADIKOĞLU:
sunda ortak çalışmalar yapılacak.
“Kapsamlı İşbirliğimiz
Yapılan anlaşma protokolü çerHer iki üniversite de tüm eğitimYükseköğretimde Önemli bir
çevesinde Yakın Doğu Üniversitesi
öğretim alanlarında ortak konular üz- Örnek Teşkil Edecek”
ile Kafkas Üniversitesi arasında
erinde bilimsel araştırmalar, projeler Yakın Doğu Üniversitesi Rektör
Üniversiteler arası ortak Lisans
ve bilimsel yayınlar yapılacak.
Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin
programları oluşturulması konusunda
SADIKOĞLU imza töreninde yaptığı
mutabakata varıldı. İlk aşamada
İki Üniversite Arasında
açıklamada, eğitimin bir bölgenin
Eğitim Fakültesi bünyesinde yer
Öğretim Üyesi ve Öğrenci
en önemli sorumluluk alanlarından
alan yedi bölümde ortak programDeğişimi Olacak
biri olduğunu belirterek, eğitim
lar oluşturulacak. Rehberlik ve
Yapılan anlaşmada, her iki üniversit- alanında hizmet veren kurumPsikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi
enin birlikte çalışma yapılacak olan
larla işbirliği yapılmasının eğitimin
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği,
bilim dallarının önceden bildirilmesi niteliğinin artırılmasına önemli
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
kaydı ile öğretim elemanı değişimi
katkı sağladığını söyledi. Prof. Dr.
Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim
yapabileceği ve staj durumunda
SADIKOĞLU, “Türkiye’mizin önemli
Matematik Öğretmenliği ve Fen
öğrenci değişimi gerçekleştirebileceği Devlet Üniversitelerinden biri olan
Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde
belirtildi.
Kafkas Üniversitesi ile imzaladığımız
oluşturulacak ortak programişbirliği protokolünün mutluluğunu
larda öğrenciler 2 yıl Yakın Doğu
Ortak Bilimsel Toplantılar ve yaşıyoruz. Bugün adımını attığımız
Üniversitesi’nde, 2 yıl da Kafkas
Tanıtım Faaliyetleri Düzen- işbirliği sürecinde önemli çalışmalar
Üniversitesinde eğitimlerini tamam- lenecek
yapacağımızdan eminimiz.
layarak çift diploma almaya hak
Yapılan anlaşma gereğince, her
İmzalanan işbirliği çerçevesinde iki
kanacaklar.
iki üniversite kongre, konferans,
üniversite arasında uygun görülen
sempozyum, atölye çalışmaları gibi
tüm alanlarda planlı çalışmalar ve
Eğitim ve Öğretim
ortak bilimsel toplantılar ve spor
projeler yürütülecek. Anlaşma sayesGeliştirilecek, Ortak Yayınlar yarışmaları düzenleyecek ve düzen- inde Eğitim Fakültesi bünyesinde yedi
ve Projeler Yapılacak
bölümde ortak lisans programları
lenen etkinliklere birbirlerini davet
Yapılan anlaşma protokolü uyarınca, edecekler. Ayrıca, düzenlenen ortak
oluşturuyoruz ve bu programlara
her iki üniversite bünyesinde bulunan çalışmalarda her iki üniversiteyi
kayıt yaptıran öğrencilerimiz 2 yıl
fakülte, enstitü ve yüksekokullarda
kapsayan tanıtıcı faaliyetlere de yer Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2 yıl

da Kafkas Üniversitesi’nde eğitim
aldıktan sonra Çift diploma almaya
hak kazanacaklar. Bu işbirliği protokolünün ülkemize ve her iki kuruma
hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Prof. Dr. ARSLAN: “Yakın
Doğu Üniversitesi ile
imzaladığımız kapsamlı
işbirliği protokolünün
Yükseköğretimde önemli bir
yer teşkil edeceğinden hiç
şüphemiz yok”

Kafkas Devlet Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan
ARSLAN da yaptığı açıklamada,
oluşturulan ortak lisans programları,
eğitim-öğretim alanlarında ortak
konular üzerinde yapılacak bilimsel
araştırmalar, projeler ve bilimsel
yayınlarla hem öğrencilerin hem
de öğretim görevlilerinin kendini
geliştireceğini hem de iki üniversitesinin eğitim niteliğini arttıracağını
söyledi. Prof. Dr. Mükremin Özkan
ARSLAN, “Yakın Doğu Üniversitesi
ile imzaladığımız kapsamlı işbirliği
protokolünün Yüksek öğretimde
önemli bir yer teşkil edeceğinden
hiç şüphemiz yok. Anlaşmanın her
iki kuruma hayırlı olmasını temenni
ediyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi,
7
2
Cimbom’u devirdi! -64
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin beşinci haftasında evinde
DETAYLAR 9’DA
karşılaştığı Galatasaray’ı 72- 64 yenerek lider konumdaki sarı kırmızılı ekibe ilk yenilgisini tattırdı.
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GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERÇEKLEŞİRİLEN ABD SEÇİMLERİNDE
DONALD TRUMP’IN SEÇİLMESİ, YAKIN DOĞU ENSTİTÜSÜ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ.
Yakın Doğu Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Erhan AYAZ, geçtiğimiz
günlerde yapılan ABD seçimleriyle ilgili, “kuşkusuz şunu
rahatlıkla söylemek mümkün
ki küresel anlamda siyaset
büyük bir çıkmazı aşmaya
çalışıyor. Dünyanın birçok farklı
coğrafyasında küreselleşmenin
getirdiği eşitsizlikler 2008 mali
krizinin ardından daha fazla hissedilir oldu ve seçmenler
küreselleşmenin tıkanıklığına çare
bulması için sistemin dışında
değerlendirebileceğimiz yönde oy
kullandılar. İngiltere’nin AB’den
çıkışının olası hale gelmesini
sağlayan BREXIT Referandumu,
Kolombiya’da FARC gerillaları ile
barışı sağlayacak anlaşmanın
halk tarafından referandumda
veto edilmesi, Macaristan’da
çok güçlü bir otoriter lider olan
Victor Orban’ın siyasetinin bir
AB ülkesinde gerçekleşmesi,
Fransa’da Front National ve
Le Pen’in durumu vb. örnekler
açıkça gösteriyor ki merkezde yer
alan partilerden aşırı sağ partilere
doğru kayan oy akışı dünyanın
birçok farklı coğrafyasında seçmen tercihlerini belirliyor TRUMP
tercihi ile bu eğilim ABD’yi de
içine almış durumda” dedi.

çocuklarının düşük olan ve
bu eğitim noksanlığıyla çağın
gereksinimlerinden yoksun
oldukları için sistemin dışında
kaldıklarını düşünenlerin TRUMP
lehine oy verdiklerini görmekteyiz.
Başka bir anlamda “Amerikan
Rüyası”nın sonuna gelindiğini
düşünen ve Demokratların adayı
Hillary CLINTON’un alternatif
oluşturamaması nedeniyle oyunu
TRUMP’a verenler seçimin
belirleyicisi oldular.”

Konumları Başlıkları
Üzerinde Gelişecek”

Değerlendirmesinin son
bölümünde ABD dış politikası ve
Türkiye ile ilişkilerin geleceğine
dönük değerlendirmelerde
bulunan Yakın Doğu Enstitüsü
Müdür Yardımcısı Erhan AYAZ;
“TRUMP dış politika anlamında
çok net şeyler söylemedi.
Daha doğru ifadeyle birbiriyle
çelişen birçok ifadesi oldu. Bu
da gösteriyor ki aslında TRUMP
kervanı biraz da yolda düzmek
“Türkiye-ABD İlişkileri
istiyor. Bu aslında Türkiye için
Yakın Gelecekte Fethullah bir avantaj olabilir ki Obama
GÜLEN’nin İadesi, Suriye, yönetimi ile ayrışılan kısımlar
Kıbrıs Sorunu ile Kürtlerin hem diplomatlar seviyesinde hem
de siyaset yapıcılar seviyesinde
Suriye ve Irak’taki
iyi anlatılırsa ABD’nin bakış
Konumları Başlıkları
açılarında çeşitli modifikasyonlar
Üzerinde Gelişecek”
mevzu bahis olabilir. Türkiye-ABD
TRUMP’ın seçilmesinin kendisi
içinde sürpriz olduğunu fakat bu İlişkileri Yakın Gelecekte Fethullah
sürprizin mahiyetinin çokta büyük GÜLEN’nin iadesi, Suriye savaşı,
Kıbrıs sorunu ile Kürtlerin Suriye
olmadığına değinen Yakın Doğu
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan ve Irak’taki konumları başlıkları
üzerinde gelişecek. Türkiye
AYAZ, “seçmenler anketörlerin
geleneksel olarak Cumhuriyetçiler
sordukları sorulara-verecekleri
ile daha olumlu ilişki kurmuştur
oyun sistem tarafından genel
ve bu nedenle ilişkilerde iyileşme
kabul görmüş alanın dışında
mümkün olabilir. Tabi burada
olmasının bilinciyle- belirsiz
yanıtlar veriyorlar fakat sandığa bir başka görüş ise TRUMP’ın
çelişkili açıklamalarının olduğunu
gittiklerinde aşırı sağ partilere
oy veriyorlar. Bunu ABD özelinde yeniden hatırlayarak Suriye konusunda Rusya, dolayısıyla Esad
değerlendirdiğimizde sanayi
“Çağın Gereksinimlerüretiminin yüksek olduğu Büyük rejimi ile geçiş sürecini götürmek
inden Yoksun Oldukları
isteyebilir ki asıl hedefinin IŞID ile
Göller Bölgesi’ndeki eyaletlerde
mücadele olduğunu belirtmişti.
İçin Sistemin Dışında
küreselleşmenin kendilerini
Bölgedeki Kürt güçlerle ilgili de
Kaldıklarını Düşünenler
dışladığını düşünen eğitim
ne adım atacağı henüz belli değil.
TRUMP Lehine Oy Verseviyeleri hem kendilerinin hem
Türkiye açısından en belirgin
diler”
de çocuklarının düşük olan ve
kazanım ise Türkiye’yi dışarıda
TRUMP’ın seçilmesinin kendisi
bu eğitim noksanlığıyla çağın
bırakan ve ilerinde ciddi mali
içinde sürpriz olduğunu fakat bu
gereksinimlerinden yoksun
kayıplara neden olması muhtemel
sürprizin mahiyetinin çokta büyük oldukları için sistemin dışında
olmadığına değinen Yakın Doğu
kaldıklarını düşünenlerin TRUMP TTIP (Transatlantik Ticaret ve
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan lehine oy verdiklerini görmekteyiz. Yatırım Ortaklığı) anlaşmasının
TRUMP döneminde rafa
AYAZ, “Seçmenler anketörlerin
Başka bir anlamda “Amerikan
kaldırılabilecek olması olarak
sordukları sorulara-verecekleri
Rüyası”nın sonuna gelindiğini
oyun sistem tarafından genel
düşünen ve Demokratların adayı göze çarpıyor” dedi.
kabul görmüş alanın dışında
Hillary CLINTON’un alternatif
olmasının bilinciyle- belirsiz
oluşturamaması nedeniyle oyunu
yanıtlar veriyorlar fakat sandığa
TRUMP’a verenler seçimin
gittiklerinde aşırı sağ partilere
belirleyicisi oldular.”
oy veriyorlar. Bunu ABD özelinde
değerlendirdiğimizde sanayi
“Türkiye-ABD İlişkileri
üretiminin yüksek olduğu Büyük
Yakın Gelecekte Fethullah
Göller Bölgesi’ndeki eyaletlerde
GÜLEN’nin İadesi, Suriye,
küreselleşmenin kendilerini
Kıbrıs Sorunu ile Kürtlerin
dışladığını düşünen eğitim seviyeleri hem kendilerinin hem de Suriye ve Irak’taki

K

uzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 33.
yılı Atatürk Eğitim
Fakültesi Sınıf, Tarih, Sosyal
Bilgiler,ve Türkçe Öğretmenliği
bölümleri ile Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatı bölümlerinin katkılarıyla
düzenlenen panelle kutlandı.

Öğretmenliği öğrencilerinin
hazırladığı sunu gösterisi yapıldı.

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL:
“Kıbrıs Türkü Çok Büyük
Zorluklarla Bugünlere
Gelmiştir”

Panele konuşmacı olarak katılan
Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih
Öğretmenliği ve Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin UZUNProf. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ise
BOYLU: “Gelecek Neyaptığı konuşmasında Kıbrıs
sillerin, Geçmişlerini
adasının geçmişten günümüze
Unutmadan Geleceğe
gelene kadar çektiği zorluklar üzEmin Adımlarla
erinde durdu. Ayrıca, Kıbrıs Türk
İlerleyebilmelerinde
Toplumunun geçmişte çok büyük
Önemli Rolü Var”
zorluklarla bugünlere gelindiğine
Panelde açılış konuşmasını yapan değinen ÖZKUL, engin Tarih bilgAtatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
ilerini paylaşarak, panele katılan
Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU,
öğrencilere önemli bilgiler verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Halkı’nın zor
günlerden geçerek bugünlere
“Makarios’un ENOSİS
geldiğinden bahsetti. Bunun
planları”
yanında Eğitim Fakültesi’nin
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan
geleceğin öğretmenlerinin
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Behçet
yetiştirilmesindeki önemine
ÖZNACAR ise konuşmasında,
vurgu yaparak, gelecek nesillerin, Makarios’un ENOSİS planlarının
geçmişlerini unutmadan geleceğe üzerinde durarak, 1963 yılında
emin adımlarla ilerleyebilmelerbaşlayan olaylar hakkında detaylı
inde önemli rolü olduğuna vurgu
bilgiler vererek,adanın coğrafik
yaptı. Daha sonra Sınıf
olarak önemine vurgu yaptı.

ÖZNACAR konuşmasına 90’lı
yıllardan itibaren dünya genelinde
Kıbrıs ile ilgili yayınlanan raporlara örnekler vererek konuşmasını
tamamladı.

“Bir Çocuğun Gözünden
Savaş”

Panelde son olarak konuşma
yapan Girne Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökmen
DAĞLI ise konuşmasında savaş
sürecinde kendisinin ilkokul
yıllarında olduğundan ve bir
çocuğun gözünden savaşın nasıl
göründüğü üzerinde durdu. Ayrıca
“son fotoğraf” olarak nitelendirilen ve kendisinin de yer aldığı
okulun son günü çekilen fotoğrafı
göstererek bazı arkadaşlarının
şehit olduğundan bahsetti. DAĞLI
daha sonra konuşmasına savaş
sürecinde yaşadığı ve gördüğü
zorlukları öğrencilere aktararak
konuşmasını tamamladı.

21. Yüzyılda Çağdaş
Öğretmen Profili ve
Gelecek masaya yatırıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi’nde Öğretmenler
Günü münasebetiyle “21. Yüzyılda
Çağdaş Öğretmen Profili ve Gelecek”
konulu panel düzenlendi. Atatürk
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Murat TEZER’in panel
başkanlığı yaptığı panele akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler
katıldı.
Gelecek nesillerin teminatı olan
gençlerimizin ülkemize mükemmel
bir şekilde kazandırılmasında, onlara
eğitim vererek gelecek için en iyi
şekilde hazırlanmasında en büyük
pay öğretmenlerindir düşüncesiyle
paneli gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Murat TEZER;
“Her Başarılı Öğrencinin
Arkasında Mutlaka Fedakar
ve Başarılı Bir Öğretmen
Vardır”

Doç. Dr. Murat TEZER, her başarılı
öğrencinin arkasında mutlaka fedakar ve başarılı bir öğretmen olduğunu
belirtti. Şu an görev yapmakta olan

öğretmenlerimizin ve ilerde bu
meşakkatli görevi üstlenecek
öğretmen adaylarının Öğretmenler
Gününü kutlayan TEZER, panelde,
21. Yüzyılda çağdaş öğretmen profili
karakteristiklerinden bahsederek,
nitelikli bir öğretmenin eğitim
programlarını dersine adapte
edebilen, iletişim gücü yüksek,
yaşam boyu öğrenen, vizyon sahibi,
lider, model, işbirlikçi ve risk alan
öğretmenlerin daha başarılı olacağını
söyledi.

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU; “Öğretmenlik Mesleği
Fedakarlık Gerektiren Bir
Meslek Dalıdır”

Öğretmenler Gününe özel olarak
düzenlenen panelin açılışında Atatürk
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüseyin UZUNBOYLU öğretmenlik
mesleğinin fedakarlık gerektiren
bir meslek dalı olduğunu ve mezun
olacak öğretmen adaylarının bu
sorumluluk bilinci içerisinde eğitim
gördüklerini, ayrıca gelecek nesillerin
kendilerine emanet olacağından

Öğretmen adaylarına ve
matematik severlere
seminerler verildi

Doç. Dr. Murat TEZER seminerde, mezuniyet sonrasında matematik öğretmenliği
okuyan öğretmen adaylarının matematik
bilgi düzeyinin yüksek olmasının ve alternatif
çözüm yöntemlerini de bilmesinin kendisine
önemli kazanımlar sağlayacağına ve matematik
bilen insanların hayatta da problem çözme
başarılarının daha yüksek olduğunu belirterek
alan eğitiminde kaliteli matematik eğitiminin
öneminden bahsetti.

Matematik Bölümü öğretim üyelerince verilen
“Hayat Matematikle Güzel” adlı seminer
sunumunda, matematiğe yönelik olumlu görüş
ve bakış açısının önemi üzerinde durulurken,
matematiği zevkli bir konumda tutmak için
önemli yöntemlerden bahsedildi. Disiplinler
arası çalışmaların, özellikle matematiğin hayatta kullanım alanlarının çok yaygın oluşu ve
özellikle mühendislik alanlarında da kullanılıyor
olmasının matematik için bir zenginlik
oluşturmaktadır.
Özellikle yüksekl isans, lisans son sınıf ve akademisyenlerin de yoğun olarak karatıldığı seminerler dizisi büyük beğeni topladı.Seminerler
sonrasında matematikle ile ilgili çözülmememiş
ilginç problemler üzerinde durulurken genç
matematik severlere tavsiyelerde bulunuldu.

bahsederek öğretmenlik mesleğinin
öneminden bahsetti.
Panelde sırasıyla konuşmacı olarak
söz alan Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Başkanı Doç. Dr Fezile ÖZDAMLI
“Dijital Çağda Öğretmen Yeterlilikleri”, Atatürk Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra ALTINAY
“Yeni Çağda İnsan ve Eğitim”, Eğitim
programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN
“21. Yüzyılda Öğretmen Yeterlilikleri” ve Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Könül MEMMEDOVA “Okulda Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık” konularındaki
görüşlerini literatürden örneklerle
destekleyerek aktardılar.
Panel sonunda konuşmacılar tüm
öğretmenlerin Öğretmenler Gününü
kutlarken, Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Murat TEZER de panelistlere
katkılarından dolayı teşekkür etti.

YDÜ, Fransa’da
temsil edildi
büyük konferans olan Nükleer Bilim
Sempozyomu ve Medikal Görüntüleme Konferansı’nda (NSS/MIC)
başarıyla sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
İlköğretim-Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği
Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Murat TEZER “Matematik Öğretiminde Alan
Eğitiminin Önemi” ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim elemanları
tarafından “Hayat Matematikle Güzel” adlı
seminerler verildi.
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İlahiyat Fakültesi,
Aristoteles
sempozyumu
düzenledi

KKTC Cumhuriyet
Bayramı kutlandı

Erhan Ayaz,
ABD seçimini
değerlendirdi
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Konferansla ilgili açıklamalarda
bulunan Yard. Doç. Dr. Dilber
Uzun ÖZŞAHİN, Monte Karlo
tabanlı nükleer tıp görüntüleme
cihazlarının similasyon tekniğini
kullanarak tasarlanan Kardiyak
Tekli Foton Emisyon Bilgisayarlı
Tomografi (Cardiak SPECT) cihazını
sunduğunu belirtti.

Y

akın Doğu Üniversitesi Biyomedikal
Mühendisliği
Bölümü Öğretim
Üyesi Yard. Doç.
Dr. Dilber Uzun ÖZŞAHİN’in Massachusetts Genel Hastahanesi ve
Harvard Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp
Moleküler Görüntüleme Radyoloji Bölümü ile yaptığı üç ortak
çalışması Fransa’nın Strasbourg
kentinde gerçekleşen medikal
görüntüleme alanında bilinen en

Kardiyak SPECT Cihazı İki
Katı Kadar Daha İyi Performansa ve Maliyete Sahip

Yrd. Doç. Dr. Dilber Uzun ÖZŞAHİN,
tasarlanan Kardiyak SPECT cihazı
doğasından dolayı hastadan 3-boyutlu fonksiyonel bilgi vermektedir.
Cihaz, NM530c kardiyak SPECT
(GE) sistemiyle karşılaştırılmıştır.
Elde edilen sonuçta, cihazın iki
katı kadar daha iyi performansa ve
maliyete sahip olduğu gösterilmiştir
dedi.
ÖZŞAHİN ikinci çalışmasını ise,
Massachusetts Genel Hastahanesi

ve Harvard Tıp Fakültesi, Nükleer
Tıp Moleküler Görüntüleme
Radyoloji Bölümü’nde, lazer ışınları
kullanarak sintilatör kristallere
optiksel bariyerler koyma tekniği
ile tasarlanan, dedektörün
içsel çözünürlüğünü alt-mm’ye
kadar düşüren yöntemin sonuçları,
seryum katkılı lutetium yitrium
ortosilikat (LYSO) sintilatör kristalleri kullanılarak nükleer görüntüleme tekniği olan Pozitron Emisyon
Tomografi (PET) cihazı üzerinde
yapılan deneysel uygulamaların
gösterildiğini söyledi.
Nükleer Bilim Sempozyumu ve
Medikal Görüntileme Konferansında
sunulan üçüncü çalışma ise, foton
sayan dedektörleri için lazer sinyali
kullanılarak monolotik sintilatör
kristali kesme yöntemi geleneksel
mekaniksel kristal kesme yöntemine alternatif olarak kullanıldığını
belirten Özşahin, bu çalışmada
farklı kalınlıklarda kristaller
kullanılıp farklı optiksel bariyerlerin
performanslarının sunulduğunu
vurguladı.

TÜRKİYE’NİN TANINAN FELSEFECİLERİNİN
KATILDIĞI ARİSTOTELES SEMPOZYUMU YAKIN
DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

S

empozyumda Prof. Dr.
Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ,
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK,
Doç. Dr. Recep DURAN, Yrd.
Doç. Dr. Feruh ÖZPİLAVCI
ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf SUİÇMEZ gibi
düzenleme kurulundan oluşan Sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Bingöl
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
ÇAPAK; Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz
SÖYLEMEZ; Ege Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Ahmet ARSLAN; Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Nur ERKIZAN ve Prof. Dr.
Hüseyin Gazi TOPDEMİR; Kastamonu
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yavuz UNAT;
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şafak
URAL, Prof. Dr. Mahmut KAYA ve Dr. Vedat
KAMER; Marmara Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Ali DURUSOY, Prof. Dr. Bilal AYBAKAN
ve Yrd. Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI; Siirt
Üniversitesi’nden de Prof. Dr. Cemal
ERDEMCİ yer aldı.
YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ açılış
konuşmasında: “Dünya düşünce
tarihinde önemli izler bırakan Aristo,
sosyal bilimlerin birçok alanını etkilediği
ve yönlendirdiği gibi İlahiyat sahasında
da önemli bir yere sahip olmuştur. Hatta
ilahiyat sahasında, onun tarafından sistematize edilen mantık ilmini bilmeyenin,
dini bilgisine dahi itibar edilmemiştir.
İlahiyat eğitiminin özellikle felsefe
gurubu derslerinin tamamında günde
bir kaç kez atıfta bulunulan bu değerli
düşünür, etnik kökeni ne olursa olsun
hiç bir milletin veya medeniyetin tek
başına sahiplenemeyeceği kadar geniş bir
kültürel etkiye sahip olmuştur. Bu nedenle
2016, UNESCO tarafından Aristo yılı
olarak ilan edilmiştir. Biz de YDÜ İlahiyat
Fakültesi olarak bu değerli düşünürü hem
fakülte ve hem de üniversitemizin gündemine taşımak amacıyla, idrak etmekte
olduğumuz bu mini sempozyumu düzenlemeye karar verdik. Felsefe bölümleri ile
İlahiyat fakültelerinde felsefe çalışan veya
felsefe tarihine ilgi duyan uzmanları bir
araya getirerek onların engin birikimlerini

ilgilenenlerine aktarmayı arzu ettik”
diyen SÖYLEMEZ, sözlerine “programın
gerçekleşmesinde büyük desteklerini
gördükleri YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL’e; Üniversite
yönetimine, özellikle de başından itibaren
hep yanlarında olduğunu söylediği Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ’a ve
programın düzenleme kurulunda görev
alan öğretim Üyelerine teşekkür etti.
YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol
BEKTAŞ ise, Aristo’nun Dünya düşünce
tarihindeki yerini anlattıktan sonra
YDÜ’nun benzer programları düzenlemeyi
geleneksel hale getirdiğini söyledi ve
arkasından Programın yürütücüleri olan
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz
SÖYLEMEZ ile öğretim üyesi Doç. Dr.
Recep DURAN’a teşekkür etti.
Daha sonra dört oturum halinde devam
eden programa bir birinden kapsamlı,
onun üzerinde bildiri sunuldu. Tebliğciler
arasında Bingöl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK; Yakın Doğu
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet
Mahfuz SÖYLEMEZ; Ege Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ahmet ARSLAN; Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Hatice Nur ERKIZAN ve Prof.
Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR; Kastamonu
Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz UNAT;
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şafak
URAL, Prof. Dr. Mahmut KAYA ve Dr. Dr.
Vedat KAMER; Marmara Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ali DURUSOY, Prof. Dr. Bilal AYBAKAN ve Yrd. Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI;
Siirt Üniversitesi’nden de Prof. Dr. Cemal
ERDEMCİ yer aldığı sempozyumda YDÜ
Rektör Yrd. Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ da bir
oturumu yönetti.
Alanında önemli bir etkinlik olarak kabul
edilen bu sempozyuma sunulan bildirilerin
kısa süre içerisinde kitaplaşacağı ve
YDÜ’nün yayınları arasında neşredileceği
ifade edildi.
Aristotales Sempozyumu’na katılanlar,
bir sonraki gün Kıbrıs’ın tarihi ve turistik
yerlerini gezerek adadan ayrıldılar.
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Akademisyen Yazar Soli ÖZEL, Yakın Doğu Enstitüsü
Güvenlik Akademisi Sertifika Programı’nda konuştu:

KKTC’nin
deprem
haritası
çıkarılacak

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 Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon-4’de
gerçekleştirilecek.

düzenler ve ona göre de dünya
düzenini şekillendiririm demesi
ve hiç beklemediği şekilde ağır bir
dayak yemesi, ağır dayağın sonucunda gücünü, prestijini, gücünün
meşrutiyetini yitirmiş olması bütün
bunlar bugün yaşadığımız kargaşaya
da neden olan gelişmelerdir.
Ulusal gücün iki temel bileşeni vardır.
Bunlardan birisi doğal unsurlardır.
Bunların içine coğrafya, sahip
olduğunuz kaynaklar ve tabi bir de
nüfus giriyor. İkinci bileşen de toplumsal unsurlardan oluşuyor. Bunda
ekonomi, siyasetin örgütlenmesi,
askeri güç, psikolojik durum ve giderek de bilgi teknolojisine, iletişime
ne ölçüde hakim olabildiğiniz çok
önem kazanıyor” dedi.

ÖZEL: “Milli güç ülkenin
dünyadaki konumlanışı,
teknolojik gelişimleri ve
kaynaklarıyla yakından
alakalıdır”

Dünyanın her yerinden nitelikli,
niteliksiz milyonlarca insan tarih
içinde size koşmuş. Kurulu düzeninize su taşımak için, gönllü olarak
oraya gelmişler. Sürekli olarak
insan emeğinin, kısıtlı kaynak
ülke olduğunuzda sermayeyi,
teknolojiyi, yaratıcılıkla çoğaltmak
için bir imkanınız olmuş. Böyle bir
ülkeyseniz tabi, sizin sıradan bir
ülke olmanız mümkün değil. Ya da
Çin gibi, 1800’lü yılların ortasına
kadar, dünyanın en büyük ekonomisi olabilmiş. Tarih içinde aslında
başkalarının kullanarak kendilerini ileriye götürebilecek pek çok
teknolojik icadın kaynağı olmuş bir
ülkeyseniz, müthiş bir tarihiniz ve
ona bağlı olarak kurguladığınız bir
kültürünüz varsa, böyle bir ülkenin
de ilelebet dünya ekonomisindeki
payının yüzde bir olarak kalması,
dünya stratejik dengelerinde sıradan
kalması dünyanın geleceği üzerinde
bir hükmünün olmaması söz konusu
değildir” dedi.

ÖZEL: “Uluslararası güvenlik
alanında kendinizi çok güçlü Milli gücün ülkelerin dünya üzerindeki coğrafi konummu, nüfusları,
sandığınızda hata yapma
kaynakları ve teknolojik gelişimleri ile Programın soru cevap bölümünden
ihtimaliniz artar”
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer
çerçevesinde milli güç unsurları ile
güvenlik ve strateji ilişkisini irdeleyen
Soli ÖZEL, “Kendinizi çok güçlü
sandığınızda, hata yapma ihtimaliniz
artıyor ve yaptığınız iş sonuçta sizin
kendi gücünüze de zarar veriyor. Bunun bana göre en çarpıcı örneği 2003
yılında Amerika Birleşik Devletlerinin
deyim yerindeyse eline su dökecek
kimse yok, ben Irak’a gider, işgal
eder, kendime göre Ortadoğu’yu

yakından ilgili olduğunu vurgulayan
Soli ÖZEL, “Dünya da bir takım yerler
var ki ne yaparsanız yapın, burdan
bir güç çıkarmanız mümkün değil.
Örneğin Mali’de yaşıyorsanız, sizin
dünyanın en güçlü ülkelerinden
birnin vatandaşı olma ihtimaliniz sıfır
değilse bile, birden yüksek olamaz.
Buna karşılık Amerika gibi Kıta devlette yaşıyorsanız, yukarı komşunuz
Kanada, aşağı komşunuz Meksika,
doğu komşunuz ve batı komşunuz
okyanus. Kaynak sorununuz yok.

sonra Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, Soli ÖZEL’e
teşekkür belgesi takdim etti.
Güvenlik Akademisi’ne ve Yakın Doğu
Enstitüsü’nün diğer kısa dönemli
eğitim programlarına kayıt için
daha detaylı bilgiye www.neu.edu.
tr web sayfasından, nei@neu.edu.
tr e-posta adresinden, Yakın Doğu
Enstitüsü Facebook sayfasından,
223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829
97 36 telefonlardan ulaşılabilir.
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Sanat eğitimi semineri
tamamlandı

“Kendinizi çok
güçlü sandığınızda
hata yapma
ihtimaliniz artar”

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın
Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika
Programı kapsamında Kadir Has
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi ve Habertürk
Gazetesi Dış Haberler Müdürü Soli
ÖZEL “Milli Güç Kavramı, Unsurları
ve Milli Güvenlik Açısından Önemi”
başlıklı bir seminer verdi.
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Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Japonya’dan Shinko Mühendislik ortaklığı ile
yürüttüğü Sensör Sistemine Dayalı Çok Disiplinli
Deprem Ön Kestirim Projesi ile ülkemizde önem
taşıyan deprem olasılıklarına ilişkin tablo ortaya
çıkarılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin
Araştırma ve Değerlendirme Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Cavit ATALAR, Dokuz
Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Mustafa AKGÜN kontorlünde
sürdürülen çalışma ile depremlerin
meydana gelme olasılıkları incelenerek,
ülkemizin deprem tehlikesini belirlenecek.

Kaya Sıkışmalarını Tespit
Edilebilecek Mikrotremör
Ölçüm Cihazı Yakın Doğu
Üniversitesi’nde Kurulan
Deprem Ölçme İstasyonunda

Açıklamada, deprem riski taşıyan
bölgelerin önceden saptanabilmesi için
proje kapsamında İzmir ve Lefkoşa’da
deprem ve zemin davranışlarını izleme
ölçüm istasyonlarının kurulduğu bildirildi.
İstasyonda bulunan ve test aşamasına
getirilen ters radyo dalgası ölçüm cihazı
ile 100 kilometre yarıçapı alan içerisinde
meydana gelen kaya sıkışması olayları ile
ilgili bilgi elde edilerek, ülkemizdeki zemin
haretketliliği gözlemlenecek.

Prof. Dr. AKGÜN: “Deprem Öncesi
Yeraltı Hareketleri ile Deprem
Riski Taşıyan Bölgeler Saptanabilecek”
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa
AKGÜN yürütülen proje ile ilgili yaptığı
açıklamada, yeryüzünde ölçülen ve radyo
dalgalarını bozan görüntülerle depremlerin
önceden tahmin edilebileceğini belirtti.
Prof. Dr. AKGÜN, proje kapsamında Yakın
Doğu Üniversitesi’nde kurulan istanyonda
yer alan Mikrotremör Ölçüm Cihazı ile
yeraltındaki deformasyon değişimlerinin
saptanacağını ve bu değişimlerin
yorumlanabilmesi ile deprem riski taşıyan
bölgelerin önceden sapatabileceğini, cihazla 100 km yarıçapı alan içerisinde kaya
sıkışmaları hakkında bilgi alınabileceğini
söyledi. Prof. Dr. AKGÜN, bu istasyon

yanına depreme bağlı havadaki radyo
dalgalarındaki değişimleri ölçebilecek
istasyonun da kurularak, sürekli bir
şekilde yer altında oluşacak deprem öncesi hareketlerin izlenebileceğini aktardı.
Geçmişte ülkemiz genelinde büyük
depremlerin yaşandığına dikkat çeken
Prof. Dr. AKGÜN, “İzmir’de dört tane
kurulan istasyondan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde de var. Buradan elde
edilen veriler Japonaya’dan da izlenebilecek. Yakın Doğu Üniversitesi’nde
kurulacak olan yeni cihazla verileri 1,5
ay içerisinde alabileceğiz. İstasyon
sayısının artmasıyla ülkemizde dperem
riski hakkında daha geniş bilgiler elde
edilebilir. Bizlere düşen en önemli ödev ise
depreme karşı şehrin ve binaların akıllı
hale getilmesidir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. ATALAR: “Kurulacak
Olan Erken Uyarı Sistemi ile
Havadaki Radyo Dalgalarındaki
Değişimler Gözlemlenebilecek”

Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin
Araştırma ve Değerlendirme Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Cavit ATALAR da, Yakın
Doğu Üniversitesi’nde kurulan istasyonda bulunan Mikrotremör Ölçüm Cihazı
yanında istasyona erken uyarı sistemi
ekleneceğini söyledi. Prof. Dr. ATALAR,
bu cihazın depreme bağlı havadaki radyo
dalgalarındaki değişimleri ölçerek yakın
çevresinde yer altında oluşacak deprem
öncesi hareketleri izleyebileceğini belirterek, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesi ortaklığında, zeminin
fiziksel özelliklerini ve bölgesel depremleri
incelemek amacıyla Mart 2015’de kurulan
ve zayıf yer hareketini ölçen istasyon ile
zmeinin fiziksel özelliklerinin mevsimler
bazlı değişimleri de incelenmektedir. Bu
isatasyona, depreme bağlı havadaki radyo
dalgalarındaki değişimleri ölçebilecek
aletin yerleştirilmesi ile de 7/24 sürekli
Yakın Doğu Üniversitesi ve yakın çevresinde yer altında oluşacak deprem öncesi
hareketler incelenecektir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Müzik ve
Güzel Sanatlar Bölümü Sanat Direktörü
Dr. Ödül IŞITMAN ile ‘’Sanat Eğitimi’’
seminerini tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin hamilelikte sıtma enfeksiyonu
ile ilgili yaptığı araştırma Uluslararası Paraziter Zoonozlar Sempozyumu’nda Sözlü Bildiri
dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

YDÜ’lü akademisyenler
birincilik ödülü aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah
RUH tarafından sunulan “SulfadoksinPrimetamin Profilaksisi Uygulanan
Hamile Kadınlarda Sıtma Enfeksiyonu
ve Dirençle İlişkili Mutasyonlar”
başlıklı araştırmanın, 18-19 Kasım’da
Antalya’da düzenlenen Uluslararası
Paraziter Zoonozlar Sempozyumunda
Sözlü Bildiri Birincilik Ödülüne layık
görüldü.

Yapılan çalışmada, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’nde hamilelik süresince iki
doz sulfadoksin-primetamin profilaksisi
uygulanan yeni doğum yapmış 250
kadından alınan kan örneklerinde sıtma
etkeni Plasmodium türlerinin varlığı
araştırıldı. Plasmodium falciparum
saptanan örneklere DNA dizi analizi
uygulanarak, sırasıyla sulfadoksin
ve primetamin direncine neden olan
P. falciparum dihidropteroat sentaz
(Pfdhps) ve dihidrofolat redüktaz
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
(Pfdhfr) genlerindeki nokta mutasyonlar
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji araştırıldı. DNA dizi analizinde saptanan
Anabilim Dalı ile Hitit Üniversitesi Tıp
nokta mutasyonlar sonucunda sulFakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
fadoksin-primetamin direnci literatüre
Dalı işbirliğinde, Prof. Dr. Ayşegül
uyumlu olarak doğrulandı. Araştırmada,
Taylan ÖZKAN ile Prof. Dr. Turgut
sulfadoksin-primetamin profilaksisinin
İMİR’in yönetiminde, ve Yrd. Doç. Dr.
250 kadından 92 (%36,8)’sini sıtma
Emrah RUH’un koordinatörlüğünde
enfeksiyonuna karşı korumada yetersiz
gerçekleştirilen projede, dokkaldığı ortaya konuldu.
tora öğrencisi Jean Paul BATEKO ise
araştırmacı olarak yer aldı.
Tropikal Hastalıkların Teda-

Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’nden Araştırmaya
Katılan Hamile Kadınların
Önemli Bir Oranının Sıtma
Enfeksiyonuna Karşı Yeterli
Derecede Korunamadığı Belirlendi

başta turizm veya eğitim olmak üzere
farklı amaçlarla Kuzey Kıbrıs dahil
birçok ülkeyi ziyaret eden bireylerin
varlığına dikkat çekerek, sıtma gibi
tropikal hastalıkların ve tedavide
kullanılan ilaçların etkinliğinin
araştırılmasının son derece önemli
olduğunu belirtti.

Sıtma ve Tedavisi ile İlgili
Araştırmalar Devam Edecek…

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut
İMİR, vektöre bağlı gelişen hastalıkların
Kıbrıs’taki önemini vurgulayarak,
araştırma ekibinin sıtma ve leishmaniasis gibi tropikal hastalıklar konusunda
projeleri yürütmeye ve veriler sunmaya
devam edeceklerini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı ile Hitit Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı ortak Öğretim Üyesi olan Prof. Dr.
Ayşegül Taylan ÖZKAN da, araştırma
sonuçlarının yanlızca Kongo Demokratik Cumhuriyeti için önemli olmayıp,
uluslararası sağlık politikalarına da yön
verecek nitelikte olduğunu ifade ederek,
iki üniversite arasındaki işbirliğinin
devam edeceğini söyledi.

18 Kasım Cuma günü fakülte binasında
gerçekleşen eğitime, Resim-İş
öğretmenliği yanı sıra Zihinsel Engelliler
öğretmenliği, Üstün Zekalılar öğretmenliği
ve Özel öğretim bölümü öğrencilerinin
katıldı.
Seminer kapsamında, sanat eğitiminin
güncel sorunları, sanat eğitimcisi ve
öğrenciler arasındaki öğretim yöntemleri
nasıl olmalıdır konuları yanında dünyada
sanat ve sanatın önemi tartışıldı.
Seminere Resim-İş bölümünde görevli
öğretim elemanları ve diğer bölümde
eğitim veren hocaların yoğun katılımı ile
gerçekleşti. Çok verimli geçen etkinliğin
ardından katılımcı öğrencilere sertifikaları
takdim edildi.

Başsağlığı

Sıtma Günümüzün En Önemli
Hastalık Sorunlarından Biri

Plasmodium türlerine bağlı gelişen
ve günümüzün en önemli sağlık
sorunlarından biri olmaya devam eden
sıtma hastalığı çeşitli risk grupları için
tehlike arz ediyor ve hamile kadınlar
bu risk gruplarından birini oluşturuyor.
Hamilelik sırasında oluşan sıtma enYakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
feksiyonunun anne, fetus ve yenidoğan
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobivisinde Kullanılan İlaçların
açısından riskler taşımasından
yoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi
Etkinliğinin Araştırılması
Jean Paul Bateko ise, çalışmadan elde ötürü, Dünya Sağlık Örgütü hamile
Önemli…
kadınların sıtmaya karşı korunmaları
edilen bulguların Kongo Demokratik
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyeti’nde hamilelikteki sıtma en- için profilaktik olarak sulfadoksinTıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji feksiyonu ile mücadele konusuna katkı primetamin verilmesini öneriyor. Ancak,
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
sağlayacağını ve araştırmanın literatüre sulfadoksin-primetamine karşı görülen
Dr. Emrah RUH, tropikal hastalıkların
dirençteki artış nedeniyle, bu ilacın proönemli veriler sunacağını belirtti.
yaygın görüldüğü ülkelerde yaşayan,
filaktik tedavideki etkinliğini araştıran
çalışmalar büyük önem taşıyor.

Üniversitemiz Gıda
Mühendisliği 2016 Bahar
dönemi mezunlarımızdan
Bahar ÖZDEMİR’i kaybettik.
Kendisine Allahtan Rahmet yaslı ailesine ve tüm
arkadaşlarına sabırlar
dileriz.
Mekanı Cennet Olsun…
Yakın Doğu Ailesi

YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölümü, DAÜ’de temsil edildi
Doç. Dr. Fevzi KASAP; “Sempozyum; Geçmişi Günümüze
Taşıyan Usta Fotoğrafçıların
Genç Nesillere Aktarılmasına ve
Hatırlanmasına Vesile Oldu”

DAÜ, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi
tarafından düzenlenen 8. İz Bırakmış
Kıbrıslı Türkler Sempozyumu ve Fotoğraf
Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi’nin de
katılımıyla Rauf Raif Denktaş Kültür

ve Kongre Sarayı’nda açılış töreni ile
gerçekleşti.
DAÜ-KAM tarafından organize edilen
sempozyuma Yakın Doğu Üniversitesi’ni

temsilen, Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP
ve Araş. Gör. Çağlayan DURSUN “Kıbrıs
Türk Fotoğrafçılığı’nda Foto Şık” adlı
bildirileriyle katıldı.

Sempozyum; geçmişi günümüze taşıyan
usta fotoğrafçıların genç nesillere
aktarılmasına ve hatırlanmasına vesile
oldu” dedi.

Toplamda 9 sunumun yer aldığı
YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve
sempozyum, kapanış ve değerlendirme
Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi
oturumlarının ardından son buldu.
KASAP yaptığı açıklamada; “Kıbrıs
için önemli çalışmalar yapan kişilere
adanmış sempozyum kapsamında
bu yıl konu fotoğraftı. İki yılda bir
düzenlenen sempozyumda, Kıbrıs Türk
fotoğrafçılığında derin izler bırakmış olan
Foto Deanna, Foto Kervan, Foto Atlas,
Foto Ümit ve Foto Şık da salonda bulunanlar arasındaydı. Yapılan sempozyum
toplamda üç oturumda gerçekleşti.
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İlahiyat Fakültesi’nde
İslam ve Sağlık
Konferansı
gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet
Mahfuz SÖYLEMEZ, İslam ve Sağlık
konusunda bir birinden değişik
duruşların bulunduğunu belirterek:
“Bir taraftan İslam’ın bilimsel bilgi ile
çelişen düşüncelere sahip olduğunu
söyleyenler ve bunu gerekçe
göstererek İslam’dan uzaklaşmaya
çalışanlar bulunurken, diğer taraftan
bilimsel tıbbı terk edip sadece
geleneksel yöntemlere dönüşü
tavsiye edenler bulunmaktadır. Bu
iki zıt duruşun tehlikesine düşmeden
hakikate ulaşmak ancak ehline
sormakla mümkündür. Gerçekten
İslam bilimsel tıpla çelişen bilgiler
içermekte midir? İslam tedaviye
nasıl bakmaktadır? İslam hastalığı
nasıl tanımlamakta ve hastayı nasıl
görmekte ve tedavi etmektedir?
İslam’ın kendine özgü bir sağlık
sitemi veya politikası var mıdır? Bu
ve benzeri onlarca soru her birimizin
zihnine üşüşmektedir. Bu vesileyle her iki sahaya da vukufiyetini
bildiğim değerli hocamız Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK’den bunların yanıtlarını
alacağız.

Daha sonra Prof. Dr. Recep
ÖZTÜRK “İslam ve Sağlık”
konulunu konferansında
özetle şunları söyledi:

AKADEMİK

“Krizin tarafları
krizden
besleniyorlarsa
uzlaşı ve çözüm
zorlaşır”

da onu tanıyarak yaratanına da
ulaşmamızı murat etmektedir.

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
:”Hz. Peygamber; Bir Yerde
Veba Yani Bulaşıcı Hastalık
Varsa Oraya Girmeyiniz.
Girdiyseniz Çıkmayınız”
Bugün Tıp da Bunun Aynısına
Savunmaktadır”

Bu nedenle Din bu makinaya zarar
verenlerin emanete ihanet ettiklerini
söylemektedir. İçki, uyuşturucu vb.
şeyleri yasaklamasının nedeni bu
mükemmel makinaya zarar verilmesinin önüne geçilmesi için değil midir?
Tıp da aynı şeyi söylemektedir. Sigara
kanserin en temel nedenlerinden
biridir. Aynı şey uyuşturucu için de
geçerlidir. Kaldı ki insan vücuduna
zarar veren gıda tağşişlerini yani gıda
ürünleri üzerinde oynayarak haksız
kazanç elde edenlerin yaptıklarını
ihanet olarak görmektedir. Tıp da
bugün sağlıklı bir yaşamın sağlıklı
beslenmeden geçtiğini kabul
etmektedir. Bilindiği gibi İslam sağlığı
korunma ve tedavi şeklinde tasnif etmektedir. Yani önce hasta olmamaya
çalışacaksın, hastalandıysan tedavi
olacaksın, şayet hastalığın bulaşıcı
ise kimseye bulaştırmamak için
çaba sarf edeceksin. Hz. Peygamber
karantina hususunda şöyle demektedir: “bir yerde veba yani bulaşıcı
hastalık varsa oraya girmeyiniz.
Girdiyseniz çıkmayınız” bugün tıp
da bunun aynısına savunmaktadır.
Korunma dedim. Korunmanın en
önemlisi temizliktir. İslam temizliği
dinin yarısı olarak ifade etmektedir.
Hastanelerimizde el temizliğini
gereğince sağlayabilirsek hastanelerden buluşan enfeksiyon hastalıklarını
yüzde 30-40 oranında düşüreceğimizi
bilmeniz gerekir. Bakın sadece
hastalığı dışarda değil, hastanelerin
bizzat kendisinde bile engellemenin
en önemli yolu bu temizlikten geçmektedir. Bir de bunu çevremize yani
eve, sokağa, mahalleye yaydığımızı
düşünün ne kadar doğru bir iş
yapmış oluruz değil mi?

Diş Hekimliği
Haftası mesajı
yayınladı

Sonuç olarak; İslam dini sağlıkla
ilgili sayısız kurallara ve bütüncül
bir bakış açısına sahiptir. Temizlik (kişi, çevre, gıda…), sağlıklı
beslenme(helal, dengeli), korunma
(beden sağlığı, diş sağlığı, karantina, ruhi denge….), yasaklar (
alkol, uyuşturucu, domuz eti, zina,
yeis…); toplum desteği (yoksullukla
mücadele, yardımlaşma, vakıflar)
ve tedavi tavsiyesi bu önlemlerin
temelini oluşturur.
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK tarafından
verilen konferans başta Fakülte
dekanı ve hocalar ile öğrenciler
olmak üzere dinleyicilerin tamamı
tarafından ilgi ile dinlendi.

Y

Güvenlik Akademisi
Sertifika Programı
kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı Eski Sözcüsü ve Emekli Büyükelçi Namık TAN “Milletlerarası
Çatışma, Kriz ve Uyuşmazlıkların
Çözümü” başlıklı bir seminer verdi.

TAN: “Çağdaş Arabuluculuk
Ve Uzlaştırma Girişimlerinde
Tarafların Kültürel Davranış
Biçimlerine Daha Çok Duyarlı
Olunmalı”

Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi
kapsamında verdiği seminer çerçevesinde milletler arası çatışma ve krizlerin
çözümünü ve uzlaşı yöntemlerini irdeleyen
Namık TAN, “Çağdaş arabuluculuk ve
uzlaştırma kavramının önemli yönü;
uzlaşı girişimlerinde kültürel farklılıklara
önem vermeye başlanması olmuştur.
Klasik yöntemlerin genelde anlaşmazlık
veya çatışmanın taraflarına odaklandığını
görürüz, yani eğer çatışma durumunun iki
tarafı devlet ve hükümetler ise sadece onlar üzerinde durulduğunu görürüz. Kültürel
ilişkilere daha çok önem ve öncelik verilen
arabuluculuk yaklaşımı yeni çağdaş
anlayışta ortaya çıkmıştır. İsrail ile Suriye
arasında yaşanan uzlaşmazlık konusundaki arabuluculuğumuzu veya bundaki
kolaylaştırıcı rolümüzü örnek gösterebiliriz. Anlaşmazlığın tarafları olan Suriye ve
İsrail bizimle aynı coğrafyada, kültürel
bakımdan çok ciddi ortak noktalarımızın
bulunduğu iki ülke; dolayısıyla orada bizim
bu kültürel ortak paydayı teşvik etmemiz
başarılı olmamıza da yol açmıştır. Burada
önemli olan nokta kültürel farklılıkları anlayarak ve bunlara saygı göstererek daha
sağlıklı analizler yapılabilmesi böylece çok
daha etkili sonuçlar alınabilecek bir diyalog yönteminin geliştirilmesidir. Diğer bir
ifade ile arabulucu herhangi bir çatışma
durumunda kültürel davranış biçimlerine
hakimse taraflar onu arabulucu olarak kabullenmekte çok daha kolaylık çekmektedirler. Eğer sadece anlaşmazlığın tarafları
olan ülkelere odaklansaydık uzlaşı biraz
zor olacaktı ama biz bir kültürel ortak
zeminde buluşabildik” dedi.

Krizlerin çözülebilmesi için krize taraf
olanların krizden beslenmiyor olmaları
gerektiğine vurgu yapan Namık TAN,
“Bakınız İsrail Filistin müzakerelerinde
ben çözümü yakın görmüyorum. Bu
müzakerelerin asla yakın zamanda
bitmeyeceğini düşünüyorum çünkü o
kadar süre içerisinde bu iki taraf krizden
baslenmeye başlamışlar. Çeşitli değişik
sebeplerle çatışma hali onların ikisine
de yarıyor. Hem Filistin’e yarıyor hem
İsrail’e yarıyor. Onun için bu sorunun
çözümü mümkün değil. Kıbrıs’ta ise
durum o kadar vahim değil, ama aşılması
gereken engeller çok yüksek. Bu engelleri
aşacak iradeyi hayata geçirmek bugünkü
konjüktürde ne kadar gerçekçi onu
kestiremiyorum. Doğu Akdeniz’de istikrar
Kıbrıs sorununun çözümü olmaksızın
gerçek anlamda yerleştirilemez Ama ben
Kıbrıs’ta çözümün kolay olmayacağını
düşünüyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi (Near
East Unıversity) Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksek Okulu ve Turizm
Araştırma Merkezi tarafından,
“Sektörün Öncüleri Seminerler Dizisi”
kapsamında “Havacılık Sektörünün
Dünü-Bugünü” konulu seminer
YDÜ Hastanesi 101 no’lu salonda
düzenlendi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya
göre, günümüzde çok büyük bir
önem taşıyan turizm sektöründeki
gelişmeler ve geleceğe yönelik
alınması gereken tedbirlerin ele
alındığı belirtildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve
Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu ve
Turizm Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Tülen SANER’in oturum
başkanlığını yaptığı seminere
konuşmacı olarak turizm sektöründe
önde gelen isimlerden Atlasglobal
Yönetim Kurulu Başkanı Murat ERSOY
katıldı.

ERSOY: “Olası Bir Çözüm
Sonrası Kıbrıs Çok İyi Bir
Turizm Adası Olabilir”

ERSOY, Kıbrıs’ta turizm modelinin
değişmesi gerektiğini ve ayrıca olası
bir çözüm sonrası Kıbrıs’ın çok iyi bir
turizm adası olabilme potansiyelinden söz etti. Turizimde paylaşımcı
olmanın önemini vurgularken
öğrencilere bilmediğiniz işe sakın
girmeyin diye önerilerde bulundu.

SANER: “Dr. Suat GÜNSEL
Ülke Turizmine, Kültürüne,
Doğasına Büyük Önem
Veriyor”

Doç. Dr. Tülen SANER, Yakın
Doğu Üniversitesi’nin, KKTC
Turizm Bakanlığı nezninde yapılan
çalışmalara katkı koyarak ve ayrıca
turizm sektörüne kalifiye eleman
yetiştirerek ülke turizmine destek
olduklarını vurguladı. SANER,
Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasa sahip
olduğunu ve en iyi şekide tanıtımının
yapılması gerektiğinin önemine
değindi. Doç. Dr. Tülen SANER,
Atlasglobal yönetim kurulu başkanı
Murat ERSOY’a seminerde birikimlerini paylaştığı için teşekkür etti.
SANER ayrıca seminerin organizasyonunda emekleri geçen öğretim
görevlileri Nesrin BAHÇELERLİ ve
Serdar OKTAY’a da teşekkür etti.

Dr. Suat İ. GÜNSEL’in Kıbrıs turizmine, kültürüne ve doğasına büyük
önem verdiğini vurgulayan

YDÜ, Antalya’da temsil edildi

temsil edildi. Kongrenin amacı,
Dünya literatüründe önem arz
eden ve bilgi sağladığı tahmin
edilen vakaların serbest bildiri
haline getirilerek sunumunun
gerçekleştirilmesi ve gerek eğitmen
gerekse serbest çalışan hekimlerin bilgi alışverişinde bulunarak,
teknolojik gelişmeleri ve literatürü
takip edebilmesidir.

Programın soru cevap bölümünden sonra
Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr.
Umut KOLDAŞ, Namık TAN’a teşekkür
belgesi takdim etti.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye
göre Güvenlik Akademisi’ne ve diğer
Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim
programlarına kayıt için daha detaylı
bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından,
nei@neu.edu.tr e-posta adresinden,
Yakın Doğu Enstitüsü Facebook
sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve
0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.

Turizm sektöründe yıllardır emek
veren ve sektörü yakınen iyi analiz
eden Murat ERSOY Yakın Doğu
Üniversitesi öğrencilerine dünya
genelindeki ve Türkiye’deki turizm
uygulama şekillerini anlattı.

Antalya’da Gerçekleştirilen 38.
Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde,
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
Dalı, Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.
Mustafa Asım ŞAFAK ve Op. Dr.
Hasan ŞAFAKOĞULLARI’nın Aktif
Katılımlarıyla, Dünya Literatüründe
Önem Arz Eden 3 Ayrı Serbest
Bildiri Sunulurak Temsil Edildi.
Önemli Olgular İçeren Bildiriler
Büyük İlgi Görürken, Yayımlanmak
Üzere Bilimsel Dergilerden Davet
Aldı. Aynı Anda 8 Ayrı Salonda
Toplantılar Gerçekleştirilen Kongreye, Türkiye’nin Yanı Sıra Dünyanın
Çeşitli Ülkelerinden de Geniş
Katılım Oldu.
Türkiye’deki Kulak Burun Boğaz
derneklerinin en üst derneği olarak

Prof. Dr. Mustafa Asım ŞAFAK kongrenin önemini vurgularken; “Yakın
kabul edilen Ulusal Kulak Burun
Doğu Üniversitesi Hastanesi her
Boğaz Derneği tarafından her yıl,
ne kadar hizmet hastanesi olsa da
uluslararası katılımlı, geniş çaplı,
varoluş amaçlarından biri de, Yakın
binlerce Kulak Burun Boğaz odyolog Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
ve hekiminin katılımıyla düzenlenen eğitim hastanesi olarak çalışıyor
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
olmasıdır. Bu sebeple Kulak
Cerrahisi Kongresi’nin 38.si, bu yıl Burun Boğaz Kliniği değil, Kulak
Antalya Belek’te gerçekleşti.
Burun Boğaz Anabilim Dalı’na
bağlı olan bir Kulak Burun Boğaz
Bu yıl 38.’si gerçekleştirilen Türk
Kliniği olarak sağlık hizmetleri
Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş
sunmaktadır. Bu nedenle hizmet
Boyun Cerrahisi Kongresi geniş
vermenin yanında Tıp Fakültesi’nde
çaplı bir organizasyon olması
verilen eğitimlerin öneminin de
sebebiyle, kendi içinde birçok alt
vurgulanması gerekiyor. Bu amaçla
disiplini barındırmakta ve her yıl 7 hem gerçekleştirdiğimiz çalışmaları
ayrı bilim dalı ayrı ayrı bu kongrede sunumlarla gündeme getirmek,
temsil edilmektedir.
hem de Üniversitemizin adını bu
camiada biz de varız diye zinde
YDÜ Tıp Fakültesi kongrede, Prof.
tutmak ve yaptıklarımız hakkında
Dr. Mustafa Asım ŞAFAK ve Op. Dr. camiayı bilgilendirmek için
Hasan ŞAFAKOĞULLARI tarafından bunlar önemli platformlar” şeklinde
sunulan 3 ayrı serbest bildiri ile
konuştu.

ULUSOY; “Türk Diş Hekimliği
Hayli İlerlemeler Kaydetmiş;
Ulu Önder Atatürk’ün Koyduğu
Uygar Çağdaşlık Düzeyini
Yakalamıştır”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar
ULUSOY Diş Hekimleri Haftası Dolayısıyla
bir mesaj yayımlayarak; “Mesleğimiz kökü
insanlık tarihi kadar eski, insanlıkla özdeş
bir geçmişe sahiptir. Bilimsel anlamda
kurumsallaşması Türkiye’de ilk kez Diş
Hekimliği Okul bütçesinin Maarif Nezareti
(Eğitim Bakanlığı) tarafından kabulü
22 Kasım 1908 tarihinde olduğu için
her yıl 22 Kasımla başlayan hafta ilgili
birimlerde diş hekimliği haftası olarak
kutlanmaktadır” dedi.

ULUSOY; “Türk Diş Hekimliği
Hayli İlerlemeler Kaydetmiş;
Ulu Önder Atatürk’ün Koyduğu
Uygar Çağdaşlık Düzeyini
Yakalamıştır”

Prof. Dr. ULUSOY, 108 yıllık dönemde Türk
Diş Hekimliği hayli ilerlemeler kaydetmiş;
Ulu Önder Atatürk’ün koyduğu uygar
çağdaşlık düzeyini yakalamıştır. Şüphesiz
bu kolay olmamış, büyük zorluklar,
yokluklar, cihan savaşları yaşanmıştır.
Hep bu zorluklar, hocalarımızın, yöneticilerimizin diş hekimliği mesleğinin etik
değerleri ve kurumsallaşmasına sahip
çıkan yaklaşımları sayesinde aşıldığını
vurguladı.

ULUSOY; “Çağdaş Diş Hekimleri
Yetiştirmeyi, Hedef Edindik”

Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY şöyle
devam etti; YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi
kurulduğu 2007 yılından günümüze kadar
geçen sürede adadaki ilk ve tek diş
hekimliği fakültesi olmanın sorumluluğu
ile görevlerini en iyi şekilde yapmanın
çabası içerisindedir. Bilginin ve teknolojinin yenilenme hızının çok yüksek olduğu

günümüzde çağdaş Diş Hekimleri
yetiştirmeyi, hedef edindik. Yürüttüğümüz
eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde evrensel ve etik değerlere uyarak,
bilgiyi üretmeye ve yaymaya çalışıyoruz.
Bu bağlamda bilimsel faaliyetlerde
ulusal ve uluslararası düzeyde kendini
kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim
elemanı yapısına sahip, mezunları her
yerde aranılan bir fakülte olma ülkümüzü
sürdürüyoruz. Fakültemiz klinik hizmetlerinde de uluslararası düzeyde kabul gören
kuruluşlara verilen J.C.I (Joint Commission
International) belgesiyle yola çıkmış olup
bulunduğumuz coğrafyada bu görevini de
başarıyla sürdürmektedir. Geçtiğimiz 5
dönemde 371 yerli ve yabancı diş hekimi
ile, 22 doktora öğrencisi mezun verdik.
Halen Türkçe ve İngilizce eğitim veren
fakültemizde 1000 lisans öğrencisi ile
61 doktora öğrencisi eğitim ve araştırma
yapmaktadır.
Fakülte binamızda idari, eğitim ve bilimsel
araştırmalar yanısıra klinik hizmetler 8
anabilim dalındaki modern kliniklerde
yürütülmektedir. Fakültemizde ileri
görüntülemenin kullanıldığı tanı merkezi,
tam donanımlı ameliyathaneler, sorunlu
hastaların tedavi edilebildiği sedasyon
ünitesi ve klinik öncesi eğitimde kullanılan
simulasyon laboratuarı mevcuttur
.
Digital diş hekimliği olgusu günümüz diş
hekimliği eğitimini ve uygulamalarına giderek artan hızla yerleşmekte olduğundan
fakültemiz Protetik Diş Tedavisi Anabilim
dalı bünyesinde CAD-CAM bilgisayar
destekli tasarım ve üretim ünitesi hizmete
girmiştir.
Bu günde diş hekimliği mesleğinin
gelişmesine katkıda bulunan hocalarımızı,
meslektaşlarımızı, aramızdan ayrılanları
saygıyla rahmetle anıyor, Diş hekimliği
haftamızı kutluyorum.
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İkinci konunun tedavi olmak
olduğunu söyledim. Hz. Peygamber hastalanan sahabeyi tedaviye
yönlendirirdi. Ashaptan Sa’d b. Ebi
Vakkas’ın gözleri rahatsızlanınca onu
bir göz hekimine göndermişti. Bedir
yaralıları için mescidin bahçesinde

hastane kurulmuştu. Siz bunları
zaten biliyorsunuz. Söylemeye
çalıştığım şey şudur: Hz. Peygamber
insanları sadece duaya yönlendirmiyor. Duanın önemsiz olduğunu
söylemiyorum. Kuşkusuz onun da
önemi vardır. Ancak ilaç tedavisi de
önemlidir. Dua alternatip değildir,
tamamlayıcı bir durumdur. Hastanın
psikolojisinin yerinde olması
iyileşmesi üzerinde çok büyük bir
etkisi bulunmaktadır. Sadece bitkilere
de yönlendirmiyor, günümüzde olduğu
gibi bitkilerin suyunu çıkarmıyor
bunu söylerken de tamamlayıcı
tıbbın önemsizliğini söylemiyorum.
Kuşkusuz bu da önemlidir. Ancak bu
alternatif değildir. Dolayısıyla Alternatif tıp kavramını doğru bulmadığımı
ifade etmeliyim. Oruç tutmanın
sağlık üzerinde büyük faydalarının
olduğu bilinmektedir. Az yeme,
yiyecekleri karıştırmama, hareketsiz
kalmama gibi … Nitekim, 2016
Nobel Tıp ödülü, açlık ya da hücrenin
kendi kendini yemesi ve gereksiz
parçaları atarak, otofaji (hücrelerin
içlerindeki gereksiz parçalardan
kurtularak temizlenmesi; «çöpü yok
etmesi») ile savunma mekanizmasını
yenilemesi sisteminin nasıl çalıştığını
bulan Japon bilim insanı Yoshinori
Ohsumi’ye verilmiştir.
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YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi

Sektörün Öncüleri
Seminerler Dizisi
devam ediyor
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eski Sözcüsü
Büyükelçi (e) Namık TAN Yakın Doğu Enstitüsü
Güvenlik Akademisi Sertifika Programında Konuştu.
akın Doğu Üniversitesi,
TAN: “Krizin Tarafları Krizden
Yakın Doğu Enstitüsü
Besleniyorlarsa Uzlaşı ve Çözüm
tarafından düzenlenen
Zorlaşır”
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“İslam bugün ki bilimsel verilerle
asla çelişmemektedir. İslam bilimsel
bilginin gelişip büyümesinin önünü
açmaktadır. Bunca yıldır hem tıp
hem de İslam konusunda okumalar,
gözlemler yapmaktayım. İslam’ın
önerip de tıbbın yanlışladığı herhangi
bir bilgi ile karşılaşmadığımı açıkça
ifade etmeliyim. Ben bunu her iki
alanın da köken olarak aynı kaynaklı
olmasına bağlıyorum. Zira insan
denilen bu mükemmel makinayı
yaratan yüce Allah’tır. Din de onun
tarafından inzal buyurulmuştur. Zira,
bizzat kendisi “İnsanı yarattığını ve
kendisine isimleri” yani bilgi denilen
donanımı verdiğini beyan etmektedir.
Dolayısıyla her iki alanın da uyum
halinde olması bir zorunluluğu ifade
etmektedir. Konuşma mevzumuz
olan insan bedenine biraz yakından
bakarsanız ne demek istediğimi
anlarsınız. İnsan vücudu mükemmel çalışan ve kendi içerisinde
uyum halinde olan ve senkronize
faaliyet gösteren bir makinaya
benzemektedir. Düşünsenize kalbimiz
günde on tankeri dolduracak kan
pompalamaktadır. Karaciğerin bir
günde yaptığı işleri on binlerce
insan ancak yapabilir. Aynı durum
beyin, böbrek vs için de geçerlidir.
Bütün bu organlarımız bir taraftan
kendi içerisinde “özerk” bir yapıya
sahip iken, diğer taraftan da adına
beyin denilen bir lider tarafından
da kontrol edilmektedirler. Zaten
değişik yönetim mekanizmalarıda
bu mükemmel organizasyon örnek
alınarak gerçekleştirilmiştir. İşte bu
mükemmel makinayı yaratan onu
nasıl işleteceğimiz hususunda da
bize bazı sorumluluklar yüklemiştir.
Bir taraftan beden denilen bu
makinanın yaratılış amacına uygun
çalışması için onu korumamız ve
uzun ömürlü olmasını sağlamamız
gerektiğini öğretirken, diğer taraftan

AKADEMİK
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YAŞAM SAĞLIK

Dünya Prematüre
Günü kutlandı

Antibiyotik kullanımı
doktor kontrolünde
olmalı!

Yakın Doğu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Öğretim
Görevlisi Dr. Mehmet İlker
GELİŞEN, Soğuk Algınlığının
Antibiyotik Kullanmadan
da Geçebildiğini, Antibiyotiklerin Kısıtlı Sayıda
Bakteri Türüne Etki Ettiğini
ve Günümüzde Bakterilerin Antibiyotiklere Karşı
Geliştirdikleri Dirençten Dolayı Doktorların
Hastalıklarda Antibiyotik
Seçerken Zorlandığını
Belirterek, Antibiyotik
Direncinin Gelişmemesi için
Uygulanması Gereken Temel
Kuralları Hatırlattı.
Dr. Mehmet İlker GELİŞEN:
“Soğuk Algınlığı Antibiyotik
Kullanmadan da Geçmektedir”

Havaların soğumasıyla, üst solunum
yolu hastalıkları şikayetlerinin,
dolayısıyla da önemli bir sorun
olan bilinçsiz ilaç kullanımının
arttığını söyleyen Dr. Mehmet İlker
GELİŞEN, doğru kullanıldığında
tedavi başarısında çok önemli
yer tutan antibiyotiklerin oldukça
gereksiz kullanımlarının, bilinçsiz ilaç
kullanımının en önemli yerini tutmakta olduğunu aktardı. Dr. GELİŞEN,
Türkiye’de 2015 yılı verilerine
göre hekimlerin yazdığı reçetelerin
yaklaşık üçte birinde antibiyotik
bulunduğunu, bu oranın yüksek
olmasının sebebinin ise hastaların
antibiyotik yazılmasında ısrarcı
olmalarını gösterdi. Dr. Mehmet İlker
GELİŞEN sözlerine şöyle devam etti;
“Türkiye verileri detaylı bir şekilde
incelendiğinde, antibiyotiklerin
sıklıkla, virüslerin etken olduğu
üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla
ilişkili tanılarda reçetelendikleri
saptanmıştır. ABD’de de akut üst
solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde reçete edilen antibiyotiklerin
yarısının gereksiz olduğu rapor
edilmektedir. Halbuki soğuk algınlığı
gibi durumlarda hastalık antibiyotik
kullanmadan da geçmektedir.”

kısıtlı sayıda bakteri türüne etkili
olurlar. Doktorunuz, tam olarak hangi
tür bakterinin sizin hastalığınıza
neden olduğunu bildiği durumlarda
bu tür antibiyotikleri reçeteleyecektir.
Bu antibiyotikler, diğer yararlı veya
zararsız bakterilere etkili olmadıkları
için tedavilerde kullanılmak üzere
üretilmiş en uygun antibiyotiklerdir.
Bazı antibiyotikler ise pek çok bakteri
türüne etki ederler. Doktorunuzun
hastalığınıza neden olan bakteri
türünü tam olarak saptayamaması
veya pek çok farklı türde patojenin bir
arada bulunması gibi bazı durumlarda bu antibiyotiklerin kullanılması
gereklidir. Bu antibiyotiklerin
sakıncası, yararlı veya zararsız
bakterileri de öldürme eğiliminde
olmalarıdır. En uygunu hastalığa
neden olan bakteriyi tespit edip bu
bakteriye etkili olduğu bilinen antibiyotikle hastalığın tedavi edilmesidir.”

Dr. Mehmet İlker GELİŞEN:
“Bakterilerin Antibiyotiklere Karşı Geliştirdikleri
Dirençten Dolayı Doktorlar
Hastalıklarda Antibiyotik
Seçerken Zorlanmaktadır”

Günümüzde bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdikleri dirençle
ilgili ise Dr. Mehmet İlker GELİŞEN
şöyle konuştu; “Geçmişte ağızdan
alınan antibiyotiklerle kısa sürede
şifa bulan enfeksiyon hastalıkları
için bugün hastaların hastanede
tedavi altına alınması gerekebilmektedir. Günümüzde bazı hastalıkların
tedavisinde kullanılacak antibiyotiği
seçerken hekimler zorlanmakta,
hasta kişilerde tedavi güçlükleri
ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Bunun nedeni bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdikleri dirençtir.
Bakteriler, çevrelerinde meydana
gelen değişikliklere hızlı uyum
sağlayabilen canlılardır. Antibiyotik
direnci de bunun bir örneğidir. Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, söz
konusu antibiyotiğin tedavi dozunda
dirençli bakterileri öldüremediğini
veya çoğalmalarına engel olamadığını
ifade etmektedir.”

Dr. Mehmet İlker GELİŞEN;
“Antibiyotiklerin Bakterilere
Etki Edememesi Ölümle
Antibiyotiklerin, bakteriyel enfeksiyon Sonuçlanabilir”
Antibiyotikler Kısıtlı Sayıda
Bakteri Türüne Etki Etmektedir

hastalıklarının tedavisinde etkili
olduğunu söyleyen Dr. Mehmet İlker
Gelişen, bu kimyasal maddelerin ya
bakterilerin çoğalmasını önlemekte
yada bakterileri öldürmekte olduğunu
söyledi. Dr. GELİŞEN şöyle devam
etti; “Bazı antibiyotikler, sadece

Bakterilerin antibiyotiklere karşı
direnç geliştirmesinin genel olarak
gereksiz yere, yetersiz dozda veya
sürede antibiyotik kullanımı ile ilgili
olduğunu aktaran Dr. GELİŞEN, direnç
geliştiren bakterilere antibiyotiklerin
etki edememesinin ölümle sonuçla-

nabilen tehlikelere neden
olabileceğini de söyledi. Dr. Mehmet
İlker GELİŞEN her yıl AB’de 25.000,
ABD’de 23.000 kişinin bu nedenle
öldüğünü de belirtti. Doğru antibiyotik
kullanımının önemini vurgulayan
Dr. GELİŞEN sözlerine şöyle devam
etti: “Antibiyotikleri doktorunuz
önerdiğinde, eczacınıza danışarak
kullanmalısınız. Doktorunuz
antibiyotik reçetelediğinde, tedavi
talimatlarını dikkatli bir şekilde takip
etmelisiniz. Sadece bu şekilde bütün
bakterilerin yok edildiğinden emin
olunabilir ve bakteriyel direnç
gelişiminin önüne geçilebilir.”

Antibiyotik Direncinin
Gelişmemesi İçin Temel
Kurallar:

1. Doz ve Zaman Talimatlarına Uyum;
Hiçbir zaman ilacınızı almanız gereken zamanı atlamayın ve reçetelenen doza sadık kalın.
2. Tedaviyi Yarıda Kesmeme; Tedaviye
başladıktan birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavi
sürecinin tamamını devam ettirin.
Bakterilerin tamamen yok edilmesi
ancak bu şekilde mümkündür.
3. Arta Kalan İlacı Saklamama;
Asla antibiyotiklerden kalanları
kullanmayın.

Dünya Prematüre Günü, Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde,
Prematüre Olarak Dünyaya Merhaba Diyen Bebeklerin, Aileleri
ve Doktorlarıyla Biraraya Geldiği
Etkinlikle Kutlandı. Etkinlikte,
Hayata Gözlerini Açtıkları Andan
İtibaren Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi’nin Tam Donanımlı
Yenidoğan Servisi’nde, Alanında
Uzman Yenidoğan Ekibi
Tarafından Sağlanan Bakım ve
Sağlık Hizmetleri ile Hayata
Tutunan ve Bugün Yaşları 1 ile 5
Arasında Değişen ve Hayatlarına
Sağlıklı Bir Şekilde Devam Eden
Prematüre Bebeklerin, Dünyaya
İlk Geldikleri Günler Hakkında
Konuşulurken Duygusal Anlar da
Yaşandı.
Dr. Sevim ERKMEN: “Prematüre
Bebeklerin Sağlıklarıyla Özveri ve Başarıyla İlgilenen Bir
Yenidoğan Ekibimiz Var”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde
gerçekleştirilen etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim
ERKMEN’in açılış konuşmasıyla başladı.
Dr. Sevim ERKMEN konuşmasında,
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin
kurulduğu günden bu yana, ülke insanına
ve ülke dışından gelen hastalara sağlık
ve şifa dağıttığını, tam donanımlı alt yapı
ve teknolojik imkanlara sahip Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi’nde ise erken
doğan bebeklerin, alanında uzman ve
deneyimli ekipler tarafından sağlığına
kavuşturulması yönünde ciddi çabalar
gösterildiğini ifade etti. Dr. Sevim ERKMEN
sözlerine şöyle devam etti; “Bir canlıyı
dünyaya getirmek kadar, onu büyütmek
ve yetiştirmek de aileler için büyük bir
mutluluk ve ulvi bir görevdir. Bugün
kutladığımız Dünya Prematüre Günü’nde
dikkat çekilmek istendiği üzere bebekler
erken doğabiliyor, erken doğumla birlikte
sağlık sorunları da gelişebiliyor. Özellikle hastanemizin bütün bölümlerinde
olduğu gibi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı’nda prematüre bebeklerin
sağlıklarıyla özveri ve başarıyla ilgilenen bir yenidoğan ekibimiz var. Bu
gün dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik
vesilesiyle, erken doğan bebeklerimizin
sağlıklarının daim olmasını dilerken, tüm
meslektaşlarımı da tebrik ediyorum.”

Prof. Dr. Nerin Nadir
BAHÇECİLER ÖNDER; “Prematüre Bebekler Hayata
Geldikleri İlk Günden İtibaren
Çetin Bir Yaşam Mücadelesi
Veriyor”

Başhekim Dr. Sevim ERKMEN’den sonra
söz alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nerin Nadir BAHÇECİLER ÖNDER de, hayatlarının
ilk günlerinden itibaren çetin bir yaşam
mücadelesi vererek, sağlıkla bu günlere
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Yakın Doğu
Üniversitesi,
Cimbom’u
devirdi!

ulaşabilen pek kıymetli prematüre bebekler ve aileleri ile bu özel günde birlikte
olmaktan tarif edilmez bir onur duyduğunu
belirterek, uluslararası kriterlere göre
donatılmış Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi’ni armağan eden ve birçok
bilim insanına kendi ülkesine geri dönme
imkanı sağlayan kurucu rektör Dr. Suat
GÜNSEL ve ailesine teşekkürlerini sundu.

Doç. Dr. Ceyhun DALKAN: “Hedefimiz Dünyaya Prematüre Gelen
Bebeklerimizi Sağlıklı Şekilde
Hayata Kazandırmak”

Etkinlikte söz alan Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ile Yenidoğan Servisi
Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun DALKAN ise
konuşmasında, dünyada her on çocuktan birinin prematüre olarak dünyaya
geldiğini ve erken doğumla birlikte
birçok sağlık problemleri ile karşı karşıya
kaldıklarını söyledi. Prematüre bebeklerin anne karnındaki gelişimlerini
tamamlayamamaları dolayısıyla kalp,
damar ve akciğer gibi çeşitli hastalıklara
maruz kalabileceklerinden bahseden
Doç. Dr. Ceyhun DALKAN, bu sorunları
gidermek için çeşitli ilaç tedavileri
uygulanması gerektiğini ifade etti. Doç.
Dr. Ceyhun DALKAN şöyle devam etti;
“Akciğerleri gelişmeyen bebeklerimizi
ciğerleri gelişebilsin diye sahip olduğumuz
yeni solunum cihazlarımıza bağlıyor ve
sonrasında beyin ve akciğerlerinin zarar
görmemesi için titizlikle takip ediyoruz.
Prematüre bebeklerimizin ilk zamanlar
yaşadıkları bu tür sorunların, doğru
ve yakın takip-tedavisi uzun dönemde
hayatlarını sağ-salim ve sekelsiz devam
ettirmeleri için hayati olmaktadır. Yakın
Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak hedefimiz, bebekleri sadece taburcu etmek
değil, sağlıklı sekelsiz bir şekilde hayata
ve topluma kazandırmaktır. Biz Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi Pediatri Anabilim
Dalı, Yenidoğan ekibi olarak Kıbrıs Türk
halkına daha fazla hizmet etmeye, sağlık
dağıtmaya can atmaktayız.”

Erken Doğum Sürecinde En
Önemlisi Sağlık Ekibi

Etkinlikte prematüre bebek anneleri de
söz aldı. Kızı prematüre olarak dünyaya gelen Aslıhan KARABULUT şöyle
konuştu; “Bebeğim dünyaya geldiğinde
çok küçüktü. Onu gördüğümde aslında
ne yapacağımı şaşırdım. Prematüre
bebeklerin hayata tutunmak için öyle bir
azmi var ki, onu gördüğünüz zaman siz de
zaten o gücü bebeğinizden alıyorsunuz.
Ben de bu süreçte gücü kızımdan aldım.
Ayrıca bu süreçte en önemli unsurlardan
biri de ekiptir ve kızımın en büyük şansı,
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde
doğmasıydı. Bu vesileyle doktorumuz Doç.
Dr. Ceyhun DALKAN’a, hemşirelerimize ve
tüm ekibe çok teşekkür ediyorum ve hiçbir
bebeğin erken doğmamasını diliyorum.”
YDÜ Hastanesi’nde bu yıl ilki düzenlenen Dünya Prematüre Günü etkinliğinin
gelenekselleşerek devam edeceği, sağlıklı
nesillerin yetişmesine hep birlikte tanık
olmaya devam edileceği bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın
Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar
Basketbol Ligi’nin beşinci haftasında
evinde karşılaştığı Galatasaray’ı
72- 64 yenerek lider konumdaki sarı
kırmızılı ekibe ilk yenilgisini tattırdı.
Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki
galibiyet sayısını 4’e çıkarırken,
Galatasaray’da ligdeki ilk yenilgisini
aldı.

Üniversitesi kontrolü ele geçirdi.
Yakındoğu Üniversitesi, 15. dakikayı
8-0’lık seriyle 24-19 önde geçti.Etkili
hücum ve savunmada organize olup
kolay sayı şansı tanımayan ev sahibi
Yakın Doğu Üniversitesi son 3 dakikaya 29-22 önde girdi. Son bölümde
de oyun disiplininden kopmayan
Yakın Doğu Üniversitesi ilk devreyi
33-26 önde kapattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden
verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa
Spor Salonu’nda oynanan maçta,
rakibinin baskılarını kıran ve iyi bir
savunma yapan Yakın Doğu Üniversitesi zor maçtan üç periyodu üstün
tamamlayarak galip ayrıldı.

Maçın ikinci yarısına Bahar ÇAĞLAR
ve Essence CARSON ikilisiyle hızlı
giren Yakın Doğu Üniversitesi, farkı
14 sayıya çıkardı: (42-28). Ayakta
kalmaya çalışan Galatasaray, son 5
dakikaya 46-30 geride girdi. Oyunda
tutunmaya çalışan sarı-kırmızılılar,
skoru 48-38’e getirdi. Son 2.5 dakikada 4 sayı daha üreten Yakın Doğu
Üniversitesi, ligin en iyi savunma
yapan takımlarından Galatasaray’a
karşı hücumu yüksek tempoda ve
paylaşımlı oynayarak final periyotuna
52-40 üstün girdi.

İki takımında temposunu fazla
yükseltmediği ve karşılıklı basketlerle
başladığı ilk periyotta, Yakın Doğu
Üniversitesi Courtney VANDERSLOOT,
Essence CARSON ve Kuanitra
HOLLINGSWORTH’un sayıları ile ilk
dört dakikaya 8- 3 üstün girdi. Yakın
Doğu Üniversitesi son 5 dakikaya
10-5’lik üstünlükle girse de kısa
zamanda skor 12-12 olarak eşitlendi.
İlk periyodu Galatasaray 17-16 önde
kapattı.
İkinci çeyreğe daha agresif başlayan
ve rakibin baskısını kıran Yakın Doğu
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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Dördüncü ve son periyoda 14 sayı
üstün giren Yakın Doğu Üniversitesi, savunmasını sertleştiren
sarı-kırmızılılar karşısında ilk 5
dakikada sadece 6 sayı bulabildi.
Ancak aradaki farkı koruyan Yakın
Doğu Üniversitesi son 2 dakikaya 6259 üstün girdi. Kalan sürede taktik
faullere başvuran rakibine kullandığı
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Yakın Doğu
Üniversitesi’nden
TBF’ye ziyaret!
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde
mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi
Kadın Basketbol Takımı Yönetimi, Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet TÜRKOĞLU ile Genel Sekreter Engin
ÖZERHUN’u makamında ziyaret etti.

görüşen Yakın Doğu Üniversitesi Spor
Kulübü Başkanı Işık EYİGÜNGÖR ve
Yönetim Kurulu Üyesi Hulki KAHVECİOĞLU
daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet TÜRKOĞLU ile bir
araya geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanlığı’na seçilen Hidayet
TÜRKOĞLU’na yapılan nezaket ziyaretinde,
ilk olarak Türkiye Basketbol Federasyonu
Genel Sekreteri Engin ÖZERHUN ile

Yakın Doğu Üniversitesi temsilcileri
ziyarette, TÜRKOĞLU’na yeni görevinin
hayırlısı olmasını dileyerek, yeni görevinde
başarılar diledi.

serbest atışlarla yanıt veren Yakın
Doğu Üniversitesi, son 57 saniyede
üstünlüğünü 65-59’a taşıdı. Kalan
sürede 7 sayı daha bulan Yakın Doğu
Üniversitesi önemli karşılaşmayı 7264 kazandı

HOLLINGSWORTH Double
Double Yaptı ve En Skorer
İsim Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Amerikalı
oyuncusu Quanitra HOLLINGSWORTH
19 sayı, 10 ribaund ortalama ile
double double yaparak aynı zamanda
maçın en skorer ismi oldu. Angelica
ROBIINSON ise sakatlığı nedeniyle
maçta forma giymedi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Quanitra
HOLLINGSWORTH 19 sayı, 10
ribaunt, 1 asist, Essence CARSON 14 sayı, 5 ribaunt, Courtney
VANDERSLOOT 12 sayı, 5 ribaund,
13 asist, Bahar ÇAĞLAR 16 sayı,
6 ribaund, Olcay ÇAKIR 5 sayı, 4
ribaund, 7 asist, Elin ELDEBRINK 4
sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Anna VAJDA
2 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ile öne çıkan
isimleri oldu.

Yakın Doğu Melekleri
moral depoladı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde de lider konumdaki Galatasaray’ı beşinci haftada 72-64 yenerek
ikinci sıraya yerleşen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın
Basketbol Takımına, 1 Aralık’ta oynanacak EuroCup
Olympiacos maçı öncesinde moral yemeği verildi.

YDÜ Masa Tenisi Takımı
ikinci etabı başarıyla
tamamladı

Galatasaray’da, Moriah JEFFERSON
12 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Maryia
PAPOVA 12 sayı, 5 asist, Yvonne ANDERSEN 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist,
Kristine VİTOLA 13 sayı, 1 ribaunt, 2
asist, Işıl ALBEN 8 sayı, 8 ribaunt, 5
asist ile oynadı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
tarafından organize edilen Masa Tenisi
Büyük Erkekler 2. Ligi’nde mücadele
eden Yakın Doğu Üniversitesi Masa
Tenisi Erkek Takımı 18-20 Kasım 2016
tarihlerinde oynanan 1. Devre 2. Etap
karşılaşmalarını tamamladı.

• YDÜ – Enis Özel Gençlik Spor: 3-0
• YDÜ – Girne Spor Birliği: 3-0
• YDÜ – Lin Un Masa Tenisi İhtisas:
3-0
• YDÜ – Spor İhtisas GSK Çorum: 3-0
• YDÜ – İstanbul Veteran Spor: 3-1
• YDÜ – Bu Piliç Spor Balıkesir: 3-0

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2. Etap
karşılaşmalarında aldığı sonuçlar:
• YDÜ – Altınordu: 1-3

Yakın Doğu Üniversitesi üç gün boyunca
oynadığı 7 karşılaşmanın 6’sını kazanarak ligdeki iddiasını sürdürmekte.

