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10 sanatçının toplamda 26 eserinden oluşan 
Arnavutluk Sanatçıları Sergisi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından 
açıldı.

YDÜ Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem 
Mullaaziz, cilt gençleştirme yöntemi olan 
somon DNA tedavisi hakkında bilgi verdi.

Daha önce turnuva yönetim heyetine seçilen ve RoboCup küçük ölçekli 
robot ligi organizasyon komitesi başkanlığı yapan Yakın Doğu 
Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç, RoboCup Dünya 
Robotik Futbol Federasyonu Yönetici Komitesine seçildi.2 119
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Arnavutluk Sanatçıları 
Sergisi Açıldı

Somon DNA Tedavisi ile
Cildiniz Gençleşiyor!

Yönetici Komitesine Seçilen
İlk Türk Üye Oldu!

spor satır başlıkları

73 ŞAMPİYONLUK 
ELDE ETTİK!

2018-2019 SEZONUNDA

Sportif alanda gerçekleştirdiği örnek atılımlarla ada sporunun uluslararası arenaya 
taşınmasına öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılında bugüne 
kadar tamamlanan şampiyonlarda futbol hariç diğer tüm dallarda 1615 lisanslı sporcu 
ile tüm branşlarda toplam 73 şampiyonluk elde etti.

BİLİM SOSYAL 
MEDYADA!

ULUSLARARASI 
KALİTE 
STANDARTLARINA
UYGUNLUĞU 
BİR KEZ DAHA 
TESCİLLENDİ

YAKIN DOĞU 
ÜNİVERSİTESİNDE 
SEMİNER VERDİ

Yakın Doğu Üniversitesi 
akademik araştırmalara 
erişim kolaylığı sağlamak 
ve araştırmacılar arasındaki 
işbirliğine olanak sağlamak 
amacıyla Bilim Ağı – Near 
East Scientists on Social 
Media facebook ve ins-
tagram (NeuSciSocMed) 
sayfasını hayata geçirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
İngilizce Hazırlık Okulu, 
altıncı kez Pearson 
Edexcel Akreditasyon 
denetlemesini 
başarıyla geçerek verdiği 
eğitimin uluslararası kalite 
standartlarına uygunluğunu 
bir kez daha tescilledi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi 
(DESAM)’nin düzenlediği 
periyodik konfreranslar 
dizisi kapsamında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Fizik 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. 
Kerem Cankoçak, “CERN 
deneylerinde neler 
oluyor? LHC-CERN 
Deneylerinde Standart 
Model Ötesi Fizik 
Araştırmaları” başlıklı 
seminer verdi.

Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi
İlk Mezunlarını Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi kulüpleri 
atletizm, basketbol, voleybol, 
hentbol, bisiklet, satranç, tenis, 
yüzme ve güreş gibi branşlarda 
hem kadınlar hem de erkeklerde 
53 şampiyonluk kazandı. Yakın 
Doğu Koleji ile İlkokulu da farklı 
branşlarda 20 şampiyonluğa imza 
attı.

Toplam 73 şampiyonluk kazanılan 
sezonda, Yakın Doğu Üniversitesi 
yüzücüleri 35 KKTC Rekoru, 136 
Yaş Rekoruna imza attı. Atletizm 
gulle ve disk atmada da rekorlar 
elde edildi.

100’den Fazla Yüzme Rekoru…
Yüzmede 2018-2019 sezonunda 
Yıldızlar, Küçükler ve Büyükler 
kategorilerinde hem kızlarda 
hem de erkeklerde tüm katego-
rilerde şampiyon olan Yakın Doğu 
Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Ferdi 
Yüzme Şampiyonası’nda 66’sı 
altın toplam 133 madalya ile açık

Turnuvası Şampiyonu Rauf Raif 
Denktaş Federasyon Kupası 
Şampiyonluğunu aldı. Masa Tenisi 
Bayanda Süper Kupa şampiyonu 
Federasyon Kupası ikinci, Satran-
çta yaş birincilikleri Şampiyonu 
ile güreşte Şilt Şampiyonu oldu. 
Atletizm de ise erkek ve bay-
anlarda lig şampiyonluğunu, 
üniversitelerarası atletizm 
oyunlarında da erkeklerde 
şampiyonluğu göğüsledi.

Basketbol ve Hentbolda Kupaları 
Topladı…
Yakın Doğu Üniversitesi Hent-
bol Büyük Bayan Takımı Lig 
Şampiyonu, Federasyon Kupası 
şampiyonu, Süper Kupada 
ikincilik kupalarını topladı. Bas-
ketbol U14-U16-U18 Erkek Lig 
Şampiyonluğu, Basketbol Büyük 
Bayanlarda Cumhurbaşkanlığı 
Kupası ve Lig İkinciliği, Basket-
bol Büyük Erkeklerde ise Lig 
Şampiyonluğu, Federasyon

Kupası, Cumhuriyet Kupası ve 
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 
ikincilik kupasını aldı.

“Günübirlik Başarılar Kazanmak 
Değil, Devamlılığı Yaşatmak 
Önemli…”
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Doç. Dr. Hakan Atamtürk, 
bu yıl gerek okul gerekse 
kulüp müsabakalarında bir-
çok başarılara imza attıklarını 
vurguladı. Doç. Dr. Atamtürk, 
“Gerek sporcularımız gerekse 
eğitmenlerimizin fedakarlıkları ve 
özverili çalışmaları ile başarı yol-
unda ilerledik. Günübirlik başarılar 
kazanmak değil, bu başarıların 
devamlılığını yaşatmak, yet-
enekli gençlere kendilerini diğer 
arkadaşlarla yarışıp görme 
fırsatını vermek, insanların üzerine 
karakteristik özellikler koymak 
istiyoruz” dedi.

farkla zirvede yer aldı. Cumhuri-
yet Kupası, Yıldızlar ve Gençler 
Yüzme Şampiyonası’nda küçük 
kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız 
erkek, genç kız ve erkek katego-
rilerinde şampiyon oldu. Yüzme 
büyük kız ve büyük erkeklerde 
de şampiyonluğu göğüsleyen 
Yakın Doğu Üniversitesi 35 KKTC 
rekoru, 136 Yaş rekoruna adını 
yazdırdı. Yakın Doğu Koleji, Or-
taokulu ve İlkokulu da yüzme kız 
ve erkeklerde şampiyonlukların 
sahibi oldu.

Voleybol, Badminton ve Masa 
Tenisinde Şampiyonluklar 
Kazanıldı…
Badminton U11 Erkek, U15 Kız 
Yıldız Kız, Genç Kız, Genç Erkek’te 
Badminton Şampiyonaları ile 
KKTC Şampiyonlukları alan Yakın 
Doğu Üniversitesi, Voleybol 
Büyük erkeklerde 18. Levent 
Soykut Anı Turnuvası Şampiyonu, 
10. Metin Gardiyanoğlu Anı

Ülkemizin ilk ve tek çocuk 
üniversitesi olan Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi 2018-2019 
eğitim-öğretim yılı yaza dönemi 
öğrencileri düzenlenen törenle 
diplomalarını alarak mezun oldu.

Törene; Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in 
eşi Özay Günsel, Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkanı Anna Günsel, 
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, 
Yakın Doğu Üniversitesi rektör 
yardımcıları, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ile velileri katıldı. 8
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Arnavutluk 
Sanatçıları 

Sergisi Açıldı

     Arnavutluktan 10 sanatçının Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 26 
eserden oluşan ‘Arnavutluk Sanatçıları Sergisi’ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu tarafından açıldı.

Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi 
Sergi Salonu’nda 
yer alan serginin 
açılışına, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Dr. Suat Günsel, Ulusal 
birlik Partisi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Savaşan, 
rektör yardımcıları, öğretim 
elemanları, sanatçılar ile davetli 
misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Arnavutluk sanatçıları adına 
Parid Dule ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Faiz Sucuoğlu birer konuşma 
yaptılar.

Sanat, Toplumların Sadece 
Bir Yansıması Değil Aynı 
Zamanda Kendilerini 
Sorgulamalarına da Olanak 
Sağlıyor…
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
toplumların her zaman bir 
yansıması olan sanatın, 
modernizmin oluşumuyla 
beraber, toplumların sadece bir 
yansıması değil aynı zamanda 
kendilerini sorgulamalarına da 
olanak sağladığını dile getirdi.

Modern Sanat Müzeleri’nin, es-
tetik olarak nelerin sanat sayılıp 
sayılamayacağını belirlediğini 
ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’

ulaşması adına ülkemizde 
belki de dünyada bir ilki 
gerçekleştiriyoruz. Yakın 
Doğulu araştırmacıların ürettiği 
araştırma sonuçlarını daha geniş 
kitlelere duyurmak için Yakın 
Doğu Üniversitesi Bilim Ağı – 
Near East Scientists on Social 
Media (NeuSciSocMed) face-
book ve instagram üzerinden 
yayına başlamış bulunmaktadır. 
Bilim Ağı, Yakın Doğu adresli 
yayınlara erişim kolaylığını 
sağlayacak ve araştırmacılar 
arasında işbirliğini arttıracak 
akademik bir sosyal ağ olacak. 
Bununla birlikte akademisy-
enlerin alanlarıyla ilgili en son 
bilimsel yayınlardan haberdar 
olmalarını aynı konu üzer-
inde çalışan akademisyenlerin 
iletişim kurarak çalışmalarını 
zenginleştirmelerine ve 
araştırma sorunlarına çözüm 
bulabilmelerine olanak 
sağlayacak” dedi.

Kıbrıs’ta Bulunmaktan 
Mutluluk Duydular…
Arnavutluk sanatçıları adına 
konuşan Parid Dule da “Bu 
sergiyi gerçekleştirdiğimiz için 
ve şu an bizimle paylaştığınız 
için şükranlarımızı sunmak 
isterim. İlk defa Kıbrıs’a 
geliyoruz, burada olmaktan 
ve izlerimizi bırakmaktan 
çok mutluyuz. Bu yüzden 
bunu hiç unutmayacağız. Bizi 
buraya davet ettiğiniz, ilginiz 
ve misafirperverliğiniz için 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Sucuoğlu: “Yakın 
Doğu Üniversitesi KKTC 
Adına Dünyaya Açılan

Adımlar Atıyor…”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
bugüne kadar yaklaşık 15 
serginin açılışına katıldığını ser-
gilerin 90’ıncısına katılmanın 
ayrı bir heyecanı içerisinde 
olduğunu vurgulayarak 
burada bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade etti. 

Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin sanat anlamında 
iddialı bir yola çıktığını ve 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
sanat alanında da adından 
söz ettireceğini belirten 
Bakan Sucuoğlu,“Buraya 
gelen sanatçıların KKTC’yi 
tanıma, Kıbrıslı Türkler ile 
buluşma fırsatı bulduklarını, 
kendi ülkelerine döndükler-
inde dünyada bir Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti olduğunu, 
Kıbrıs Türk Halkının varlığını 
ve Yakın Doğu Üniversitesini 
anlatıyorlar. Sanatçıların bu 
bağlamda olumlu fikir beyan 
etmeleri bana göre ağızdan 
ağıza yapılan en etkili reklam 
şeklidir. Bu anlamda müzede 
sergilenen resimlerin ötesinde 
bu süreç Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin anlatılması 
ve tanıtılmasında büyük katkı 
sağlıyor. Bu konuda Yakın 
Doğu Üniversitesi fazlasıyla 
üzerine düşen görevi yapıyor. 
Hedeflenen 20 bin eser için 
önümüzde daha uzun bir süreç 
var, inşallah gelecek olan 
sanatçılarla birlikte bu tanıtım 
ağı da giderek genişleyecek” 
şeklinde konuştu.

nin de farklı ülkelerden 
sanatçıları bir araya getir-
erek yaratıcılıkta özgünlük 
sağlayan eşsiz bir proje olarak 
Türk Dünyasını bu coğrafyada 
birleştirdiğini söyledi. 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
benimsemiş olduğu 4’üncü 
Nesil Üniversite modeli ile aka-
demik çalışmaları, araştırmaları 
ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm 
bilimsel verilerini toplum 
faydasına dönüştürmeyi esas 
aldığından söz eden Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ, bilim üreten 
kampus olarak bünyesinde 
bulundurduğu farklı araştırma 
merkezleri ile laboratuarları 
sistematik olarak bütün 
araştırmacıların hizmetine 
sunduğunu söyledi.

Bilimsel Yayınlar Sosyal 
Medyada Araştırmacılara 
Açılıyor… Near East 
Scientists on Social Media Ağı 
Kuruldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
proje ve yayın sayısının gün be 
gün arttırmaya devam ettiğini 
belirten Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
“Son üç yılda üniversitemiz öz 
kaynaklarıyla 380 araştırma 
projesi kabul edilmiş, bunların 
120’si tamamlanmış, 250’si ise 
devam etmektedir. Geçtiğimiz 
yıl uluslararası yayın sayımız 
1200’e ulaşmış ve haklı gururu 
bizlere yaşatmıştır. Yıllık yayın 
sayımızı ve kalitemizi 
yukarılara çekmek en önemli 
hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır. Yakın Doğu adresli 
yayınların geniş kitlelere

Erenköy Direnişi’ne de değine 
Bakan Sucuoğlu, Erenköy’ü 
Kıbrıs’ın Çanakkale’si 
olarak nitelendirerek, Kıbrıs 
Türkü’nün bu seviyelere 
kolay gelmediğini müzel-
erle, sergilerle, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin dünyaya açılan 
adımları ile kabuğumuzu kırma 
çabalarının nereden nereye 
geldiğimizin bir göstergesi 
olduğunu sözlerine ekledi. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
büyümesinin Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin 
büyümesine ve tanıtımına ivme 
kazandıracağını belirten Bakan 
Dr. Faiz Sucuoğlu, “Bu vesi-
leyle başta Kurucu Rektör Dr. 
Suat Günsel’e teşekkürlerimi 
bir borç bilirim” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Sergi Kurdelesi Kesildi…
Konuşmaların ardından 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu 
tarafından Arnavutluk 
Sanatçılarına teşekkür belgesi 
takdim edilerek sergi kurdelesi 
kesildi. Arnavutluk Sanatçıları 
sergisi 23 Ağustos 2019 
tarihine kadar hafta içi 08.00-
16.00 saatleri arasında, Yakın 
Doğu Üniversitesi AKKM 
Sergi Salonu’nda ziyarete açık 
olacak.

Kültür Sanat 3

eser üretildi. Hedef 15 Kasım 
2020’de 20.000 esere ulaşmak” 
diye konuştu. 

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
Bir Sanat Tapınağı Olacak…
Kırgızistan Sanatçıları adına 
konuşan Baizak Alybaev de, 
“Sizleri sergimizin açılışında 
görmekten mutluluk duyarız. 
Öncelikle Dr. Suat Günsel’e 
sadece bölgesel değil küresel 
anlamda benzeriz ve muhteşem 
projesinin bir parçası olmak 
fırsatı sunduğu için davetine 
teşekkür ederiz. Kıbrıs Mod-
ern Sanat Müzesi yıllarca 
var olacak bir Sanat Tapınağı 
haline gelecek. Kuzey Kıbrıs 
Tarihinin bir tohumu olmaktan 
gurur duyduğumuzu belirtmek 
isterim” dedi. 

Bakan Taçoy: “Suat Günsel 
Güzel Bir Vefa Özelliği 
Sergiliyor…”
Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy ise Suat Günsel’in 
birçok özelliği olduğunu fakat 
en önemli özelliğinin de vefa 
olduğunu söyledi.
Bakan Taçoy, “Yaklaşık bir 
ay önce meydana gelen deniz 
hadisesinde topluca yaşamını 
yitiren ailenin geriye ka-
lan tek ferdine yaşattığı ve 
geleceğine imza koymak için 
verdiği eğitim sözü vefanın 
Suat Hoca’nın ayrı bir özelliği. 
Vefa hepimizin içerisinde 
olması gereken bir özellik. 
Bugün de hayatını kaybeden 
Devlet Nişanlı ve ödüllü ve 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
sergiler açarak Gümüş Anahtar 
Onur ödülü alan Kırgızistanlı 
bir sanatçı olan Dodurbek 
Nurgaziyev’in ismi ve sanatı 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde

yaşatılmaya devam edecek-
tir. Bu gerçek anlamda bir 
vefa örneğidir. Bu kişiye ve 
sanatçıya yapmış olduklarına 
gösterilen bir önemin simge-
sidir. Yapılan hizmetlerin 
geriye bırakacağı tek şey 
hatırlanmaktır. O nedenle 
bunu gerçekleştirdiği için Suat 
Hoca’yı kutluyorum” dedi. 

Büyük Bir Gelecek ve Hazine 
Kuruluyor…
Yakın Doğu Üniversitesi’ne 
sergilere her gelişinde bir sür-
prizle karşılaştığını ve bugünkü 
sergide çocukluğunun simge-
siolan güçlü kahraman Tarkan 
resmini gördüğünü dile getiren 
Taçoy, içindekini anlatmak ve 
içinde sakladığını anlatarak 
resme dönüştürmenin ayrı 
bir şey olduğunu söyledi. Bir 
sanat eserinin kişinin kurtuluşu 
içindekini yaratmak ve 
yaşatmak olduğundan söz eden 
Hasan Taçoy, en güzel örnekler-
inin sergilerde görüldüğünü 
söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Tacoy, “Kıbrıs Mod-
ern Sanat Müzesi ile birlikte 
yedi tane müze çok büyük bir 
gelecek, bir hazine ve zengin-
lik. Binlerce sanatçı, 20 binin 
üzerinde eser sergilenecek. Bu 
hazine ne kadar uğraşırsanız 
uğraşın bir araya getirile-
mez. Bunu ancak hayal edip 
gerçekleştirmek gerekiyor. Bu 
nedenle de Kurucu Rektör Suat 
Günsel’i bir kez daha tebrik 
ediyorum” diyerek sözlerini 
noktaladı.

aşılayan bir toplum-
sal mühendislik araçları 
olduğundan söz etti. 

Konuşmasının devamında 
Andrea Earl, Ünlü İngiliz 
edebiyatçısı Eliot ve ressam 
Elif Naci’nin geçmiş, sanat 
ve müzeler ile ilgili sözlerine 
atıfta bulunan Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, “Müzeler, toplumun 
ve gelişimin hizmetinde olan 
halka açık, insana ve yaşadığı 
çevresine tanıklık ettiği malze-
melerin üzerinde araştırmalar 
yapan, toplayan, koruyan, 
bilgiyi paylaşan sürekliliği olan 
kurumlardır” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
İnsanlık Tarihine Işık 
Tutacak…
“Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’ni John Lennon’un 
ünlü şarkısı “Imagine” ile 
özdeşleştirerek “Hayal Et”” 
diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 
Kasım 2020’de açılacak olan 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle 
birlikte Yakın Doğu Üniversi-
tesi Müzeler Bölgesinde yaşam 
bulacak 7 Müzenin insanlık 
tarihine ışık tutacağının hayal 
edilmesini söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müz-
esi Projesi’nin pek çok ül-
keden sanatçıyı bir araya 
getiren, yaratıcılıkta özgürlük 
sağlayan eşsiz bir proje olarak 
Dünya sanatını bu coğrafyada 
birleştirdiğini dile getiren 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şanlıdağ, “Proje kapsamında 
son 10 ayda kampüste 90’dan 
fazla sergi gerçekleştirildi. 
Bugüne kadar yüzlerce sanatçı 
tarafından Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi için 12 binin üzerinde

İ
letişim Fakültesi Sergi 
Salonu’nda yer alan 
serginin açılışına, 
Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy, 
Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İrfan Günsel, 

rektör yardımcıları, öğretim 
elemanları, sanatçılarla davetli 
misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Kırgızistan Sanatçıları adına 
Baizak Alybaev ile Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 
birer konuşma yaptı. Serginin 
açılış konuşmalarına geçme-
den önce kısa bir süre önce 
hayatını kaybeden Devlet 
Nişanı’na sahip ve Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde ser-
giler açarak Gümüş Anahtar 
Onur Ödülü alan Kırgızistanlı 
sanatçı Dodurbek Nurgaziyev 
anıldı. Dodurbek Nurgaziyev’in 
anısına sanatçının eserlerin-
den oluşan ve Kırgızistanlı 
ressamların hazırladığı bir 
sergi açılacağı aynı zamanda 
sanatçının isminin Kıbrıs Mod-
ern Sanat Müzesi tarafından 
verilen Alasya Ödülleri 
kapsamında Gelecek Vaat Eden 
Genç Sanatçılara ödül olarak 
verileceği açıklandı.

Müzelerin İnsanlık 
Tarihindeki Önemine Vurgu 
Yaptı
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, geçmişe 
ait izleri içerisinde barındıran 
müzelerin belli değerleri, görgü 
kurallarını ve beğenileri 

Sergi Kurdelesi Kesilerek 
Sergi Gezildi…
Konuşmaların ardından Ekono-
mi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy tarafından Kırgızistanlı 
Sanatçılara Teşekkür Belgesi 
verildi. Ardından sergi kur-
delesi kesilerek Kırgızistan 
Sanatçıları Sergisi’nin açılışı 
gerçekleştirildi. Sanatçıların 
karışık stiller kullanarak eserl-
erinde Kırgızistan doğasını ve 
farklı temaları yansıttığı sergi, 
30 Ağustos 2019 tarihine kadar 
hafta içi 08.00- 16.00 saatleri 
arasında İletişim Fakültesi 
Sergi Salonu’nda ziyarete açık 
olacak.

SERGİSİ AÇILDI
KIRGIZİSTAN’DAN 8 SANATÇININ KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ 

İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLADIĞI VE 36 ESERDEN OLUŞAN 
KIRGIZİSTAN SANATÇILARI SERGİSİ EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI 

HASAN TAÇOY TARAFINDAN AÇILDI.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Tamer Şanlıdağ 
hedeflerinin 15 Kasım 

2020’de 20 bin sanat 
eserini Kıbrıs Modern 

Sanat Müzesi’ne 
kazandırmak olduğunu 

söyledi.

KIRGIZİSTAN
SANATÇILARI
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KAZAKİSTAN SANATÇILARI
SERGİSİ AÇILDI

Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 
özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi, 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi 
Salonu’nda yer alan serginin açılışına 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, 
öğretim elemanları, sanatçılarla davetli 
misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Kazakistan Sanatçıları adına 
Umurali Ismailov ile Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Dünya Sanatı Birleştiriliyor…
Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin farklı ülkelerden sanatçıları 
bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük 
sağlayan eşsiz bir dünya sanatını bu 
coğrafyada birleştirdiğini söyledi.

Bugün itibarıyla 91’inci sergin 
açıldığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, 
Kazakistan’dan 9 sanatçının hazırladığı 
41 eserde Kazakistan kültürünün yanı 
sıra, soyut ve felsefik tarzda çalışmaların 
sanatseverlerle buluştuğunu dile getirdi. 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde 
barındırdığı farklı araştırma merkezleri ve 
laboratuarları ile bilim üreten bir kampüs 
olduğunu getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, son 
üç yılda Üniversitenin öz kaynaklarıyla 
desteklemiş olduğu 380 araştırma 
projesinden 120’sinin tamamlandığını 
geriye kalan 260 tanesinin de devam 
ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yakın Doğu 
Üniversitesi CERN’de Araştırma Ekibine 
Katılıyor…”
Dünyanın en önemli projeleri arasında yer 
alan CERN’den iki araştırma grubu liderini 
akademik kadrolarına dahil ettiklerini 

“Dr. Suat Günsel’e, bizlere bu uluslararası 
projenin bir parçası olma fırsatı 
sunmasına ve sonsuz destekleri için 
Kazakistan Sanatçıları adına çok teşekkür 
ediyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzes-
inde iz bıraktığımız için gurur ve mutluluk 
duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi. 

Bakan Taçoy: “Sanat Dalında 
Yüzyıllardır Gerçekleştirilemeyen Bir

anlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, üçüncü araştırma grubu liderin-
in de akademik kadroya dahil edileceğini 
söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerinin 
devamında Bilimsel Araştırma Projeleri 
(BAP) tarafından desteklenen bir proje 
kapsamında bir doktora öğrencisinin 
Ekim ayında CERN’deki araştırma grubu 
içerisinde çalışmalara başlayacağını 
açıkladı.

Türk Halklarının Kültürü ve Sanatı 
Uluslararası Düzeyde Yakın Doğu 
Üniversitesi Aracılığı İle Duyuluyor…
Kazakistan Sanatçıları adına konuşan 
Umurali Ismailov da, Kurucu Rektör 
Dr. Suat Günsel yönetimi altında Kuzey 
Kıbrıs’ta gerçekleştirilen projelerden biri 
olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 
büyük bir misyon taşıdığını ifade ederek, 
bu sayede Türk halkları kültürünün ve 
sanatının sesinin uluslararası düzeyde 
Yakın Doğu Üniversitesi aracılığı ile duyul-
maya başladığını belirtti. Ismailov, 

Vizyon Gerçekleştiriliyor…”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 
ise 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nde 20 bini aşkın 
eserin yer alması hedefinden bah-
sederek, bu büyük hedefin yüzyıllardır hiç 
kimsenin gerçekleştiremediği bir hedef 
olduğunu söyledi. 

Bakan Taçoy, “Özellikle sanat dalında 
böyle bir hedefin konması belki de 
yüzyıllar önce Rönesans dönemine rast 
gelen bir olaydı. Onun ötesinde Yakın 

Doğu Üniversitesi haricinde böyle bir 
hizmeti yerine getiren herhangi bir kişi, 
kurum ve kuruluş olmadı. Çok güzel 
bir vizyon gerçekleştiriliyor ve en yakın 
zamanda en iyisi ve en güzeli ile hepimizi 
onurlandıracak bir noktaya gelecek” diye 
konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
tanıtımında sadece siyasi olarak değil, 
eğitim, ilim, bilim, sanat ve kültür olarak 
tanıtımının önemli bir yer aldığını belirten 
Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversites-
inin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
yarattığı fırsatın inanılmayacak kadar 
önemli olduğunu vurguladı.

CERN Projesi Araştırmalarına Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin Ortak Olması 
Gurur Verici…
Bir doktora öğrencisinin CERN projes-
ine katılmasının ve bu öğrencinin Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden çıkmasının 
muhteşem bir olay olduğuna vurgu 
yaparak dünyanın yakından takip ettiği 
projeye Yakın Doğu Üniversitesinin 
ortak olmasının gurur ve mutluluk verici 
olduğunun altını çizdi. Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy, yapılan işlerin daha 
da ileriye gideceğini ifade ederek konulan 
muhteşem hedefin gerçekleştirilmesi 
gayreti ve heyecanı içerisinde başarıların 
devam etmesini diledi.

Sergi Kurdelesi Kesilerek Sergi Gezildi
Konuşmaların ardından Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından 
Kazakistanlı Sanatçılara teşekkür belgesi 
verildi. Ardından sergi kurdelesi kes-
ilerek Kazakistan Sanatçıları Sergisi’nin 
açılışı gerçekleştirildi. Kazakistan kültürü 
yanı sıra, soyutlama ve felsefi tarzda 
çalışmaların izleyicilerin beğenisine sunu-
lan sergi, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar 
hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında 
ziyarete açık olacak.

Kültür Sanat 5

Vera Frolova’nın 
Kişisel Resim 
Sergisi Açıldı
Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın Kıbrıs Modern Sanat 

Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla 
hazırladığı ve 30 eserden oluşan Resim Sergisi, 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından açıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi 
Sergi Salonu’nda yer alan 
sergin açılışına Ekonomi 

ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, 
rektör yardımcıları, öğretim 
elemanları, sanatçılar ile dav-
etli misafirler katıldı. Sergide 
Vera Frolova’nın kızı Diana 
Mukhametzianova’nın da 4 eseri 
sergileniyor.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatçı 
Vera Frolova ile Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer 
konuşma yaptı. 

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi 
Yaratıcılıkta Özgürlük 
Sağlıyor…”
Serginin açılış konuşmasını ya-
pan Yakın Doğu Üniversitesi Re-
ktör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, toplumların her zaman 
bir yansıması olan sanatın, mod-
ernizmin oluşumuyla beraber, 
toplumların sadece bir yansıması 
değil aynı zamanda kendiler-
ini sorgulamalarına da olanak 
sağladığını dile getirdi.

Modern Sanat Müzeleri’nin, es-
tetik olarak nelerin sanat sayılıp 
sayılamayacağını belirlediğini 
ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 
de farklı ülkelerden sanatçıları 
bir araya getirerek yaratıcılıkta 
özgürlük sağlayan eşsiz bir 
proje olarak Türk Dünyasını 
bu coğrafyada birleştirdiğini 
söyledi. 

Vera Frolova’nın Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi için çok önemli bir 
sanatçı olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Şanlıdağ, sanat yaşamı 
boyunca birçok ödül almış olan 
sanatçıya Üniversite tarafından 
Gümüş anahtar Onur Ödülü 
takdim edileceğini ve bundan 
sonra da yakinen takip ede-
cekleri güzide sanatçılar arasında 
onurlu bir konumda yer alacağını 
belirtti. 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil 
Üniversite modeli ile akademik 
çalışmaları, araştırmaları ve Ar-
Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel

Media (NeuSciSocMed) face-
book ve instagram üzerinden 
yayına başlamış bulunmaktadır. 
Bilim Ağı, Yakın Doğu adresli 
yayınlara erişim kolaylığını 
sağlayacak ve araştırmacılar 
arasında işbirliğini arttıracak 
akademik bir sosyal ağ olacak. 
Bununla birlikte akademisy-
enlerin alanlarıyla ilgili en son 
bilimsel yayınlardan haberdar 
olmalarını aynı konu üzer-
inde çalışan akademisyenlerin 
iletişim kurarak çalışmalarını 
zenginleştirmelerine ve araştırma 
sorunlarına çözüm bulabilmeler-
ine olanak sağlayacak” dedi.

Bir Sanat Tapınağı Olan Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi Her 
Sanatçının Bir Parçası Olma 
Hayali Taşıyacak…
Sanatçı Vera Frolova da, Kurucu 
Rektör Dr. Suat Günsel’e davet 
ederek kendisine sergi açma 
fırsatı sunduğu için teşekkür 
ederek, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin yıllarca var olacağını 
söyledi.

Projenin dünyanın hiçbir yerinde 
olmayan bir proje olduğunu dile 
getiren Frolova, “Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’nin küresel bir 
boyutta bir müze olma potansiye 
li olan bir projedir ve eminim ki
zamanla dünyanın her 
köşesinden birçok sanatçının

verilerini toplum faydasına 
dönüştürmeyi esas aldığından 
söz eden Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, bilim üreten kampus 
olarak bünyesinde bulundurduğu 
farklı araştırma merkezleri ile 
laboratuarları sistematik olarak 
bütün araştırmacıların hizmetine 
sunduğunu söyledi.

Bilimsel Yayınlar Sosyal 
Medyada Araştırmacılara 
Açılıyor
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
proje ve yayın sayısının gün be 
gün arttırmaya devam ettiğini 
belirten Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
“Son üç yılda üniversitemiz öz 
kaynaklarıyla 380 araştırma 
projesi kabul edilmiş, bunların 
120’si tamamlanmış, 250’si ise 
devam etmektedir. Geçtiğimiz 
yıl uluslararası yayın sayımız 
1200’e ulaşmış ve haklı gururu 
bizlere yaşatmıştır. Yıllık yayın 
sayımızı ve kalitemizi yukarılara 
çekmek en önemli hedefler-
imiz arasında yer almaktadır. 
Yakın Doğu adresli yayınların 
geniş kitlelere ulaşması adına 
ülkemizde belki de dünyada bir 
ilki gerçekleştiri yoruz. Yakın 
Doğulu araştırmacıların ürettiği 
araştırma sonuçlarını daha geniş 
kitlelere duyurmak için Yakın 
Doğu Üniversitesi Bilim Ağı – 
Near East Scientists on Social

bu projenin bir parçası olma 
hayali ve amacı olacaktır. 
Girişimlerinizin ve ortaya çıkan 
değerli varlığın devam edeceğine 
inanıyorum. Ayrıca sanatçılara 
yaratıcılık ortamı sunan ve 
tüm konularda yardımcı olan 
herkese teşekkür ediyorum. Bu 
sanat tapınağını hep birlikte inşa 
ettiğimize inanıyorum” diye 
konuştu.

Bakan Taçoy: “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi 
KKTC’nin Tanıtımında Bir 
Ufuk Gösteriyor…
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
89’uncu serginin açıldığına 
dikkat çeken Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, 
15 Kasım 2020 yılında açılacak 
olan Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin koyduğu 20 bin esere 
ulaşma hedefinde 12 bin eserin 
tamamlandığını geriye kalan 8 
bin eserinde tamamlanması için 
de bir yıl boyunca her hafta en 
az 120 eserin izlenme imkanı 
bulunacağını söyledi.

Bakan Taçoy, “Böyle bir 
güzelliği dünya görmedi. 
Küçücük bir ülkenin içerisinde, 
coğrafik özelliklerimiz ve nüfus 
yapımızla bu kadar büyük bir 
sayıya ulaşmak bir mucize ve bu 
mucizeye Yakın Doğu Üniversi-
tesi sayesinde ulaşıyoruz” dedi.

Toplumların değişik görüşlerini 
ve kültürlerinin küçük adamıza 
getirildiğini dile getiren Bakan 
Taçoy, değişik kültürlerden 
gelen ve sanat yoluyla anlatılan 
ifadeleri anımsayarak onlarla 
özdeşlemeye çalışıldığını söyl-
edi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Dijitalleşmenin Getirdiği Geniş 
Bir Ağa Sahip…
Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin özelde Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin genel-
de ise Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni tanıtma yolunda 
bir ufuk gösterdiğini ifade eden 
Bakan Taçoy, modern teknoloji 
ile farklı yerlere ulaşılabileceğini 
ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
çok geniş bir ağı olduğunu be-
lirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy, “İnovasyonun, 
teknolojinin, dijitalleşmenin bize 
getirdiği imkanları rahatlıkla 
kullanıp tanıtım yolunda da 
büyük adımlar attığımızı ve 
Yakın Doğu Üniversitesi ile 
de bunu gerçekleştirdiğimizi 
görmek benim için ayrı bir güzel-
lik” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
kurduğu Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi kavramı çerçeves-
inde yapmış olduklarına artı 
olarak Vera Frolova’nın kızının 
yaptığı eserlerinde sergide görül-
mesinin takdire şayan olduğunu 
sözlerine ekleyen Bakan Taçoy, 
bunun takdir edilmesi gereken 
bir şey olduğunu söyledi.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü 
Takdim Edildi…
Konuşmaların ardından 
Başkurdistanlı sanatçı Vera 
Frolova’ya Gümüş Anahtar 
Onur Ödülü takdim edildi. Kızı 
Diana Mukhametzianova ise 
teşekkür belgesi verildi. Ödül 
takdiminin ardından sergi kurde-
lesi kesilerek Vera Frolova’nın 
Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı 
gerçekleştirildi. Sanatçının 
eserlerinde Başkurdistan kültürü, 
doğası, ulusal danslarla ef-
saneleri yansıttığı eserlerin yer 
aldığı sergi, 23 Ağustos 2019 tar-
ihine kadar hafta içi 08.00-16.00 
saatleri arasında Diş Hekimliği 
Fakültesi Sergi Salonu’nda 
gezilebilecek.

23 AĞUSTOS 2019 23 AĞUSTOS 2019
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KAZAKİSTAN SANATÇILARI
SERGİSİ AÇILDI

İki Ayrı 
Kişisel 
Resim 
Sergisi 

Açıldı

     Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel 
Nuryeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve toplamda 32 
eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapıldı.

verdim diyemez. Belki erkekler-
imiz memleketi istila edenlere 
karşı süngüleriyle, düşmanın 
süngülerine göğüslerini germekle 
düşman karşısında durdular. Fakat 
erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun 
hayat kaynaklarını kadınlarımız 
işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, 
ormandan odunu, keresteyi getiren, 
aile ocaklarının dumanını tüttüren, 
bütün bunlarla beraber sırtıyla 
kağnısıyla, kucağındaki yavrusuyla 
yağmur demeyip, kış demeyip, 
sıcak demeyip cephenin harp 
malzemesini taşıyan hep onlar, hep 
o yüce, o fedakâr, o ilahî Anadolu 
kadınları olmuştur. Bundan ötürü 
hepimiz, bu büyük ruhlu ve büyük 
duygulu kadınlarımızı şükran ve 
minnetle sonsuza kadar aziz ve kut-
sal bilelim” sözlerini kullandı.

Türk Halkları Adına Adım Atan 
Suat Günsel’i Kutluyoruz…
Sanatçı Aynagozel Nuryeva da, 
“Burada bu anı paylaştığımız için 
Dr. Suat Günsel’e teşekkür etmek 
isterim. Türk dünyası halkları 
adına düzenlenen sempozyuma 
katıldığım için çok mutluyum. Dr. 
Suat Günsel’e topluma ve ülkelerin 
manevi gelişmesi adına attığı her 
adım ve bize sağladığı fırsat ile 
her türlü destek için şükranlarımızı 
sunmak isterim” dedi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
Türk Halkları Arasında Olan 
Derin Dostluğun Simgesidir…”
Sanatçı Annadurdy Myradaliev de, 
“Dr. Suat Günsel’in Türk dünyası 
adına yaptığı katkıların tarihi bir 
önemi vardır. Az sonra açacağımız 
sergi ortak çabalarımızın bir 
sonucudur. Diğer Türk halkları 
arasında olan derin bir dostluğun 
simgesidir. Türkmenistan ressamları 
adına böyle bir projenin parçası 
olmaktan gurur duyarız. Hepinize 
başarılar dileriz.”

Bakan Taçoy: “Ressamların Or-
taya Koyduğu Eserlerin Bereketi 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
Tüm Dünyaya Yayılacak…”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy ise serginin girişinde 
gördüğü koca tabloda yansıtılan 
kadınla erkeğin ağırlığı, kendi 
özüyle, hareketiyle resmin 
verdiği duygu ile salona girmenin 
heyecanını yaşadığını söyledi. 

Bakan Taçoy, “Renklerin alıcılığı 
ve parlaklığı güne verdiği enerjiyi 
çok daha farklı yöne çekerken eser-
lerde kullanılan kırmızı ve sarının 
insan hayatına verdiği enerjiye karşı 
direnememenin verdiği hazzı da

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Sergi Salonu’nda yer alan iki ayrı 
serginin açılışına, Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör 
yardımcıları, öğretim elemanları, 
sanatçılarla davetli misafirler 
katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Türkmenistanlı sanatçılar Anna-
durdy Myradaliev ile Aynagozel 
Nuryeva ile Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma 
yaptı.

Kadının Önemi ve Rolü 
Anlatıldı…
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, her kurdele 
kesilişi sonrası güzellik ve este-
tikle dolu yeni bir dünyaya doğru 
bir kapı aralandığını ifade ederek 
kadın imajları, sembolizm tarzında 
kadınların felsefesini ve manevi 
dünyasını yansıtan eserlerin sanat-
severlerle buluşacağı bir serginin 
açılışının yapıldığını söyledi.

Serginin ana teması kadın üzerine 
ve Türkmenistan’da kadınların 
en sık kullandığı kırmızı, , sarı ve 
mor renkler üzerine konuşan Prof. 
Dr. Şanlıdağ şunları dile getirdi: 
“İlk çağlardan beri kadın, me-
deniyetin gelişmesinin en önemli 
unsurlarından biri olmuştur. Türk 
kültür tarihi konuları üzerinde 
çalışmalar yapan ve ülkemizdeki 
sosyal tarih araştırmalarının 
öncülerinden Bahaeddin Ögel’e 
göre Türk toplumunda kadın, 
evinin dayanağıdır. Evde en 
önemli sorumluluk kadınındır. Eski 
Türklerde ise kadın sadece evde 
değil dışarıda da kocasının yanında 
yer alır, gerektiğinde savaşlara 
katılır. Seyyahların verdiği bilgil-
erden Türkmen kadının toplumsal 
yaşamda çok önemli görevlerinin 
olduğu, yaşadıkları coğrafyanın 
zor şartlarında toplumsal yaşamın 
sürdürülebilmesinde en önemli 
sorumlulukları üstlendikleri 
anlaşılmaktadır.

Türk kadınının, çağdaş dünya 
kadınının sahip olduğu haklara 
kavuşmasının Atatürk’le olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, ATATÜRK’ün “Dünyada 
hiçbir milletin kadını, ben Anadolu 
kadınından daha fazla çalıştım, mil-
letimi kurtuluşa ve zafere götürme-
kte Anadolu kadını gibi emek

aynı şekilde yaşıyorsunuz. Salonun 
içerisinde bir bereketi andıran 
hava var. Eserlerde yer alan Nar’ın 
meyve olarak tadı ve görüşü 
yanında temsil ettiği bereketi 
salona girerken hissetmek çok 
farklı bir şey. Bir kadın gözüyle 
narın tuvalde bir kadınla eşleşmesi 
harika görünüyor. Erkek gözüyle 
bunu izlemek kadının farklı şekilde 
görüldüğünü ortaya çıkarıyor” 
dedi. Bir sanatçının kendi içinde-
kini yansıtabilmesi ve yansıttığını 
hissettirebilmesinin gösterdiği 
yaratıcı gücünü her yerde görmenin 
mutluluk verici olduğunu dile 
getiren Taçoy, renklerin ahengiyle, 
düşüncenin buluşmasıyla bugünkü 
serginin herkes tarafından izlenilm-
esi gerektiğini ifade etti

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 15 
Kasım 2020 yılında açılacak olan 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 
koyduğu 20 bin eser hedefini 
heyecanla beklediklerini ifade 
eden Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy, ressamların ortaya 
koyduğu eserlerin bereketinin 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden tüm 
dünyaya yayılacağını ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne farklı 
bir anlam vereceğini vurguladı. 
Sanatın günümüze vermiş olduğu 
ışığı ve enerjiyi hissederek güne 
başlanması gerektiğini de sözler-
ine ekleyen Taçoy, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bunu eğitimde, 
sanatta, bilimde ve sağlıkta her 
alanda gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözlerinin sonunda Suat Hoca’nın 
odasında sadece yığınlarla tablo 
görüldüğünü dile getiren Bakan 
Taçoy, bunun sanatseverliğin, 
yaratıcılığın, bereketin gerçek yüzü 
olduğunu ve her şeyin bir arada 
toplandığını kaydetti.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü 
Verildi
Konuşmaların ardından Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 
tarafından Türkmenistanlı 
Sanatçılar Annadurdy Myradaliev 
ile Aynagozel Nuryeva’ya Gümüş 
anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Sergiler Gezildi…
Daha sonra iki ayrı kişisel resim 
sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 
Ressamların ayrı ayrı hazırladıkları 
eserlerinde sembolizm, kadın ve 
nar figürü tarzında ki çalışmaları 
sanatseverlerin beğenisine sunduğu 
sergiler, 30 Ağustos 2019 tari-
hine kadar hafta için, 08.00-16.00 
saatleri arasında YDÜ Hastanesi 
Sergi Salonu’nda gezilebilecek.
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Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev ile Zura Assylgazina’nın 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı ve 

toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Dr. Tamer Şanlıdağ sözler-
inin devamında şunları kaydetti; 
“20.000m2 kapalı alana sahip, 
6 katlı ‘’Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’’ 1.300 kişilik fuaye 
salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 
2 geçici koleksiyon salonu, 2 
fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel 
koleksiyon sergi salonu ile birlikte 
toplam 14 salondan oluşuyor. 
Ayrıca Sanat dünyasıyla ilgili 
konferans ve sempozyumların 
gerçekleştirilebileceği 120 kişi 
kapasiteli sinevizyon ve kon-
ferans salonu, VIP ve misafir 
salonu, ender eserlerin analiz 
ve restorasyonlarının yapılacağı 
stüdyo ve laboratuvarlar, özel 
ses ve ışık altyapısı, fotoğraf 
stüdyosu, fotoğraf ve restora-
syon laboratuvarı, uzman ofisleri, 
sinevizyon salonu, toplantı odaları, 
özel eserlerin korunması için 
iklimlendirilmiş depolar, tamir ve 
bakım atölyeleri yer alıyor. Tüm 
bunlarla beraber, sanat tarihine 
ışık tutacak tam donanımlı bir 
kütüphane ve arşiv de Müzede yer 
alacak.

Binlerce Farklı Ekol, Tarz ve 
Üslûpta Eserler Arşivlenecek…
Müzenin, ülkemizin uluslararası 
platform ve kendi özvarlığına hitap 
eden önemli bir seçme, biriktirme, 
koruma ve sergileme işlevlerini 
üstleneceğini ifade ederek, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi koleksiyo-
nunun, sanatçıların değişik dönem-
leri yansıtmasıyla birlikte ekol, 
tarz ve üslûp bakımından geniş bir 
yelpaze oluşturacağını söyledi.
Bugüne kadar yüzlerce sanatçının

eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nde yer alacak olmasından 
dolayı gururlu olduğumu belirt-
mek isterim. Dr. Suat Günsel’e 
bu fırsatı bize sunduğu için, sıcak 
bir karşılama ve gösterdiği ilgi 
için çok teşekkür ederim” diye 
konuştu. 

Bakan Sucuoğlu: “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi Ülkenin 
Uluslararası Alanda Tanınması 
Adına Büyük Görev ve 
Sorumluluklar Üstelenecek…
Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu 
da serginin açılışında yaptığı 
konuşmada, sergi açılışlarında 
heyecanın giderek arttığına 
vurgu yaparak başarının en önemli 
sırrının heyecan olduğunu belirtti.

Bakan Sucuoğlu, “Belki de 20’inci 
sergi açılışında bulunuyorum. 
Her geçen gün heyecanın daha 
da artığını görüyorum ki bu da 
başarının olmazsa olmazıdır. Bu 
heyecanın daha da artacağına en 
ufak bir kuşkum yok. Bu kıraç 
topraklara yıllar önce ekilen 
ağacın verdiği meyveleri ve nasıl 
olgunlaştıklarını görüyoruz” dedi.

Gittiği şehirlerde müzeleri zi-
yaret ettiğini dile getiren Ba-
kan Sucuoğlu, müze ziyaretleri 
sırasında Yakın Doğu Üniversitesi 
müzeler bölgesinin de yüzlerce 
binlerce insan tarafından ziyaret 
edilmesini hayal ettiğini söyledi. 
Özellikle Türkî Cumhuriyetlerden 
gelen sanatçıların açtığı sergilerde 
oluşan zengin eserlerin

Yakın Doğu 
Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi Sergi 
Salonu’nda yer 
alan iki ayrı 

serginin açılışına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İrfan Günsel, rektör yardımcıları, 
öğretim elemanları, sanatçılarla 
davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Kazakistanlı Sanatçılar Kair 
Orazgaliev İle Zura Assylgazina 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer 
konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
Hakkında Bilgiler Aktardı…
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, temelleri 9 
Ağustos 2018’de atılan ve pek 
çok ülkeden sanatçıyı bir araya 
getiren, yaratıcılıkta özgürlük 
sağlayan eşsiz bir proje olarak 
Dünya sanatını bu coğrafyada 
birleştiren Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi çalışmaları ile ilgili bilgiler 
aktardı.

Müzenin eski eserler ve modern 
sanat alanındaki tüm yapıtların 
sergilenmesine olanak sağlayacak 
şekilde bu coğrafyanın en büyük 
modern sanat müzesi olarak 
tasarlandığını dile getiren Prof. 

proje kapsamında çalıştaylara 
katılarak sergiler açtığını, son 
10 ayda kampüste açılan sergi 
sayısının 100’ü, müze envanter-
indeki eser sayısının ise 12.000’in 
üzerine çıktığını belirten Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçıların 
Kıbrıs Modern Sanat müzesi-
yle ilgili düşüncelerinden bazı 
alıntılarını izleyicilerle paylaştı.

Yeni Yetenekler Keşfettiler…
Sanatçı Zura Assylgazina da, 
“Kuzey Kıbrıs toprağında 
bulunduğum ve Türk dünyasını 
birleştiren sempozyuma katıldığım 
için çok mutlu olduğumu be-
lirtmek isterim. Kendimde 
yeni yetenekleri keşfettim ve 
gelişimin bir sonraki aşamasına 
geçtiğim için mutluyum. Dr. Suat 
Günsel’e bize burada bulunma 
fırsatını bize sunduğu için ve 
bize destek sağladığı için sonsuz 
şükranlarımızı ve saygılarımızı 
sunmak isterim” dedi.

Eserlerimin Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’nde Yer Alacak 
Olması Gurur Verici…
Sanatçı Kair Orazgaliev de, 
“Bugün sizi aramızda görme-
kten mutluluk duyduğumuzu 
belirtmek isterim. Bugüne kadar 
birçok ülkede kişisel sergilerimi 
açtım ancak bugün Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde, Yakın 
Doğu Üniversitesi bünyesinde 
açacağımız serginin gönlümde 
farklı bir yeri olduğunu belirtmek 
isterim. Yakın Doğu Üniversitesi 
çatısı altında çalışma yaratma 
benim için büyük bir haz ve

sunulacağını aktaran Sucuoğlu, 
“Kültürün, sanatın esasında ortak 
bir dili var. Müzeye girmek için 
sırada beklerken farklı ülkel-
erden insanların beklediğini 
gördüm. Hepsi sergideki sanat 
eserlerini izlerken ortak bir sanat 
dilini konuşuyordu. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bu konudaki 
yatırımı ve gayreti ileriki yıllarda 
ülkemizin uluslararası alanda 
tanınması adına büyük görev 
ve sorumluluklar üstelenecek” 
şeklinde konuştu.

Sözlerinin sonunda Dr. Suat 
Günsel ile Yakın Doğu Ailesi’nin 
ortaya koyduğu niyet, heyecan ve 
enerjiyi tebrik eden Çalışma ve 
Sosyal Düvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu başarıların devamını 
diledi.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü 
Verildi…
Konuşmaların ardından Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı 
Sanatçılar Kair Orazgaliev İle Zura 
Assylgazina’ya Gümüş Anahtar 
Onur Ödülü takdim edildi.

Sergiler Gezildi…
Daha sonra iki ayrı kişisel resim 
sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 
Felsefe ve dünya yaşamı 
hakkındaki temalarla, doğanın 
insanla bağlantısının yansıtıldığı 
eserlerin yer aldığı sergiler, 30 
Ağustos 2019 tarihine kadar hafta 
içi, 08.00-16.00 saatleri arasında 
Diş Hekimliği Fakültesi Sergi 
Salonu’nda ziyarete açık olacak.

KAZAKİSTANLI 
SANATÇILARIN 
KİŞİSEL RESİM SERGİLERİ AÇILDI
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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi
İlk Mezunlarını Verdi
Ülkemizin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılı yaza dönemi öğrencileri düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.

İ lk defa mezun verme heyecanını 
yaşayan ve Yakın Doğu Üni-
versitesi Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi büyük Salonda 
gerçekleştirilen Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Mezuniyet 
törenine; Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Yakın 
Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İrfan Günsel’in eşi Özay 
Günsel, Özay Günsel Çocuk Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz 
Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi 
rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ile velileri katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, 
öğrenciler konuklara işaret dili 
ile hoşgeldiniz açılışı yaptı. Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi eğitim 
dönemi boyunca öğrencilerin 
yaptıkları faaliyetlerle ilgili video 
gösteriminin ardından açılış 
konuşmalarına geçildi. Törende, 
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ile 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 
eşi Meral Akıncı birer konuşma 
yaptı. 

Prof. Dr. Meriçli: “Eğlenceli 
Eğitimle Çevreye Duyarlı 
Çocuklar Yetiştirdik…”
Mezuniyet töreninin açılış 
konuşmasını yapan Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Filiz Meriçli, 8 haftalık yaz 
akademik dönemini tamamlamanın 
sevincini yaşadıklarını söyledi.

Üniversitenin açılış dersini 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 
verdiğini anımsatan Rektör Prof. 
Dr. Meriçli, kapanış töreninde de 
Cumhurbaşkanının değerli eşi Mer-
al Akıncı’nın aralarında olmasından 
dolayı duyduğu mutluluğu ifade 
ederek bu özel ve güzel günde 
kendileriyle birlikte olduğu için 
Meral Akıncı’ya teşekkür etti. 

Birbirinden sevimli, akıllı, yaratıcı 
öğrencilerin, birbirinden farklı 
alanlarda çok renkli eğlenceli

dün biriktirilen tüm şişeler geri 
dönüşüm firmasına teslim edildi.”

Emeği Geçenlere Teşekkür Etti…
Özay Günsel Çocuk Üniver-
sitesi öğrencileri için uygulamalı 
eğlenerek öğrenme modeline 
uygun programlar hazırlayan ve 
gerçekleştiren fakülte dekanları 
ve hocalarına teşekkür eden 
Prof. Dr. Meriçli, çocuklarımızın 
çevre duyarlılıklarının gelişmesi 
için emek veren koordinatör-
ler ve asistanları da yürekten 
kutladı. Her biri kendileri için bir 
yıldız olan çocuklara, özgürce 
parlayacakları bir bilim-sanat-spor 
ortamı sunmaya çalıştıklarından 
söz eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, 
öğrencilerin burada deneyerek 
-eğlenerek öğrendiklerinin onların 
okul başarısını artıracağını ifade 
ederek Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi’nin Kış Akademik 
Dönemi programlarına devam 
edeceğini söyledi. 

Meral Akıncı: “Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Örnek Bir 
Model”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 
eşi Meral Akıncı da törende 
yaptığı konuşmada, Çocuk 
Üniversiteleri’nin hep hayali 
olduğunu dile getirerek güzel bir 
model olan Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi’nin kapanış töreninde 
yer almaktan gurur duyduğunu 
ifade etti.

Ülkemizde Çocuk Üniversitesi 
açılması kararı alındığını 
duyduğunda çok sevindiğini ifade 
eden Akıncı, maddi ve manevi 
bu yapının içerisinde olanlara 
teşekkürlerini sundu.

Çocuk Üniversiteleri’nin gelişmekte 
olan çocuklara birey olma 
yolculuğunda fırsatlar sunduğunu 
dile getiren Meral Akıncı, bu 
üniversiteler sayesinde, bilim 
ve sanatın ulaşılabilir bir kapı 
olduğunu söyledi. 

Toplumda birey olma yolculuğunun 
erken başladığını dile getiren

programlara katıldığını dile getiren 
Prof. Dr. Meriçli şunları aktardı: 
“Yakın Doğu ve Girne program-
lara katıldığını dile getiren Prof. 
Dr. Meriçli şunları aktardı: “Yakın 
Doğu ve Girne Üniversitesinin 
dünya standartlarındaki laboratu-
var, atölye, inovasyon merkezi, 
hastane ve kliniklerinde Profesör, 
doçent, yardımcı doçent, dok-
tor ve uzman akademisyenlerle 
gerçekleştirdiğimiz programlarda 
öğrencilerimiz merak ettiklerini sor-
dular, soru sorma ve sorun çözme 
becerilerini geliştirdiler, öğrendikleri 
ve denediklerinin ışığında sınırsız 
hayal güçleri yeni fikirler ve yeni 
ürünler yarattılar, kendi çizgi film-
lerinin afişlerini yaptılar.

Kampüslerde fakültelerde 
gerçekleştirilen programların 
yanında deniz ve doğa geziler-
imizde çok eğlendiler ve çok şey 
öğrendiler. Öğrencilerimiz dünyaca 
ünlü bilim insanlarının verdiği 
seminerlerde sordukları sorular 
ile hepimizi gururlandırdılar. Hepsi 
çevreye ve doğaya duyarlı çocuklar 
olarak, 8 hafta boyunca içtikleri 
suyun plastik şişelerini mavi-yeşil, 
sarı, turuncu torbalarda biriktirdiler,

Akıncı, bu yolculukta özellikle 
üniversite elemanları tarafından 
farklı alanlarda, farklı seçeneklerin 
sunumlarının çocuklarda merak 
uyandırdığını söyledi. Akıncı 
şunları dile getirdi: “Çocuklarda 
uyandırılan merak ve sunulan 
çeşitlilik ile farklılıklar, dünyalarının 
çok ötesinde kendilerine sunulan 
laboratuarlar, oyunla beraber 
sanatla öğrendikleri bileştirildiğinde 
eleştirel, bireysel bakış açıları 
geliştirmeleri, soru sorma yet-
eneklerinin artması ile cesaretleri 
gelişiyor.”

Biyolojik temellerin anne-baba, aile 
etkileşimi ve içerisinde yaşadığımız 
tolumun özellikleri ile geliştiğine de 
değinen Meral Akıncı, girilen zo-
runlu çatışmadan barış içerisinde 
kendimizi bulma yolunda Çocuk

Çocuk Üniversiteleri’nin önemine 
vurgu yaptı. Akıncı, “Sadece 
fiziksel değil, fizyolojik, biyolojik ve 
psikolojik bir zorlanma dönemind-
en geçilirken bu dönemde çocuklar 
toplumun kendilerine antenlerini 
uzatıp da bütün o dar ortamlarda 
sürdürdükleri yaşam içerisine 
çekerken karşılarında çok alter-
natifli, eğlenceli, sporu, doğası, 
laboratuarları ve meslek dallarıyla 
sunulan olanakları buluyor. İlk olan 
bu modelin önemli olduğunu vur-
gulamak gerekiyor” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın  
eşi Meral Akıncı sözlerinin sonunda

almaya hak kazanan öğrenciler 
belgelerini aldı. Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Özay 
Günsel Galaksi, Evren ve Güneş 
Grubuna, Özay Günsel Çocuk Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Anna Günsel de Dünya grubuna 
Bornz Sertifikaları verdi. Daha 
sonra Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından 
Çocuk Üniversitesine katılan 
öğrencilere Katılım Belgeleri takdim 
edildi. Sertifika takdiminin ardından 
diplomalarını alan öğrenciler kep 
atma törenini gerçekleştirdi.

Çocuk üniversitelerinin 
gelişmekte olan çocuklara 

birey olma yolculuğunda 
fırsatlar sunduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı 

Mustafa Akıncı’nın eşi 
Meral Akıncı,  

üniversiteler sayesinde 
bilim ve sanatın 

ulaşılabilir bir kapı 
olduğunu söyledi.

ailelere çocukların davranışları 
ile verdiği mesajlardan örnekler 
vererek önerilerde bulundu.

Gösteriler Yapıldı…
Konuşmaların ardından Özay Gün-
sel Çocuk Üniversitesi Galaksi ve 
Evren Grubu öğrencileri İlk Yardım 
ve Trafik Kurallarını anlatan Tiyatro 
oyunu sahneledi. Güneş Grubu 
dans gösterisi, Dünya Grubu da 
Mutlu Çocuk Şarkısı seslendirdi. 
Grupların gösterilerinin ardından 
sertifika törenine geçildi.

Sertifikalar Takdim Edildi…
Konuşmaların ardından mezun 
olan öğrencilere mezuniyet 
belgeleri verildi. Mezuniyet 
Töreninde ilk olarak Özay Günsel 
Üniversitesi’nde 100 kredi tamam-
layarak Bronz Sertifika almaya
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İLK TÜRK 
ÜYE OLDU!

YÖNETİCİ KOMİTESİNE SEÇİLEN

ÇOCUKLARI ERKEN YAŞTA ÜNİVERSİTE ÇATISI ALTINDA BİLİM VE BİLİM 
İNSANLARIYLA, SANAT VE SANATÇILARLA, SPOR VE SPORCULARLA 
BULUŞTURMAK, KENDİ YETENEKLERİNİN FARKINA VARIP KENDİ BAŞARI 
ÖYKÜLERİNİ OLUŞTURMALARINI SAĞLAMAK ÜZERE HAYATA GEÇİRİLEN ÖZAY 
GÜNSEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ İLK DÖNEM MEZUNLARI ÜNİVERSİTEDEN MUTLU 
AYRILDIKLARINI İFADE ETTİLER.

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç, 
RoboCup Dünya Robotik Futbol Federasyonu üyeliği ve Yönetici 
Komitesine seçildi.

ö
zay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 
ilk öğrencileri eğitim programına 
katıldıkları Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi’nde geçirdikleri dönem-
le ilgili duygu ve düşüncelerini 
aktardılar. Çocuk odaklı ders 
programını, yaratıcı ve keyifli bir 

ortamdan memnun kalan öğrenciler, kampüs 
dışı eğitim günlerinde kültür amaçlı yaptıkları 
gezilerde de hem eğlenip hem öğrendiklerini 
ifade ettiler. Alanlarında uzman profesör, 
doçent, yardımcı doçent, doktor ve uzman aka-
demisyenlerle gerçekleştirdikleri programlarda 
kişisel gelişimlerine de destek sağladıklarını 
dile getiren öğrenciler soru sorma ve sorun 
çözme becerilerini geliştirdiklerini ayrıca 
öğrendiklerini deneyerek hayal güçlerini ve yeni 
fikirler geliştirdiklerini söylediler. Sorumluluk 
alma, grup içerisinde çalışma ve kişilere ve 
çevreye karşı duyarlılık konusunda farkındalık 
da geliştirdiklerini ifade eden öğrenciler hayvan 
sevgisini de pekiştirdiklerini dile getirdiler.

Çocuklar Kendilerini Tanıdılar…
Çocuk Üniversitesinden ne aldınız, ne 
öğrendiniz diye sorulan soruda ise ortak görüş, 
kendimizi tanıdık oldu. Çocuk dostu kampüs 
nasıl olmalıdır sorusuna verdikleri yanıt veren 
öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü 
içerisinde bulunan göl etrafında binalar arasına 
cam bölme, yürüyüş yolları, parklar, bahçeler, 
açık hava amfi tiyatrosu ve sergi alanlarının 
olmasını hayal ettiler.

Küçük Adımlar Büyük Hayaller…
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Evren ve 
Galaksi Gurubu öğrencileri meslek seçimleri 
konusunda fikir edindiklerini ve kendilerine 
uygun olmayan alanları tanıdıklarını söylediler.

Cemaliye Baydar: Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi bize çok gelişimler sağladı. Evde 
bütün gün oturmak yerine buraya gelerek hem 
eğlendik hem öğrendik. Öğretmenlerimiz bizim 
için her zaman en iyisini istedi. En eğlenceli 
şekilde bize eğitim verdiler. Geleceğimiz için 
bir prova niteliğinde oldu. Meslek dallarından 
dersler aldık ve bunlar bize hangi mesleği 
seçmek istediğimiz konusunda fikir verdi. 
Pastacılık yani yemek bölümünün bana uygun 
olmadığını öğrendim. Fakat Psikoloji alanına 
yatkın olduğumu gözlemledim. Çok güzeldi. 
Öğretmenlerimiz her zaman kibar ve anlayışlı 
davrandı. Arkadaş gibi davranarak aynı za-
manda da bizi eğittiler. Aslında burada

D
aha önce turnuva 
Yönetim Heyetine 
seçilen ve iki yıl 
boyunca RoboCup 
küçük ölçekli robot ligi 
organizasyon komitesi 
başkanlığı yapan Ersin 
Aytaç, Dünya Robotik 

Futbol Federasyonu üyeliğine ardından 
da oy birliği ile Yönetici Komitesi’ne 
seçildi. Ersin Aytaç bu üyelikle federa-
syon bünyesinde Yakın Doğu Üniver-
sitesi ile KKTC’yi temsilen bulunan en 
üst seviyedeki Türk oldu.

5. Nesil Robotlar Sahaya Çıkacak…
Fransa’nın Bordo şehrinde 23-29 Haz-
iran 2020 tarihleri arasında düzenle-
necek RoboCup Robotik Dünya Futbol 
Şampiyonası’na katılacaklarını belirten 
Takım Kaptanı Ersin Aytaç, Turnu-
vaya Yakın Doğu Üniversitesi Robotik 
Laboratuarı tarafından geliştirilecek 5. 
Nesil Robotlarla katılacaklarını söyledi.

kendimizi biraz tanımış olduk.

Atilla Gözütok: Özay Günsel Çocuk üni-
versitesinde bulunduğum zaman boyunca 
çok eğlendim, eğlenirken de öğrendim. 
Öğretmenlerimizi bize çok iyi baktılar. Değişik 
faaliyetlerde de bulunduk. Şeflikten hemşireliğe 
kadar birçok meslek dalını tanıdık. En çok 
sevdiğim dersler tıp alanındaki dersler oldu. 
Güzel ve doyurucu yemekler yedik. Haftada 
bir gün olmak üzere denize ve doğa gezilerine 
gittik. Kültür gezileri ile ülkemizi tanıdık. Burası 
bana gerçekten ne yapmaktan keyif aldığımı 
anlamama yardımcı oldu.

Pişirmekten ve Tasarlamaktan Keyif Aldılar
Güneş Grubu öğrencileri ise en çok yemek 
yapmayı ve robotik kodlama uygulamasını 
beğendiler.

Adnan Menderes: Burayı ve öğretmenleri çok 
beğendim. Kendi pizzamı tasarlıyorum, robotik 
kodlama ve yüzme etkinliklerini çok beğendim. 
Robot tasarlamada, bir robotun mekanik 
düzeneklerin nasıl çalıştığını ve parçaları söküp 
takarak montaj yapmayı öğrendik. Önümüzdeki 
dönem Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne yine 
gelmeyi istiyorum.

Azra Yoğrancıoğlu: Özay Günsel Çocuk Üni-
versitesini seviyorum. Gelecek yıl yine gelmek 
istiyorum. Mimarlık Fakültesi ile pizzamı ken-
dim tasarlıyorum etkinliğini çok beğendim. Kek, 
kurabiye ve pasta yapmak çok eğlenceliydi. 
Burada eğlenerek eğitim aldık.

Minikler Sportif Faaliyetlerde Eğlendi…
Dünya Grubu öğrencileri ise en çok yüzme ve 
sportif aktivitelerden keyif aldı.

Aziz Reşatoğlu: En çok resim dersini 
beğendim. Yüzme ve spor kulesinde yaptığımız 
sporlar eplenceliydi.

Ateş Behlül: Denize gitmeyi ve sportif etkin-
likleri çok beğendim.

Arel Eriz: Yapılan aktivitelerde mimarlık fakül-
tesini çok beğendim. Eğlenceli vakit geçirdik. 
Burada yeni arkadaşlar edindik.

Yeşim Bergü: Burada çok güzel vakit geçirdik. 
Veterinerlik, basketbol ve yüzme etkinliklerin-
den çok keyif aldım. Yemek ve tatlı pişirdik.

5. Nesil Robotların daha akıllı, hızlı 
ve agresif olacaklarını belirten Aytaç, 
mevcut robotların üzerindeki işlemci 
gücünden 4 kat daha fazla güce, 
fiziksel olarak da 5 santim daha kısa 
olacakları bilgisini verdi.

Gelecek Yılın Turnuva Hazırlığını 
Yaptılar…
Takım Kaptanı Ersin Aytaç, bu yıl 
Avustralya’nın Sydney kentinde 
düzenlenen Robotik Dünya Kupası 
sonrası, Yakın Doğu Üniversitesi 
Robot Futbol Takımı’nın bir sonraki 
turnuva hazırlığı için kendisinden bir 
lig yukarıda oynayan takımlarla hazırlık 
maçı yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Hazırlık maçlarında rakiplerine karşı 
taktiksel olarak başarılı olmalarına 
rağmen hız olarak geri kaldıklarını 
gözlemlediklerini dile getiren Aytaç, bu 
nedenle gelecek yıl yarışmaya daha 
hızlı olan 5.Nesil Robotlar geliştirerek 
katılacaklarını ifade etti.
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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK ARAŞTIRMALARA 

ERİŞİM KOLAYLIĞI SAĞLAMAK VE 
ARAŞTIRMACILAR ARASINDAKİ 

İŞBİRLİĞİNE OLANAK SAĞLAMAK 
AMACIYLA BİLİM AĞI – 

NEAR EAST SCIENTISTS ON SOCIAL 
MEDIA FACEBOOK VE INSTAGRAM 

(NEUSCİSOCMED) SAYFASINI HAYATA 
GEÇİRDİ.

Yakın Doğu Üniversitesi
akademisyenlerinin 
araştırma sonuçlarının 
sosyal medya aracılığıyla 
geniş kitlelere duyurulması 
amacıyla kurulan 
NeuSciSocMed ağı ile aka-
demisyenler, bilim insanları, 
araştırmacılar ve öğrencilere 
hakemli akademik dergil-
erde yayımlanan bilimsel 
makalelerin özetlerine açık 
erişim imkanı sağlanacak.

Bilimsel bilgiye ulaşmada 
Bilim insanları ve 
araştırmacılar için profesy-
onel bir sosyal medya 

alan Yakın Doğu Üniversite-
si, akademisyenlerin yaşam, 
sağlık, tıp, mühendislik, fen 
bilimleri, sosyal bilimler ve 
beşeri bilimler alanlarında 
Web of Science ve Scopus’ta 
uluslararası indekslerde 
taranan dergilerdeki bilimsel 
yayınlarını dünyada erişime 
açmış olacak. 

NeuSciSocMed, akademisy-
enlerin alanlarını ilgilendiren 
en son bilimsel yayınlardan 
haberdar olmasını ve aynı 
konuyu çalışan akademisy-
enlerle iletişim kurarak 
çalışmalarını zenginleştirme

sayfası olan NeuSciSocMed,
akademik alanlarda 
sosyalleşmeye ve paylaşıma 
izin vererek, öğrencilerin 
makale tarama ve makalelere
ulaşmasına da olanak 
sağlayacak. 

Uluslararası İndekslerde 
Taranan Dergilerde Yer 
alan Makaleler Dünyaya 
Açılacak…
4’üncü Nesil Üniver-
site Modeli ile akademik 
çalışmaları, araştırmaları ve 
Ar-Ge faaliyetlerinin tüm 
bilimsel verilerini toplum 
faydasına dönüştürmeyi esas

ve araştırma sorunlarına 
çözüm bulabilmeye imkan 
tanıyacak.

Nitelikli yayın sayısını 
artırarak dünya üniver-
siteleri ile yarışacak ilk 500 
üniversite arasına girmeyi 
hedefleyen Yakın Doğu Üni-
versitesi, tüm akademisy-
enleri, bilim insanlarını ve 
öğrencileri bilimsel verilerin 
paylaşılacağı NeuSciSoc
Med platformunda 
buluşturmayı amaçlıyor.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE 
SEMİNER VERDİ

UZUN YILLAR CERN’DE ÇALIŞAN İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. KEREM CANKOÇAKYakın Doğu Üniversitesi 
Deneysel Sağlık Bilimleri 

Araştırma Merkezi 
(DESAM)’nin düzenlediği 

periyodik konfreranslar 
dizisi kapsamında İstanbul 

Teknik Üniversitesi Fizik 
Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. 
Kerem Cankoçak, “CERN 

deneylerinde neler 
oluyor? LHC-CERN 

Deneylerinde Standart 
Model Ötesi Fizik 

Araştırmaları” başlıklı 
seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi 101 No’lu 
salonda gerçekleştirilen 
konferansta Prof. Dr. 

Kerem Cankoçak, CERN’deki 
çalışmaların temel amacı ile LHC 
(Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) 
deneyi konusunda katılımcılara 
bilgiler aktardı. Prof. Dr. Cankoçak 
sunumunda, CERN’nin kısa 
tanımını yaparak Higgs Boson’un 
LHC-CERN ‘deki Keşfi ile deney-
lerden bahsetti.

CERN’nin (Consei Européen pour

çoğunluğunu fizikçiler yürütme-
kte olup destek personeller ve 
mühendisler de çalışmalara katkı 
sağlıyorlar. Ayrıca dünya çapında 
10000 civarında fizikçi ve mühen-
dis de dönüşümlü ve bazen 
uzaktan olarak bu çalışmalara 
katılıyorlar.”

CERN Deneylerinin Amacını 
Anlattı…
CERN’deki çalışmaların temel 
amacının teorik fizik bulgularının 
deneysel ortamda oluşturulması 
olup üzerinde çalışılan en önemli 
deney ise LHC (Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı) deneyi olduğunu 
belirten Prof. Dr. Kerem Can-
koçak, bu deneyde Büyük Patla-
ma (Big Bang Teorisi) koşullarının 
incelenmesinin hedeflendiğini ve 
bu çalışmalarla yakın zamanda W 
ve Z bozanları, atomik simetriler 
ve Higgs bozonuna benzeyen 
bir bozon keşfedildiğini söyl-
edi. Prof. Dr. Cankoçak, ayrıca 
dünyanın farklı yerlerindeki 
fizikçilerin birbirleri ile iletişim 
sağlamaları amacıyla CERNdeki 
yazılımcı Tim Berners-Lee’nın 
“HTML” adlı bilgisayar dilini bulup 
geliştirmesiyle keşfedilen ‘‘World 
Wide Web’’ (www) günümüzde 
tüm dünyada bilgisayar iletişimini 
sağlandığını da sözlerine ekledi.

la Recherche Nucléaire) Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi olup 
İsviçre ve Fransa sınırında bu-
lunan dünyanın en önemli ve en 
büyük parçacık fiziği laboratuvarı 
olduğunu anlatan Prof. Dr. Can-
koçak şunları dile getirdi: “1954 
yılında 12 ülkenin katılımıyla 
kurulmuş olup günümüzde 21 
tam üyesi ile birlikte 2 tam üyelik 
adayı ve Türkiye’nin de aralarında 
yer aldığı 3 ortak üyesi vardır. Bu 
merkezde yaklaşık olarak 3000 
araştırmacı aktif olarak çalışmalar 
yürütmektedir. Çalışmaların

Akademisyenlere CERN’de 
Araştırma Yapma Kapısı Açıldı 
Katılımın yoğun olduğu ve 
öğrenciler tarafından ilgiyle 
izlenen konferansın soru cevap 
bölümünde Prof. Dr. Can-
koçak, CERN ile ilgili soruların 
cevaplarını öğrencilerle tartıştı. 
Ayrıca yakın gelecekte Yakın 
Doğu Üniversitesi ile olası ortak 
yapılabilecek araştırmalar ve 
CERN’deki çalışmalar hakkında 
da önemlli bilgiler paylaştı. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nden 
ilgili araştırmacıların CERN’e 
araştırmacı olarak katılmaları için 
de gerekli çalışmaların başlatıldığı 
kaydedildi.

Bilimsel Makale ve Kitap 
Yazarı…
Uzun yıllar CERN’de çalıştıktan 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi 
Fizik Bölümünde öğretim üyesi 
olarak çalışmalarına devam eden 
Prof. Dr. Kerem Cankoçak’ın, 
Deneysel parçacık fiziğiyle ilgili 
bilimsel makalelerinin yanısıra 
çeşitli dergilerde popüler bilim 
makaleleri de yayımlandı. Ayrıca 
çok sayıdaki popüler bilim 
kitaplarının editörlüğünü de yapan 
Prof. Dr. Cankoçak, ‘‘CERN’’ ve 
‘‘Büyük Patlama ile 50 Soruda 
Maddenin Evrimi’’ adlı iki kitabın 
da yazarıdır.

Seminerde 
Yakın Doğu Üniversitesi 

araştırmacılarının CERN’de 
araştırma yapabilmesi 

için gerekli çalışmaların 
başlatıldığı kaydedildi.

     Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem 
Mullaaziz, cilt gençleştirme yöntemi olarak bilinen somon 
DNA tedavisinin cildi gençleştirdiğini ve canlandırdığını, 
cinsiyet ve yaş fark etmeksizin herkese uygulanabildiğini, 
işlemden sonra hastanın günlük hayatına devam 
edebildiğini ve işlemin yan etkisinin bulunmadığını belirtti.

Somon DNA Tedavisi Cildi 
Hem Gençleştiriyor ve Hem de 
Canlandırıyor
Somon DNA tedavisinin somon 
balığından üretilen polinükleo-
titler ve hyalüronik asit kombi-
nasyonundan oluşan popüler 
bir cilt gençleştirme yöntemi 
olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. 
Didem Mullaaziz, gençlik aşısı 
olarak da bilinen Somon DNA 
tedavisinin hızlı canlandırma ve 
gençleştirme etkisiyle yaygın 
olarak talep edildiğini belirtti. En 
etkili anti-aging tedavilerinden 
biri olan Somon DNA tedavisinde 
somon balığından elde edilen 
doğal polinükleotitlerin, mevcut 
kolajeni korumanın yanında yeni 
kolajen üretimini de desteklediğini 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem 
Mullaaziz, bu sayede cildin nem-
lendirilmesi, ince kırışıklıkların 
tedavisi, elastikiyet kaybının 
giderilmesi ve homojen bir cilt 
tonunun sağlandığını belirtti.

Somon DNA Tedavisi ile Cildiniz 
Daha Güçlü
Yıllar içerisinde bağ doku 
elemanlarında kayıp yaşandığını 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem 
Mullaaziz, Somon DNA’nın elde 
ettiği kaynağının laboratuvar 
şartlarında ayrıştırılarak insan 
cildinde uygulanabilen bir forma 
getirildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. 
Didem Mullaaziz sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu sayede cilt altına

ve genellikle 3 – 4 ay gibi bir 
süre içerisinde kişinin cildini 
daha sıkılaşarak daha dolgun 
hale getirdiğini belirtti. Yrd. Doç. 
Dr. Didem Mullaaziz sözlerine 
şöyle devam etti; “Somon DNA 
tedavisi, cinsiyet ve yaş fark 
etmeksizin herkese uygulanabi-
lecek bir işlemdir. Özellikle otuzlu 
yaşlardan sonra dermatolojik 
açıdan uygun bulunan herkese 
herkese uygulanabilir. Kuru cilde 
sahip olan kişilerde cilde nem 
kazandırmak, sigara içen veya 
uzun süre güneş maruziyeti olan 
kişilerde cilt kalitesini artırmak, 
lekeli ciltlerde leke tonunu açmak, 
ince kırışıklıklarda azalma, ciltteki 
elastikiyet kaybı ve sarkıklıklarda 
toparlayıcı etki sağlamak amacı 
ile uygulanabilmektedir.” 

enjeksiyon yoluyla verilerek 
bağ dokunun çok daha güçlü 
hale gelmesi sağlanmaktadır. 
İçeriğindeki onarıcı proteinler ve 
hyaluronik asit cildin yenilenmes-
ini sağlarken, güçlü antioksidan-
lar, hücrelerde oluşan oksidatif 
hasarı azaltır.”

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz: 
“Somon DNA Tedavisi, Cinsiyet 
ve Yaş Fark Etmeksizin Herkese 
Uygulanabilecek Bir İşlemdir.”
Somon DNA’nın içerisinde bulu-
nan somon balığı DNA’sının insan 
DNA’sına en çok benzeyen DNA 
yapısını içerdiğini söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bu ned-
enle insana enjekte edilen Somon 
DNA’nın kişinin DNA yapısına etki 
ederek kolajen yapımını çok kuv-
vetli bir şekilde uyardığını

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz: 
“İşlem Sonrası Cilt Tipine Uygun 
Nemlendirici ve Güneş Koruyucu
Ürün Kullanılmalıdır.”
Enjeksiyon bölgesine lokal 
anestezik krem uygulayıp yirmi 
dakika bekledikten sonra ince 
iğneler veya dermapen yardımıyla 
Somon DNA’nın uygulandığını 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem 
Mullaaziz, seansların bölgeye 
bağlı olarak ortalama otuz dakika 
sürdüğünü belirtti. Yrd. Doç. Dr. 
Didem Mullaaziz sözlerine şöyle 
devam etti: “İşlem sonrası cilt ti-
pine uygun nemlendirici ve güneş 
koruyucu ürün kullanılmaktadır. 
Seanslar ortalama iki hafta 
aralıklarla 4 – 6 seans şeklinde 
uygulanır. Tedavi bittikten sonra 
elde edilen ciltteki iyileşme or-
talama 6 – 8 ay daha devam

etmektedir. Tedavi sonrası altı 
ay aralarla veya yılda bir kez 
tekli seanslar halinde Somon 
DNA işleminin tekrarlanması 
elde edilen sonucun kalıcılığını 
artıracaktır.”

Hasta İşlemden Sonra Günlük 
Hayatına Rahatlıkla Devam 
Edebiliyor
İşlemden sonra hastanın gün-
lük hayatına kolaylıkla devam 
edebildiğini söyleyen Yrd. Doç. 
Dr. Didem sözlerine şöyle devam 
etti: “İşlem sonrası cilt tipine 
uygun nemlendirici ve güneş 
koruyucu ürün kullanılmaktadır. 
Seanslar ortalama iki hafta 
aralıklarla 4 – 6 seans şeklinde 
uygulanır. Tedavi bittikten sonra 
elde edilen ciltteki iyileşme 
ortalama 6 – 8 ay daha devam 
etmektedir. Tedavi sonrası altı 
ay aralarla veya yılda bir kez 
tekli seanslar halinde Somon 
DNA işleminin tekrarlanması 
elde edilen sonucun kalıcılığını 
artıracaktır.”

Hasta İşlemden Sonra Günlük 
Hayatına Rahatlıkla Devam 
Edebiliyor
İşlemden sonra hastanın gün-
lük hayatına kolaylıkla devam 
edebildiğini söyleyen Yrd. Doç. 
Dr. Didem Mullaaziz, işlemin 
yaygın görülen bir yan et-
kisi bulunmadığını belirtti. İşlem 
sonrasında hafif kızarıklığın 
olabileceğini söyleyen Yrd. Doç. 
Dr. Didem Mullaaziz, uygu-
lama günü banyo yapılmaması, 
özellikle işlem günü güneş 
maruziyetinden kaçınılması 
ve dermatolog önerisi ile SPF 
50+ bir güneş koruyucunun 
düzenli olarak dört saat arayla 
sürekli olarak kullanımının gerekli 
olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. 
Didem Mullaaziz sözlerine şöyle 
devam etti: “Somon DNA tedavisi; 
yüz, boyun, gıdı, dekolte, göğüs, 
eller gibi birçok alana uygula-
nabilmektedir. Bu tedavi ile cilt 
yenilenmesi ve gençleştirilmesi, 
cilt neminin artırılması, 
yüzdeki koyu renkli lekelerde 
azalma, cilt tonunda açılma ve 
homojenleşme, gözaltı koyu 
halkaların giderilmesi, vücuttaki 
sarkma ve çatlakların giderilmesi, 
ince kırışıklıkların giderilmesi 
amaçlanmaktadır. Somon DNA 
tedavisi, mezoterapi, PRP, lazer ve 
radyofrekans tedavileri ile birlikte 
yapıldığında çok daha başarılı 
sonuçlar elde edilebilir.”
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Somon 

DNA
tedavisi ile

cildiniz 
genclesiyor

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Anabilim Dalı 
Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Didem 
Mullaaziz

BİLİM
SOSYAL
MEDYADA!
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Söz konusu toplantıda 
engelli vatandaşların eğitim 
ve istihdam konularına ek 
olarak; devletteki uygulama 
standartları, yerel yönetim-
lerin yaptırım gücü, özelden 
genele doğru her geçen 
gün artarak devam eden 
çarpık yapılaşma ve diğer 
fiziki engeller konuları 
irdelendi. Bunların yanı sıra 
erişim ulaşım ver dolaşıma 
ilişkin politikalar, eğitimde 
pilot uygulamalar yanında 
engelli vatandaşların 
topluma kazandırılması ek-
senindeki sosyal politikalar 
değerlendirildi.

Sponsorluk ve Ödüllen-
dirme Ele Alındı…
Gerçekleşen toplantının 
ikinci bölümünde de KKTC 
Engelliler Spor Federasy-
onu Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı’nın henüz 
sponsorluk konusu ile gerek 
ulusal, gerekse uluslararası 
spor arenasında ülkemizi 
temsil eden sporcuların 
ödüllendirilmesi konusunda 
fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

Toplantı sonunda Engelli 
Hakları İzleme Çalıştayı 
yapılması konusunda bilgi 
veren komite üyeleri, bu 
konuda KKTC Engelliler 
Spor Federasyonu 
Başkanı Ruhsar Vudalı, 
KKTC Engelliler Spor 
Federasyonu Takım 
Antrenörü Hüseyin Dayı 
ve de Başbakanlık Engelli 
Hizmetleri Koordinasyon 
Kurul Başkanı Günay 
Kibrit’in beklenti ve ihti-
yaçlar tespit edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
EHİK komite üyeleri 
engelli haklarını takip etme 
ve engelli hakları ile ilgili 
diğer konularda her zaman 
işbirliğine hazır olduklarını 
vurguladılar.

Yakın Doğu Üniversitesi
Engelli Hakları İzleme 
Komitesi (EHİK) üyeleri 
ve KKTC Engelliler
Spor Federasyonu 
Başkanı Ruhsar Vudalı, 
KKTC Engelliler Spor 
Federasyonu Takım 
Antrenörü Hüseyin 
Dayı ve Başbakanlık 
Engelli Hizmetleri 
Koordinasyon Kurul 
Başkanı Günay Kibrit ile 
genelde engelli hakları, 
özelde de engellilerde 
spor konulu bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Ön lisans Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. 
Yeşim Üstün Aksoy SOS gençlik evindeki 
gençlere ve SOS çocuk köyündeki çocuk-
lara kişisel hijyen konulu seminer verdi. 
El hijyeni, ağız hijyeni, tırnak bakımı, 
ayak hijyeni, saç hijyeni, kişisel temizlik 
kuralları, hastalıkların bulaşma yolları, su 
ve besinler gibi konularda gençlere ve 
çocuklara bilgiler aktarıldı.

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy semin-
erde gençlere ve çocuklara kendi kişisel 
öz bakım becerilerini nasıl geliştirecekleri 
ile ilgili bilgiler verdi.

Çocukları Kişisel Temizlik ve Hijyen 
Konusunda Bilinçlendirdi…
Yrd. Doç. Dr Aksoy, çocuklara kişilerin 
kendi sağlığını korudukları ve devam 
ettirdikleri özbakım uygulaması olan 
kişisel hijyene, toplu yaşam alanlarında 
temizlik kurallarına değinerek farkındalık 
kazandırdıklarını söyledi. Böyle bir 
sosyal sorumluluk projesinin içinde 
bulunmaktan gurur duyduğunu ifade 
eden Aksoy, kendisine kapılarını açan 
SOS çocuk köyü derneği ulusal direktörü 
Refika İnce ve Müdürü Ahmet Akarsu’ya 
teşekkürlerini sundu.

ENGELLİ HAKLARI
İZLEME KOMİTESİ’NİN 
GÜNDEMİ 
ENGELLİLERDE SPOR

ULUSLARARASI 
KALİTE 

STANDARTLARINA 
UYGUNLUĞU BİR KEZ 

DAHA TESCİLLENDİ
Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce 

Hazırlık Okulu, altıncı kez Pearson 
Edexcel Akreditasyon denetlemesini 

başarıyla geçerek verdiği eğitimin 
uluslararası kalite standartlarına 

uygunluğunu bir kez daha tescilledi.

2014 yılında Pearson Edexcel Akredita-
syon Kurumu tarafından akredite edilen 
Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık 
Okulu’nun altıncı kez denetleme sürecin-
den başarıyla geçti.

Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman, 
hazırlık okulunun yeniden akredite 
edilmesiyle ilgili olarak, “Bilindiği üzere 
İngilizce Hazırlık Okulu 2014 yılı Temmuz 
ayında Pearson Edexcel Akreditasyon 
Kurumu tarafından akredite edilmiş ve her 
akademik yıl sonunda denetleme sürecin-
den geçmiştir. Kalite ve başarının kalıcı 
ve sürdürülebilir olması açısından bu 
denetlemeler tarafsız denetçiler tarafından 
gerçekleştirilmektedir” dedi.

Enis Sayman; “Öğrenciler Her 
Akademik Yılın Sonunda Uluslararası 
Sertifika Alıyorlar…”
Sayman, eğitimde mükemmellik ve 
uluslararası kalite standartlarına uy-
gunluk göstergesi olan bu akreditasyon 
ile Yakın Doğu Üniverisitesi İngilizce 
Hazırlık Okulu’nu başarı ile tamamlayan 
öğrencilerin her akademik yıl sonunda 
aldıkları eğitimin kalitesinin onayı olan

uluslararası sertifika aldıklarını söyledi.

Akredite olduğu günden beri Yakın 
Doğu Üniversitesi gelişimi ve değişimi 
doğrultusunda kurum başarısı paralelinde 
kendisini geliştirip yenileyen İngilizce 
Hazırlık Okulunun son olarak 2016-
2017 Akademik Yılı’nda Uzaktan Eğitim 
ve Harmanlanmış Eğitim gibi teknoloji 
entegrasyonu gerektiren uygulamaları 
müfredatına eklediğini belirten Enis 
Sayman, 2018-2019 Akademik Yılı’nda 
öğrencilerin online platform üzerinden 
değerlendirilmeye başlandığını kaydetti.

Bu başarının kendileri için büyük bir gurur 
ve gelecek için de güçlü bir motivasyon 
kaynağı olduğunu ifade eden Sayman, 
“Tüm bu süreç boyunca bizlere her türlü 
desteği ve olanağı sağlayan Kurucu 
Rektör Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr İrfan Günsel ve başta 
müdür yardımcısı Deniz Altay ile Kalite 
Koordinatörü İnanç Uçaröz olmak üzere 
akreditasyon komitesinde görev alan tüm 
Hazırlık Okulu idareci ve öğretmenlerine 
sonsuz teşekkür ederim” sözlerini 
kullandı.

SEMİNER

Kişisel Hijyen 
Semineri Verildi
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