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Yakın Doğu Üniversitesi Erasmus 
Değişim programları kapsamında 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
101 no’lu salonda gerçekleştirilen 
toplantıda, öğrencilerin yurtdışında 
mesleki eğitim alma veya çalışma 
deneyimi kazanmasına olanak 
sağlayan Erasmus programı ile 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp 
ve Diş Hekimliği alanında uzun bir 
süredir gerçekleştirmiş olduğu staj 
ve araştırma değişim programları 
hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Öğrenci Dekanı Doç. Dr. 
Dudu Özkum, Kulüp Mentörleri; Prof. 
Dr. Nevbahar Turgan (Yakın Doğu 
Üniversitesi Tıp Öğrenci Birliği), 
Doç. Dr. Emil Mammadov (Kuzey 
Kıbrıs Tıp Öğrenci Birliği), Yrd. 
Doç. Dr. Özay Önöral (Diş Hekimliği 
Öğrenci Birliği) ve Erasmus 
sorumluları; Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen 
Balıkçı (Tıp Fakültesi Erasmus So-
rumlusu) Yrd. Doç. Dr. Hazal Özyurt 
(Gıda Mühendisliği Bölümü Erasmus 
Sorumlusu) hazır bulundu.

Avrupa’nın Farklı Ülkelerinden 
Öğrenciler Staja Geliyor…
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ, zorluklara rağmen 
beş yıldır yürüttükleri Erasmus 
değişim çalışmalarının önemli bir 
noktaya ulaşmasının mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. 

Beş yıl önce ilk kez Diş Hekimliği 
doktora öğrencileri ile başlayan 
Erasmus değişim programını 
siyasi baskılar nedeniyle duy-
urmadan yürüttüklerini belirten 
Prof Dr. Şanlıdağ, bu süre so-
nunda Hemşirelik Fakültesi’nden 2 
öğrencinin ilk kez Litvanya’ya staja 
gönderildiğini kaydetti.

Geçmiş dönemdeki staj değişimleri 
ile ilgili bilgiler de aktaran Prof. 
Dr. Şanlıdağ, “Polonya, Slovenya 
ve Slovakya’dan öğrenciler Diş 
Hekimliği Fakültesine staja gelmişti. 
Geçen yıl da Tıp Fakültesine staj 
değişim kapsamında öğrenci kabul 
ettik. Bu yıl Tıp, Diş Hekimliği, 
Hemşirelik ve Mühendislik 
Fakültesi’nde Erasmus programı 
ile öğrenciler staj değişimine geldi. 
Önümüzdeki süreçte de Erasmus 
programı ile akademisyenlerimizde 
değişim programları ile dünyaya 
açılacaktır” şeklinde konuştu.

“Diplomalarımız Avrupa 

Ülkelerinde Geçerli…”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
siyaseten ambargolar altında 
olduğunu ve bunun üniversiteler 
aracılığı ile delindiğine vurgu 
yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
120’den fazla ülkeden öğrenci 
kabul ettiklerini ve öğrencilerin 
tıp, diş, hemşirelik, mühendislik 
diplomalarının tüm ülkelerde geçerli 
olduğunun altını çizdi.

Erasmus Öğrenci Değişim 
Programları Başarıyla 
Yürütülüyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz 
da, öğrenci dekanlığının yapısı, 
organizasyonu, çalışmaları ve 
Erasmus değişim programındaki 
öğrencilerin durumu ile ilgili bilgiler 
aktardı.

Doç. Dr. Özkum Yavuz, “Beş yıldır 
devam eden Erasmus Staj Araştırma 
Değişim programlarımıza bu yıl 
Hemşirelik ve Mühendislik Fakültesi 
de eklendi. Erasmus kapsamında 
4 Öğrenci Hemşirelik Fakültesine 
(Litvanya), 2 öğrenci Tıp Fakültesine 
(Polonya) ve 1 öğrenci (Slovakya) 
Gıda Mühendisliği Bölümüne geldi. 
Bizim öğrencilerimizde Litvanya’da 
Hemşirelik Fakültesine kabul aldı. 
Diş Hekimliği Öğrenci Birliği temmuz 
ayında Ürdün, Çek Cumhuriyeti, 
Polonya ve Irak olmak üzere 13 
değişim öğrencisini kabul etti. 4 
öğrencimiz ise değişim programıyla

birliklerin başkan, yönetim 
kurullarına ve danışman öğretim 
üyelerine, Erasmus sorumlularına, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağa, Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan Suat Günsel’e ve özel-
likle Günsel Ailesine Erasmus, Staj 
ve Araştırma Değişimi Projelerindeki 
vizyonları, işbirliği ve desteklerinden 
dolayı teşekkürlerini sundu.

Araştırma Projeleri Değişim 
Programları Başlatıldı…
Toplantıda söz alan Diş Hekimliği 
Öğrenci Birliği mentörü Yrd. Doç. Dr. 
Özay Önöral, değişim programları ile 
büyük bir başarı ettiklerini, bu yıl ilk 
kez araştırma projeleri kapsamında 
Research Exchange adında bir 
program açarak iki öğrencinin 
başarılı bir şekilde araştırmalarını 
gerçekleştirdiğini söyledi. Yrd. 
Doç. Dr. Önöral, yurt dışında gelen 
öğrencilerin de cerrahi, protez, 
restoratif diş tedavisi ve sosyal 
programlarla yoğun bir staj dönemi 
geçirdiğini kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrenci 
Birliği mentöru Prof. Dr. Nevbahar 
Turgan da, Tıp Fakültesinde Türkçe 
ve İngilizce dilinde eğitim verildiğini 
anlatarak, yurt dışından gelen 
öğrencilerin buradaki öğrencilere 
fayda kattığını, buradan yurt dışına 
giden öğrencilerin de farklı kültürler-
le tanışarak gelecekteki tıp bakışına 
önemli katkılar sağladığını söyledi. 
Tıp Fakültesi Erasmus Sorumlusu

şu anda Polanya’da staj yapıyor. 
Araştırma değişimi kapsamında 2 
öğrenci de Ürdün’den Diş Hekimliği 
Fakültesinde proje araştırmalarına 
başladı” dedi. 

Doç. Dr. Özkum Yavuz, Kuzey 
Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin 
(MSANC–Medical Students’ Asso-
ciations of Northern Cyprus) dünya 
genelindeki tıp öğrencilerini temsil 
eden Uluslararası Tıp Öğrencileri 
Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’nun 
Staj Değişim programına öğrenci 
göndermek üzere imzalanan kontrat 
çerçevesinde; Almanya, Azerbay-
can, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Fas, Hırvatistan, 
İtalya, İspanya (Katalonya), İsveç, 
Macaristan, Makedonya, Pol-
onya, Portekiz, Romanya, Rusya, 
Slovakya, Slovenya, Ukrayna’dan 
öğrenciler staj değişimi programıyla 
ülkemize geldiğini söyledi. Tem-
muz ve Ağustos olmak üzere 2 
dönem şeklinde olan değişim 
programlarının Temmuz ayı değişim 
programında 39 öğrenci Türkiye’nin 
değişik üniversitelerinden ve 22 
öğrenci de dünyanın farklı ülkelerin-
den ülkemize geldi.

Her Türlü Destek Verilecek…
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci 
Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, 
Öğrenci Dekanlığının tüm kulüp ve 
birlikleri bu konuda desteklemeye 
devam edeceklerini belirterek, 
Öğrenci dekanlığı ekibine, 

Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı 
da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
akademik olarak bilim alanında 
Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10 
içerisinde yer aldığını dile getirerek, 
değişim programlarının KKTC’nin 
siyasi durumu ile ilgili pozitif katkı 
sunduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. 
Balıkçı, bilim üreterek ülkeye mal 
etmeye çalıştıklarını da sözlerine 
ekledi.

Gıda Mühendisliği Bölümü Erasmus 
Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Hazal Özy-
urt ise, Slovakya’dan 5 ay boyunca 
staj öğrenci aldıklarını dile getirerek, 
Erasmus’un ülkelerin tanınması, 
bilgi alışverişi yapılması bakımından 
etkili bir program olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrenci Birliği 
mentoru Doç. Dr. Emil Mamma-
dov da, tecrübelerini aktararak, 
öğrencilerin başka ülkelerde hasta 
yaklaşımlarının nasıl olduğunu, 
doktorların nasıl hasta baktığını, 
farklı ülkelerde farklı kliniklerde 
hekimlerin yaklaşımlarını görerek 
ufuklarını açtığını belirtti.

Toplantıda, Yakın Doğu Üniversitesi 
Erasmus Koordinatörü ve Hemşirelik 
Fakültesi Erasmus Sorumlusu 
Prof. Dr. Candan Öztürk adına ise, 
Hemşirelik Fakültesi’ne Erasmus 
programına ilk gelen öğrencilerle 
ilk kez giden öğrenciler hakkında 
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Öz-
kum Yavuz bilgilendirmeler yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Erasmus Değişim Programları ile 

Dünyaya Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ilk kez 
düzenlenen “Yaratıcı Fikirler Yarışması” 
sonuçlandı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 
geçen yıl şampiyon olan Doğukan Ulaç, 
bu yıl 31’incisi düzenlenen yarışmada yine 
şampiyonluğu hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim 
Üyesi Mustafa Hastürk’ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 
ve 22 eserden oluşan “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” adlı kişisel resim 
sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
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Bakan Taçoy, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin her alanda 
adımlar attığını ve dünyanın 
500 üniversitesi arasına girmesi 
için çalışmalar yürütmesini 
kalite olarak niteledi ve bu 
kaliteye farklı bir özveri kata-
rak ilerlediğini söyledi. Taçoy, 
“Bunlardan bir tanesi de 700’ü 
aşkın sanatçının açmış olduğu 
sergilerdir. On binlerce yapılmış 
eserler. Büyük bir zenginlik. 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 15 
Kasım 2020 yılında açıldığında 
1500 sanatçının sergilerine 
ev sahipliği yapmış olacak. 
Takdire şayan ve alkışlanması 
gereken bir olay. Herkesi kut-
luyorum. Hepimizi bir an için 
kendi dünyamızdan koparıp 
kendi ruhsal zenginliğimizin, 
yaratıcılığımızın nereye kadar 
varabileceğini göstermes-
ini sağlayan Suat Hoca’ya da 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Fergani Ödülü Takdim 
Edildi…
Konuşmaların ardından 
Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy tarafından sanatçı 
Mustafa Hastürk’e Alasya Ödül-
leri Kapsamında resim alanında 
verilen Fergani ödülü takdim 
edildi. Ardından heykeltıraş 
Nurlan Kebeek Uluğ tarafından 
Mustafa Hastürk adına yapılan 
büstün açılışı yapıldı.

Mustafa Hastürk: “Kirletilen 
Çevreye, Tahrip Edilen 
Doğaya ve Yok Edilen Yeşile 
Dikkat Çekmek İstedim…”
Ödül takdimi sonrası konuşan 
sanatçı Mustafa Hastürk de, 
30 yılı aşkın bir süredir resim 
alanında uğraş verdiğini ve 
kendisi için önemli bir gün 
olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi ailes-
ine katılması ile birlikte sanat 
hayatının üretkenlik anlamında 
önemli bir ivme kazandığını 
dile getiren Hastürk, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nin 
oluşturulmasının kendi gibi 
sanatçıları heyecanlandırdığını 
ve motive ettiğini söyledi.

Hastürk, daha önce açmış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Meclis eski Başkanı Dr. Sibel 
Siber, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr Mustafa Hastürk’ün 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
için hazırladığı ve 22 eserden 
oluşan “Yaşamak Bir Ağaç 
Gibi…” adlı kişisel resim ser-
gisini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ilk kadın 
Başbakanı ünvanına sahip 
olan Meclis eski başkanı Dr. 
Sibel Siber’e ziyareti sırasında, 
eşi Dr. Rıfat Siber ve Mustafa 
Hastürk eşlik etti. Yrd. Doç. 
Dr. Hastürk, Atatürk Kül-
tür ve kongre Merkezi Sergi 
Salonları’nda yer alan kendi 
sergisi ile Türkmenistan ve Ka-
zakistan sanatçılarının eserlerin-
den oluşan sergiler hakkında Dr. 
Sibel Siber’e bilgiler aktardı.

Dr. Sibel Siber; “Bizim Bu 
Güzelliklere İhtiyacımız 
Var…”
Sergileri ziyareti sırasında 
konuşan Dr. Sibel Siber, ülkede 
sanat gibi güzelliklere ihtiyaç 
olduğuna vurgu yaparak, eserl-
erden büyük beğeni ile bahsetti.

Dr. Siber, “Bugün yine çok 
güzel bir sergi gezdik. Özel-
likle Mustafa Hastürk’ün kişisel 
sergisini, kısa sürede ürettikler-
ini görmek ve anlam olarak 
da ‘yaşamak bir ağaç gibi tek 
ve hür ama bir orman gibi 
kardeşcesine” temalı yaptığı 
ağaç çalışmaları gerçekten bizi 
alıp derinlere götürdü. Bunlar 
güzelliktir. Her zaman vur-
guluyorum. Bizim bu güzel-
liklere ihtiyacımız var ve yine 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
gerçekleşen Türki Cumhuri-
yetlerinden gelen ressamların 
burada çizip ürettikleri, serg-
ilenen ve beğenimize sunulan 
eserler ise muhteşem” ifadeler-
ini kullandı.

Sergilerin ülkemize pozitif  
yönde katkısı olduğundan 
söz eden Dr. Siber, sanatın 
yumuşak güç olduğunu ifade 
ederek, küçük ülkelerde 
sanata önem verilmesi ve bu 
tür sergilerin hemen her gün, 
her hafta sıklıkla sergilenmes-
inin bizim gücümüz olduğunu 
kaydetti. Dr. Siber, “Sadece 
kendi sanatçılarımızın değil 
yurtdışından da sanatçıların 
gelip burada üretmeleri 
ve sergilenmeleri bizim 
zenginliğimizdir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
Sanata Verdiği Önem 
Hepimizin Gururudur”
Sözlerinin devamında Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin san-
ata verdiği önem ve sergile-
menin, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin bu şekilde gün geç-
tikçe daha da gelişmesinin hepi-
mizin ortak sevinci ve gururu 
olduğunu belirten Dr. Sibel 
Siber, başarılı çalışmalarından 
ötürü Mustafa Hastürk’ü de 
kutladı.

Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi Sergi Salonu’nda yer 
alan serginin açılışına, Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Tem-
silcisi Kadir Akçeşme, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü, Dr. Suat İrfan Günsel, 
rektör yardımcıları, öğretim 
elemanları, misafir sanatçılar ile 
Mustafa Hastürk ve ailesi katıldı.

Yağlı boya, akrilik ve baskı resim 
teknikleri kullanılarak hazırlanan 
serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile 
Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy birer konuşma 
yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yaşam 
Felsefesi, Özgürlük ve Çevre 
Duyarlılığı Yansıtılıyor…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, son 8 ayda 
kampüste 50’den fazla sergi 
gerçekleştirildiğini, yüzlerce 
sanatçının 10 bine yakın eser 
yarattığını söyledi.

15 Kasım 2020’de açılması 
planlanan Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi ile birlikte, müzeler 
bölgesinde 7 müzenin sanat-
severlerle buluşacağını belirten 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu 
müzelerin Kıbrıs Araba Müz-
esi, Herbaryum ve Doğa Tarihi 
Müzesi, Milli Tarih Müzesi, 
Denizcilik Müzesi, Bıçak ve 
Kılıç Müzesi olduğunu söyledi.

Kıbrıslı sanatçı Mustafa 
Hastürk’ün kişisel resim ser-
gisinde bir yaşam felsefesini, 
özgürlük ve çevre duyarlılığını 
yansıttığını ifade eden Prof. Dr. 
Şanlıdağ, sanatçının Retrospek-
tif  sergisinde yer alan ve son 
dönem çalışmalarından olan 
ağaç serisinin tamamlanarak 
oluşturulduğunu belirtti. Prof. 
Dr. Şanlıdağ; “Ağaç bizim dilini 
anlamadığımız yüce bir canlı, 
yaşam kaynağı. Ağacın yok 
olması yaşamın yani insanlığın 
yok olması anlamını taşır. 
Ağaç yaşamımızda ne kadar 
verimli ve bereketli ise sanata 
dönüşümünde de bir o kadar 
güçlü, bereketli ve etkilidir” diye 
konuştu.

Sözlerinin devamında Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi proje-
si kapsamında üniversite 
tarafından sanatta iz bırakan 
sanatçılara resim, baskı resim, 
fotoğraf, heykel ve seramik 
olmak üzere beş alanda Alasya 
Ödülleri takdim edildiğini dile 
getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, 

olduğu retrospektif  sergisinde 
örnekleri yer alan ve son 
dönem çalışmalarından olan 
ağaçlar serisinin tamamlayarak 
oluşturduğu serginin büyük şair 
Nazım Hikmet’in bir şiirine 
atıfta bulunduğunu ifade ederek, 
“Bir ağaç gibi tek ve hür. Bir or-
man gibi kardeşçesine yaşamayı 
kendime şiar edinmemle ilgilidir. 
Bundan kastım, çağdaş bir birey 
olarak hayata karşı onurlu bir 
duruş sergilemek, kendine özgü 
fikir ve kişilik sahibi olmakla 
birlikte toplumsal meselelere 
duyarlı olmak ve toplumla ilgili 
konularda kardeşçe davranmayı 
bilmektir” dedi.

Ağacın her koşulda ayakta 
kalmanın, toprağa sıkıca tu-
tunup kök salmanın, verimli 
olmanın ve neslini sürdürmenin 
en güzel sembolü ve bizim 
için yaşam kaynağı olduğunu 
dile getiren Mustafa Hastürk, 
ağacın yok olmasının yaşamın 
ve insanlığın yok olması demek 
olduğunu, sergide yer alan ağaç 
temasının kirletilen çevreye, tah-
rip edilen doğaya ve yok edilen 
yeşile karşı bir ses vermeyi 
amaçladığını belirtti.

Hastürk, soyut dışa vurumcu 
resimlerinde duygunun ön 
planda olduğunu da belirterek, 
değişik sayı renk ve şekillerdeki 
ağaçların metaforik olarak insanı 
betimlerken tematik olarak da 
bir mesajı vermeye çalıştığını 
anlattı.

Sergi Kurdelesi Kesildi…
Daha sonra sergi kurde-
lesi kesilerek serginin açılışı 
gerçekleştirildi. Mustafa 
Hastürk’ün “Yaşamak Bir Ağaç 
Gibi…” adlı Kişisel Resim 
Sergisi, hafta için 08.00-17.00 
saatleri arasında 19 Temmuz 
2019 tarihine kadar Atatürk 
Kültür ve kongre Merkezi Sergi 
Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Meclis Eski Başkanı Dr. 
Sibel Siber Kıbrıs Modern
Sanat Müzesi’nde Yer Alan 
Mustafa Hastürk’e Ait 
“Yaşamak Bir Ağaç Gibi…
”Adlı Kişisel Resim Sergisini 
Gezdi

Yakın Doğu 
Üniversitesi Güzel 

Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi Mustafa 
Hastürk’ün Kıbrıs 

Modern Sanat Müzesi 
için hazırladığı ve 

22 eserden oluşan 
“Yaşamak Bir Ağaç 
Gibi…” adlı kişisel 

resim sergisi Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan 

Taçoy tarafından 
açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Sergi Salonu ile Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi Sergi Salonları (1-
2-3)’nda yer alan sergilerin açılışına, 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Ku-
rucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, 
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsil-
cisi Kadir Akçeşme, Ulusal Birlik 
Partisi Genel Sekreter Yardımcısı 
Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, 
öğretim elemanları, sanatçılarla, 
misafirler katıldı.

Sergilerin açılışında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistanlı 
Sanatçılar Bazarkul Omarkul 
Uulu, Kubanychbek İbragimov, 
Bakramzhon Temirov, Rahman 
Umarov, Elmira Zhumabayeva, 
Dovletgeldi Akkyyev ile Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer 
konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “12 Bin 
Sanat Eseri Oluşturuldu…”
Sergilerin açılış konuşmasını yapan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi 
benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil 
Üniversite Modeli kapsamında 
yürüttüğü bilimsel ve akademik 
çalışmalarla sanatsal çalışmalardan 
söz etti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi 
kapsamında son 9 ayda kampüste 
60’dan fazla sergi gerçekleştirildiğini 
ve 12 bin eserin yapıldığını akta-
ran Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 Kasım 
2020’de açılacak olan Kıbrıs Mod-
ern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın 
Doğu Üniversitesi Müzeler Bölges-
inde; Araba Müzesi, Herbaryum 
ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih 
Müzesi, Denizcilik Müzesi, Modern 
Sanatlar Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müz-
esiyle birlikte 7 müzenin sanatsever-
lerle buluşacağını kaydetti.

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi 
içinde olma kararlılıklarına vurgu 
yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın 
Doğu’lu araştırmacılarımız, 
uluslararası veri tabanlarında

kendisine yaratıcılığını sunma 
fırsatı tanındığı için teşekkür ederek 
başladığı sözlerinin devamında, 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ufak 
bir katkısı olacak olmasından gurur 
duyduğunu belirtti.

Yaratıcılıkta Özgürlük
Sağlanan Bir Ortam 
Hazırlandı…
Bakramzhon Temirov ise sanatçılar 
olarak dünyanın güzelliğini resimleri 
aracılığı ile insanlara aktarmaya 
çalıştıklarını ifade ederek, “Sizlere 
farklı ülkelerden sanatçıları bir araya 
getirdiğiniz ve yaratıcılıkta özgürlük 
sağladığınız için teşekkür ederiz” 
dedi.

Dünya Sanatının Şaheserleri 
Yaratılıyor…
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 
Sergi Salonlarında gerçekleştirilen 
açılışta Türkmenistan sanatçıları 
adına konuşan Rahman Umarov, 
Kıbrıs’ta kaldıkları süre içerisinde 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
üretkenliğinden ve başarılarından 
haberdar olduklarını dile getirerek, 
Üniversitede aydınlık başyapıtların 
yaratıldığını söyledi. Umrov, 
“Burada yetenekler yaratılır, yaratıcı 
aydınlıklar başyapıt yaratır, çünkü 
resim oluşturmak için tüm şartlar 
sağlanmıştır. Üniversite şu anda 
modern sanatın motorudur. Bugüne 
kadar hazırlanmış binlerce resim 
ve yapılacak olan resminler dünya 
sanatının şaheserleri olacaktır. Biz 
Türkmen sanatçıları olarak modern 
sanat müzesine katkıda bulunmak-
tan gurur duyuyoruz. Sanatla içten 
ilişkilerinden dolayı Suat Günsel’e 
teşekkür ederiz” diye konuştu.

Altın Fonu’na Girecek Bir 
Proje Yaratıldı…
Kazakistan sanatçıları adına 
konuşan Elmira Zhumabayeva da, 
Kıbrıs Modern sanat Müzesi’nin 
Altın Fonu’na gireceğine inandığı 
fantastik işlerin ortaya çıktığını söyl-
edi. Sanat dünyasının bir çocuğu 
olan müzeyi herkesin görmesini 
istediğini dile getiren Zhumabayeva, 
“Bu sanat tapınağının yaratılmasına

katılan herkesin keşiflerini görmesini 
ve yaratıcılığını seyretmesini te-
menni ediyorum. Kıbrıs’ta kaldığımız 
süre boyunca yarattığınız sıcak, 
yaratıcı atmosfer için teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandı.

Kişisel Sergi Açma 
Heyecanını Paylaştı…
Türkmenistanlı sanatçı Dovletgeldi 
Akkyyev ise yaptığı konuşmasında, 
“Kişisel sergi açma heyecanını bana 
yaşatan Kurucu Rektör Suat Bey’e 
ve ekibine çok teşekkür ederim. 
Gümüş Anahtar Onur Ödülü almak 
benim için büyük bir onurdur” dedi.

Bakan Taçoy: “Kısa Sürede 
Takdire Şayan Eserler 
Yaratıldı…”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy’da iki serginin açılışında 
yaptığı konuşmasında, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin atılımları ile 
ülkeye kazandırdıklarından övgü ile 
bahsetti.

İlimin, bilimin, teknolojinin ve 
sağlığın buluştuğu Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde, sanatın güzelliği ile 
de buluşulduğunu dile getiren Bakan 
Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
kapsamında takdire şayan eserler 
hazırlandığını söyledi.

Bakan Taçoy, “Dünyada kolay 
nasip olmayacak 6 tane sergi 
açılışı gerçekleştirdik. Yedi yüzü 
aşkın sanatçı ve 12 binleri aşmış 
eser. Bir yıl sonra bin 500 sanatçı 
ve 20 bin eser. Böyle bir güzelliğin 
buluşacağı bu mekânda tarihin ve 
kültürün derinliklerini, insanoğlunun 
kendi yaşadığı yörenin içerisindeki 
olguları tuvale dönüştürmesini, 
düşüncelerin modern tarzda, ren-
klerin farklı buluşmalarını görüyoruz. 
Türk birlikteliğini bir olma ruhu ile 
birlikte gücü sergileme açık bir 
şekilde ortaya çıkıyor. Dünyanın en 
büyük sanat müzesi yanında birçok 
projeler var” dedi.

Günsel Ailesini Gösterdiği 
Sahiplenici Davranıştan 
Dolayı Kutluyorum…

Yakın Doğu Üniversitesinin sosyal 
sorumluluk görevini de layığı ile 
yerine getirdiğini dile getiren Bakan 
Taçoy, deniz kazası sonrası ailesini 
kaybeden çocuğa Günsel ailes-
inin sahip çıkmasının kutlanması 
gereken bir örnek olduğunu belirtti. 
“Ortaya konan sosyal sorumlu-
luk davranışının ne kadar takdire 
şayan olduğunu söylemeliyim” 
diyen Bakan Taçoy, yapılan her 
güzelliğin arkasında sadece ilim, 
bilim, teknoloji ve sanat değil sosyal 
sorumluluk ve vicdani hareketlerin 
de önem taşıdığına vurgu yaptı.

Sözlerinin devamında 15 Temmuz 
tarihinin Kıbrıs Türk’ü için farklı bir 
anlamı olduğunu da dile getiren 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy, 15 Temmuz 1974 tarihinde 
tek taraflı yapılan bir darbe ile Kıbrıs 
Türk’ünün yaşadığı sıkıntıların 
içinden çıktığı gün olduğunu 
söyledi. Türkiye’deki 15 Temmuz 
Darbe girişimine de değinen Bakan 
Taçoy, şiddetin olmadığı, insanların 
kucaklaştığı, sosyal sorumlulukların 
arttığı bir dünyanın var olması için 
sanatın vereceği güzelliklerin sonsuz 
olduğunu ifade etti.

Her Resim Farklı Bir Etki 
Yaratıyor…
İnsanın ruhsal güzelliğinin ve 
kendi içsel duyusunun bir yerlere 
yansıdığı sergilerle ilgili de konuşan 
Bakan Taçoy, “Kullanılan tekniklerle 
bir daha aynısının olamayacağı 
eserlerde güç, cazibe, cazibenin 
verdiği cesaret, cesaretin birleştiği 
bir akıl oyunu, akıl oyunun birleştiği 
insanoğlunun ne isterse olsun 
yapamayacağı hiçbir şey yoktur 
görüşü vardır. En vahşi yaratığı 
dahi ikna edebilecek, eğitecek ve 
öğretecek bir pozisyonda olduğunu 
ortaya koyan bir duruş var. Tarihim-
izden gelen ve tarihin geleceğe mal 
olacağı nitelikteki eserleri simgeley-
en hikayeler yansıtılıyor” ifadelerini 
kullandı.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü 
Takim Edildi…
Sergilerde yer alan konuşmaların 
ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy tarafından Kırgızistanlı 
Sanatçılar Bazarkul Omarkul 
Uulu, Kubanychbek İbragimov 
ile Bakramzhon Temirov ve 
Türkmenistanlı sanatçı Dovletgeldi 
Akkyyev’e  Gümüş Anahtar Onur 
Ödülü takdim edildi. Kırgızistanlı ve 
Kazakistanlı sanatçılara da teşekkür 
plaketi verildi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…
Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek 
6 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. 
Sergiler, hafta içi 08.00-16.00 
saatleri arasında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi sergi Salonu 
ile Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 
Sergi Salonları 1-2-3’te,  26 Tem-
muz 2019 tarihine kadar ziyarete 
açık olacak.

taranan 1200 civarında bilimsel 
yayın üretti. Kıbrıs’taki ilk ve tek 
olarak Bilimsel Araştırma Projelerini 
(BAP) işlevsel kılacak yapılanmayı 
bünyesinde yapmış ve bu 
doğrultuda son 3 yıl içerisinde 300 
bilimsel araştırma projesi üretmiştir. 
Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını 
ürüne dönüştürme kapsamında 
ise bu yıl Teknoloji Transfer  Ofisi  
NERITA kuruldu. Şu an devam 
eden süreçte tasarım tescili, paten 
başvuruları yapılmakta, akademisy-
enlerimizin daha önce başvurdukları 
bireysel veya ortaklı patentler de sa-
nayi ile buluşturulma çalışmalarına 
devam edilmektedir” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, sözlerinin sonunda 3 yıl 
önce Türkiye’de halkı ve birliği hedef 
alan FETÖ darbe girişimine karşı du-
rarak bu uğurda şehit olan olanlara 
tanrıdan rahmet, yaralanarak Gazi 
olanlara şifa diledi.

“Tüm Türk Dili Konuşan 
Ülkelerin Sanatçıları Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nden 
Haberdar Olacak…
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Sergi Salonu’nda yer alan serg-
ilerin açılışında konuşan, sanatçı 
Bazarkul Omarkul Uulu ise yaptığı 
konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi‘nin oluşturulmasına katkı 
koymaktan memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. Kıbrıs’ın doğasında 
yeni izlenimler aldığını dile getiren 
Uulu,  birçok yeni yaratıcı insan-
larla tanıştığını burada başka bir 
yerde bulunmayan Türk halklarının 
birliğinin yakınlığını hissettiğini 
belirtti. Kurucu Rektör Dr. Suat 
Günsel’e Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi yaratma konusundaki tüm 
düşüncelerinin başarılı bir şekilde 
gerçekleşmesini dileyen Uulu, yakın 
gelecekte Türk dili konuşan ülkelerin 
tüm sanatçılarının Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi hakkında haberdar 
olacağını vurguladı.

Gurur Duyduğunu İfade 
Etti…
Kubanychbek İbragimov da, 

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ EV SAHİPLİĞİNDE KAZAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN SANATÇILARI RESİM SERGİLERİ 
İLE KIRGIZİSTANLI SANATÇILAR BAZARKUL OMARKUL UULU, BAKHRAMZHON TEMİROV, KUBANYCHBEK IBRAGİMOV 
İLE TÜRKMENİSTANLI SANATÇI DOVLETGELDİ AKKİYEV’İN TOPLAMDA 260 ESERİNDEN OLUŞAN 4 AYRI KİŞİSEL RESİM 
SERGİSİ, EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI HASAN TAÇOY TARAFINDAN AÇILDI.

260 Eserden Oluşan Resim 
Sergileri Açıldı

Mustafa Hastürk’e Fergani 
ödülü takdim edileceğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ, eğitim, bilim, 
sağlık, inovasyon ve sanat 
alanlarında küresel bilgi merkezi 
olma yolunda ilerleyen Yakın 
doğu Üniversitesi’nin dünyanın 
ilk 500 üniversitesi arasında 
girmeyi hedeflediğini belirterek 
konuşmasını noktaladı.

Bakan Taçoy; “Sanat ve 
Kültürün Yaşayabilmesi 
İçin Bu Faaliyetler Mutlaka 
Olmalı…”
Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy da yaptığı 
konuşmada, Yakın Doğu 
Üniversitesinde birçok sergi 
açılışına katıldığını dile getirerek, 
hayatında farklı bir yeri olan 
bir arkadaşının eserlerinin yer 
aldığı serginin açılışını yapmak-
tan büyük heyecan duyduğunu 
belirtti.

Bakan Taçoy, “Mustafa 
Hastürk’ün kendi kişisel 
zenginliğini yansıtan güzelliklere 
baktık sonra ne düşündüğünü 
anlamaya gayret edip, kend-
imce yorumumu yapıp, bana 
yansımasını anlattığımda, 
herkeste farklı bir görüş de 
olabilir dediği ruhsal ve içten 
samimiyetini dile getirme-
den geçemeyeceğim. Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin bize 
vermiş olduğu fırsat sayesinde, 
arkadaşımın yapmış olduğu 
eserlerin sergileneceği serginin 
açılışını yapmanın heyecanını 
paylaşmak benim için ayrı bir 
güzellik ve mutluluk” dedi. 

Hastürk’ün kendi içsel zenginliği 
ve ruhunun kendisi ile olan 
barışıklığı, hayata bakış açısının 
bir çok şekilde görülebileceğini 
ifade eden Taçoy, bir an için 
yaşadığımız ortamdan çıkıp 
farklı bir ortama geçiş yaparak, 
hem hayatına bakış açısını, hem 
yaratıcılık özelliklerini hem 
de kendi içsel duygularını çok 
daha farklı bir noktaya çekerek 
ruhunu tazeleyerek yola devam 
etmeyi Mustafa Hastürk sayes-
inde öğrendiğini söyledi.
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Almaz Sharshekeev’ın 
Kişisel Resim Sergisi 
Açıldı
Kırgızistanlı sanatçı Almaz Sharshekeev’ın Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi için hazırladığı ve 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi 
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da 
yaptığı konuşmasında, her sergi 
kurdelesi kesilmesi ile sanata 
açılan bir kapı olduğunu ifade 
ederek bu kapının ardında ül-
kemize gelen sanatçıların sanatsal 
katkı olarak tanıtıma verdiği bir 
destek olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Bizlerin bu 
tanıtım çorbasında küçücük bir 
tuzla desteğimizin olması, ülkes-
inin gelişiminde katkılar koymaya 
çalışan devlet adamlarının en 
fazla talep ettikleri ve arzuladıkları 
bir konudur. Kurucu Rektör Dr. 
Suat Günsel ve ailesine, ülkenin 
gelişiminde hedeflediği yüksek 
eğitimdeki gelişmelere ve ülkenin 
tanıtımına, ilmine, verdiği katkılar 
için teşekkür ediyoruz” dedi.

Sanatsal anlamda ülkemizi dün-
yayla buluşturan sanatçılara da 
teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 
birlikte 2020 yılında ulaşılması 
planlanan hedeflere katkılarının 
devam edeceğini söyledi. Maliye 
Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu 
hedeflere ulaşırken, ülkemizin de 
hem bilim ve tanıtımında ulaşmak 
istediği hedeflere rahatlıkla 
ulaşabileceğini ifade ederek 
konuşmasını tamamladı.

Gümüş Anahtar Onur 
Ödülü Takdim Edilerek 
Sergi Kurdelesi Kesildi…
Konuşmaların ardından Maliye 
Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından 
Kırgızistanlı sanatçı Almaz 
Sharshekeev’e Gümüş Anahtar  
Onur Ödülü takdim edildi.

Ödül takdimi sonrası konuşan 
Almaz Sharshekeev, “Kırgızistan 
sanatçısı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti topraklarında Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi yaratma 
projesine katılma davetini mem-
nuniyetle kabul ettim. Kişisel sergi 
açma heyecanını bana yaşatan Ku-
rucu Rektör Suat Bey’e ve ekibine 
çok teşekkür ederim. Ülkelerimizin 
sanat ve kültür alanında işbirliğinin 
ne kadar önemli olduğunu 
biliyoruz. Sergideki resimlerimde, 
ülkemin renklerini, insan imajındaki 
karakteristik özelliklerini ve ulusal 
gelenek ve göreneklerin özellikler-
ini yansıtmaya çalıştım” ifadelerini 
kullandı.

Sergi Gezildi…
Daha sonra sergi kurdelesi kesiler-
ek serginin açılışı gerçekleştirildi. 
Soyutlama tarzında eserlerin yer 
aldığı sergi, hafta içi 08.00-16.00 
saatleri arasında 19 Temmuz 2019 
tarihine kadar İletişim Fakültesi 
Sergi Salonu’nda ziyarete açık 
olacak.

İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda 
yer alan serginin açılışında, Maliye 
Bakanı Olgun Amcaoğlu, T.C. 
Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi 
Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üni-
versitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İrfan Günsel, rektör yardımcıları, 
dekanlar, öğretim üyeleri misafir 
sanatçılarla, sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Maliye 
Bakanı Olgun Amcaoğlu birer 
konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ:  “Eğitim, 
Salık, Bilim ve Sanat 
Alanında Küresel Bilgi 
Merkezi Görevi 
Üstleniyoruz”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektör yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ,  son 8 
ayda kampüste 50’den fazla 
sergi gerçekleştirildiğini, yüzlerce 
sanatçının 10 bine yakın eser 
yarattığını ve kampüste bulunan 
müzeler bölgesinde 7 müzenin 
sanatseverlerle buluşacağını 
söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “15 Kasım 
2020’de açılması planlanan Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi ile birlikte 
müzeler bölgesinde; Kıbrıs Araba 
Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi 
Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Deniz-
cilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi 
sanatseverlerle buluşacak” dedi.

Asya’dan Akdeniz’e doğru yıkılmaz 
bir Sanat Köprüsü inşa ettiklerini 
belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, Türk-
menistan, Tataristan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkiye, Kıbrıs ve 
diğer Türk topluluklarından gelen 
sanatçılarla açılan sergilerde, 
Orda Doğu’nun sanatsal mirasını, 
gerçekliği, mistizmi ve görünmez 
dünyamızın keşfine çıkıldığını 
kaydetti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, eğitim, bilim, sağlık, 
inovasyon ve sanat alanlarında 
küresel bilgi merkezi olma 
yolunda ilerleyen Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin dünyanın ilk 500 
üniversitesi arasında girmeyi 
hedeflediğini belirterek, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş 
olduğu 4’üncü Nesil Üniversite 
modeli ile akademik çalışmaların, 
araştırmaların ve Ar-Ge faaliyetler-
inin tüm bilimsel çıktıları toplum 
yararına sunduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu: “Günsel
Ailesinin Sanatla Birlikte
Yapmış Olduğu Ülke 
Tanıtımını Takdir Ediyoruz”

İki Ayrı Kişisel Resim 
Sergisi Açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Ukraynalı Sanatçı Volodymir 
Chornobay’in 100 Baskı resimden oluşan eserleri ile Kazakistanlı Sanatçı 
Orazbek Yessenbayev’in 25 eserinden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

İrfan Günsel Kültür ve Kongre 
Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan 
iki ayrı serginin açılışına, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan 
Günsel, YÖDAK Temsilcisi Hasret, 
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör 
yardımcıları, öğretim elemanları, 
sanatçılarla misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Eğitim, 
Sağlık, Bilim ve Sanatta Öncü 
Adımlarla İlerliyoruz…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 
4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile 
akademik çalışmaları, araştırmaları 
ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm 
bilimsel verilerini toplum faydasına 
dönüştürmeyi esas aldığını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu 
Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile 
yarışan, dünyanın ilk 500 üniver-
sitesi arasına girmeyi hedeflemiş 
bir üniversite olarak, akademik ve 
inovatif çalışmalarımızı sürdürmek-
teyiz” dedi.

2-102 yaş arası bireyler için 
üniversite eğitimi stratejisine 
uygun olarak, Yakın Doğu ve Girne 
Üniversitelerine ek olarak 60 yaş 
üzeri bireyler için “+60 Tazelenme 
Üniversitesi’ni” hayata geçirdikler-
ini anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, 
Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniver-
sitesi olan “Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi”nin de eğitim-öğretim 
hayatına başladığını da kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyes-
inde kurulan Teknoloji Transfer 
Ofisi NERITA ile tasarım tes-
cili, paten başvuruları yapılmakta, 
akademisyenlerimizin daha önce 
başvurdukları bireysel veya ortaklı 
patentler de sanayi ile buluşturulma 
çalışmalarına devam edildiğini ak-
taran Prof. Dr. Şanlıdağ, tek sağlık 
konseptine uygun olarak insan, 
çevre ve hayvan sağlığını ayırt et-
meden 5 hastane ile topluma dünya 
standartlarında sağlık hizmeti 
sunduklarını anlattı. 

Sözlerinin devamında Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi Projesi 
kapsamında son 9 ayda 
kampüste 60’dan fazla sergi 
gerçekleştirildiğini, hali hazırda 
9 serginin sanatseverlerle 
buluştuğunu ekleyen Prof. Dr. 
Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi 
Müzeler Bölgesinde 7 Müze’nin 
topluma kazandırılacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu: “Yakın Doğu 
Üniversitesi ile KKTC Kader 
Birliği İçerisinde…”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da 
konuşmasında, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde katıldığı sergi açılış 
sayısını unuttuğunu dile getirerek, 
Üniversitenin yüzyıllarda yapılan 
başarıları 31 yıllık bir eğitim süres-
ine sığdırdığını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kaderi ile Yakın Doğu’nun kaderinin 
eşdeğer olduğunu ifade eden Bakan 
Sucuoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti geliştikçe Yakın Doğu 
Üniversitesi gelişiyor, Üniversite 
geliştikçe ülkemiz gelişiyor. Çünkü 
çok rahat yurt dışında açılım 
yapabilecek imkânları varken tüm 
yatırımlarını bu adanın topraklarına 
yapan bir Günsel ailesi var. En 
büyük anlam burada yatıyor. Bu 
kader bu topraklarla birlikte devam 
edecek. Bu topraklar ileriye gide-
cekse Üniversite de KKTC ile birlikte 
yürüyecektir.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Kültürel Tanınmanda Önemli 
Rol Üsteleniyor…
Yakın Doğu Üniversitesi’nin her 
hedeflenen noktaya en başarılı en 
hızlı bir şekilde ulaşan bir üniver-
site olduğunu söyleyen Bakan 
Sucuoğlu, kimsenin uğramadığı bir 
bölgede bir kasaba oluşturulduğunu 
söyledi. Bakan Sucuoğlu, “Altı 
minareli en büyük cami, üniversite 
blokları, yerli araba üretim fabrikası 
inşası, binlerce çalışan, TUBİTAK 
ödüllü hocalar, Nobel Ödüllü 
insanların üniversiteye gelmesi ile 
ülkemizi ileriye taşıyacak atılımlara 
destek vermeye devam edeceğiz. 
Sanat alanında da sayı ve konu 
itibarı ile 12 bin sanat eseriyle, 
ödüller almış sanatçıların serg-
ileriyle dünya ile yarışan rakipsiz 
bir konuma ulaşıldı. Yakın Doğu 
Üniversitesi kültürel tanınmanın en 
önemli ve ciddi misyonu

üstelenerek başarılı bir şekilde ilerli-
yor. Eğitim ve sağlık alanına katılan 
değerler de gurur kaynağımız” 
şeklinde konuştu.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü 
Verildi…
Konuşmaların ardından Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu tarafından Ukraynalı 
sanatçı Volodymir Chornobay 
ile Kazakistanlı sanatçı Orazbek 
Yessenbayev’e Gümüş Anahtar 
Onur Ödülü verildi.

“Yerli Halkı İle İletişim 
Kurmak, Fikir Alış Veriş 
Yapmak, Düşünceler 
Paylaşmak Mutluluk Verici…”
Ödül takdimi sonrası konuşan 
Ukraynalı Sanatçı Volodymir 
Chornobay, düşünceleri, arzuları ve 
fikirleri ifade etme fırsatı bulmanın 
önemli bir faktör olduğunu belir-
terek, Yakın Doğu Üniversitesine 
yaratıcılığını sunma fırsatı verdiği 
için teşekkür etti.

Chornobay, “Sanatçılara bu fırsatı 
vermek sanatın her zaman olumlu 
bir sonuç verdiğinin göstergesidir. 
Burada olmak, yerli halkı ile iletişim 
kurmak, fikir alış veriş yapmak, 
düşüncelerimi paylaşmak beni çok 
mutlu etti. Bugün sizlerle birlikte 
açılışını yapacağımız “Organik 
Yapılar’’ adlı serginin üzerinde 10 
senden fazla çalıştığımı vurgulamak 
isterim. Grafik olan çalışmalarda 
Serigrafi Baskı tekniği kullanıldı. 
Çalışmalarımı bitirdiğimde 
fark ettim ki birçok semboller 
bilinçaltçıdan veya dış dünyanın et-
kisi olarak çalışmalarıma yansıyor. 
Bugün göreceğiniz resimlerin her 
birinizde farklı etki bırakacağını 
umuyorum. Bizi bir araya getiren ve 
bu büyük projenin bir parçası olma 
şansını bize tanıyan Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat 
Bey’e büyük bir teşekkür borçluy-
um. Son olarak değerli dostuma, 
meslektaşıma Murat Allahverdiyev 
e teşekkür etmek istiyorum” diye 
konuştu.

Gurur Veren Mutluluk…
Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yes-
senbayev ise, büyük ve anlamlı 
bir projenin yaratıcısı olan Ku-
rucu Rektör Dr. Suat Günsel’e 
teşekkür ederek, Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’ne ufak bir katkısı 
olmasından gurur duyduğunu 
belirtti.

İlahiyat Fakültesi 
Mezunları Diplomalarını 

Aldı
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2018-2019 

Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın 
Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te büyük bir 

coşkuyla gerçekleştirildi.

paydaşlarımızdan aldığımız 
katkılarla kurslara tabi tutmaya 
başladık.”

Öğrencilere de seslenen Prof. 
Dr. Söylemez, değerleri merkeze 
alarak, insanın yaratılış amacına 
uygun davranarak, insanın onur ve 
şahsiyetini temsil etmek, korumak 
ve büyütmekle uğraşacaklarını dile 
getirerek, ümmet bilinci ile hareket 
ederek, Rabbin bize yüklediği 
misyona uygun davranarak ve 
sorumluluklarını yerine getirmelerini 
istedi.

Fedai Kahveci; “Bizler Artık 
İlahiyatçı Vasfını Aldık. Bu 
Vasıf Hayatımız Boyunca 
Bizleri Takip Edecek…”
Mezun öğrencileri adına konuşma 
yapan Fedai Kahveci de, “Bizler 
artık ilahiyatçı vasfını aldık. Bu 
vasıf hayatımız boyunca bizleri 
takip edecek. İster yoluna ilahiyatçı, 
ister öğretmen olarak, isterse 
alanının dışında memur, ister bir 
esnaf olarak devam etmiş olsa 
bile bu vasıftan hiçbir zaman 
kurtulamayacaktır. Durum böy-
leyken ilahiyatın ne olduğunu ne 
olmadığını anlayarak yola çıkmak 
gerekmektedir. İlahiyat modern tabir 
ve teolojik hayatın ta kendisidir’’ 
ifadelerini kullandı.

Ayşe Yiğit; “Daha 
Keşfedeceğimiz Yerler, 
Çıkacağımız Yollar, 
Aydınlatacağımız 
Karanlıklar Var…”
Fakülte birincisi Ayşe Yiğit ise 
yaptığı konuşmada; “Dört yıl önce 
çıktığımız bu yolculuğu burada 
sonlandırıyoruz. Mezun oluyoruz. 
Unutmamalıyız ki her öğretmen bir 
öğrencidir. Geleceğin öğretmenleri 
ve yeni nesil olarak bizler bir hayat 
boyu öğrenme aşkı ve öğretme 
arzusu ile dolu olmalıyız. Bir bitişin 
yanında yepyeni bir başlangıç 
yapıyoruz. Daha keşfedeceğimiz 
yerler, çıkacağımız yollar, 
aydınlatacağımız karanlıklar var” 
diye konuştu.

Dereceye Giren Öğrencilere 
Madalya Takdimi Yapıldı…
Konuşmaların ardından fakült-
ede dereceye giren öğrencilere 
madalyaları Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Bektaş ve TC 
Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Erdoğan Eken tarafından 
takdim edildi. Mezuniyet törenine 
geçmeden önce Mikail Gürdal 
isimli öğrenci ilahiler seslendirdi. 
Öğrencilere diplomalarının takdim 
edilmesinin ardından, kep atma 
töreni ile program son buldu.

Törene; Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
Bektaş, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği 
Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan 
Eken, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söyle-
mez, öğretim görevlileri, aileler ve 
mezunlar katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türkleri Lideri Dr. Fazıl Küçük, 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. 
Denktaş ve tüm şehitlerin anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Törende, Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz Söylemez, mezun 
öğrencileri temsilen Fedai Kahveci 
ve fakülte birincisi Ayşe Yiğit birer 
konuşma yaptılar. Törende, Mikail 
Gürdal isimli öğrencinin Kuran-ı 
Kerim Tilaveti ve seslendirdiği 
ilahilerle büyük beğeni topladı.

Prof. Dr. Söylemez; 
“Mezunlarımız Aldıkları Her 
Görevde Üniversitemizi En 
İyi Şekilde Temsil Ettiklerine 
Şahit Olarak Ayrı Bir Gurur 
Yaşıyorum”
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz Söylemez törende 
yaptığı konuşmada, mezunların 
gittikleri her yerde hem üniversit-
eyi hem de fakülteyi en iyi şekilde 
temsil ettiklerine şahit olarak gurur 
yaşadığını ifade etti.

Prof. Dr. Söylemez; “Mezunlarının 
gerek KKTC gerekse de Türkiye’de, 
başta Din İşleri Başkanlığı, Di-
yanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
olmak üzere birçok kurumda görev 
yaptığını belirtti.

Yakın Doğu İlahiyat Fakültesi’nin 
Arapça hazırlık sınıfı kurduğunu ve 
derslerinin yüzde otuzunu Arapça 
verildiğini dile getiren Prof. Dr. 
Söylemez, hazırlık sınıfını bitiren 
öğrencilere yaz boyunca da 
hızlandırılmış dil kursları verdiklerini 
belirtti. Prof. Dr. Söylemez şöyle 
konuştu: “ Bu amaçla geçen yıl 
hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerinin 
tamamı İstanbul’da bir aylık 
hızlandırılmış bir programa tabi 
tutuldu. Bu sene de geçen senenin 
hazırlık mezunları ile bu senenin 
hazırlık mezunlarının tamamını 
Mekke’ye götürüyoruz. Bu 
öğrencilerimize Mekke’de bir aylık 
hızlandırılmış bir Arapça program 
uygulayacağız. Öğrencilerimiz, aynı 
zamanda kutsal mekânlarımızı da 
ziyaret ederek geri dönecekler. Bu 
yıldan itibaren öğrencilerimiz ve 
mezunlarımızın tamamını ilgilerine 
göre gruplar halinde Türkiye’nin 
değişik illerine göndererek

Lisansüstü Mezunlar 
Diplomalarını Coşkulu 
Bir Törenle Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi 
Enstitüler Toplu Mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi İlkokul 
avlusunda gerçekleştirildi.

Törene, Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz 
Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, Girne Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı, dekanlar, enstitü müdür-
leri, öğretim elemanları mezunlar ile 
aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, 
Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, Fen Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Nadire Çavuş, 
mezun öğrenciler adına Dr. Selin 
Uzelaltınbulat, yabancı öğrenciler 
adına ise Nuhu Abdulhaqq İsa, 
birer konuşma yaptı. Yakın Doğu 
Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü’nün hazırladığı müzik 
dinletisi de konuklar tarafından 
beğeniyle izlendi.

Törenin açılış konuşmasını 2018-
2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi 
Enstitüler Mezuniyet Töreni Onursal 
Başkanı, Fen Bilimleri Enstitü 
Müdürü Prof. Dr. Nadire Çavuş 
yaptı.

Prof. Dr. Nadire Çavuş: 
“Yüksek Lisans ve Doktora 
Eğitimi, Lisans Mezunu 
Öğrencilere İlgili Branşlarında 
Uzmanlaşma Deneyimi 
Kazandıran Prestijli 
Programlardır”
Prof. Dr. Nadire Çavuş, enstitülerin 
lisans mezunlarına yüksek lisans 
ve doktora yapma fırsatı veren 
yüksek öğretim kurumları olduğunu 
ifade ederek, yüksek lisans ve 
doktora eğitiminin lisans mezunu 
öğrencilere ilgili branşlarında 
uzmanlaşma deneyimi kazandıran 
prestijli programlar olduğunu 
söyledi.

Üniversitelerin lisans mezunları 
kadar yüksek lisans ve doktora 
mezunlarının sayısıyla da prestij 
kazandığını belirten Doç. Dr. 
Çavuş, Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
“Fen Bilimleri Enstitüsü”, “Sosyal 
Bilimler Enstitüsü”, Eğitim ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüleri’nde 100’ün 
üzerinde yüksek lisans ve doktora 
programı uyguladıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Kurt; “Hedefimiz 
Dünyada İlk 500 Üniversitenin 

İçerisinde Olmak…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt 
da, konuşmasında Üniversite ile 
ilgili bilgiler aktararak, ürettikleri 
bilginin pazarlanması yönünde 
kullanacaklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4. Nesil 
jenerasyon bir üniversite olduğunu 
belirten Doç. Dr. Kurt, bütün eğitim, 
araştırma süresince akıllı sistem-
lerin uygulamaya girmesi için bütün 
kapasitesini ve potansiyelini bu 
yönde kullandığını söyledi.

Doç. Dr. Kurt; “2018 yılı içerisinde 
1200’ün üzerinde makale ürettik. 
Türkiye’deki üniversiteler içerisinde 
3. Sıradayız. Özel üniversiteler 
içerisinde 1.sıradayız. 3 tane patent 
başvurumuz da vardır. Bununla 
gurur duyuyoruz. Üniversitemiz 
çalışmaya, üretmeye devam 
edecek. Hedefimiz dünyada ilk 
500 üniversitenin içerisinde olmak. 
Büyük ihtimalle gelecek sene ilk 
500’ün içerisine girmiş olacağız. 
Dünyada on binlerce üniversite 
arasından ilk 500’e girmek büyük 
bir başarıdır. Biz yolumuzu böyle 
belirledik, böyle devam edeceğiz. 
Üretmeye, öncülük etmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Yakın Doğu’u Olmanın 
Gururunu Yaşıyor…
Türkçe konuşan mezunlar adına 
Fen Bilimleri Enstitü, Bilgisayar 
Mühendisliği Anabilim Dalı doktora 
mezunu Dr. Selin Üzelaltınbulat 
yaptığı konuşmada, Yakın Doğulu 
olmanın haklı gururunu ve 
mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Dr. Üzelaltınbulat: “Lisans, yüksek

lisans, doktora eğitimlerimi 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
tamamladım. Ben bugün burada 
13 yıl önce aldığım kararın Yakın 
Doğulu olmanın haklı gururunu 
ve mutluluğunu yaşıyorum. 
Eğitim hayatım boyunca verdiği 
tüm desteklerden ötürü Kurucu 
Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, 
Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. 
Dr. İrfan Suat Günsel’e, rektör 
yardımcımız Prof. Dr. Fahrettin 
Sadıkoğlu’na, aileme yürekten 
teşekkür ediyorum. Bu denli 
çağdaş, öncü, yenilikçi, gelişimci, 
bilim üreten, bu yüce çatının altında 
Yakın Doğu’nun altında mezun 
olan herkesi yürekten kutluyorum. 
Yolunuz her zaman açık, yönünüz 
her zaman bilim olsun. Gururluyuz 
çünkü  Yakın Doğu’luyuz” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Yabancı öğrenciler adına ise Fen 
Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal 
Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek 
lisans programı mezunu Nuhu 
Abdulhaqq İsa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Milli 
Eğitim ve Kültür Eski Bakanı 
Mutlu Atasayan, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Anabilimdalı yüksek 
lisans programından mezun olan 
oğlu Ahmet Atasayan’a diplomasını 
takdim etti. Yüksek Öğretim 
Müfettişi Seram İnce de Eğitim Bil-
imleri Enstitüsü, Eğitim Programları 
ve Öğretim Anabilimdalı dok-
tora programından mezun olan 
kız kardeşi Dr. Seçil Besim’e 
diplomasını verdi. Daha sonra 
diploma törenine geçildi. Tören 
mezun öğrencilerin kep atması ile 
sona erdi.
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Prof. Dr. Elif 
Sonsuzoğlu’nun 

Makalesi Uluslararası 
Sosyal Bilimler 

Dergisinde Yayımlandı
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu’nun “Türk 
Vergi Sisteminde Aile Bağlantılı Hükümler” 

adlı makalesi Sosyal Bilimler alanında 
yayınlanan International Anatolia Academic 

Online Journal Dergisinde yayınlandı.

olduğunu belirtmiş ve bu 
düzenlemelerde, bazen 
sadece eş çocuk bazen 
bunlara ilaveten kan ve 
sıhrî hısımlar, bazen, 
alt ve üst soy, bazen 
daha da geniş olarak, 
evlatlık ve evlat edinen 
de aile kavramı içinde yer 
aldığını saptadı.

Aile Koruma Hükümleri 
ile Vergi Güvenlik 
hükümlerinde Yasa 
Boşlukları Tespit Edildi
Çalışma sonucunda, 
hem sosyal devlet 
açısından aileyi koruyan 
hükümlerde, hem de 
vergi güvenlik önlem-
ine yönelik hükümlerde 
yasa boşlukları tespit 
edilerek düzenleme öner-
ildi. Yeni düzenlemede 
sosyal devlet amacıyla 
yapılmış olanlara, evlatlık 
evlat edinen kardeş 
kavramlarının eklenmesi, 
vergi güvenlik önlemi 
amacıyla getirilen düzen-
lemelere ise, nişanlı, eski 
eş, evlatlık ve evlat edi-
nen kavramlarına ilaveten 
aileyi aşacak şekilde 
mansup mirasçı, kanuni 
temsilce ve umumi veki-
lin eklenmesi önerildi.

Aile kavramındaki 
farklılıkların saptanması, 
bu farklılıkların 
amaçlarının tespit 
edilmesi, eşitlik ve 
adalet kriterleri açısından 
değerlendirilmesi ve 
değişiklik önerilerinin 
getirilmesi amacıyla Prof. 
Dr. Elif Sonsuzoğlu 
tarafından hazırlanan 
makalenin Interna-
tional Anatolia Academic 
Online Journal 2019 
sayısında yayınlandı.

Literatürde ilk kez ince-
lenen bu konuda ne bir 
makale ne de bir yargı 
kararı bulunmadığı için, 
aile kavramına atıf yapan 
maddeler, temel hukuk 
kavramları olan, sosyal 
devlet ve vergi güvenliği 
açısından kişisel olarak 
hukukun temel ilkeler-
ine bağlı olarak yazar 
tarafından değerlendirildi.

Prof. Dr. Sonsuzoğlu söz 
konusu makalede, Türk 
Vergi Sisteminde, aile 
bağlantılı hükümlere kimi 
zaman, sosyal devlet 
açısından mükellef lehine 
kimi zaman da vergi 
güvenlik önlemi olarak 
devlet lehine yer verilmiş

I. Yaratıcı Fikirler 
Yarışması Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından toplumsal değer üretebilecek fikirleri ortaya 
çıkarmak, geliştirmek, desteklemek ve sosyal fayda üreten sürdürülebilir sosyal 
değişim modellerinin hayata geçmesine katkı sağlamak amacıyla ilk kez 
düzenlenen “Yaratıcı Fikirler Yarışması” sonuçlandı.

Yoğun katılımın olduğu yarışmaya 
sunulan projelere Yarışma Komitesi 
tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda iki proje ödül almaya hak 
kazandı.

Yarışmada ödül alan projeler 
sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden yarışmaya katılan Prof. 
Dr. Mehtap Tiryakioğlu’nun anatomi 
projesi, Veterinerlik Fakültesi’nden 
Doç. Dr. Dilek Arsoy’un yeşil bayrak 
uygulaması yaparak EKO et ve süt 
üretilmesi projesi olarak belirlendi.

Organların Anatomik Yapılarını 
İçinde İnceleme Projesi…
Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, anatomi 
eğitiminde devrim yaratacak 3 boyutlu 
modeller ve animasyonlarla önemli 
yapıları olan organların iç dünyasını 
inceleyen içinde öğren odalarının 
oluşturulmasını yaratıcı fikir olarak 
sundu. Proje ile tıp ve diş hekimliği 
öğrencilerinin görsel algılama yoluyla 
eğitimlerine destek verilirken zi-
yaretçilerde vücudumuzun organları 
içerisinde şaşırtıcı bir gezinti yapacak.

Doğal Et ve Süt Tüketiminin 
Sağlanması…
Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Dilek Arsoy, üçüncülük 
kazandığı projesinde tüketicinin EKO 
süt/et damgasını görerek ürünü satın 
almasını sağlayacak yeşil bayrak 
uygulamasının hayata geçirilmesini 
önerdi. Güvenli ve denetimli gıdaya 
ulaşılmasını sağlayarak doğal et 
ve süt tüketimine çözüm olacağı 
düşünülen projede, tüketicinin izlenen, 
denetlenen ve sertifikalandırılmış 
ürünleri satın alması sağlanacak.

Ödüller Verildi…
Yarışma sonucunda dereceye girenler 
ödülleri Yakın Doğu Üniversitesi Has-
tanesi 101 no’lu salonda düzenlenen 
ödül töreni ile verildi. Ödül töreninde, 
rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim 

üyeleri, Yaratıcı Fikirler Yarışması 
Komite üyeleri ve yarışma katılımcıları 
hazır bulundu.

Prof. Dr. Özgören; “Uçuk Fikirler 
Gelecekte Gerçek Olacak…”
Ödül töreni açılışında bir konuşma 
yapan Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji 
Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören, 
yarışma fikrinin ortaya çıkışından, 
amaçlarından ve gelecek planlarından 
bahsetti.

Prof. Dr. Özgören, yaratıcı düşünebilen 
bireyleri, üst düzey düşünme becer-
ilerini etkin bir biçimde kullanmalarını 
sağlayarak, özgün, çığır açan, 
entelektüel, şok edecek, ses getirecek 
yaratıcı fikir üretmelerini teşvik etmek 
amacıyla Yaratıcı Fikirler Yarışmasını 
düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Yarışma Fikrinin Rektör yardımcısı 
Mustafa Kurt’un önerisi ile or-
taya çıktığından söz eden Prof. Dr. 
Özgören, soyut fikirlerin, düşünce 
yeteneğinin serbest bırakılması, 
kişilerin özgürce bu fikirleri dile 
getirmesinin önünü açabilmek adına 
“Yaratıcı Fikirler Yarışması” ismini 
oluşturduklarını söyledi.

Fikirlerin dillendirilmesi, tartışılması ve 
yapılabilirliklerinin bir araya getirilmesi 
tartışmalarından sonra esas amacın 
yaratıcı fikir konusunun şaşırtıcı, akışı 
değiştirici, yeni bir süreç başlatıcı 
olması özelliği taşıması gerekliliğini 
ön planda tuttuklarını dile getiren Prof. 
Dr. Özgören, “Her fikrin filizlenmesini 
sağlamak için yarışmayı geliştirerek 
uluslararası bir yarışma yolunda 
ilerlemeyi düşünüyoruz. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden başlayarak, tüm 
Kıbrıs’ta daha sonra Doğu Akdeniz 
Bölgesinde ve küresel çapta fikirlerin 
özgürce dillendirildiği, renkli olduğu, 
eğlenceli etkinlikler düzenlemeyi 
planlıyoruz. Öğrenilmiş çaresizlikleri 

ortadan kaldırarak uçuşan fikirleri 
açığa çıkarmayı istiyoruz. Yüz yıllık 
bir uzay gemi yolculuğu planlamayı 
düşünenler var. Absürt görünse de 
imkansız değil. Bir çok fikrin olduğu 
ilginç bir dönemdeyiz. Kıtaları değil 
uzayı keşfetmek. Uzayı keşfetmeye 
çalışırken, ne olduğunu bilmediğimiz 
bağırsaktaki bakterilerin Alzheimer ile 
ilgili ve bilmediğimiz birçok yeni alanın 
açılması ilginç fikirleri ortaya çıkarıyor. 
Bugünün uçuk gibi görünen fikirleri 
gelecekte gerçekleşmesi mümkün 
olacaktır” diye konuştu.

“Yaratıcı Fikirlerin Açığa 
Çıkmasını Teşvik Etmek 
İstiyoruz…”
Ödül töreninde kısa bir konuşma 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Kurt da, soyut-somut 
ilişkisi ile bilimin yeşerdiğini, her 
şeyin soyut düşünme ile başladığını, 
saf yaratıcılığın gelişebildiğini ifade 
ederek, herkesin fikirlerinin kendine 
göre ne kadar yaratıcı olduğunu anlat-
arak açmasını teşvik etmek istedikler-
ini söyledi. Üniversitede ve toplumda 
bu potansiyelin var olduğundan söz 
eden Doç. Dr. Kurt, bunu ortaya 
çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Doç. 
Dr. Kurt Yakın Doğu Üniversitesi 
Teknoloji Girişimi (NERİTA) işbirliği ile 
gelecek yıl da yarışma başvurularının 
alınacağını sözlerine ekledi.

Özgün Fikirler Ödüllendirildi…
Konuşmaların ardından I. Yaratıcı 
Fikirler Yarışması’nda ödül al-
maya hak kazananlar açıklandı. 
Yarışmada, üçüncü olan Veterinerlik 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Dilek Arsoy 
ile yarışmanın ikincilik ödülüne layık 
görülen Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Mehtap Tiryakioğlu’na ödülleri verildi. 
Yarışmacıların ödülleri Mütevelli Heyeti 
tarafından Mimoza Otel’de hafta sonu 
tatili olarak belirlendi. Ödül töreni 
yarışmacılara katılım belgelerinin 
takdim edilmesi ile sona erdi.
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VETERİNER HEKİMLER 
MEZUN OLDU

   Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi 
mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi Salon 4’de büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi.

Yapılan başvuru, eleme ve 
değerlendirme sürecinin üstesinden 
başarıyla gelen Victor Markus, birçok 
alanda dünyanın lider araştırma 
kurumları arasında gösterilen 
Negev’in Ben-Gurion Üniversitesi’nde 
bir yıl boyunca biyoteknoloji üzerine 
projelerde yer alacak.

Böylesi bir bursa layık görülmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
doktora öğrencisi Victor Markus, 
başta Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim 
Dalı başkanı Prof. Dr. Nazmi Özer 
olmak üzere akademik anlamda 
gelişmesine ve ilerlemesine katkı 
koyan bütün öğretim üyelerine 
teşekkür etti.

Kaliteli Eğitim Başarıyı 
Getiriyor…
Burs başarısını Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde aldığı eğitimin büyük 
payı olduğunu dile getiren Markus, 
“Burada eğitime tabi tutulmuş 
kişilerin, kendi eğitimleri ile ilgili bilgi, 
beceri ve davranışlarıyla toplumun 
ihtiyaç ve isteklerine beklenen düzey-
de cevap verebilen bir eğitim modeli 
uygulanıyor. Moleküler teknikler ve 
laboratuvar pratiği bakımından 
oldukça yüksek donanıma sahip 
olan üniversitemizde temel bilimlerin 
üretmiş olduğu bilgiyi uygulamaya 
dökebilen imkanlar sunuluyor. Tasar-
lanan eğitim programı ile öğrenciye 
biyolojik bilimlere farklı bir perspektif 
ile bakış açısı kazandırarak diğer disi-
plinler ile Biyokimya’nın bağlantısını 
kurabilme yaklaşımı getirmesi bizim 
uluslar arası alanda da başarıyı 
yakalamamızı sağlıyor” dedi.

Önemli Bir Başarıya İmza 
Atıldı…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi 
Biyokimya anabilim dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Kerem Teralı, dok-
tora öğrencilerinin kazandığı bursla 
önemli bir başarıya imza attığını ifade 
etti. Doç. Dr. Teralı, bu gelişmeyle 
birlikte iki üniversite arasında 
verimli ve sağlam bir işbirliğinin 
ilk tohumlarının atılmış olduğunu 
belirterek sürdürülebilir işbirliğinin 
doğabileceğini söyledi. Doç. Dr. 
Teralı, “Yakın Doğu Üniversitesi ve 
Ben-Gurion Üniversitesi’ndeki ilgili 
bölümlerden araştırmacıların sahip 
oldukları bilgi birikimi ile yeteneğin 
birleşiminden daha pek çok ben-
zersiz, sürdürülebilir iş çıkacağı 
konusunda en ufak bir şüphem yok” 
dedi.

İsrail 
Yükseköğrenim 
Kurumu’ndan 
Prestij Bursu

durumdadır” dedi.

Sözlerinin sonunda mezun öğrencilere 
de seslenen Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şanlıdağ, “Geçip giden hayat, 
bir kelebeğin ömrünü kabulu gibidir. 
Sizin geçip gidene bir yanıtınız ola-
cak mı? Geçip giden zaman kendinizi 
başkalarına açma yeteneği verecek mi? 
Anlamadığınız bir dil de olsa başkası 
nasıl hissetmiş, nasıl anlatmış bunu 
bilmek isteyecek misiniz? Eğer bir 
yanıtınız yoksa, bu yapacak bir şeyinizin 
olmadığındandır. Gündüz ördüklerinizi 
gece sökmeyin, bırakın biriksin. Bu sizi 
yanıta götürecektir. Yeni yaşamınızın 
sizlere sağlık, başarı ve mutluluk get-
irmesini dilerim. Yolunuz açık olsun’ 
diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından, 
öğrencilerin Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kürşad Turgut tarafından 
yaptırılan meslek yemini ile devam eden 
törende, fakülte birincisi olan Çağrı 
Enginer bir konuşma yaptı.

Çağrı Enginer: “Veteriner Hekimliği 
Mesleği Zor ve Emek Gerektiren 
Saygın Bir Meslektir…’’
Çağrı Enginer “5 yıl süren eğitim 
serüvenimizin sonuna geldik ve 
hocalarımızdan çok şey öğrendik. 
Öğrendikçe de bu mesleğe olan 
sevgimiz, ilgimiz, bağlılığımız ve 
saygımız arttı. Veteriner hekimliği 
mesleği zor ve emek gerektiren saygın 
bir meslektir. Ben ve arkadaşlarım bu 
yüce mesleğin birer üyesi olduğumuz 
için çok mutluyuz. Bugün heyecanlı 
ve bir o kadar da gururluyuz. Çünkü 
bugünden itibaren hepimiz birer veter-
iner hekim olacağız. Arkadaşlarıma bun-
dan sonraki hayatlarında başarılar dili-
yor, sizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum”’ 
diyerek adının yazılı olduğu kütüğe 
birincilik plaketini çaktı.

Dereceye Giren Öğrencilere 
Madalya ve Diplomaları Takdim 
Edildi…
Tören dereceye giren öğrencilere 
madalya ve diplomalarının verilmesiyle 
devam etti. Dereceye giren öğrencilere 
diploma ve madalyaları rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından tak-
dim edildi. Ardından diploma törenine 
geçildi. Öğrencilere diplomaları öğretim 
üyeleri tarafından takdim edilen tören 
keplerin atılmasıyla sona erdi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kürşad Turgut, öğretim üyeleri, aileler 
ve mezunlar katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl 
Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf  
R. Denktaş ve tüm şehitlerin anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ile İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tören’de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ  Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut ve 
mezun öğrenciler adına fakülte birin-
cisi Çağrı Enginer bir konuşma yaptı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü’nden Uzm. İlyas Abdullin ve 
Uzm. Gözdem İlkay‘ın müzik dinletisi 
salonu dolduranlar tarafından büyük 
beğeniyle izlendi.

Prof. Dr. Kürşad Turgut: “Yakın 
Doğu Üniversitesi Türkiye’deki 
Sayılı Üniversitelerden Bir 
Tanesidir…’’
Törenin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin kurumsallaşmaya, 
kalite ve kültürüne önem veren bir üni-
versite olduğunu belirterek, Türkiye’de 
de sayılı üniversitelerden bir tanesi 
olduğunu söyledi.

Eğitimde kalifiye öğretim elemanı, 
kaliteli öğrenci ve uygun fiziki şartların 
temel kriter olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Kürşad, uygun fiziki şartlarla bu 
kriterleri sağlamış ender fakültelerden 
birine sahip olduklarını kaydetti.

Mezun öğrencilere de seslenen Prof. 
Dr. Kürşad, “Öncelikle söylemeliyim 
ki sizleri çok seviyoruz ve sizleri çok 
özleyeceğiz. Dünyada çok yaygın bir 
anlayış olan hayat boyu eğitim anlayışı 
çevresinde, sürekli kendinizi yenileyi-
niz. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir 
ferdi olarak üniversitemizi unutmayınız. 
Sizleri bizlerle kavuşturan bu güzel, 
değerli üniversitemiz, sizlerin de sayes-
inde çok güzel yerlere ulaşacaktır. Hepi-
nizin yolu açık olsun” diye konuştu.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Yakın 
Doğu Üniversitesi 4’üncü Nesil 
Üniversite Modeli…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise 
Yakın Doğu Üniversitesinin Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ ise Yakın Doğu Üni-
versitesinin benimsemiş olduğu 4’üncü 
Nesil Üniversite Modeli ile akademik 
çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faali-
yetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum 
faydasına dönüştürmeyi esas aldığını 
belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, eğitimde, en güncel 
yöntemleri kullanarak evrensel değerlere 
sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, 
araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma 
ve etkili kullanma süreçlerini 
özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemler-
ini uygulama yetisi olan, alanına hakim 
bireyler ve araştırmacılar yetiştirdiklerini 
söyledi.

Toplumu dönüştürme misyonu 
doğrultusunda Üniversitenin sahip 
olduğu eğitim ve araştırma birikimi-
yle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, 
toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik 
ve kültürel gelişimine katkı sağlamak 
için kullandığını belirten Prof. Dr. 
Şanlıdağ, dünya üniversiteleri ile yarışan 
dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına 
girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak 
akademik ve inovatif  çalışmalarını 
sürdürdüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu 
Üniversitesi 20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 
Araştırma ve uygulama merkezi, 104 
araştırma ve uygulama laboratuvarı, 
sayısız araştırma projeleriyle, 1200’e 
ulaşmış uluslararası yayınla, 1’i Nobel 
ödüllü, 2’si Tübitak bilim ödüllü, 5’i 
bilime yön veren 100 türk bilim insanı 
arasında yer alan, 1000’in üzerinde 
akademisyeniyle ortak hedefe kararlı 
adımlarla ilerlemekteyiz. Eğitimde 
Üniversitemizle birlikte kardeş Girne 
Üniversitesine ek olarak 60 yaş üzeri 
bireyler için “Tazelenme Üniversitesi’ni” 
hayata geçirdik. YKıbrıs’ın ilk ve tek 
Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim 
hayatına başladı. Tek sağlık konseptine 
uygun olarak insan, çevre ve hayvan 
sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu 
Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği 
Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile 
dünya standartlarında sağlık hizmeti 
sunmaktayız. Kardeş Girne Üniver-
sitemizle birlikte sağlık hizmeti veren 
hastane sayımız 5’e ulaşmış 

Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıbbi Biyokimya doktora 
öğrencisi Victor Markus, 
İsrail Yükseköğretim 
Kurulu’nun başka 
uluslardan sınırlı sayıdaki 
doktora öğrencisine verdiği 
prestij bursu aldı.
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İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
Fakültesi’nin 2018 yılı içerisinde 
en başarılı fakülte seçildiğini 
anımsatarak, toplam bilimsel 
makale yayınlarımız içerisinde 
de en fazla yayın yapan fakülte 
olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesinin 
misyonu ve vizyonundan bah-
seden Doç. Dr. Kurt, “Üniver-
sitemiz 4. Nesil bir üniversit-
edir.  Üniversitemiz bu misyonu 
benimsemiştir. Bütün eğitim, 
araştırma süresince akıllı sistem-
lerin uygulamaya girmesi için, 
bütün kapasitesini ve potan-
siyelini bu yönde kullanıyor. 
Üniversitemiz çalışmaya, üret-
meye devam edecek. Hedefimiz 
dünyada ilk 500 üniversitenin 
içerisinde olmak. Yaptığımız 
hesaplamalar aslında bizim orada 
olduğumuzu gösteriyor ama 5 
yıl önceki performans dolayısıyla 
o listeye girmemiş durumdayız. 
Büyük ihtimalle gelecek sene ilk 
500’ün içerisine girmiş olacağız. 
Dünya da on binlerce üniversite 
arasından ilk 500’e girmek büyük 
bir başarıdır. Biz yolumuzu böyle 
belirledik, böyle devam edeceğiz. 
Üretmeye, öncülük etmeye devam 
edeceğiz. Üniversitemiz araştırma 
ve inovasyon üniversitesidir” 
şeklinde konuştu. 

Yusuf  Sakin; “Yakın Doğu’yu 
Temsil Eden Bir Mühendis 
Olarak Buradan Ayrılıyorum”
Törende Fakülte birincisi İnşaat 
Mühendisi Edward  Kanokanga 
ile İnşaat Mühendisliği Türkçe 
Bölüm birincisi Yusuf  Sakin de 
birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, Ülkesine 
ve toplumuna kendi hikayesini 
yazdırabilecek öğrenci yetiştirme 
uğraşında olan Kıbrıs’ın en 
güzide üniversitesi olan Yakın 
Doğu Üniversitesinden mezun 
olmanın mutluluğu ve gururuna 
vurgu yapıldı.

Yusuf  Sakin yaptığı konuşmada, 
“Yakın Doğu’yu temsil eden 
bir mühendis olarak buradan 
ayrılıyorum. İnşaat mühendisliği 
bölümünün güçlü ve zorlu 
eğitiminin verdiği güvenle yakın 
doğu ailesini hissederek hikay-
eme devam edeceğim. Mezun 
olduğum bu güzel günde başta 
ailemin özellikle annemin bana 
sağladığı tüm çaba ve emeklere, 
bugüne kadar engin bilgilerini 
veren hocalarıma ve yanlarında 
olmaktan, bir şeyler paylaşmaktan 
her zaman zevk aldığım 
arkadaşlarıma sonsuz teşekkür 
ediyorum” dedi.

Dereceye Giren Mezunlara 
Madalya ve Diploma Takdimi 
Yapıldı…
Konuşmaların ardından fakültede 
dereceye giren öğrencilere Rektör 
yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Gökçekuş tarafından 
madalyaları ve diplomaları takdim 
edildi. Ardından diploma törenine 
geçildi Tören kep atma töreni ile 
sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Yüzlerce İnsanın 
Hayatına Umut Oldu

Yoğun ilgi ile gerçekleşen 42. 
Güzelyurt Portakal Festivali’nin 
sağlık sponsoru olan Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi, 
festival boyunca yaptığı kan 
bağışı kampanyası yanında 
halka ücretsiz cilt analizi, şeker 
ve tansiyon ölçümü yaparak 
festivalde sağlık hizmeti 
verdi. Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi’nin festival 
alanında bulunan standında 
kan bağışı, cilt analizi, şeker ve 
tansiyon ölçümü yapılmasının 
yanında, standı ziyaret eden 
kişilere hastanede uygulanan 
smila lazer ve obezite cerrahisi 
başta olmak üzere tüm sağlık 
hizmetleri ile ilgili de detaylı 
bilgiler verildi.

Hedef Kan Bağışına 
Destek ve Dikkat Çekmek
Yılda bir defa veya iki kez 
yapılacak olan kan bağışı 
birçok insana yaşam umudu 
olabilmekte. Bu bilinç ile Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi de 
kan bağışına dikkat çekmek ve 
kan toplamaya destek olmak 
için yıllardır gerçekleşen festi-
vallerde kan bağışı kampanyası 
düzenlemekte. Yıllardır kan 
bağışı kampanyası düzen-
leyen Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi, kan bağışının düşük 
olduğu ülkemizde yüzlerce 
veya binlerce insana umut 
olma ve hayat verme hede-
finde.

125 Ünite Kan Bağışı 
Toplandı
Bu hedef ile 42. Güzelyurt 
Portakal Festivali’nde 125 ünite 
kan toplayarak kan bağışına 
destek olan Yakın Doğu Üni-
versitesi Hastanesi standında 
görev alan personel adına 
açıklamada bulunan Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Güzelyurt Dispanseri İdari 
Amiri Mutlu Atasayan kan 
bağışının önemine dikkat çekti.

Mutlu Atasayan: “Yakın 
Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Gerek Sağlık 
Hizmetinde Gerekse 
Sosyal Sorumluluk

Alanında Halka Katkı 
Sağlama Hedefinde.”
Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Güzelyurt Dispanseri 
idari amiri Mutlu Atasayan, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi’nin her zaman gerek 
sağlık hizmetinde gerekse 
sosyal sorumluluk alanında 
halka katkı sağlama hedefinde 
olduğunu belirtti. Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi Güze-
lyurt Dispanseri’nin açıldığı 
yıldan itibaren de Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nin 
Güzelyurt Portakal Festivali’nde 
sağlık sponsoru olduğunu 
belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Güzelyurt Dispanseri 
idari amiri Mutlu Atasayan sö-
zlerine şöyle devam etti: “Yakın 
doğu üniversite hastanesi 
Aralık 2015 tarihinden itibaren 
Güzelyurt Dispanseri olarak 
Güzelyurt kentinde hizmet ver-
meye başladı. Açıldığı tarihten 
itibaren bölgedeki gerek sivil 
toplum örgütleri gerek kamu 
kurumları ve gerekse Güzelyurt 
belediyesi ile sıkı bir iş birliği 
içerisine girdi. Bölgede yapılan 
etkinliklerde gerek sağlık 
hizmeti alanında gerekse so-
syal sorumluluk alanında olsun 
bölge halkına katkı yapmayı 
hep görev saydı. Bu çerçevede 
42. si düzenlenen Güzelyurt 
Portakal Festivali’nde Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi 
her yıl olduğu gibi bu yılda 
sağlık sponsoru oldu. Marka 
olmuş bir festivalde marka olan 
Yakın Doğu Üniversitesi Has-
tanesi olarak sağlık sponsoru 
olmak Yakın Doğu Üniversite 
ailesi olarak bize büyük bir 
onur vermiştir. 10 gün süren 
festival boyunca festivalde 
kurduğumuz standımızda 1000 
kişiye aşkın insana şeker testi 
ve tansiyon ölçümü yapıldı. 
Festival boyunca çıkan sağlık 
vakalarına ambulansımız ve 
sağlık personelimize müdahale 
edildi. Ayrıca en önemlisi toplu-
mumuzda büyük bir sıkıntı olan 
ve ihtiyaç duyulan kan bağışı 
kampanyası gerçekleştirdi. 
125 ünite kan alınarak gerekli 
mercilere teslim edildi.”

İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
Fakültesi Mezunları 
Diplomalarını Aldı
   Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür 
ve Kongre Merkezi-Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Mustafa Kurt, İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 
Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, 
Sivil Savunma Başkanlığı Lefkoşa 
Bölge Amiri Alkan Gedikoğlu, 
öğretim üyeleri, aileler ve mezun-
lar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Mustafa Kurt, Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 
Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu 
birer konuşma yaptı. Törende, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Bölümü’nden 
Uzm. Vasviye Çakırtaş ve Uzm. 
Gözdem İlkay’ın yaptıkları 
müzik dinletisi ile İnşaat Fakül-
tesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Anoosheh Iravaniain’in müzik 
dinletisi büyük beğeni topladı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Dans 
Okulu öğrencilerinin Latin Dans 
gösterisi de izleyenlerden tam not 
aldı.

Fakülte Başarılarından Söz 
Etti…
Mezuniyet töreninin açılış 
konuşmasını yapan Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş, öğrencilere 
diplomalarının gelecek başarıları 
bir anahtar olacağını belirtti.

İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
Fakültesi’nde 41 değişik ülk-
eden gelen 1200’den fazla lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencisi 
bulunduğunu aktaran Prof. Dr. 
Gökçekuş, bölüm birincisinin 
Zimbabve’den, bölüm ikincisi 
ve üçüncüsünün de Filistin’den 
geldiğini söyledi.

Fakültenin akademik başarılar 
ve bilimsel yayınlar ölçütlerine 
göre 2017-2018 akademik yılı için 
“En iyi Fakülte” ödülünü aldığını 
dile getiren Prof. Dr. Gökçekuş, 
“Üniversite Yayın Onur Ödül-
ünü’’ kazanan Prof. Dr. Vahid 
Nourani’ye, “Genç Araştırmacı 
Ödülü”nü alan Dr. Shaban 
Albraka’ya ve fakülte genel 
başarısına katkı koyan hocalarımız 
Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. 

Kabir Sadeghi, Doç. Dr. Rifat 
Reşatoğlu ve Doç. Dr. Fidan 
Aslanova’yı başarılarından dolayı 
tebrik ediyorum” dedi. 

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 
sözlerinin sonunda mezun olan 
öğrencileri kutlayarak gelecek 
hayatlarında ve kariyerlerinizde 
başarılarla iyi şanslar diledi.

Gürkan Yağcıoğlu; 
“Size Verilen Yetki ve 
Sorumlulukları Toplum Adına 
Faydalı Olacak Biçimde 
Kullanmanız Gerektiğini Asla 
Unutmayınız…”
Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu 
da törende yaptığı konuşmada,  
evrensel bir meslek sahibi olacak 
olan mezunlara öğütler verdi.
Yağcıoğlu şunları dile getirdi: 
“Bugün buradan birer inşaat 
mühendisi olarak çıkacaksınız. 
Evrensel bir meslek sahibi olacak 
olan sizlere şunu söylemek isterim 
ki: inşaat mühendisliği mesleğinin 
1. Temel özelliğinin ‘dürüstlük’ 
olduğunu, size verilen yetki ve 
sorumlulukları bu bilinçle toplum 
adına faydalı olacak biçimde 
kullanmanız gerektiğini asla 
unutmayınız. İnşaat mühendisliği 
meslek disiplini altında birçok 
bilim dalı bulundurmamız ve 
binalardan köprülere, yollardan 
barajlara, su kanallarından 
tünellere kadar insanlığın ihti-
yaç duyduğu tüm alanlara 
dokunuyor ve bu yönde hizmet 
veriyor olmamızdır. Bu bağlamda 
inşaat mühendisleri kendilerine 
emanet edilen dünyada can ve 
mal kayıplarının en az düzeyde 
yaşanacağı, ekonomik ama güven-
li yapılar inşa edip; sürdürülebilir 
yaşam kalitesini artırmak amacıyla 
mesleki bir yetkinlik, etik bir 
davranış, geniş bir iş birliği 
içinde olmalıdır. Mesleğimiz 
yanı sıra tecrübe çok önemlidir. 
Dolayısıyla sizlerin bu bilinçle 
hareket etmenizi ve çevrenizde 
tecrübeli meslektaşlarınızla yakın 
ilişkiler içerisinde olmanızı tavsiye 
ederim. Bugün alınacak diploma-
lar sizlere ve tüm insanlığa hayırlı 
olsun.’’

Üniversite Misyonu ve 
Vizyonundan Bahsetti…
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt da yaptığı konuşmada,
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sağlık 
Sponsoru Olduğu 42. Güzelyurt Portakal 
Festivali’nde Yaptığı Kan bağışı Kampanyası 
İle 125 Ünite Kan Toplayarak Yüzlerce İnsanın 
Hayatına Umut Oldu.

YDÜ Hazırlık Okulu, 
Ankarada Temsil Edildi

adımlarını atan arkadaşlarım adına 
siz değerli aile fertlerimize, bizi ilmek 
ilmek işleyen, sorunlarımıza çözüm 
arayan üniversite hocalarımıza 
ve zorlukları birlikte üstlendiğimiz 
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim’’ 
diyerek sözlerine son verdi.

Prof. Dr. Zeynep Onur: “Birer 
Tasarımcı Olarak Uzun ve Sonu 
Olmayan Bir Uğraşa Adaysınız 
Artık…”
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Zeynep Onur da yaptığı 
konuşmasında, Mimarlık 
Fakültesi’nin tüm bölümlerinin, 
günümüzün uygarlık dünyasında 
bilginin sınırlarını geliştirmekte 
öncü bir rol oynamakta olan Yakın 
Doğu Üniversitesinin misyonunu 
benimsediğini belirtti.

Başarılı ve mutlu bir yaşam 
sürdürmek için öğrencilere öner-
iler veren Prof. Dr. Onur, “Burada 
eğitim yaşamınız boyunca size 
verilenlerin daha fazlasını elde 
etmeye, meraklarınızı, ilgilerinizi, 
hayallerinizi, kendinizi keşfetmeye 
birer uyarı olarak düşünün. Bugün 
burada yeni yolculuğunuz başlıyor. 
Umarım yaptığınız işleri başkalarına 
beğendirmek için değil, kendi için 
yapan bir insan olmayı; ‘ kendi gibi 
olmaya çalışmanın cesaretini’ hiç 
yitirmezsiniz. Bu “iyi ki yaşadım” 
gibi bir cümleyi kurabilmenizin 
bir önerisidir. Bu hayatta kalmak 
ile yaşamanın farkıdır. O zaman, 
kimsenin pek farkına varmadığı 
şeylerin farkına varmak olacak 
yaşantınız. Sahici olmanın yolu-
dur bu. Çünkü dünyada hiç kimse 
kendi gibi olmadan sahici olamaz 
ve ölümsüzlüğü hak etmez” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt; 
“Mimarlık Bilim ve Sanatın Bir 
Sentezidir…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt 
ise, Mimarlığın bilim ve sanatın bir 
sentezi olduğunu ifade ederek, bilim-
sel olarak baktığımız zaman beyni-
mizin 2 tarafının çalıştığı tek alanın 
mimarlık olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kurt, “Beynimizin sol 
alanı bilimdir, sağ alanı ise sanattır. 
Mimarlık ikisini de birleştirerek 
bir sentez oluşturup, bilimsel bir 
üretim yapar. Mimarlığı diğer bilim 
dallarından ayıran bir tasarım süre-
cidir. Bilimsel olarak baktığımızda

ilk önce bilgimiz olması gerekiyor. 
Anladığımız bilgiyi uygulamamız 
gerekiyor. Uyguladığımız bilgiyi 
analiz etmemiz gerekiyor, sentez-
leyip tasarım olması gerekiyor. Yani 
üstün düşünme yetilerinin üzerinde 
bir tasarım. O yüzden iyi mimar, iyi 
iç mimar olmak için; bütün üstün 
düşünme yeteneklerini kullanmamız 
gerekiyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesinin 4. 
Nesil bir Üniversite olduğundan 
söz eden Doç. Dr. Kurt, ürettiği 
bilgiyi, araştırmayı kendi ülkesine 
aktaran, üniversite olarak topluma 
hizmet kavramını değiştirip, to-
pluma dönüştürme olgusu üzerinde 
durduklarını anlattı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt Şöyle 
Konuştu; “Üniversitemiz yine 4. 
Sanayi ve eğitim 4.0 prensipleri 
üzerine son zamanlarda eğitim 
süreçlerini devam ettirmektedir. 2018 
yılında 297 2019 yılında ise 312 tane 
etkinliğimiz oldu. Bu şu demektir, 
pazar günleri hariç hemen hemen her 
gün kampüsümüzde bilimsel bir et-
kinlik var. Herhangi bir üniversiteden 
mezun olabilirsiniz ama kendisini 
araştırma ve inovatif bir üniversite 
olarak nitelendiren bu üniversiteden 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun 
olmak aslında sizler için ayrıcalıktır. 
Bunu yıllar sonra anlayacaksınız. 
Bizler bunu görüyoruz zaten’’ diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Dereceye Giren Mezunlara 
Madalya ve Diplomaları Verildi
Konuşmaların ardından dereceye 
giren Mimarlık Fakültesi öğrencilerine 
madalya ve diplomaları Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı 
Dr. Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre 
Bakanı Ünal Üstel ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Mustafa Kurt tarafından takdim 
edildi.

3.Cumhurbaşkanı Eroğlu 
Torununa Diploma Verdi, Genç 
Mimarlar Meslek Yemini Etti…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu 
da Mimarlık Fakültesi İç mimarlık 
bölümünden mezun olan torununa 
diplomasını takdim etti. Ardından 
mezun öğrenciler Mimarlık meslek 
yemini etti ve diploma törenine 
geçildi. Öğrencilere diplomaları 
öğretim üyeleri tarafından sırasıyla 
takdim edildi. Tören mezunların 
keplerini atmasıyla sona erdi.

Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı 
Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Zeynep Onur, Mimarlık Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sema 
Uzunoğlu, bölüm başkanları, öğretim 
elemanları, aileler ve mezunlar katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl 
Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf R. Denktaş ve Tüm şehitlerin 
anısına bir dakikalık saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Törende, Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Kurt, Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep 
Onur, uluslararası mezun öğrenciler 
adına Mustafa Gaber Ahmed ile 
tüm mezun öğrenciler adına Kübra 
Kendir konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Konuşmaların ardından sahnelenen 
Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu 
Öğrencilerinin Latin Dans Gösterisi 
büyük beğeni topladı. İç Mimarlık 
bölümü öğrencilerinden Berkay 
Pekmezci’nin dans gösterisi de 
törene renk kattı.

Kübra Kendir: “Mimarlık 
Mesleğinin Gerekleri ile 
Donatıldık…”
Tüm mezun öğrenciler adına 
konuşmasını gerçekleştiren Kü-
bra Kendir, herkesin farklı bir 
hikayesi olduğunu belirterek, 
mimarlık mesleğinde kazandıkları 
donanımlardan söz etti.

Kendir: “Mimarlık sadece bir bilim 
dalı değildir, mimarlık aynı za-
manda bir yaşam biçimidir. Tutkuyla 
sarıldığımız kalemlerimizle binlerce 
hayata dokunmak, yön vermektir. 
Mimar; fikirleri olan, yeniliklere açık, 
eleştirebilme yeteneğine sahip yetkin 
bir kişidir. Bunun içindir ki çok yönlü 
düşünmeyi ve oldukça geniş bir bilgi 
birikimine sahip olmayı da beraber-
inde getirir. Yakın Doğu Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde aldığım eğitim 
doğrultusunda mesleki donanımları 
kazanmış olduk. Aldığımız eğitim 
ile hayatı başka bir açıdan, imgeler 
penceresinden bakmayı öğrendik. 
Ulusal ve uluslararası oldukça 
önemli bilim adamları ile Yakın Doğu 
bünyesinde tanıştık, onlara sorular 
sorduk ve hayatımıza ışık tutacak 
kıymetli yanıtlar aldık. Bugün ben 
ve arkadaşlarım artık birer mimarız. 
Bugün burada meslek hayatına ilk

MESLEĞE YENİ ATILAN GENÇ 
MİMARLARIN MEZUNİYET 
SEVİNCİ!
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 
Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi İlkokul avlusunda 
büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

VI. Uluslararası Avrasya 
Eğitim Araştırmaları 2019 
Kongresi’nde, Yrd. Doç. Dr. 
Fatma Köprülü, Uzman Seda 
Çakmak ve Uzman Arhun 
Ersoy, “Öğretmen ve Yö-
neticilerin Okulların Örgütlenme 
Düzeyleri Hakkındaki 
Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, 
“Edmodo’nun İkinci Dilde 
Uluslararası Öğrencilerin 
Görüşlerine Göre Kullanımının 
Değerlendirilmesi” ve “İngilizce 
Hazırlık Okulu Yöneticilerinin 
Mobil Cihaz Kullanımına Yönelik 
Görüşleri” konulu sunumları 
yaptılar.

Etkili Bir Okul İkliminin 
Oluşumunda Müdürlere 
Büyük Bir Görev Düşüyor…
Yrd. Doç. Dr. Fatma Köprülü su-
numuna ilişkin şu açıklamalarda 
bulundu; “Bu araştırmanın 
temel amacı öğretmen ve 
yöneticilerin okulların örgü-
tleme düzeyleri hakkındaki 
görüşlerinin değerlendirilmesini 
incelemektir. Bu amaca yönelik 
olarak bütün resmi ve özel kolej 
programı yürüten okulların 10. 
11. ve 12. sınıflarında görevli 
öğretmen ve yöneticilerinin 
görüşleri alınmaya çalışıldı. Bu 
nitel araştırma sonucunda etkili 
bir okul ikliminin oluşumunda 
müdürlere büyük bir görev 
düştüğü sonucuna ulaşıldı. 
Bu nedenle okul müdürler-
inin, okulun hedeflerini iyi 
tanımlayabilmeleri ve okul 
paydaşları arasında ilişkiyi 
dengede tutmaları gerektiği 
söylenebilmektedir. Yapılan 
doğru örgütlemenin öğrencilerin 
akademik başarılarını olumlu 
yönde etkilediği sonucuna 
ulaşıldı.

İkinci Dil Öğreniminde Yeni 
Teknolojik Cihazların ve 
Uygulamaların Kullanılması 
Olumlu Etki Yapıyor…
Uzman Seda Çakmak ise 
sunuma ilişkin, “Teknolojideki 
hızlı gelişmeleri takip edebilmek 
için ikinci dil öğrenme 
sürecine yeni teknolojik 
cihazlar ve uygulamalar 
entegre edilmiştir. Bu yeni nesil 
öğrencilere dijital okuryazar 
denildiğinden, öğrencilerin 
ikinci dil öğrenmeye yönelik 
motivasyonlarını artırmaya 
yardımcı olur. İngilizce hazırlık 
okulları modern teknolojik 
cihazları ve uygulamaları 
öğretim sürecine entegre

ederek, öğrenciler için öğrenme 
ortamını daha kolay hale get-
irdiler. Böylece, Edmodo gibi bir 
çevrimiçi uygulama,
İngilizce öğretmenleri tarafından 
ikinci dil sürecinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 
Araştırma sonuçlarına göre, 
ikinci dil öğreniminde yeni 
teknolojik cihazların ve 
uygulamaların, öğretmenleri 
hem öğretme hem de öğrenme 
sürecinde yeni öğretim 
yöntemleri ortaya çıkarmaya 
teşvik ettiği görülmüştür. 
Ayrıca, Edmodo’nun ikinci dil 
öğreniminde kullanımı önemli 
etkiler yarattı. Buna ek olarak, 
çalışmaya katılan öğrenciler, 
istedikleri zaman ders 
içeriğine erişebilmenin kolay 
olmasından dolayı öğrenirken 
eğlenebileceklerini iddia 
etmişlerdir. Ayrıca, elde edilen 
sonuçlar ikinci bir dil olarak 
İngilizce öğrenirken Edmodo’yu 
kullanma faktörünün son 
derece olumlu olduğunu 
ortaya koymuştur. Edmodo’yu 
kullanmanın bir diğer güçlü yanı 
ise, öğrencilerin öğretmenleri 
ile aynı ortamda olmaktan 
ve özellikle öğretmenleriyle 
beraber akademik yazı da 
yazmaya çalıştıklarından dolayı 
son derece mutlu olduklarını 
vurgulamalarıdır” dedi.

Mobil Cihaz Kullanımı 
Akademik Başarıyı Artırıyor…
Yrd. Doç. Dr. Fatoş Köprülü, 
Uzm. Seda Çakmak ve 
Uzm. Arhun Ersoy ise ortak 
hazırladıkları makaleye ilişkin 
şu açıklamalarda bulundular; 
“Teknoloji her alanda değişim 
yarattığı gibi eğitim alanında 
da değişikliklerin yaşanmasına 
etken olmuştur. Özellikle mobil 
öğrenim araçlarının öğrenmeyi 
her zaman ve her yerde 
mümkün kılmasını sağlayan 
etkili bir öğrenim ve öğretim 
modeli olarak tanımlamak 
mümkündür. Gerçekleştirilen 
çalışmanın amacı, İngilizce 
hazırlık okulu yöneticilerinin 
mobil cihaz kullanımına yönelik 
görüşlerini ortaya koymaktır. 
Araştırmada elde edilen sonuç 
ise hem öğrencilerin hem 
de öğretmenlerin basılı ders 
kitapları ile mobil cihazların 
yalnızca sınıf içerisinde değil 
sınıf dışında da kullanılmasının 
akademik başarıyı artırdığını 
ortaya koymuştur.”

Ankara Üniversitesi ile EJER dergisinin birlikte 
düzenlediği VI. Uluslararası Avrasya Eğitim 
Araştırmaları 2019 Kongresi’nde, Yakın Doğu 
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu öğretim 
görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Fatma Köprülü, 
Uzman Seda Çakmak ve Uzman Arhun Ersoy 
makale sundular.

gazete.neu.edu.tr
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Doç. Dr. Mustafa 
Yeniasır ve Doç. Dr. 
Burak Gökbulut’a 
Önemli Davet

Kıbrıs Türk Kültüründe İçecekler 
ve Sosyo Kültürel İşlevleri 
Hakkında Bildiri Hazırlandı
Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 
Bölümü Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. 
Burak Gökbulut, DAÜ’de düzenlenen 10. 
Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’nde 
bildiri sundu.

İletişim Fakültesi 
Mezunları Diplomalarını Aldı

yaşamlarında gerçek başarı için doğru 
yoldan şaşmamaları, etik davranış 
kalıplarını benimsemeleri, objektifliği 
elden bırakmamaları ve her daim çok 
çalışmalarıdır. Yolunuz açık, şansınız 
bol, ufkunuz geniş, başarılarınız daim 
olsun” dedi.

Doç. Dr. Fevzi Kasap; “İnsan Hakları 
ve Etik İlkeleri Benimseyin…”
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fevzi Kasap 
da yaptığı konuşmada, mezun olan 
meslektaşlarını tebrik ederek, her 
yerde ve her koşulda üniversiteleri ile 
bağlarını koparmamaları gerektiğini 
belirti. Hangi sektörde yer alırlarsa 
alsınlar mezunların insan hakları ve 
etik ilkeleri benimsemeleri gerektiğini 
belirterek tüm mezunların başarılı 
olmasını diledi.

Doç. Dr. Tüzünkan: “İletişim 
Fakültesi Öğrencilerimizi, 
Geleceğin İletişim Dünyasının En 
İyileri Arasında Yer Almaları İçin 
Hazırlıyor…”
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mu-
rat Tüzünkan da törende yaptığı 
konuşmada,  İletişim Fakültesi’nin 
uluslararası bir bilim platformu olan 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde, evrensel 
değerler ışığında bilime, teknolojiye 
dayalı, uluslararası standartlarda bir 
eğitim öğretim programı uyguladığını 
söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Fakültemiz, 
kuram ve uygulamayı bir arada sunan 
eğitim anlayışı, televizyon, radyo ve 
animasyon stüdyoları ile temel tasarım 
atölyeleriyle iletişim eğitiminde fark 
yaratarak öğrencilerimizi, geleceğin 
iletişim dünyasının en iyileri arasında 
yer almaları için hazırlıyor. Öğrencilere 
geleneksel bilgi tabanlı bir eğitimin 
yanı sıra ekip çalışması yürütebilmek, 
yaratıcılığı ve kendini keşfedebilmek 
için de donanım sağlayan bir eğitim 
vererek, gazetecileri, sinemacıları, 
televizyoncuları, akademisyenlerini 
topluma kazandırıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi 4. Nesil 
Üniversite Modelini Uyguluyor…
Her yıl kendini geliştirerek büyümeye 
devam eden Yakın Doğu Üniversitenin, 
sanayi ve topluma dönük bilimsel 
katkılarını artırarak, toplum için bilim 
üretmek, çalışmalarını toplumun 
diğer kesimlerine yayarak, projelerini 
topluma katkı sağlayacak şekilde 
geliştirme hedefiyle 4. Nesil Üniversite 
Modelini uygulamaya geçirdiğini

anlatan Doç. Dr. Tüzünkan, bilimsel 
alanda yetkin, araştıran, sorgulayan, 
yorumlayan, etik değerlere bağlı, 
çağdaş genç bilim insanlarının 
yetiştirilmesi için her türlü yeniliği sak-
layarak uygulamaya koymaya devam 
edeceklerini söyledi. 

Mezuniyetler Bir Sonun Değil Yeni 
Bir Yaşamın Başlangıcı…
Mezun öğrencilere de seslenen Tüzün-
kan, mezuniyetlerin bir sonun değil 
yeni bir yaşamın başlangıcı olduğunu 
ifade ederek, “Yakın Doğu Üniversitesi 
imkanlarıyla, teknolojiye dayalı yüksek 
olanaklar içinde, çağdaş ve doğru 
bilgilerle donattı. Edindiğiniz bilgilerle 
ufkunuzu geniş tutun, hayat boyu 
öğrenmeye devam edin, bilgilerinizi ta-
zeleyin ve hedefiniz daima tüm dünya 
olsun. Kuşkusuz ki Yakındoğu eğitim 
felsefesi ve kültürüyle yetişmiş olan 
sizler, yaşamınız boyunca daima hak, 
hukuk ve etik değerlerden yana olacak; 
basmakalıp ve ezberci bir anlayışla 
süregelmiş her türlü köhne düşünceyi 
tersine çevirebilme dirayetini göster-
eceksiniz. Başarılarınızın sizden sonra 
mezun olacak öğrencilerimize ilham 
olması dileğiyle” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Dereceye Girenlere Madalya ve 
Diplomaları Takdim Edildi…
Konuşmaların ardından fakültede 
dereceye giren öğrencilere diploma 
ve madalyaları Yakın Doğu Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Tüzünkan tarafından takdim edildi.
Daha sonra diploma törenine geçildi. 
Öğrencilerin kep atmasıyla sona eren 
mezuniyet töreninin ardında mezun 
öğrencilerin proje gösterimleri ile 
sergisinin açılışı yapıldı.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, 
fakülte dekanları, enstitü müdürleri, 
öğretim elemanları, aileler ve mezun 
öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan Tören’de 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Tüzünkan, Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Nuran 
Öze, fakülte birincisi Batu Özsusuzlu 
ile yabancı öğrenciler adına Tapiwa 
Svanda birer konuşma yaptı. İletişim 
Fakültesi öğrencisi Ali Cem Gül’ün 
törende yaptığı müzik dinletisi ise sa-
lonu dolduranlar tarafından beğeniyle 
izlendi.

Batu Özsusuzlu; “Asla 
Gelmeyecekmiş Gibi 
Düşündüğümüz Bir Yolculuğa Nokta 
Koymak İçin Buradayız…”
Mezunlar adına konuşmasını 
gerçekleştiren fakülte birincisi Batu 
Özsusuzlu; “Dört yıldır sonu asla 
gelmeyecekmiş gibi düşündüğümüz 
bir yolculuğa daha nokta koymak 
için buradayız. Üniversite hayatıma 
başlarken;  buradan mezun olmak 
aklımın ucundan bile geçmezdi. 
Hatta Görsel İletişim ve Tasarım 
Bölümü hakkında bir fikrim de yoktu. 
Duyanların çok şaşırdığı bir daldan Diş 
Hekimliği Fakültesi’nden buraya geçiş 
yaptım. Bugün yolumu bulabilmeyi, bu 
noktada durabilmeyi, diş hekimliğinde 
geçirmiş olduğum sürece borçluyum 
ve her koşulda desteğini benden 
esirgemeyen aileme, dostlarıma ve 
hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

Tapiwa Svanda; “Gazetecilik 
Mesleğinin Gerektirdiği İlkelere 
Bağlı Kalarak Üniversitemi En İyi 
Şekilde Temsil Edeceğim…”
Yabancı mezun öğrenciler adına 
konuşan fakülte üçüncüsü Gazetecilik 
Bölümü mezunu Tapiwa Svanda ise 
konuşmasında, tüm fakülte hocalarına 
teşekkür ederek, gazetecilik mesleğinin 
gerektirdiği ilkelere bağlı kalarak aldığı 
eğitimle mezun olduğu üniversiteyi en 
iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze; “Gerçek
Başarı İçin Doğru Yoldan 
Şaşmayın…”
Mezuniyet törenin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze ise mezun 
öğrencilere öğütte bulunarak “Kend-
ilerine öğüdüm, bundan sonraki

Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. 
Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. 
Burak Gökbulut, Birleşik Krallık 
merkezli uluslararası yayınevi 
Taylor & Francis tarafından 
yayınlanan ve Web of Science 
ile Scopus gibi indekslerce 
taranan “Journal of Human 
Behavior in the Social Environ-
ment” isimli dergide makale 
yayınlamak için davet aldılar.

Atatürk Eğitim Fakültesi, 
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 
öğretim üyeleri Doç. Dr. 
Mustafa Yeniasır ve Doç Dr. 
Burak Gökbulut’un göndermiş 
oldukları özet  “Journal of 
Human Behavior in the Social 
Environment” dergisinin editör-
lerince takdir görmüş ve

Birçok farklı ülkeden çok 
sayıda bilim insanının katıldığı 
sempozyuma, Yakın Doğu 
Üniversitesi öğretim üyeleri 
“Zivaniya’dan Kahveye Kıbrıs 
Türk Kültüründe İçecekler ve 
Sosyo-Kültürel İşlevleri isimli 
bildiriyi sundular. Sunulan 
bildiride, Kıbrıs Türk kültüründe 
tüketilen içeceklerin, halk 
arasında nasıl yorumlandığı ve 
söz konusu içeceklerin sosyal 
ilişkileri nasıl etkilediği ortaya 
kondu. 

“Kıbrıs Türk 
Kültüründe İçecekler 
Sosyal Hayat Açısından 
Son Derece Önemli Bir 
İşlevi Yerine Getiriyor”
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır 
ile Doç. Dr. Burak Gökbulut 
yaptıkları ortak açıklamada; 
“Kıbrıs Türk kültüründe 
içeceklerin sosyal hayat 
açısından son derece önemli 
bir işlevi yerine getirdikleri, 
farklı sosyal ortamlarda, 

yazarlar bu konuda 
çıkarılacak özel sayıda makale 
yayınlamaları için davet 
edildiler.

Yazarların, bu yılın sonuna 
doğru yayınlanacak olan 
dergide, Türk edebiyatının 
ilk metinlerinden, günümüz 
modern Türk romanına 
uzayan çizgi üzerinde erkeğin 
ve kadının toplumsal yapı 
içerisindeki algılanışını sosyo-
kültürel işlevleriyle birlikte 
ortaya koymaya çalışacaklar. 
Yazarların çalışmada ayrıca 
destanlardan modern romana 
uzayan değişim sürecinde 
Türk erkeğinin bazı konulardaki 
farklılıklarının da boyutunu 
değerlendirecekleri belirtildi.

orada bulunan kişilere göre 
farklı içecekler tüketildiği 
görüldüğünü aktardı. 
Çalışmada, Kıbrıs Türkleri 
arasında içecek kültürünün 
oluşmasında ada coğrafyasına 
bağlı olarak yetiştirilen ürün-
lerin önemli bir rol oynadığı, 
bunun yanında Anadolu’dan 
getirilen birtakım içeceklerin 
ve Kıbrıs Rumlarıyla yapılan 
kültürel alışverişlerin büyük bir 
rolü olduğu ortaya kondu.

Kıbrıs Türk kültüründe 
sosyal hayatın önemli bir 
parçası konumunda bulunan 
bazı içeceklerin halk tarafından 
adaya özgü olarak kabul edip 
sahiplenildiği, bazılarının ise 
günümüzde popüler kültürün 
etkisiyle unutulmaya yüz 
tutulduğu vurgulandı. Söz ko-
nusu içeceklerin kaybolmaması 
ve yaşatılması için özellikle 
gelecek kuşakların bu konuda 
bilgilendirilmesinin son derece 
büyük önem arz ettiği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar 
Dönemi mezuniyet töreni İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirildi.

Uluslararası Uygur 
Araştırmaları Dergisinde 
Hakemlik Yaptı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi tarafından Haz-
iran ve Aralık aylarında 
yılda iki sayı olmak üzere 
yayımlanan ve Arastir-
max, Erihplus, Asos, 
Info Base Index, MIAR, 
Sparch Indexing, MLA, 
I2OR, Türk Eğitim İndeksi, 
Ideal Online, Sobiad gibi 
uluslararası veri tabanları 
ve indeksler tarafından 
taranan Uluslararası 
Uygur Araştırmaları der-
gisinin kütüphanelere ve 
uluslararası indeks

Konuya ilişkin açıklamada 
bulunan Doç. Dr. Mustafa 
Yeniasır, ASOS JOURNAL 
(The Journal of Academic 
Social Science), sosyal 
bilimlerin her alanından 
yazı yayınlayan ve SOBIAD, 
ASOS, DRJI (Directory of 
Research Journals Indexing) 
Akademik Dizin (Akademik 
Türk Dergileri İndeksi), ICI 
(Indian Citation Index) CIT-
EFACTOR (Academic Sci-
entific Journals), TEİ ( Türk 
Eğitim İndeksi ) gibi indek-
slerce taranan uluslararası 
bir dergidir dedi.

Doç. Dr. Yeniasır 
açıklamasının devamında

kurumlarına gönderildiği 
belirtildi. Doç Dr. Burak 
Gökbulut açıklamasında, 
“Uygur Türklerinin kültürel 
zenginliklerini bilimsel 
ölçütler içerisinde ortaya 
koymak ve Uygurlarla 
ilgili uluslararası düzeyde 
yapılan bilimsel çalışmaları 
kamuoyuna duyurmak 
adına çok önemli bir işlevi 
yerine getiren dergide diğer 
Türk boyları (Kazak, Kırgız, 
Özbek vb.) ile ilgili bilimsel 
makaleler, derlemeler, kitap 
tanıtım yazıları ve aktarmalar 
da yayınlanıyor” dedi.

şunları söyledi; “Avrasya 
Uluslararası Araştırmalar 
Dergisi ise akademik, bilim-
sel ve araştırmaya dayalı 
makalelerin yayımlandığı 
bir dergidir. Mayıs ve Kasım 
aylarında olmak üzere yılda 
en az iki sayı düzenli olarak 
yayımlanmaktadır. Bu iki 
sayının yanında sahalarında 
kendini ispatlamış bilim 
adamlarının çıkarmak 
istediği özel sayılara da yer 
verilmektedir. Türk Dilleri ve 
Edebiyatları, Ortadoğu, Orta 
Asya ve Avrupa Dil, Kültür, 
Edebiyat, Tarih, Antropoloji, 
Halkbilim gibi konularda 
araştırmaya ve incelem-
eye dayalı makale kabul 
eden Avrasya Uluslararası 
Araştırmalar Dergisi, Tubitak 
(Ulakbim), Akademia Sosyal 
Bilimler İndeksi , Araştırmax 
Bilimsel Yayın İndeksi, Türk 
Eğitim İndeksi, Akademik 
Dizin, Akademik Türk Der-
gileri İndeksi, İdeal Online, 
Directory Of Research 
Journals Indexing gibi ulusal 
ve uluslararası indekslerce 
taranmaktadır.”

Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğretim Üyesinden Dergi 
Hakemliği

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre, İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi ve Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
desteği ile bir aylık 
hızlandırılmış kıraat eğitimi 
almak üzere otuzun üzerinde 
öğrencinin İstanbul’a eğitime 
gönderildi.

“Öğrencilerin Oralarda 
Üretilen Bilimsel Bilgiden 
İstifade Etmelerini 
İstiyoruz…”
Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Mahfuz Söyle-
mez, öğrencileri değişik 
bölgelere göndererek bir 
taraftan paydaşlarının onları 
tanımalarını, diğer taraftan da 
onların oralarda üretilen bilim-
sel bilgiden istifade etmelerini 
istediklerini söyledi.

Yaz programı ile ilgili 
olarak düzenledikleri 
eğitim programları ile il-
gili bilgiler veren Prof. Dr. 
Söylemez, “Geçen yıl yaz 
döneminde hazırlık sınıfını 
bitiren öğrencilerin tamamını 
İstanbul’a götürerek burada 
bir aylık hızlandırılmış Arapça 
kursuna tabi tuttuk. Bu sene 
ise Arapça hazırlığı bitiren 
öğrencilerle geçen yıl mezun-
lardan isteyenleri Mekke’ye 
gönderdik. Bu seyahatte 
öğrenciler hızlandırılmış bir 
aylık dil eğitiminin yanı sıra 
kutsal mekânları ziyaret ederek 
aynı zamanda umre ibadeti 
yapıp Kıbrıs’a döndü. Ayrıca, 
bir grup öğrenci de bir aylık 
hızlandırılmış Arapça eğitimi 
almak üzere Samsun’a, bir grup 
öğrencinin ise Atatürk Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi’ne 
gönderildi.

Prof. Dr. Söylemez şöyle 
konuştu: “Buradaki 
amaçlarımızdan biri de 
KKTC’nin en büyük üniversite-
si olan Yakın Doğu Üniversitesi 
ve onun ayrılmaz parçası olan 
İlahiyat Fakültesi, öğrencilerini 
ve burada üretilen bilimsel 
bilginin seviyesini göstermel-
erini istiyoruz. Misafir olarak 
bulundukları kurumlardan on-
larla ilgili hep övgüler alıyoruz. 
Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. 
Bu vesileyle sizin aracılığınızla 
bize destek olan Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Metin 
Yılmaz ve İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden Prof. Dr. Musta-
fa Ağırman ve bize destek 
veren her bir paydaşımıza 
şükranlarımı sunuyorum.”

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ 
DR. BURAK GÖKBULUT, SOSYAL BİLİMLER 
ALANINDA ÖNEMLİ BİR YERİ OLAN ULUSLARARASI 
UYGUR ARAŞTIRMALARI DERGİSİNDE HAKEMLİK 
YAPTI.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. 
Mustafa Yeniasır Sosyal Bilimler alanında önemli 
bir yeri olan ASOS Journal, Avrasya Uluslararası 
Araştırmalar ve Uluslararası Uygur Araştırmaları 
dergilerinde hakemlik yaptı.

İlahiyat Fakültesi Öğrencileri 
Kıraat Eğitimi İçin İstanbul’a Gitti
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yaz dönemi eğitimleri kapsamında bir 
aylık hızlandırılmış kıraat eğitimi almak üzere öğrencilerini İstanbul’a gönderdi.



12 spor
26 TEMMUZ CUMA 2019

DOĞUKAN ULAÇ’IN HEDEFİ 
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NİN UZUN MESAFE YÜZÜCÜSÜ OLAN “DÜNYA’NIN EN İYİ AÇIK 
SU YÜZME ORGANİZASYONU” OLARAK DA KABUL EDİLEN BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME 
YARIŞI’NDA GEÇEN YIL ŞAMPİYON OLAN DOĞUKAN ULAÇ, BU YIL 31’İNCİSİ DÜZENLENEN 

YARIŞMADA YİNE ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR.

Doğukan Ulaç ve Antrenörü Mehmet 
Gürcenk’e başarılar diledi. 

Doğukan Ulaç’ın 2018 yılında Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda İstanbul 
Boğazı’nı 46 dakika 58 saniyede 
yüzerek erkekler genel klasmanda 
birinci geldiğini anımsatan Doç. Dr. 
Atamtürk, bu başarı ile Ulaç’ın hem 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni hem de 
ülkemizi temsili adına büyük bir gurur 
yaşattığını söyledi.

Boğaziçi’ni yüzerek geçmenin pek 
çok kişinin hayalini süslediğini ancak 
hiç de kolay bir iş olmadığını ifade 
eden Doç. Dr. Hakan Atamtürk, 
“Dünyanın en iyi açık su yüzme 
organizasyonu olarak gösterilen ve 
binlerce yüzücünün yer aldığı etkin-
likte, Kıbrıslı bir Türk olarak yer alıp 
başarıya ulaşmak mutluluk verici. 
Sporcumuz, aötrenörü Mehmet Gür-
cenk ile birlikte yıl boyunca sıkı bir 
şekilde antrenmanlarını yaparak bu 
yıl ki yarışa hazırlandılar. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin yüzme branşında 
önemli başarılara imza attığını bir kez 
daha gösterileceğinden eminiz. Spor-
cumuza ve antrenörümüze başarılar 
dileriz” diye konuştu.

Yüzücü Doğukan Ulaç’ın, 21 Tem-
muz 2019 Pazar günü düzenlenecek 
olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’na katılacağı bildirildi. 2018 
yılında katıldığı yarışmada Genel Klas-
man Şampiyonu olan Ulaç, yeniden 
şampiyonluk için kulaç atacak.

Açık Su yüzücüsü Marcos Diaz ile 
Kulaç Atacak…
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 
Temmuz Pazar günü Cemil Topuzlu 
parkında start alacak ve 59 ülkeden 
2400 yüzücüyü buluşturacak. 
Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye 6.5 kilome-
tre yüzülecek yarışta bu yıl Dominikli 
yüzücü Marcos Diaz da misafir olarak 
yer alacak.

Her yıl yarışma öncesinde yapılan 
Show Swim’e Doğukan Ulaç da davet 
edildi. 20 Temmuz Cumartesi günü 
yapılacak Show Swim’de Ulaç, Açık 
Su Yüzücüsü Marcos Diaz ile birlikte 
boğazın sularını kulaçlayacak.

Doç. Dr. Atamtürk: “Sporcumuzu 
Gönülden Destekliyoruz…”
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk 
de, adadan 20 Temmuz Cumartesi 
sabahı ayrılacak olan sporcuları

TENİS ŞAMPİYONASINA 
KATILIYORLAR

2018-2019 Sezonu’nda KKTC 
Üniversiteler Arası Tenis Kadınlar 
Şampiyonu olan Yakın Doğu 
Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, 
2019 Avrupa Üniversiteler Tenis 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil 
ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis 
Takımı, 20-28 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında Avrupa Üniversite Sporları 
Birliği’nin (EUSA) düzenleyeceği 2019 
Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’na 
katılacak.

Bu yıl Karadağ-Montenegro’nun başkenti 
Podgorica’da düzenlenecek olan Tenis 
Şampiyonası’nda 16 ülkenin şampiyon 
üniversiteleri mücadele edecek. Yakın 
Doğu Üniversitesi kafilesi 20 Temmuz Cu-
martesi günü adadan ayrılarak Karadağ’a 
gitti.


