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Doç. Dr. Hüseyin Işıksal’ın 
Kitabı Springer Tarafından 
Yayınlandı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü Öğrencileri Kuzey 
Kıbrıs’ın Tek Tersanesine 
Eğitim Gezisi Düzenledi

Öğr. Gör. Erhan Ayaz, 
Türkiye İle ABD Arasında 
Yaşanan Vize Krizini 
Değerlendirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hüseyin Işıksal’ın İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan 
Göksel ile birlikte editörlüğünü 
yaptığı Turkey’s Relations with the 
Middle East: Political Encounters 
after the Arab Spring (Türkiye-
Ortadoğu İlişkileri: Arap Baharı 
Sonrası Siyasi Karşılaşmalar) isimli 
kitap dünyanın en önde gelen yayın 
kuruluşlarından Springer tarafından 
yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencileri Kuzey 
Kıbrıs’taki tek tersane olan Shipyard 
Famagusta Cyprus’a eğitim gezisi 
gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Erhan Ayaz geçtiğimiz 
hafta yaşanan ve Türkiye gündemi-
nin en çok tartışılan konusu olan 
Türkiye ile ABD arasında vizelerin 
karşılıklı olarak askıya alınmasını 
değerlendirdi.
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klima, havalandırma sistemi ve 
otomasyon, çatıda özel yalıtım 
sistemleri de bulunuyor. Ayrıca, bina 
kullanıcılarının ihtiyacını karşılayacak 
büyüklükte 400 araçlık otopark yer 
alıyor. 

Prof.Dr. Sevinç Yücecan: 
“24 Programla Evrensel 
Bilime Katkı Koyan Sağlık 
İnsanları Yetiştirmek 
İstiyoruz…”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu 
Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, 
gelişen bir eğitim sistemi anlayışı 
ile çağdaş bir şekilde donatılan yeni 
Sağlık Bilimleri Fakülte Binası’nda 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da yaratıcı ve eleştirel bakış 
açısına sahip, 21.yüzyılın gereksinim-
lerini karşılayacak üst düzey bilgi ve 
beceri ile donatılmış sağlık elemanları 
yetiştireceklerini söyledi.

Yeni fakülte binasında dünya 
standartlarıyla yarışacak düzey-
lerde verilecek eğitimle çağdaş 
araç-gereçler ve olanaklardan 
yararlanılacağını anlatan Prof. Dr. 
Yücecan, öğrencilerin kendi potan-
siyellerini ortaya koymalarına

fırsat verecek bir ortamda, yaratıcı ve 
evrensel bilime katkı yapan uzmanlar  
yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde, 
Beslenme ve Diyetetik Türkçe 
Bölümü, Beslenme ve Diyetetik 
İngilizce Bölümü, Hemşirelik Türkçe 
Bölümü, Hemşirelik İngilizce Bölümü, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe 
Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
İngilizce Bölümü, Sağlık Yönetimi 
Bölümü, Odyoloji Bölümü, Dil 
Konuşma Terapisi Bölümü, Ergoterapi 
Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, 
Ebelik Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği 
Bölümü, Gerontoloji Bölümü, Acil 
Yardım ve Afet Yönetimi Bölümler-
inin bulunduğunu aktaran Prof. Dr. 
Yücecan, yüksek lisans ve doktora 
programları ile toplamda 24 pro-
gramda eğitim verildiğini söyledi.

Prof. Dr. Yücecan, her bölümün eğitim 
sisteminde sorunlara geniş açıdan 
bakabilen, bilim alanında güncel 
gelişmeleri yakından izleyen ve 
sürekli gelişen bir kurum anlayışının 
süregeldiğini de sözlerine ekledi.

yetiştirilecek.

En Yüksek Standartta 
Cihazlarla Donatılmış 
Laboratuarlar…
Sağlık Bilimleri Fakülte Binasında 
farklı alanlarda ileri teknoloji ile 
donatılmış 18 adet laboratuar bulu-
nuyor. Laboratuarlardan başlıcaları 
arasında, FIR Laboratuvarı, 
Hemşirelik Laboratuvarı, Beslenme 
ve Diyetetik Laboratuvarı, Mikrobi-
yoloji Laboratuvarı, Dil ve Konuşma 
Laboratuvarı, Ergoterapi Laboratuvarı 
ve Odyoloji Laboratuvarı yer alıyor.

Öğretim Görevlisi Odaları ve 
Derslikler
Bina içerisinde farklı büyüklüklerde 
toplamda 1000 kişi kapasiteli 4 
adet amfi, yine farklı büyüklüklere 
sahip 2000 kişi kapasiteli 30 adet 
derslik bulunuyor. Öğretim görevlileri 
ve toplantı odalarının da bulunduğu 
binada ayrıca 2 adet kafeterya yer 
alıyor.

Çağdaş Donanıma Sahip 
Bina…
Çevresel faktörler göz önüne alınarak 
tasarlanan binada, merkezi yangın, 

Yeni Sağlık Bilimleri
 Fakültesi Binası, 

15 Kasım’da Hizmete 
Açılacak

AKADEMİK

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
İleri Teknoloji ile Donatılmış 
Laboratuvarlarda Sağlık 
Profesyonelleri 
Yetiştirecek…
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 
2007 yılında eğitim öğretim yılına 
başlayan Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi, yeni inşa edilen binasında 
ileri teknoloji ile donatılmış labo-
ratuvarlarda sağlık profesyonelleri 
yetiştirecek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden yapılan 
açıklamada 2015 yılında temelleri 
atılan yeni Sağlık Bilimleri Fakülte 
Binası ve üniteleri ile Sağlık Eğitim 
amfilerinin tamamlanmakta olduğu 
belirtildi. Sağlık Bilimleri Fakülte 
binasının 15 Kasım 2017 tarihinde 
hizmete gireceği de kaydedildi.

Modern çağdaş donanıma sahip 
yeni binada öğrencilere, yüksek 
teknolojiye sahip yeni laboratuvarlar, 
farklı büyüklüklere sahip derslikler ve 
amfilerde uluslararası standartlarda 
eğitim-öğretim verilecek. Sunula-
cak araştırma olanaklarıyla çağın 
gereksinimlerini karşılayacak bilgiyle 
donatılmış sağlık profesyonelleri

Spor Kulesi Hizmete Açıldı!

120 eğitmen ve personelle her yaşta ve her branşta spor hizmeti sunacak olan Yakın Doğu 
Üniversitesi Spor Kulesi, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılımıyla düzenlenen 

törenle hizmete açıldı.
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120 eğitmen ve personelle her yaşta ve her branşta spor hizmeti sunacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi, 
Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kulenin zemin katı danışma, vitamin 
bar- cafe ve suplement storedan oluşuyor. 
Burada, ayrıca Diyetisyenler eşliğinde 
sağlıklı beslenme menülerine yer alacak.  
Kulenin birinci katında soyunma odaları, 
duşlar, Diyetisyen ve Terapi Merkezi’nden 
yer alıyor. Dünyaca ünlü otomotiv devi 
Ferrari’nin tasarımcısı Pinin Farina 
tarfından tasarlanıp çizilen ve düyanın en 
iyilerinden biri olarak kabul edilen İtalyan 
markası Panatta aletleri 2. 3 ve 4. katta 
yer alacak. Spor Kulesinin 4. katı sadece 
bayanlara özel olarak hazırlanmış bir 
salondur.

Beşinci katta ise trx, yoga, pilates, total 
body vb. gibi grup egzersiz seansları 
sunulacağı iki adet stüdyo bulunuyor. 6. 
katta tamamen çocuklara özel hazırlanmış 
olup çocuk jimnastiği ve çocuk fitnesi için 
tasarlanmış bir bölüm. Spor Kulesinin 
yedinci katında daha fazla kitleye hitap 
edebilmek için hazırlanmış grup egzersi-
zleri yapılabileceği bir stüdyo bulunuyor. 
Sekizinci katta ise BJJ, Boks, Kick Boks, 
MMA gibi dövüş sporlarının yapılacağı 
stüdyo yer alıyor.

Kıbrıs Türk Halkına Uygulanan 
Haksız Ambargolara Karşı 
Atılmış Bir Adım
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını dünyayla 
bütünleştirecek bir adım attıklarını ifade 
ederek, spor kulesinin ambargolarla 
sınırlanmaya çalışılan bir halkın spor 
yoluyla dünyaya açılmasına olanak 
sağlayacağını söyledi.

Doç. Dr. Günsel, “Bu kule Türk halkını 
dünya sporundan yalıtmaya çalışanlara 
ve halkımızı uluslararası platformlarda 
temsiline tahammül edemeyenlere verilen 
bir yanıttır. Kulemizin göğe yükselen 
her bir katı ülkemize ve toplumumuza 
uygulanmakta olan haksız ambargolarını 
aşma yolunda sistemli bir şekilde yapılan 
yatırımı temsil etmektedir” dedi.

Doç. Dr. Günsel şöyle devam etti; “Spor

takip etmek, şikayet kayıtlarını tutmak, 
bu verilerden elde edilen istatistiki 
sonuçları raporlamak, hasta ve hasta 
yakınları ile hastane çalışanlarını hasta 
hakları konusunda bilgilendirmektir.”

Hasta Hakları İlkeleri
Hastaların sahip olduğu haklar; Saygı 
ve İtibar Görme Hakkı, Mahremiyet 
Hakkı, Kimliği Bilme Hakkı (Tıbbi bakım 
ve tedavi hizmeti sağlayan personeli 
bilme hakkı), Bilgi Edinme Hakkı (Tanı 
ve tedaviyle ilgili girişimleri bilme hakkı), 
Hastadan Rıza Alınması Hakkı, Planlanan 
Tedaviyi Reddetme Hakkı, Tetkik ve Tedavi 
Bedelleri Hakkında Bilgilendirilme Hakkı, 
Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı, 
Şikayette Bulunma Hakkı, Hastane Kural 
ve Uygulamaları ile İlgili Bilgi Edinme 
Hakkı, Sağlık Hizmetlerine Ulaşma ve 
Yararlanma Hakkı.

Meltem Kavaz; “Hastanın Amacı 
Sağlığına Kavuşmak, Hekimin 
Amacı ise Hastayı Sağlığına 
Kavuşturmak”

olduğunu ifade eden 3. Cumhurbaşkanı 
Eroğlu, binlerce kişiye istihdam sağlayan 
Yakın Doğu ailesinin üniversite hayatı ile 
başlayarak çeşitli alanlarda dünyadaki 
gelişmeleri kendi ülke insanının emrine 
sunmak için yatırım yaptığını dile getirdi.

hayata geçirilmesinin önemli olduğuna 
dikkati çeken Doç. Dr. Günsel, spor kules-
inin sağlıklı şartlarda spor yapılabilecek 
tesis ihtiyacı karşılamanın ürünü olduğunu 
söyledi. Doç. Dr. Günsel, Spor Kulesinin 
yalnızca ülke sporunun ve sporcularının 
gelişimine değil aynı zamanda ülkemizin 
uluslararası platformlarda tanınırlığına da 
önemli katkı koyacağı ifadelerini kullandı.

Halkımızı dünya ülkelerinde olduğu gibi 
sporun yaşam biçiminin bir parçası 
haline getirilmesi amacını taşıdıklarını 
ifade eden Doç. Dr. Günsel, spor kulesiyle 
insanlarımızın günlük spor yaşamlarını 
kolaylaştırıp onları düzenli spor yapmaya 
teşvik edeceklerini dile getirdi.

tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve 
anlayamadığı yerleri sormalı, uygu-
lanacak tedaviyi reddetmesi veya 
önerilere uymamasından dolayı 
doğacak sonuçlardan kendisinin 
sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır. 
Hastanın, tedavisiyle ilgili önerilere uyum 
sağlayamama durumu söz konusu ise 
bunu sağlık çalışanına mutlaka bildirmesi 
gerekir.  Hasta sağlık, bakım ve taburcu-
luk sonrası bakım planını beklendiği gibi 
doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi 
gerekir.

Hastaların bu yükümlülükleri yerine 
getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve 
kaliteli hizmet alacaklarını, bu sayede 
hasta memnuniyetinin de artacağını 
sözlerine ekleyen Meltem Kavaz, 
hastanın amacının sağlığına kavuşmak, 
hekimin amacının ise hastayı sağlığına 
kavuşturmak olduğunu hatırlatarak, bu 
ortak hedef doğrultusunda tarafların iyi 
niyet ve saygı içinde çalışılarak ortak 
amaca ulaşılabileceklerini belirtti.

olmayan büyük bir projenin açılışını 
yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

Yatırım yapmak için ülke sevdalısı 
olunması gerektiğini dile getiren Başbakan 
Özgürün, Günsel ailesinin bıkmadan, 
usanmadan başta eğitim ve sağlık olmak 
üzere insana hizmet veren yatırımlar 
yaptığını belirtti. Özgürgün, “Kendi 
kaynakları ile Avrupa şampiyonu bir Kadın 
Basketbol Takımı yaratarak spor ambargo-
sunun kırıldığını göstermiştir” dedi.

Yakın Doğu ailesinin her zaman ülke insanı 
için en iyisi, en güzeli, en çağdaş misyo-
nunu taşıdığına vurgu yapan Başbakan 
Özgürgün, yüzlerce kişiye istihdam 
sağlayacak çağdaş bir Spor Kulesi’nin 
gençliğe ve ülkemize hayırlı uğurlu 
olmasını temenni etti. Konuşmaların 
ardından protokolün katılımıyla açılış 
kurdelesi kesildi. Açılışın ardından törene 
katılanlar Spor Kulesi’ni gezdi.

“Sevdalı Olduğumuz Toprak-
lara Kökleşerek Yeni Eserler 
Kazandıracağız”
Konuşmasının sonunda eğitimden 
spora, ekonomiden inovasyona kadar 
tüm alanlarda yeni eserler inşa etmeye 
devam edeceklerini söyleyen Doç. Dr. 
İrfan Günsel, bu topraklara nasıl sevdalı 
olduklarını anlattı.

Her yeni eseri bu topraklara 
kazandırdıklarında daha tohumken bu 
topraklara düşüp bize can veren dedeler-
imizin ve ninelerimizin ilk alın terinin ve 
gözyaşının heyecanını duyduklarını ifade

önemli araç olduğuna vurgu yapan Turgut 
Zabit, bu vesileler ile en küçük ayrıntısına 
kadar ince eleyip sık dokuyarak, her 
yaşta spor imkanı sunan bir Spor Kulesi 
geliştirdiklerini ve inşa ettiklerini söyledi.

Her Yaş Grubuna ve Özel Ger-
eksinimli Bireylere Spor İmkanı 
Sağlanacak…
Birçok spor dalı, sayısız seans gruplarının 
yer alacağı Spor Kulesi’nde yaş gruplarına 
özel dans eğitimleri verileceğini dile 
getiren Zabit, İlkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerine kendi yaş grupları ile kendi 
yaş gruplarına özel aletlerle spor yapa-
bilme olanağı sağlayacak özel odalarla 
birlikte özel seanslar  bulunacağını anlattı.

Zabit, spor branşları yanında sporcu 
beslenmesi ve ürünleri ile diyetisyen 
hizmeti eşliğinde Çocuklar ve Bayan-
lara Özel Bölümler ile uygun hizmet 
verileceğini de söyleyerek, özel gereksin-
imli bireylerin kendileri için özel olarak 
hazırlanan programlarla uzman eğitmenler 
tarafından spor yapabilme olanağına 
sahip olacaklarını belirtti.

Spor kulesinde son teknolojik cihazların 
yer alacağını belirten Zabit, İtalyan 
marka Panatta ürünlerini kullanılacağını, 
Vücut analiz cihazı (inbody), cryo terapi 
(soğuk lipoliz cihazı), ozon sauna (sıcak 
hava terapisi), body shape (kan dolaşım 
sistemini hızlandırma), xbody (elektriksel 
kas uyarım cihazı) ve zero runner (eklem-
lere sıfır baskı koşu bandı) ile hizmet 
sunacaklarını anlattı.

Spor kulesinin yapısal ve sunacağı sportif 
imkanlardan bahseden Turgut Zabit,  spor 
yaparak sağlıklı bir hayat sürdürmek 
isteyen herkesi Spor Kulemize davet etti.

Donanımlı, Sağlıklı Ve Çağdaş 
Bir Ortamda Spor Yapılabilecek 
Bir Tesis…
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 3600 
metre kareden ve 9 kattan oluşup son 
teknolojik aletlerle donatılmış bir spor 
merkezidir.

Meltem Kavaz; “Hastalarımızın 
Her Bir Sorunu, Şikayet 
Değerlendirme Komitesi’nde Ele 
Alınmaktadır”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
hastaların karşı karşıya kaldıkları 
sorunların detaylarını anlamak, çözmek 
ve tekrarlanmasını önlemek hedefinde 
olduklarını söyleyen Meltem Kavaz, 
hastane bünyesinde kurulan şikayet 
değerlendirme komitesinde tüm 
şikayetlerin ayrı ayrı ele alındığını, alınan  
kararlar ve çözüm süreçlerinin hasta ve 
hasta yakınları ile paylaşıldığını ifade 
ederek şunları söyledi: “Hasta hakları 
biriminin görevi hasta memnuniyetinin 
sağlanmasına katkıda bulunmak, 
hastaların yapmış oldukları şikayet ile 
ilgili kararların uygulanıp uygulanmadığını 

Derviş Eroğlu da, Spor Kulesi ile 
dünyadaki spor gelişmelerinin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının emrine 
taşındığını söyledi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en fazla 
yatırıma ihtiyacı olan ülkelerden biri

kulemiz, insanımızın spor aracılığıyla 
dünyayla bütünleşmesine engel ol-
maya çalışanların çabalarının sonuçsuz 
kalacağının en büyük ispatlarından 
biridir. Ülkemiz sporcularının ve konuk 
uluslararası sporcuların kulemizin koşu 
bantlarında attığı her adım ülkemizin spor 
ambargolarını aşma yolunda attığı bir 
adım olacaktır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bas-
ketbol Takımının Kıbrıs Türk halkının 
sınır tanımaz ruhunu spor vasıtasıyla 
uluslararası platformlara taşımasının 
en güzel örneklerden biri olduğunu 
belirten Doç. Dr. İrfan Günsel, “Basketbol 
takımımızın uluslararası turnuvalarda 
rakip potalara bıraktığı her sayının 
insanımıza ambargolara karşı verilen 
cevaptır” dedi.

Hastaların sahip olduğu haklar yanında 
hastaneye karşı sorumlulukları da 
olduğunu hatırlatan Meltem Kavaz, bu 
sorumlulukların, hastanın bir sağlık 
kuruluşuna başvurmadan önce başlayıp, 
başvuru sonrasındaki süreçte devam 
eden ve yerine getirmesi gereken ödev ve 
yükümlülükler olduğunu söyledi.

Meltem Kavaz, hasta sorumluluklarının 
içeriğiyle ilgili şu açıklamlarda bulundu; 
“Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek 
için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı 
bir yaşam için verilen tavsiyelere 
uymalıdır.  Yakınmalarını, daha önce 
geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi 
bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa 
halen kullandığı ilaçlar ile sağlığıyla 
ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.  
Hastalar başvurduğu sağlık kuruluşunun 
kural ve uygulamalarına uymalı, tedavi, 
bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık 
çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.  
Hasta, hastane personelinin, diğer 
hastaların ve ziyaretçilerin haklarına 
saygı göstermeli, tedavisi ve ilaçlarla ilgili 

Yakın Doğu Üniversitesinin yaptığı 
yatırımların teşvik örneği olmasını 
temenni eden Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti gibi kalkınmakta olan ve 
üniversite mezunlarının arttığı bir ortamda 
yeni yatırımlarla istihdam sorununa katkı 
sağlanacağını dile getirdi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Yakın 
Doğu Üniversitesi sayesinde Türkiye ve 
Avrupa şampiyonlukları ülkemize geliyor. 
Bu spor kulesinde de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde isim yapacak ayrıca 
dünyada ismini duyuran sporcular 
yetişecektir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri 
ile sözlerini noktaladı.

Başbakan Özgürgün; “Yakın 
Doğu ailesi Kıbrıs Türk halkı için 
en iyisini, en güzelini, çağdaş 
olanı düşünüyor…”
Törende son sözü alan Başbakan Hüseyin 
Özgürgün ise, ilklerin mimarı olan Yakın 
Doğu ailesinin yeni bir hayalinin hayata 
geçtiğini ve Ortadoğu ile Avrupa Birliği’nde

Doç. Dr. Günsel ayrıca, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin sporun her branşına ve 
sporcusuna yaptığımı önemli yatırımlar 
sonucunda bünyesinde son yıl içinde 
1062 şampiyonluğa imza atmış 1400’ün 
üzerinde lisanslı sporcu bulundurduğunu 
da sözlerine ekledi.

Sağlıklı Bir Ortam ve Çevrede 
Spor Yaşam Biçimi Haline Get-
irilecek
Adamızın her türlü sporun yapılmasına 
imkan verildiğini ve bu spor 
olanaklarından hakkıyla yararlanılabilmesi 
için sistemli ve planlı spor yatırımlarının

Y
akın Doğu Üniversitesi 
kampusu içerisinde yer alan 
Spor Kulesi’nin açılış 
törenine, Başbakan Hüseyin 
Özgürgün başta olmak 

üzere,  T.C. Lefkoşa Büyükelçisi temsil-
cisi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Tarım ve 
Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan 
Saner, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş 
Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör ve Rektör 
yardımcıları, Milletvekilleri, Halter ve 
Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali 
Dahlameroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi 
Personeli ile Davetliler katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış 
töreninde, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 3. 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. 
Dr. İrfan S. Günsel ve Yakın Doğu Üniversi-
tesi Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit birer 
konuşma yaptı.

Sağlıklı Bir Ortamda Bilinçli 
Spor hizmeti Verilecek…
Törende ilk sözü alan Spor Kulesi Müdürü 
Turgut Zabit, sporun sağlıklı yaşamdaki 
önemine dikkat çekerek, düzenli ve bilinçli 
egzersiz programları sunacaklarını söyledi.
Her yaşta ve her branşta sporu destekle-
mek ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını 
belirten Turgut Zabit, “Spor Kulesi’nde, 
alanında uzman 120 eğitmen ve personel 
ile tüm sporseverlere en son teknolojik 
cihazlarla bilinçli, planlı ve programlı spor 
hizmeti sunacağız” dedi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, 
vakitlerini sağlıklı yaşam için spor ya-
parak geçirmelerini sağlamak, bayanların 
sosyal, zinde ve sağlıklı bir yaşam 
sürmelerini sağlamak ve çocukların 
da kendilerine olan öz güvenleri ve öz 
değerlerini geliştirmek için sporun en 

Hasta Hakları Birimi Hastaların 
Sorunlarının Çözümü için 
Çalışmaktadır
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, 
sağlık sektörünün temel taşı olan hasta 
memnuniyeti doğrultusunda, kaliteli 
hizmet ile insan hak ve değerlerinin 
sağlık hizmetine uygulanması ilkesi ile 
hareket ettiğini söyleyen Hasta Hakları 
Sorumlusu Meltem Kavaz, hastaların 
ayaktan veya yatarak hizmet alımı süres-
ince karşılaştıkları sorunların çözümüne 
yardımcı olabilmek için çaba göster-
diklerini, tüm hasta ve hasta yakınlarının 
yüz yüze veya telefoniyen, yazılı veya 
sözlü olarak şikayetlerini iletebileceklerini 
belirtti.

eden Doç. Dr. Günsel, “Bu yüzdendir ki 
çocuklarımızın gülümseyen gözlerinin 
ışık vereceği geleceği inşa etmek adına 
adımlarımızı atarken dede ve nineler-
imizin bize gülümseyen aydınlık yüzlerini 
hatırlayıp her fırsatta onları anıyor, dua 
ve şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmişte 
olduğu gibi bugün de halkımızdan ve 
köklerimizden aldığımız güçle sevdalısı 
olduğumuz ülkemize yeni eserler 
kazandırmaya devam ediyoruz, edeceğiz.” 
sözlerini kullandı.

Ülkemizde sporun gelişmesi için ter 
dökmeye devam edeceklerini dile getiren 
Doç. Dr. Günsel, Spor Kulesinin Kıbrıs Türk 
halkına ve sporuna hayırlı olması temen-
nisiyle sözlerini tamamladı.

“Dünyadaki Spor Gelişmeleri 
Kıbrıs Türk Halkının Emrine 
Getirildi…”
“Yakın Doğu ailesi açılım, yatırım ve yeni-
likleri takip etmek demektir” ifadeleriyle 
sözlerine başlayan 3. Cumhurbaşkanı

Spor Kulesi 
Hizmete Açıldı!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 
Birincil Hedef Hasta Memnuniyeti

MELTEM KAVAZ
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 

Hasta Hakları Sorumlusu 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Meltem Kavaz, 
Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Genel Olarak Faydalanıp, Bilgilendirme ve 
Bilgi Alma Haklarının Bulunduğunu, Aldıkları Hizmetten Memnun Olmadıkları 
Durumlarda ise Şikayette Bulunma Hakkına Sahip Olduklarını, Şikayetleri 
Doğrultusundaki Sorunların Çözümü Konusunda ise Hasta Hakları Birimine 
Büyük Görevler Düştüğünü İfade Etti.



Yakın Doğu Üniversitesi, GSTF, 
Plastik Sanatlar Bölümü bu yıl 
itibari ile Atölye Seminerleri başlığı 
altında yapacağı bir dizi etkinlikle 
öğrencilerini Kıbrıs’ta çalışmalarını 
sürdüren diğer sanatçı veya 
akademisyenler ile buluşturmayı 
hedefliyor.

Etkinlik, Heykel Atölyesi Sorumlusu 
Öğr. Gör. Evrim Ergün’ün konuğu 
Serhat Selışık’ın sanatsal deneyim-
lerini paylaştığı seminer ile Heykel 
Atölyesi’nde gerçekleştirildi.

ODTÜ’de Öğretim Görevlisi olarak 
akademik ve sanatsal çalışmalarını 
sürdürmekte olan sanatçı Selışık 
etkinlik hakkındaki görüşlerini şöyle 
dile getirdi; “Öncelikle bu güzel 
davet için Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
teşekkür ederim. Heykel eğitiminde

ederim.”

Ayrıca Dekan Yardımcısı Doç. 
Erdal Aygenç ise; “Fakülte olarak 
eğitim öğretim faaliyetlerini sadece 
ders saatleri ile sınırlı tutmamayı, 
öğrencilerimizi farklı alanlardan farklı 
sanatçılarla karşılaştırmayı ve bilgi, 
deneyim paylaşımını çok önemsi-
yoruz. Plastik Sanatlar Bölümümüzün 
bugünkü etkinliği bu anlamda 
değerlidir. Bölüm Başkanımız Öğr.Gör.
Dr. Gökhan Okur ve Öğr.Gör. Evrim 
Ergün ile sanatçı Serhat Selışık’a 
teşekkür ederim.”

15 gün arayla farklı atölyelerde, farklı 
alanlardan davet edilecek konukların 
seminerleri ile devam edecek olan 
etkinliğe sanata ilgi duyan bütün 
herkes davetlidir.

Güvenliği Ve Etik Nasıl Sağlanır?  konulu 
konuşmasında; “Günümüzde ürolojik 
cerrahi alanında prostatektomi, sistek-
tomi, nefrektomi ve inkontinans cer-
rahisi gibi ameliyatlar yapılmaktadır. Bu 
alanda günübirlik cerrahi uygulamalarının 
artması ve 1990’lardan sonra laparosko-
pi, endoüroloji, robotik cerrahide yaşanan 
gelişmeler yapılan ameliyatların sayısının 
artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ar-
tan vaka sayısı hasta güvenliğini sağlama 
ve etik kurallara bağlılık açısından sorun-
lar yaşanmasına neden olmaktadır” dedi.

Hasta güvenliğinin temelini Hipokrat 
zamanından günümüze “önce zarar 
verme” sözü oluşturur diyen Dikmen, 
hasta güvenliği, hasta ile ilişkili risklerin 
değerlendirilmesi, risklerin yönetimi, 
risklerin azaltılması için raporlanması ve 
geliştirilen çözümlerin uygulanması so-
nucu hastaya daha güvenli bakım verme 
süreci olduğunu, hasta güvenliğinde 
sıklıkla kullanılan Swiss Cheese 
Modeli’ne göre hasta güvenliği açısından 
sorun oluşturan tıbbi hatalar genellikle 
sistem sorunları sonucu ortaya çıktığını 
vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen, 
Ürolojik cerrahi girişim sırasında 
hasta güvenliğinin sağlanması ve etik 
ikilemlerin giderilmesi için hizmet 
içi eğitimlerin arttırılması, ekip içi 
iletişimin geliştirilmesi, etik ikilemler 
için danışmanlık birimlerinin kurulması, 
hasta güvenliğin kültürünün geliştirilmesi, 
çevresel koşulların iyileştirilmesi, güvenli 
cerrahi kontrol listesinin kullanılması ve 
tıbbi hata raporlanmanın desteklenmesi 
gerektiğini belirtti.

kolektif çalışmanın üretime yaptığı 
katkılar, heykelin kamusal alan-
lardaki yeri, üretim aşamasında 
teknolojinin kullanılması ve usta 
sanatçıların yapıtlarının analizlerinin 
eğitimdeki önemini vurgulamaya 
çalıştığım bu seminere gösterilen 
ilgiden dolayı çok memnun kaldım. 
Önümüzdeki dönemlerde karşılıklı 
kolektif sanatsal etkinlikler yapmayı 
planlıyoruz” dedi.

Etkinliğin ilkini düzenleyen Plastik 
Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi 
Evrim Ergün ise; “Bu tarz etkinliklerin 
öğrencilere farklı alanlarındaki 
sanatçıları ve çalışmalarını tanıtması 
açısından sanat eğitiminde önemli bir  
rolü vardır. Amacımız, bu seminerl-
erin ilerleyen zaman içinde benzerleri 
ile devamlılığının sağlanmasıdır. 
Üniversitemize desteği için teşekkür

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, 7. Ulusal 
Üroloji Hemşireliği Kongresi’nde  oturum 
başkanlıkları ve bir oturumda panelist 
olarak yer aldığı, Hemşirelik Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur 
Dikmen’inde aynı kongrede bir bir otu-
rumda panelist olarak yer aldı.

Ürolojide Radyasyon Güvenliği
Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz “Ürolojide 
Radyasyon Güvenliği” konusunda 
panelist olarak yer aldığı kongrede 
Radyasyon’un tarifini yaparak 
başladığı konuşmasında, Radyasyon 
tipleri,Radyasyon kaynakları, X-Işını 
odasının düzenlenmesi,Radyasyondan 
korunmak ve alınacak tedbirlerin neler 
olması gerektiği konularına açıklık getirdi.

Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz; 
“Süre Ne Kadar Azalırsa Doz Da 
O Kadar Azalır”
Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, süre ne kadar 
azalırsa doz da o kadar azalır. Skopi (flo-
roskopi) süresi minimumda tutulmalıdır. 1 
m karedeki x ışın miktarı: -Tüpün hemen 
yanında 16 birim,  -1 m uzakta 4 birim, 
-2 m uzakta 2 birim. Her düzey iyonizan 
radyasyon zararlıdır. Hiçbir riskin olmadığı 
bir eşik değerin varlığını gösteren bilimsel 
bir veri yok. Pratikte yapılabilen en az 
dozun verilmesi gerekir dedi.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dik-
men ;“Artan Vaka Sayısı Hasta 
Güvenliğini Sağlama Ve Etik 
Kurallara Bağlılık Açısından 
Sorunlar Yaşanmasına Neden 
Olmaktadır”
Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen ise, 
Ürolojik Cerrahi Girişim Sırasında Hasta

Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi,
Sanatçı Serhat 
Selışık’ı Konuk Etti

YDÜ Hemşirelik 
Bölümü, Ulusal Üroloji 
Kongresi’nde Temsil 

Edildi

oluşmaktadır. Bugüne kadar bilinen 
yaklaşık olarak 2 bin tır silah PYD’ye 
iletilmiştir. ABD’nin Türkiye’nin terör 
örgütü olarak ve PKK’nın devamı olarak 
gördüğü PYD’yi bu denli silahlandırması 
Türkiye açısından kabul edilebilir bir 
durum değildir.

Ayaz; “ABD’nin PYD’ye Sadece 
Silah Vermesi Tek Parametre 
Değil”
Kuşkusuz Türkiye açısından asıl hayal 
kırıklığı ABD’nin başta PYD olmak üzere 
yerel Kürt unsurlarına silah vermesiyle 
birlikte kendi bayrağıyla himaye etmesidir. 
Bu adımların Trump döneminde atılıyor 
olması aslında ABD dış politikasında 
Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında 
farkın olmadığını, politikalarında 
devamlılığın olduğunu bizlere yeniden 
hatırlatıyor. Obama’yı SDG, PYD, YPG 
konusunda çok eleştirdik ancak Trump’ta 
görüldüğü gibi hiç arzu etmediğimiz 
adımları atmakta çekinmiyor. Vize krizine 
Türkiye’nin verdiği yanıt olması gereken 
bir yanıt olmuştur. Ancak açıkça söylemek 
gerekir ki Türkiye ABD ile yaşadığı her-
hangi bir krizden –kriz içerisindeki haklılık 
payı ne olursa olsun- olumlu olarak 
etkilenmez” dedi.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Erhan Ayaz, son yaşanan krizin Türkiye 
ile ABD arasında son yıllarda bolca stres 
yüklenen ilişkinin artık dışa vurmasının 
tezahürü olduğuna dikkat çekerek; Türkiye 
ile ABD arasında son yaşanan vizelerin 
karşılıklı olarak askıya alınması ikili 
ilişkilerin uzunca süredir iyi gitmediği bir 
atmosferde son gelişme olarak konunun 
tartışılmasına vesile olduğunu belirtti.

Ayaz; “Son yıllarda yaşanan gelişmeler 
ve ülkelerin farklı pozisyonları sorunun 
kronik bir hal almasına neden olmuştu. 
İlişkilerin son dönemde krize girmesinin 
nedenleri arasında 15 Temmuz Darbe 
girişimi, Fethullah Gülen’in iadesi ve Reza 
Sarraf davası gelmekte. Halkbank’ın üst 
düzey yöneticisinin ABD’de tutuklanması, 
eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında 
çıkan tutukluluk kararı ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın korumalarından ikisinin tutuklu 
olması ile çıkan silah satış yasağı ve tabi 
ki Ruslarla yapılan S-400 hava savunma 
sistemi anlaşması. Görüldüğü gibi ikili 
ilişkilere konu olan çok fazla mesele var 
ve hepsi de çok ciddi meseleler. Vize krizi 
de aslında birçok mesele sonunda ortaya 
çıkmış bir durum” dedi.

YDE Müdür Yardımcısı Ayaz: 
“Tarih Boyunca Türkiye İle ABD 
Arasında Birçok Kriz Yaşandı”…
Türkiye-ABD İlişkilerinin tarihi boyunca 
birçok kez inişler ve çıkışlar yaşadığını 
dile getiren Yakın Doğu Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Erhan Ayaz “Kuşkusuz Türkiye-
ABD İlişkileri iki ülkenin dış politika tari-
hleri içerisinde çok derin öneme sahip bir 
yer tutmaktadır. İlişkilerin mazisinin çok 
gerilere dayandığını dikkate aldığımızda 
ilişkilerin tarihi boyunca her şeyin güllük 
gülistanlık olmasını beklemek hayatın 
normal seyrine aykırı bir durumdur. 
Türkiye ile ABD arasında da tarih boyunca 
birçok kriz yaşanmıştır. 1964 Johnson 
Mektubu, 1974 Haş Haş ekimi krizi, 
İncirlik’in kapatılması, 2003 yılındaki 1 
Mart Tezkeresi krizi ve ardından Kuzey 
Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşanan 
çuval olayı ikili ilişkilerde önemli krizler 
olarak akla gelen ilk örnekler olarak göze 
çarpıyor. Obama’lı yıllara geldiğimizde

olarak daha iyi görüntü oluşturduğu 
konusunda net bir karar 
verememektedirler”dedi. 

Nükleer Tıp Ve Radyoloji 
Bölümünde Ve Bu Teknikleri 
Geliştiren Büyük Şirketler 
Açısından Karar Problemine 
Çözüm Önerildi
Özşahin ayrıca, bu çalışmada istatiğin 
çok kriterli karar vermede önemli bir 
tekniği olarak yararlanılan bulanık 
PROMETHEE tekniği kullanılarak 
bu algoritmaların kıyaslanması 
önerildiğini, bunun için öncelikle 
Görüntü Oluşturma Algoritmalarının 
performansını ve Nükleer Tıpta elde 
edilen görüntülerin kalitesini etkileyen 
parametreler hakkında detaylı bir 
araştırma yapıldığını ve elde edilen 
bilgiler ışığında bu algoritmaların 
performansları bulanık PROMETHEE 
yöntemi ile değerlendirilmiştir dedi. 
Sonuç olarak Görüntü Oluşturma 
Tekniklerinin hangisinin en hızlı ve 
yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma 
tekniği olduğu belirlenmiş olup bu 
algoritmaların pozitif ve negatif yönleri 
ve birbirlerine karşı üstünlükleri de 
belirlenmiştir diyen Özşahin, bu 
sayede hem hastanelerdeki Nükleer 
Tıp ve Radyoloji bölümünde hem de 
bu teknikleri geliştiren büyük şirketler 
açısından karar problemine çözüm 
önerildiğinin altını çizdi. Yard. Doç. Dr. 
Dilber Uzun Özşahin, bu çalışmanın 
gelecekte yapılacak Nükleer Tıp 
görüntü oluşturma tekniklerinin 
iyileştirilmesine ve geliştirilmesine ışık 
tutması beklenmekte olduğunu belirtti. 
Ayrıca, gelecek yıl Malezya’da olacak 
olan bu sempozyumun 2019’da Yakın 
Doğu Üniversitesinde yapılması konu-
sunda mutabakat sağlanmıştır dedi.

Karabük Üniversitesi’nde gerçekleşen 
Uluslararası Endüstri 4.0 ve 
Uygulamaları (ISIA 2017) adlı sem-
pozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri 
Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, 
Yard. Doç. Dr. İlker Özşahin ve öğretim 
görevlisi Berna Uzun tarafından yapılan 
“Nükleer Tıp Görüntü Oluşturma 
Algoritmalarının Bulanık PROMETHEE 
Yöntemi ile Değerlendirilmesi” adlı 
çalışma katılımcılar tarafından büyük 
ilgi gördü.

Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun 
Özşahin; “Gerek Hastane 
Teknikerleri, Gerekse Üretici 
Firmalar Hangi Algoritmanın 
Daha Hızlı Ve Performans 
Olarak Daha İyi Görüntü 
Oluşturduğu Konusunda Net 
Bir Karar Verememekte”
Konuya ilişkin açıklamada bulunan 
Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin; 
“Nükleer Tıpta yaygın olarak kullanılan 
Pozitron Emisyon Tomografi, Tekli 
Foton Emisyon Bilgisayar Tomografisi, 
Kompton Kamera, Kardiyak Tekli Foton 
Emisyon Bilgisayar Tomografisi, Beyin 
Pozitron Emisyon Tomografi gibi ciha-
zlardan fizyolojik ve anatomik görüntül-
erin elde edilmesinde birbirinden 
farklı özelliklerdeki görüntü oluşturma 
algoritmalarından yararlanılmaktadır. 
Bunlardan hastanelerde yaygın olarak 
kullanılanları Filtrelenmiş Geri Projek-
siyon, Beklenen Maksimum Olabilirlik 
Maksimizasyonu, Listelenmiş Beklenen 
Maksimum Olabilirlik Maksimizasy-
onu, İstatistiksel Maksimizasyon gibi 
algoritmalardır. Fakat gerek hastane 
teknikerleri gerekse General Elektrik, 
Philips gibi büyük şirketler de hangi 
algoritmanın daha hızlı ve performans

ise büyük bir hayal kırıklığı görmekteyiz. 
Obama Başkan seçildikten sonra Ankara 
ile pozitif bir ilişki kurmaya çalışmıştır. 
George W. Bush’un Irak ve Afganistan’da 
yaşattığı tahribatı düzeltmek isteyen 
Obama, İslam dünyasına açılan kapı 
olarak AKP hükümeti ve Türkiye’yi 
görmüştü. Ancak “One minute” ile 
başlayan Türkiye-İsrail ilişkilerindeki 
kopuş, İran’ın nükleer takas anlaşmasına 
karşı Türkiye’nin Batı’dan farklı pozisyonu 
ve BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği 
sırasında kullandığı “hayır” oyu, Arap 
Baharı ile sonrasındaki Mısır ve Suriye’de 
yaşanan krizdeki farklı pozisyonlar Obama 
döneminde ilişkilerin istenilen yakınlaşma 
sağlanamamasının nedenlerinden 
bazılarıdır” dedi.

Ayaz: “Türkiye-ABD ilişkilerde 
Obama’nın İkinci Dönemine İse 
Deyim Yerindeyse Suriye Krizi 
Damga Vurmuştur”
Özellikle PYD’nin Suriye’de 
silahlandırılmasının Türkiye açısından çok 
büyük bir problem olduğunu dile getiren 
Erhan Ayaz “ABD’nin Rakka operasyonu 
için yerel Kürt unsurlara verdiği silahlar 
ısı güdümlü füzeler, ağır makinalı tüfekler, 
otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, 
zırhlı araçlar, hatta ve hatta tanklardan

Öğr. Gör. Erhan Ayaz, 
Türkiye İle ABD Arasında 
Yaşanan Vize Krizini 
Değerlendirdi

YDÜ Mühendislik 
Fakültesi Öğretim 

Üyeleri’nin Çalışması 
Büyük İlgi Gördü
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Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Ümran Dal Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen, 

Elexus otelde düzenlenen 26. Ulusal Üroloji 
Kongresi- 7. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi’ne 

katıldı.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz geçtiğimiz hafta yaşanan ve 
Türkiye gündeminin en çok tartışılan konusu olan Türkiye ile ABD arasında vizeler-
in karşılıklı olarak askıya alınmasını değerlendirdi.

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

ÜNİVERSİTE GAZETESİ
gazete.neu.edu.tr

gazete@neu.edu.tr
Sahibi

Yakın Doğu Üniversitesi

Koordinatör
Gökçe KEÇECİ

Tasarım
YDÜ İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü

3 KASIM
 2017      SAYI 172

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne 
Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” 
öğretim görevlilerinden Murat 
Atak’ın Eskişehir Büyükşehir Bel-
ediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahne 
koyduğu Turgut Özakman’ın yazdığı, 
bestesini Cem İdiz’in, Belediye 
Senfoni Orkestrası’nın şefliğini 
Aytuğ Ülgen’in yaptığı “BİR ŞEHNAZ 
OYUN” un prömiyeri geçtiğimiz 
Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezindeki 1200 kişilik Tiyatro 
Salonu’nda gerçekleşti.

Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro 
Bölümü” öğretim görevlilerinden 
Murat Atak’ın Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sah-
ne koyduğu “BİR ŞEHNAZ OYUN” un 
prömiyerine, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun dav-
etlisi olarak Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yrd. Prof. Dr. Şenol Bektaş 
ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölüm 

bir oyun olan ”Bir Şehnaz Oyun” 
müzikaline 57 kişilik Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Senfoni 
Orkestrası sanatçıları eşlik etti.

Oyun sonrası sahneye çağrılan 
oyun yazarı merhum usta Turgut 
Özakman’ın oğlu, 17 yıl önce aynı 
oyunu ilk kez sahneye koyan usta 
yönetmen rahmetli Ergin Orbey’in 
eşi, oyuna ve Tiyatroya emeği geçen 
ustalara sahnede çiçek takdim 
edilirken, sahnede duygulu anlar 
yaşandı. Daha sonra fuayede tüm 
sanatçılar, misafirler ve çalışanlarla 
oyunun büyük pastası kesilerek gece 
son buldu.

Ertesi gün öğlen, Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen sanatçıları 
kabul ederek onlarla öğle yemeği 
yedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkanı Çetin Özen oyunu izlemek 
üzere Eşkişehir’e gittiği belirtildi.

Bir Şehnaz Oyun’un Prömi-
yeri 1200 Kişilik Salonda 
Ayakta Alkışlandı
Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezinde 1200 kişilik salonun 
dolduğu 2 perdelik müzikal oyun, 
büyük bir beğeni kazanarak ayakta 
alkışlandı. Bu muhteşem oyunu, 
Sanatın her dalına önem veren 
ve Eskişehiri bir sanat merkezine 
dönüştüren Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Prof.Dr.Yılmaz 
Büyükerşen başta olmak üzere, 
bölge Belediye Başkanları,Vali, 
Milletvekilleri, Ünversite Rektörleri, 
Gazeteci Oktay Ekşi, Görsel Basın, 
Ankara-İstanbul-İzmir TC Devlet 
Tiyatroları Sanatçıları ve sanat-
severler izledi. 2 perdelik müzikal 

“Bir Şehnaz Oyun” Prömiyeri 
Yoğun İlgi İle Gerçekleştirildi



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel 
Siber, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu ve Yakın Doğu Enstitüsünden 
Yrd.Doç.Dr. Mert Baştaş’ın açılış 
konuşmalarıyla başlayan ve 3 
gün süren konferansta çevre ve 
eğitim ana başlıklı 114 sözlü 
sunum, 22 poster sunumu ve video 
sunumlarının yanısıra ilk gün özel 
çağrılı konuşmacılar arasında yer 
alan Çankaya Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof.Dr. Buket Akkoyunlu, 
“Bilişim Okuyazarlığı Mobil İletişim”, 
Balkanlar Çevre Derneği Eş Başkanı 
Prof.Dr. Mariana Golumbeanu 
“Avrupa – Karadeniz arası Çevre-
sel İşbirlikleri” ve University of 
Derby’den Doç.Dr. Kapila Liyanage 
“Sürdürülebilir İşletmeler ve Üretim 
Mühendisliğinde yeni uygulamalar” 
isimli sunumlarıyla dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Birçok Bilimsel Çalışması

boyutta değil, pratikte alan ve saha 
çalışmalarına dönüşmesi , aynı za-
manda da gerek Türkiye Cumhuriyeti 
Elçiliği Çukurova ajansı destekli hibe 
proleri, gerekse açılacak olan Avrupa 
Birliği Kırsal alan hibe programlarına 
başvuru projeleri başta olmak üzere 
bir çok pratikte hayat bulacak projeye 
de hali hazırda bilimsel zemin 
oluşturduğunu belirtti.

Adamızda sayısı artan üniversiteler-
imiz için 2017 yılından itibaren 
bilimsel üretkenlik, projeler, akade-
mik yayınlar, kitaplar ve uluslararası 
tanınırlığımızı ve görünürlülüğümüzü 
artıracak her türlü faaliyet aynı za-
manda ülkemize de hizmet olacağını 
vurgulayan Baştaş, bilimin önünde 
hiç bir ambargo yoktur ve olması da 
mümkün değildir dedi.

SSCI/SCI Dergilerinde 
Yayımlanıyor 
ICES 2017’de Yakın Doğu Üniver-
sitesi 38 bilimsel çalışma ile yer 
alarak, bu çalışmalardan bir çoğu 
editöryal kurullar tarafından seçildi 
ve Thomson & Reueters’e bağlı SSCI/
SCI kapsamında taranan dergilerde 
basım şansı yakaladı.

Yrd. Doç. Dr. Mert Baştaş; 
“Bilimin Önünde Hiç Bir 
Ambargo Yoktur Ve Olması 
Da Mümkün Değildir”
Konferansta organizasyon komi-
tesi adına söz alan Yakın Doğu 
Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. Mert 
Baştaş; KKTC`deki Eğitim ve Çevre 
sorunlarının tartışılmasının yanında, 
konferansın bu yönüyle akademisy-
enlere uluslararası anlamda kalıcı 
eserler üretme olanağı sağlamakta 
olduğunu vurgulayarak, Bu 
çalışmaların sadece teorik 

Uluslararası Çevre ve 
Eğitim Bilimleri Konferansı, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
38 Bilimsel Çalışmasıyla 
Tamamlandı

6. Medya Çalıştayı’nın 
Konuğu “Karahan On 

Air” Oldu
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Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hüseyin Işıksal’ın İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göksel ile 
birlikte editörlüğünü yaptığı Turkey’s 
Relations with the Middle East: Politi-
cal Encounters after the Arab Spring 
(Türkiye-Ortadoğu İlişkileri: Arap 
Baharı Sonrası Siyasi Karşılaşmalar) 
isimli kitap dünyanın en önde 
gelen yayın kuruluşlarından Springer 
tarafından yayınlandı.

Konusunda uzman olan akad-
emisyenler tarafından yazılan ve 
14 Bölümden oluşan kitap, Arap 
Baharı’nın Ortadoğu toplumları adına 
taşıdığı umut, Avrupa merkezciliğinin 
yeniden uyanması ve bunun ‘mod-
ern’ Ortadoğu’nun oluşumu, Türk 
Modelinin yükselmesi ve düşmesi, 
Arap Baharı’nın teorik perspektifden 
incelenmesinin yanısıra, Türkiye’nin; 
Suriye, Irak, Bölgesel Kürt Yönetimi, 
İŞİD, İran, Suudi Arabistan, Kıbrıs, 
ve Mısır gibi bölgesel aktörlerle 
Arab Baharı sonrası oluşan dönemi 
kritik şekilde inceleyen makalelerden 
oluştuğu belirtildi.

Doç.Dr.Hüseyin Işıksal: 
“Türkiye, 2002 Yılında AK 
Parti’nin İktidara Gelmesin-
den Sonra Ortadoğu Siyasal 
Sisteminin Baş Aktörlerinden 
Biri Olmuştur”
Doç.Dr. Hüseyin Işıksal Kitap 
hakkında yaptığı açıklamada; 
“Bu çalışma Türkiye ile Ortadoğu 
ülkelerinin son yıllarda hızla değişen 
ilişkilerini ve bölgeyi etkileyen güncel 
siyasi meseleleri mercek altına 
yatırıyor. Türkiye, 2002 yılında AK 
Parti’nin iktidara gelmesinden sonra 
hızla Ortadoğu siyasal sisteminin 
baş aktörlerinden biri olmuştur. 2011 
yılında yaşanan Arap Baharı’nın 
yarattığı siyasi belirsizlikler, halen 
devam etmekte olan trajik Suriye 
iç savaşı ve tüm bölgeye yayılan 
terörizm faaliyetleri Türk dış 
politikasında radikal değişimler 
yaratmış ve Türkiye’nin İran, Suudi 
Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak gibi

Editörlüğünün yanısıra kitapda 
“Türk Dış Politikası, Arap Baharı ve 
Suriye Krizi: 1 Adım İleri, 2 Adım 
Geri”, “Irak’taki Siyasi kriz, İŞİD 
ve Türk Dış Politikası: Westfalyan 
Aldatmacasının Yüksek Maaliyeti” ve 
“Türbulans Çağında Türkiye-Ortadoğu 
İlişkileri” isimli 3 makalesi bulunan 
Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Arap Baharı 
sonrası Türkiye-Ortadoğu İlişkilerini 
anlatan en yeni ve en kapsamlı kitap 
durumunda bulunan eserin, kitabı in-
celeyen ve yorumlayan otoritelerin de 
belirttiği gibi Ortadoğu ve Türkiye ile 
ilgilenen tüm okuyucular için başucu 
kitabı olabilecek niteliklere sahip 
olduğunu dile getirdi. 3 yılı aşkın 
yoğun çalışma ve hakem süreci sonu-
cunda ortaya çıkan kitap ve kitapdaki 
tüm makalelerin WEB of SCIENCE 
ve SCOPUS gibi en önemli akademik 
indekslerde taranacağını belirten 
Işıksal, “Springer ile yaptığımız 
sözleşme gereği başta ABD ve 
İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri 
olmak üzere dünyanın çeşitli yerler-
inde bulunan 10,000 kütüphanesinde 
okuyucuları ile buluşacak olan kitabın 
Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı 
adına da önemli bir katkı koyacağını” 
sözlerine ekledi.

Yard. Doç. Dr. Ertem 
Nalbantoğlu,Kodaly Çocuk Müzik 
Eğitimi Yaklaşımının Kıbrıs’taki 
Uygulanışını Anlattı
Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda 
düzenlenen ve moderatörlüğünü YDÜ 
Öğrt.Üy. Prof.Dr. Sibel Çoban’ın yaptığı 
panelde, Atina Kodaly Konservatuvarı 
Müdürü Michalis Patseas, Kodaly çocuk 
müzik eğitimi yaklaşımının Yunanistan’daki 
uygulamaları hakkında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Müzik Bölümü Başkanı Yard. Doç. Dr. 
Ertem Nalbantoğlu, Kıbrıs’taki uygulanışı 
hakkında, Marmara Üniversitesi öğretim 
görevlisi Mustafa Avşar, Türkiye’de Kodaly 
yaklaşımı ile ilgili yapılmış olan akademik 
çalışma ve araştırmalar hakkında bilgi 
verdiler.

Prof. Dr. Sibel Çoban ;”Kodály 
Eğitim Günleri Olumlu 
Gelişmelere Vesile Olacak”
Etkinliğin mimarı ve ve düzenleyicisi 
olan Yakın Doğu Üniversitesi G.S.E Müzik 
Eğitimi Öğr. Üy. Prof. Dr.Sibel Çoban yaptığı 
açıklamada, dünyaca ünlü otoritelerin 
övgüyle bahsettiği 1. Uluslararası İstanbul 
Kodály Günlerinin oldukça başarılı geçtiğini 
ve müzik eğitimiyle ilgili olumlu gelişmelere 
vesile olacağını söyledi.

Eğitim günleri, katılımcıların dört gün 
boyunca yaptıkları çalışmaların ürününü 
sergiledikleri kapanış konseri ve katılımcı 
sertifikalarının ve teşekkür belgelerinin 
takdimi ile tamamlandı.

bölgesel güçlerle ilişkilerini 
şekillendirmiştir. 

Kitap, Türkiye İle Ortadoğu 
Bölgesel Güçlerin Dış 
Politikalarına Etkilerini 
İncelemekte”
2011 sonrasında da Türkiye ile 
Ortadoğu arasındaki siyasal, ekono-
mik ve kültürel etkileşim derinleşerek 
devam etmektedir. Günümüzde 
bölgedeki hayatı temelden etkileyen 
terörizm, azınlıklar, mezhepsel 
çatışmalar, ekonomik kalkınma, 
demokratikleşme ve modernleşme 
gibi meseleler Türkiye ve Ortadoğu 
arasındaki karmaşık bağlar 
tartışılmadan tam anlamıyla 
anlaşılamaz. Bu konular gelenek-
sel olarak ülkelerin iç meseleleri 
sayılmıştır; fakat söz konusu eser bir 
yandan bunların bölgesel boyutlarını 
vurgularken, öte yandan da Türkiye ile 
diğer Ortadoğu bölgesel güçlerinin dış 
politikalarına etkilerini incelemekte-
dir” dedi.

“Kitap, Başta ABD Ve 
İngiltere’nin Önde Gelen 
Üniversiteleri Olmak Üzere 
Dünyanın Çeşitli Yerlerinde 
Bulunan 10,000 Kütüphane-
sinde Okuyucuları İle 
Buluşacak”

Macaristan İstanbul Konsolosluğu ve Mac-
ar Kültür Merkezi desteği ile Marmara Üni-
versitesi BAPKO L tipi projeleri kapsamında 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğrt.Üy. Prof.
Dr. Sibel Çoban’ın Genel Koordinatörlüğünü 
yürüttüğü 1. Uluslararası İstanbul Kodaly 
Eğitim Günleri gerçekleştirildi.

YDÜ Müzik Öğretmenliği 
Bölümünün  Kodaly Eğitim Gün-
lerine Yoğun Katılımı Dikkat Çekti
Etkinliğin bilim kurulunda, Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Güzel Sanatlar Eğitimi  Bölümü 
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalından 
Yrd.Doç. Emine K. ÖZTUĞ, Dr.Erkan 
SÜLÜN ve Bölüm Başkanı Yrd.Doç.
Ertem NALBANTOĞLU görev yaptı. Müzik 
Öğretmenliği Bölümünden 4 lisans 
öğrencisi, 2 yüksek lisans ve 2 doktora 
öğrencisinin katılımı ise dikkat çekti.

Etkinlik,  Proje Yürütücüsü  Yrd.Doç.
Dr. Ercan Mertoğlu’nun yaptığı açılış 
konuşmasının ardından Proje Genel 
Koordinatörü Yakın Doğu Üniversitesi Müzik 
Öğretmenliği Doktora programı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Sibel Çoban’ın konuşmasıyla 
devam etti. Dört gün süren etkinlikte 150 
katılımcıya yoğun bir eğitim programı 
uygulandı. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni 
Kültür Merkezi Konser Salonunda Nemeth 
Quartet tarafından Macar ve Türk 
bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir 
konser verildi.

Doç. Dr. Hüseyin 
Işıksal’ın Kitabı Springer 

Tarafından Yayınlandı

1. Uluslararası İstanbul 
Kodaly Eğitim Günleri 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Katkılarıyla Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Medya 
Çalıştayı kapsamında sevilen radyo program yapımcısı 

Ali Karahan’ı ağırladı.
Çelik ve Yrd.Doç.Dr. Sinem Kasımoğlu 
yaptıkları ortak açıklamada, teorik eğitimin 
yanısıra uygulamaya yönelik eğitim 
süreçlerine de büyük önem verdikleri, 
zaman zaman mesleğinde başarılı 
isimlerle öğrencileri buluşturarak, İletişim 
Fakültesi’nde verilen teorik eğitimin, uygu-
lamayla desteklenmesi amacıyla başarılı 
iletişimcilerle öğrenci arasında köprü olma 
misyonunu sürdürdükleri belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi 6. Medya Çalıştayı kapsamında 
gerçekleşen etkinlik öğrenciler tarafından 
ilgiyle izlendi.

Çok Önemli”
Kanser Hastalarına Yardım Derneği  
Başkanı Raziye Kocaismail ise İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nin etkinliğinin 
özellikle gençlerin gösterdiği bu duyarlılıkla 
öneminin daha da arttığını söyledi. Kocais-
mail konuşmasında kanser hastalarının 
tedavi süreçlerinde karşılaştıkları 
zorlukları ve yerinde, ülkesinde, ailesinin 
ve sevdiklerinin yanında  tedavi olmanın 
bu hastalıkla mücadele edenler için hayati 
derecede önemli olduğuna vurgu yaptı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinin 
kanser tanı ve tedavi süreçleri adına 
sağladığı imkanların önemine dikkat çekti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği  
Başkanı Raziye Kocaismail böyle coşkulu 
bir etkinlik düzenleme duyarlılığı gösteren 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
hocalarına, öğrencilerine ve katkı koyan 
herkese teşekkür etti ve tüm fakülte adına  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Şerife Eyüpoğlu’na teşekkür 
plaketi takdim etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 
‘meme kanserinin farkındayız, erken 
tanının önemini biliyoruz ve gerekli ön-
lemler için harekete geçtik’ söylemleriyle 
devam eden etkinlikte ayrıca gönüllü 
öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 
hazırladığı rozet, pembe limonata ve pasta 
satışlarıyla Kanser Hastalarına Yardım 
Derneği’ne de önemli bir bağış toplandı.

“Karahan On Air” adıyla uzun yıllardır 
Radyo Güven’de haber spikeri, program 
yapımcısı ve sunucusu, Ali Karahan 
İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya 
gelerek mesleki deneyimlerini öğrencilerle 
paylaştı. 20 yılı aşkın bir süredir 
profesyonel bir radyocu olan Karahan 
İletişim Fakültesi öğrencilerine, radyo 
program yapım aşamaları, nitelikli radyo 
programcılığı, gelişen ve değişen radyo 
yayıncılığı gibi konularda bilgi vererek 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. 2 saat 
süren söyleşide öğrenciler gelecekteki 
mesleklerine dair merak ettikleri konularda 
bilgilendiler.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğrt.Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ufuk

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) organize 
ettiği ve İİBF öğrenci klübü ve Kanser 
Hastalarına Yardım Derneği’nin de katkı 
koyduğu etkinlik Fakülte binası önünde 
gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Center of Exel-
lence Başkanı Prof Dr. Nedime Serakıncı, 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği 
Başkanı Raziye Kocaismail, İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. 
Şerife Eyüpoğlu, Bölüm Başkanları, 
Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, meme 
kanserinde farkındalığı artırmanın 
yanısıra erken tanının önemi ve kan-
serle mücadelede yapılması gerekenlerin 
paylaşılmasının amaçlandığı belirtildi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı; 
“Kanser Erken Tanı İle Tedavi 
Edilebilir”
Etkinlikte konuşma yapan Enter of Excel-
lence Başkanı Prof Dr Nedime Serakıncı, 
kanser hastalığının yaygınlığı, tanı ve 
tedavi seçenekleri ve günümüz teknolojik 
gelişmeleri ile kanserin erken tanı ile te-
davi edilebilir bir hastalık haline geldiğini 
belirtti.

Raziye Kocaismail;“Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesinin Kanser 
Tanı Ve Tedavi Süreçleri Adına 
Sağladığı İmkanlar Bizler İçin

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası 
Çevre ve Eğitim Konferansı – ICES 2017 Girne Vuni Palace Otel’de 

gerçekleşti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
‘Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği’ 
Düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi  İletişim 
Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık 
Bölümü öğrencilerinin hazırlamış 
oldukları kısa film gösterimler-
inin ilki İletişim Fakültesi Turuncu 
Amfide gerçekleşti.

İletişim Fakültesi Dekan Vekili  Doç. 
Dr. Gökçe Keçeci ile birlikte fakülte 
öğretim üyeleri  ve öğrencilerinin 
de geniş katılım sağladığı etkinlikte 
keyifli dakkikaların yaşandı.

Yrd. Doç.Dr. İzlem Kanlı ; 
“Ulusalararası Öğrenciler 
Farklı Kültürel Temsilleri 
Filmlerine Taşıyabilmekte”

Aralık Ayında ‘İran Sineması 
Ve Temsilleri’ etkinliğiyle 
Devam Edecek
Gösterim ilk basamağında film 
projesi ile kurgu teknikleri dersler-
inde hazırlanan kısa filmler ve video 
klipler gösterildi. Öğrenci projeler-
inin yer alacağı bu tür etkinlikler 
dönemsel olarak gerçekleştirilecek 
olup bir sonraki gösterim Aralık 
ayında ‘İran Sineması ve temsilleri’ 
etkinliğiyle devam edeceği bilgisini 
verdi.

Film Yapımı ve Yayıncılığı Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç.Dr. İzlem Kanlı 
yaptığı açıklamada,; İngilizce 
eğitim veren bir bölüm olarak 
dünyanın birçok ülkesinden 
öğrenciye eğitim vermekte, bu 
çerçevede ulusalararası öğrenciler 
farklı kültürel temsilleri filmler-
ine taşıyabilmekte, öğrencileri 
kuramsal bilgiden beslenerek elde 
ettikleri bilgileri pratiğe dökerken 
hem birbirleriyle yardımlaşarak 
ekip ruhuyla çalışmakta hem de 
elde ettikleri ürünleri gerek bu tür 
gösterimlerle , gerekse festi-
vallere göndererek farklı kitlelerle 
paylaşabilmektedirler” dedi.

İletişim Fakültesi Güz Dönemi Etkinlikleri 
Kısa Film Gösterimi ile Başladı

Hemşirelik Öğrencilerinde 
Psikolojik Dayanıklılık, Aka-
demik Başarı ve Özyeterlik 
Arasındaki İlişki
Üniversite hayatı, öğrenciler için hem 
sosyal gelişimin sağlandığı hem de 
akademik açıdan başarılı olmalarının 

yeterli donanıma sahip değillerse, eğer 
kendilerini güçsüz hissedebilecekleri, 
psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar 
yaşabilecekleri vurgulandı. Hemşirelik 
bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 
akademik özyeterlik ve başarılarını et-
kileyen sorunlar incelenerek, öğrencilerin 
başarılarını arttırıcı yaklaşımlar 
geliştirilmesine katkı sağlanması 
amaçlandığı vurgulandı.Yapılan çalışma 
sonuçları ise öğrencilerin 75,8’i so-
syal destek olarak ailesini tanımlarken, 
%51,6’sı ailesinin tutumunu demokratik 
ve yine %51,6’sı ailesinin tutumunu 
otoriter bulmaktadır. Öğrencilerin 
psikolojik dayanıklılık ile akademik özy-
eterlikleri arasında orta düzeyde pozitif 
ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştirr. 
Çalışmanın devam eden bir çalışma 

gerekli olduğu önemli bir yaşam deneyimi 
olduğu ifade edildi. Öğrencilerin sahip 
oldukları psikolojik dayanıklılık ve özy-
eterlik algılarının birbirlerini etkilediği, 
bu nedenle bu iki kavramın ve akademik 
başarının geliştirilmesine yönelik neler 
yapılabileceğine ilişkin planlamaların 
yapılmasının önemli olduğu, bi-
reyin içinde bulunduğu üniversiteyi 
kazanmanın yanı sıra; aileden ayrılma, 
yeni çevre ve arkadaş edinme, yalnız 
kalma korkusu, ekonomik güçlükler, yurt 
hayatına alışma, çalışma hayatı ile ilgili 
kaygı gibi birçok sorunla karşılaştıklarını, 
öğrenciler bu problemleri aşmaya 
çalışırlarken çeşitli kaynaklardan gelen 
stres ve zorlanmalara maruz kaldıkları, 
öğrenciler maruz kaldıkları stres ve zor-
lanmalar karşısında kendini koruyacak

olup, şu ana kadar elde edilen veriler 
ön çalışma olarak sunulduğu ifade 
edildi. Çalışmaya katılacak öğrenci 
sayısı artığında bulgular yeniden gözden 
geçirileceği vurgulandı.

Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç ve Araş. Gör. 
Nazlı Turgut’un yaptıkları “Hemşirelik 
Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık, 
Akademik Başarı ve Özyeterlik Arasındaki 
İlişkinin Belirlenmesi” adlı çalışma, Araş. 
Gör. Nazl Turgut tarafından Poster olarak 
kongrede sunuldu.

YDÜ Hemşirelik Bölümü, 53. Ulusal Psikiyatri 
Kongresi’nde Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araş. Gör. 
Nazlı Turgut Bursa’da düzenlenen 53.Ulusal Psikiyatri kongresine katıldı.
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G
azimağusa Tersanesi 
Doğu Akdeniz’de faali-
yet gösteren gemilere 
hizmet sağlayan, 
aynı zamanda büyük 

doğu-batı ticaret rotaları üzerindedir. 
Tersane Kuzey Kıbrıs Gazimağusa 
Limanı içinde 1988 yılından bu yana 
faaliyettedir. Ağır Sanayi alanında 
çalışan bir firmada işleyiş süreçlerini 
gözlemleme gezisinde öğrencilere 
Pazarlama Müdürü Gökalp 
Gündoğdu’nun firma tanıtım filmini 
izleterek başladığı briefing, firmanın 
yapısı, işleyiş süreci ve uluslararası 
alanda pazarlama kousunda 
izledikleri yol ve yöntemler, hedef 
kitleleri, piyasanın değişen yapısı, 
Kuzey Kıbrıs’ın içinde olduğu politik 
durumdan dolayı işyerinin yaşadığı 
sıkıntılar ve bunları aşmak için 
gösterdikleri çabalar, firmanın sahip 
olduğu uluslararası kalite sertifikaları 
ve bunların uluslararası mecrada 
faaliyet gösterebilmek için önemleri, 
bölgede yaşanan savaş dolayısı ile 
işlerin azalması hakkında bir saatlik 
bilgilendirmenin gerçekleştirildiği 
belirtildi.

Bilgilendirmenin ardından 
öğrencilerle gerçekleştirilen soru 
cevap kısmından sonra, iş sahasına 
geçilerek iş operasyonlardan sorumlu 
tersanenin sorumlu Mühendisi Ali 
Çira tarafından tersanenin işleyiş 
süreci detaylı bir şekilde iş başında 
çalışanları gözlemleyerek anlatıldı.

Gemi havuzlama, kızaklama ile 
denizde gemilerin her türlü onarım

bağlamında yetişmiş işgücü 
eksikliğinin ülkede yarattığı sıkıntıları, 
iş ve işçi sağlığı konularının önemini 
ve uygulamalarını, uluslararası alan-
da pazarlama ve tanıtım etkinlikler-
inin yapılış şekillerini gözlemleme 
fırsatı yakalamıştır.

Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze; 
“Farklı Alanlarda Yerli Fir-
malarla İşbirliği İçinde Gö-
zlem Gezileri Yapmaktayız”
Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Nuran Öze: “Her dönem 
farklı alanlarda faaliyet gösteren ye-
rel firmalarla işbirliği geliştirmekteyiz. 
Kimi zaman firma yetkililerini 
fakültemizde ağırlamakta kimi zaman 
öğrencilerimizle bizler iş sahasında 
yerinde gözlem gezileri yapmaktayız. 
Bu etkinlikler, öğrencilerimizn reel 
hayattaki iş süreçlerini farklı yönlerle 
görmelerini ve teroik zeminle örtüşen 
ve ayrışan yönlerini idrak etmelerini 
sağlamaktadır. Ara sıra sınıf ortamı 
dışında eğitim etkinliklerimizin 
devam ediyor olması rutin ders 
işleme şeklindeki farklılaşma ile 
öğrencilerimizin motivasyonun 
artmasına, aynı zamanda Kuzey 
Kıbrıs’taki iş yaşamı hakkında 
öğrencilerimizin bilgi dağarcığının 
genişlemesine katkı sağlamaktadır.”

– bakım işlerini, ayrıca her tip 
yeni gemi inşaası da yapıldığını 
anlatan Çira, şirketin bünyesinde 
100 çalışanı bulunduğunu, gerektiği 
zaman çalışan sayısnını işlerin 
artmasına bağlı olarak zaman zaman 
arttığını dile getirdi. Armatör ve gemi 
işletmecilerine yüksek kalite hizmet 
anlayışını sunmayı amaçladıklarını 
ciddi bir teknik ekiple çalıştıklarını 
ve uluslararası kalite standartlarıyla 
buluşturarak her zaman en iyisini 
sunmaya çalıştıklarını aktardı.

İş sağlığı ve güvenliğinden so-
rumlu Mustafa Sarıgül, tersanede 
işçi güveliği konusunun çok dikkat 
edilmesi gereken konu olduğuna 
dikkat çekti. Sarıgül, firmanın her tür 
önlemi alarak hareket ettiğini, ağır 
sanayi alanında faaliyet gösteren 
bu firmada iş yapım sürecindeki 
tehlikleri ve tehlikelerden personelin 
nasıl korunduğu ve alınan önlemlerin 
sürekli kontrolü ve personelim bu 
konuda sürekli eğitildiği anlatımında 
detaylandırdı.

Öğrenciler İş Sahasında 
Gözlemleme Fırsatı Buldu
Kuzey Kıbrıs genel şartlarında farklı 
bir alanda faaliyet gösteren tersane 
eğitim gezisinde  Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, 
makro çevresel koşulların firmaları 
etkileyişini, mikro koşullar dolayısıyla 
yan iş dallardan sağlanması gereken 
iş süreçlerinin yarattığı sıkıntıları, 
kapasite kavramı çerçevesinde 
reel kapasite ve teorik kapasite 
farklılıklarını, insan kaynakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü Öğrencileri Kuzey 
Kıbrıs’ın Tek Tersanesine 
Eğitim Gezisi Düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü öğrencileri Kuzey Kıbrıs’taki tek tersane olan Shipyard Famagusta 
Cyprus’a eğitim gezisi gerçekleştirdi. öğrencilerin kız öğrencilere göre fizik-

sel aktivite düzeylerinin daha yüksek 
olduğunu belirten Yücecan, Üniversite 
öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerini ve 
fiziksel aktivite düzeylerini arttırmayı 
sağlayacak politikalar geliştirilmesinin 
önemli olduğunun altını çizdi. Yücecan, 
öğrencilerin özellikle de Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü öğrencilerinin Akdeniz 
diyetine uyumlarının  düşük olmasının 
en önemli nedenini öğrencilerin teorik 
bilgilerini pratik yaşama geçirmede 
zorlanmaları olarak açıkladı. Yücecan sö-
zlerine; gençlerin beslenme alışkanlıkları, 
fiziksel aktivite durumları ve Akdeniz 
diyetine uyumları birçok etmen tarafından 
etkilenmektedir. Örneğin; ailesi ile bir-
likte yaşayan veya yurtta kalan gençlerin 
beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite 
durumları ve Akdeniz diyetine uyumları 
birbirinden farklıdır diye devam etti.

Üç Bine Yakın Bilim İnsanının 
Katıldığı Uluslararası Kongrede 
Prof. Dr. Sevinç Yücecan’ın Su-
numu SCI Kapsamında Olan An-
nals Of Nutrition &Metabolism’de 
Yayınlandı
21.Uluslararası Beslenme (IUNS-ICN 
2017) Kongre’sine 2899 bilim insanı 
katıldı. Kongre süresince 45 konferans, 
170 sempozyum, 290 sözlü bildiri ve 1994 
poster bildirisi sunuldu. Besin, Beslenme 
ve Diyetetik alanındaki en son enilikler, 
sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. 
Ayrıca Prof.Dr. Sevinç Yücecan’ın sözlü 
sunumu, SCI kapsamında olan “Annals of 
Nutrition&Metabolism” de yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç 
Yücecan; Buenos Aires, Arjantin’de 
yapılan 21. Uluslararası Beslenme (IUNS-
ICN 2017) Kongresinde KKTC’yi temsil 
ederek “Adherence to a Mediterranean 
Diet of Nutrition and Dietetics Students in 
Cyprus” konulu bir araştırmayı sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi’nden verilen bilgiye göre, 
günümüzde Akdeniz diyetinin en sağlıklı 
beslenme modellerinden biri olarak kabul 
edildiğini belirten Prof.Dr. Sevinç Yücecan;  
Akdeniz diyetinin uygulandığı Akdeniz 
ülkelerindeki kronik hastalık oranının ve 
morbiditenin düşük, yaşam süresinin 
diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunu  
bildirdi ve Akdeniz Diyeti, bir diyetin 
ötesinde, fiziksel aktivitenin de önemli rol 
oynadığı bir yaşam biçimi örüntüsüdür 
diye vurguladı.

Kıbrıs’ta Beslenme ve Diyetetik 
Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine 
Bağlılığı
Prof. Dr. Sevinç Yücecan; Uzm Dyt.Servet 
Madencioğlu ile yürüttüğü çalışmada 
Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümünde okuyan öğrencilerin 
%30.8’inin Akdeniz diyetine düşük, 
%67.7’sinin orta, %1.5’inin ise yük-
sek uyum gösterdiğini saptadıklarını, 
ancak öğrencilerin son sınıfa yaklaştıkça 
Akdeniz diyetine uyumlarının azaldığını  
ve bu azalışın  istatistiksel açıdan %5 
anlamlılıkta farklı bulunduğunu belirtti. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%40.2) 
minimal düzeyde aktif olduğunu, erkek

YDÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Arjantin’de 

temsil edildi
boyunca sayı bulamadığı periyotta mo-
laya gidildi. Jantel Lavender ile art arda 
sayın bulan Yakın Doğu Üniversitesi 
skoru 45-39 yaptı(2.22). Son bir buçuk 
dakikaya girilirken Ann Wauters’ın 
sayılarıyla skor 47-39 oldu. Courtney 
Vandersloot’a yapılan faulle serbest 
atış çizgisinden sayı bulan Yakın Doğu 
Üniversitesi bulduğu son basket ile 
periyodu 52-43 önde bitirdi.

İki takımında etkili olduğu final periyo-
dunda ilk beş dakika 60-57 Yakın Doğu 
Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. 
Periyotta 3.25’e 62-59’luk skorla girildi. 
İki takımında baskısını ve hücumlarını 
artırdığı maçta son 1. 50dakikaya 
63-62 Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile gidildi. Son saniyeye 
girilirken skoru 65-62 yapan Yakın Doğu 
Üniversitesi İspanyol taraftar baskısı 
karşısında maçtan galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…
Perferumeias Avenida’da; 
Angelica Robinson 15 sayı, 6 ribaunt, 
Krisi Givens 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 
Adaora Elonu 8 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 
Erica De Souza 6 sayı, 2 ribaunt, 2 
asist ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; 
Courtney Vandersloot 16 sayı, 8 
ribaunt, 7 asist, Kayla McBride 13 sayı, 
8 ribaunt, 2 asist, Jantel Lavender 12 
sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Elin Eldebrink 
10 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Ann Wauters 
12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ile takımın 
öne çıkan isimleri oldular.

basketiyle başlandı (53-31). İki takım içinde 
sayı açısından kısır geçen periyotta ilk üç 
dakika 55-35 geçildi. Rakibi karşısında farkı 
kapatmaya çalışan Abdullah Gül Üniversi-
tesine izin vermeyen ev sahibi Yakın Doğu 
Üniversitesi skoru 60-39 yaparak son üç 
dakikaya girildi. Quanitra Hollingsvorth ve 
Jantel Lavender ile 1.33’e 64-39’luk skorla 
gidildi. Maçta hızlı hücumlar kullanan Yakın 
Doğu Üniversitesi bu periyotta rakibine 
sadece 10 sayıya izin verdi ve periyodu 
67-41 kapattı.

Final periyoduna Yakın Doğu Üniversitesi 26 
sayı fark üstünlükle avantajlı girdi. Dördüncü 
periyot karşılıklı basketlerle başladı ancak 
Yakın Doğu Üniversitesi etkili olmaya devam 
ederek Kayla McBride’ın üç sayılık basketiyle 
skoru 72-43 yaptı. Periyotta ilk beş dakika 
76-43 geçildi. Maçta etkinliğini artıran Yakın 
Doğu Üniversitesi turnike basketlerle 2.28’de 
skoru 80-43 yaptı. Son dakikada Gökçe 
Doğan ve Cansu Köksal ile sayı bulan Yakın 
Doğu Üniversitesi maçtan 40 sayı farkla 
85-45 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…
Yakın Doğu Üniversitesinde; Jantel 
Lavender 16 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Court-
ney Vandersloot 14 sayı, 3 ribaunt, 13 asist, 
Ann Wautters 11 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 
Kayla Mac Bride 10 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, 
Cansu Köksal 10 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 
Kuantira Hollingsvorth 7 sayı, 8 ribaunt, 
1 asist, Olcay Çakır Turgut 9 sayı, 4 asist, 
Gökçe Doğan 5 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ile 
takımın öne çıkan isimleri oldular.

Abdullah Gül Üniversitesinde; 
Danielle Page 11 sayı, 6 ribaunt, Gabriela 
Marginean 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Mari-
anna Tolo 8 sayı, 6 ribaunt, 1 asist, Majamili 
Kovic 6 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

Zafer Kalaycıoğlu; “Bu galibiyet 
bizim için önemliydi….”
Maç sonrası kısaca değerlendirmelerde bulu-
nan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, 
rahat bir maç oynadıklarını söyledi.
Abdullah Gül Üniversitesini tebrik eden Baş 
antrenör Kalaycıoğlu, “Bizim maçı farklı 
kazanmamız rakibimizin güçsüz olduğu 
anlamına gelmiyor. Onlarda da sakatlıklar 
var, onlarda yorgun. Hafta içi sert bir maçtan 
çıktık ve evimizde Ekaterinburg karşısında 
yenilgi ile ayrıldık. Geçen sezon EuroCup’ta 
kendi evimizdeki maçlarda hiç yenilgi 
almamıştık. Bu yenilginin verdiği hayal 
kırıklığı ve yapılan uyarılar sonrası bugün 
sahada etkisini gösterdi. Güzel bir müsabaka 
oldu. İnşallah bu şekilde devam ederiz” dedi.

Beşinci Hafta Sarı Kırmızılı Sa-
hada…
Yakın Doğu Üniversitesi ligin beşinci 
haftasında deplasmanda Galatasaray ile 
mücadele edecek. Karşılaşma 4 Kasım 
2017 saat 14:00’de Ahmet Cömert Spor 
Salonu’nda oynanacak.

14-11’e çekince molaya gidildi. 
Moladan etkili dönen yakın doğu 
üniversitesi maçta üstünlüğü ele 
geçirerek skoru 17-11 yaptı( 2.22) tam 
saha baskı ve sert savunma karşısında 
periyottan 21-14 üstün ayrıldı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle 
başladı (21-16). Kayla McBride ve Ann 
Wauters ile skor 7.05’de skor 25-20 
oldu. Periyotta ilk beş dakika sahada 
etkinliğini sürdüren ve oyunu domine 
eden Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile 28-22 geçildi. Rakibi 
ile farkı kapatmaya çalışan Avenida 
4.28’de skoru 28-24 yaparak farkı dört 
sayıya indirdi ve molaya gidildi. Mola 
dönüşü periyotta iki dakika boyunca 
iki takım da sayı bulmadı. Son 1.32’ye 
girilirken Avenida bulduğu sayılarla 
farkı kapatarak 30-28 önde geçti. Son 
bir dakikaya girilirken skoru 30-30 
eşitleyen Yakın Doğu Üniversitesi 
Elin Eberink’in son saniye basketiyle 
32-30 periyodu önde noktaladı. İlk yarı 
sonunda Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
Kayla McBride 12 sayı, Courtney 
Vandersloot ise 5 ribaunt kaydetti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren 
Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin pota 
altını kullanmasına izin vermeyerek 
farkı açtı ve ilk üç dakikayı 41-30’luk 
skorla önde geçirdi. Periyotta ilk 
beş dakika sonunda arda arda sayı 
bulan ev sahibi Avenida skoru 41-35 
yaptı (5.05). Rakibi ile farkı eritmeye 
çalışan ev sahibi ekip maçta etkinliğini 
artırarak skoru 3.50’ye girilirken 41-
39’a çekti ve YDÜ’nün iki dakika

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basket-
bol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 
4. maçında deplasmanda karşılaştığı 
İspanya’nın Perfumerias Avenida 
takımını 62-67 mağlup etti. Bu galibiyet 
ile grupta 3 galibiyet 1 mağlubiyet 
elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, 
ligde oynadığı 3 maçı da kazanan ve 
lider koltuğunda oturan Perfumerias 
Avenida’ya ilk yenilgisini aldırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Kulübü’nden yapılan açıklamada, 
İspanya’nın Salamanca kentindeki 
Pabellon Wurzburg Salonu’nda oynanan 
karşılaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi 
Kayla McBride, Courtney Vandersloot, 
Elin Eldebrink, Kuanitra Hollingsvorth 
ve Elin Eldebrink beşiyle başladı. Maçta 
birinci peyiot 21-14, ikinci periyot 32-
30 üçüncü periyot 52-43 ve dördüncü 
periyot 67-62 tamamlandı. Ribaunt 
ve asistlerde üstünlük elde eden Yakın 
Doğu Üniversitesi deplasmandan 
galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi 
Avenida oldu ve 9.23de ilk sayıyı atarak 
maça 2-0 önde başladı. Avenida’ya 
karşılık Yakın Doğu Üniversitesinde 
Kayla McBride’ın basketiyle geldi(2-2). 
Yakın Doğu Üniversitesi potadan dönen 
isabetsiz atışlarıyla iki dakika boyunca 
sayı kaydedemedi(7-04). Bu dakikadan 
sonra Kayla McBride’a yapılan basket 
faul ile skor 7-6 oldu.(6.27) Periyotta 
ilk beş dakika ev sahibi üstünlüğü ile 
9-8’lık kskorla geçildi. Son 3.50’ye 
girilirken Elin Eldebrink skoru 11 -11 
eşitledi. Yakın Doğu Üniversitesi skoru 

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 
dördüncü haftasında evinde konuk ettiği 
Abdullah Gül Üniversitesi’ni 40 sayı farkla 
85-45 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi 
bu galibiyet ile bu sezon ligde 4‘de 4 kayıpsız 
devam ederken Abdullah Gül Üniversitesi ilk 
yenilgisini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden 
verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor 
Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu 
Üniversitesi Cansu Köksal, Kayla McBride, 
Courtney Vandersloot, Kuanitra Hollinsvorth 
ve Jantel Lavender beşiyle çıktı. Maçın 
başından itibaren etkili olan Yakın Doğu 
Üniversitesinde, Jantel Lavender 16 sayı 
ile fazla sayı atan isim olurken Courtney 
Vandersloot ise 14 sayı 13 asist ile “double 
double” yaparak göz doldurdu. Kayla Mc 
Bride ise 10 ribaunt kaydetti.

Tempolu geçen maçta ilk hücumu alan Yakın 
Doğu Üniversitesi Cansu Köksal’ın isabetli 
üç sayı basketiyle karşılaşmaya 3-0 önde 
başladı. Ardından Kayla McBride’dan gelen 
üç sayılık isabetle Yakın Doğu Üniversitesi 
ilk saniyelerde 6-2’ skor kaydetti. Periyotta 
ilk iki dakika 8-4 Yakın Doğu Üniversitesinin 
üstünlüğü ile geçildi. Cansu Köksal ile sayı 
bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversi-
tesi, Jantel Lavender’in faulden gelen serbest 
atışlarıyla 6.39’da skoru 12-4 yaparak rakibi 
ile farkı 8 sayıya çekti. Maçta etkili olan 
Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollings-
vorth, Courtney Vandersloot’un sayılarıyla 
farkı 16 sayıya çıkarak 4.35’de skoru 
22-6’ya çekti ve rakibine molayı alırdı. Mola 
dönüşü Yakın Doğu Üniversitesinde Olcay 
Çakır oyuna dahil olarak ilk basketini buldu 
ve skor 24-6 oldu. Periyotta son 1.18’e Ann 
Wauters ve Olcay Çakır’ın sayılarıyla 28-11 
girildi. Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyottan 
Abdullah Gül Üniversitesi karşısında 17 sayı 
farkla 31-11 üstün ayrıldı. Periyot sonunda 
Yakın Doğu Üniversitesi 10 asist ve 7 ribaunt 
kaydetti.

İkinci periyoda ev sahibi Yakın Doğu 
Üniversitesi Olcay Çakır’ın üç sayılık basketi 
ile başladı ve farkı 20 sayıya çıkardı (34-
14). Bahar Çağlar ile sayı bularak üçüncü 
periyoda 5-0’lık seriye başlayan Yakın Doğu 
Üniversitesi, Ann Wautters’ın da 2’de 2 
serbest atışıyla 7.51’de skoru 38-17 yaptı. 
Oyuna iyi paslaşan Yakın Doğu Üniversitesi 
6.07’de skoru 45-19’a çekti. Periyotta 3.16 
kala Yakın Doğu Üniversitesinin 47-23 
üstünlüğü ile molaya gidildi. Mola dönüşü 
son 2.24’e girilirken konuk ekip Abdullah Gül 
Üniversitesi farkı 18 sayıya indirdi( 47-29). 
Periyot sonunda hücum ribauntla sayı bulan 
Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarı sonunda 
soyunma odasına 49-31 önde gitti.

İlk yarı sonunda topu iyi paylaşan Yakın 
Doğu Üniversitesi 20 ribaunt, 16 asist, 4 top 
çalma kaydetti.

Üçüncü periyoda Ann Wautters’ın turnike

İspanyol Arenasında 
Galip Yakın Doğu 

Üniversitesi

YDÜ 85 – AGÜ 45


