
Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı 
bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl 
Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan 

“Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Kıbrıs’ta 
üniversite 4.0 atılımları kapsamında 
“Bölgesel Kalkınma ve İnovasyon Yol 
Haritaları” konulu bir konferans düzenlendi.

“Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı 
sergi yoğun ilgi görmesi nedeniyle 1 Mart 
2019 tarihine kadar uzatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 
(DESAM) araştırmacıları, “HIV Salgının Analizi-2018 Raporu”nu Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na sundu.
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KÜLTÜR SANATAKADEMİK AKADEMİK

Üniversite 4.o’a doğru 
ilerliyoruz!

1 Mart 2019 tarihine kadar 
uzatıldı!

Kıbrıs’ta HIV Salgın Analiz Raporu 
Bakan Fikri Ataoğlu’na Sunuldu

Dr. Sibel Siber “Dr. Fazıl 
Küçük ve Milli Mücadele 

Sergisi”ni İzleme Çağrısı Yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, Atatürk Kültür 
ve Kongre Merkezinde bulunan 
Kıbrıs Sanat Merkezi’ndeki “Dr. Fazıl 
Küçük ve Millî Mücadele” temalı 
sergiyi gezen Dr. Sibel Siber’e, 
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi 
Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı 
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul eşlik ederek, 
sergide yer alan eserler ve Dr. Fazıl 
Küçük’ün silikondan yapılan heykeli 
hakkında bilgiler aktardı.

Dr. Sibel Siber: “Dr. Fazıl 
Küçük’ün Toplumla 
Bütünleşerek Verdiği 
Mücadele Yılları, 
Direnişimiz, Sanatçı 
Gözüyle ve Duyarlılığıyla 
Anlatıldı…”
Yakın Doğu Üniversitesi Sanat 
Merkezi’nin çok önemli bir sergiye 
ev sahipliği yaptığını belirten Dr. 
Sibel Siber, “Tüm emeği geçenleri

sanatçı gözüyle ve duyarlılığıyla çok 
güzel bir şekilde anlatıldı” dedi. 

Müzeler, Sergiler Halkın 
Hem Kültürüne Hem

gönülden kutlarım. Dr. Fazıl Küçük 
ve Milli Mücadele Sergisi’nde değerli 
sanatçılarımızın eserlerini büyük bir 
beğeni ile izledim. Liderimiz Dr. Fazıl 
Küçük’ün toplumla bütünleşerek 
verdiği mücadele yılları, direnişimiz, 

Sanatına Katkı Sağlıyor…
Toplumsal belleğin önemine vurgu 
yapan Dr. Siber, geçmişini unutan 
toplumların geleceğini sağlam 
temellere oturtamadığını, müzeler ve

sergilerin halkımızın hem kültürüne 
hem sanatına, kısacası yumuşak 
gücüne katkı yaptığını belirtti. 

Dr. Sibel Siber: “Halkımızın 
Sergiyi İzlemelerini 
Özellikle Tavsiye 
Ediyorum…”
Hazırlanan sergide, Dr. Fazıl 
Küçük’ün mütevazi kişiliği ile her 
zaman her koşulda toplumunun 
yanında olması, varlık mücade-
lesi veren toplumun mücadele 
ruhunu canlı tutarak verdiği güven 
ve moral, toplumun ona duyduğu 
sevginin bir ifadesi olarak omu-
zlarda taşınmasının çok güzel 
anlatıldığını ifade eden Dr. Sibel 
Siber, sanatçılarımızın eserlerini 
izlerken duygulanmamak mümkün 
değil. Halkımızın sergiyi izlemelerini 
özellikle tavsiye ediyorum” şeklinde 
konuştu.

KIRGIZİSTAN SANATÇILARI 
RESİM SERGİSİ AÇILDI

   Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’ne bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı.
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Y
akın Doğu Üniversitesinin 
kendi mimar ve müh-
endisleri tarafından, 
Osmanlı Mimarisin-
den esinlenerek Yakın 
Doğu felsefesi ile 
bütünleştirilerek tasarla-

nan Dr. Suat Günsel Camii’nin 62 kubbe ve 
6 minaresinde kullanılacak olan kaplama 
malzemesi ile ilgili olarak online sistem 
üzerinden Kıbrıs Türk toplumundan görüş 
alınacağı belirtildi.

Açıklamada, dış yüzeyi ülkemizin kendine 
özgü beyaz taşı ile kaplanacak olan ve tüm 
cam yüzeyleri vitray desenlerle donatılacak 
olan caminin kubbe ve minarelerinde 
kullanılacak kaplama malzemelerin be-
lirlenmesi için anket çalışması başlatıldığı 
kaydedildi. Online sistem üzerinden 
yapılacak anket çalışmasında, Yakın Doğu 
Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam 
eden Dr. Suat Günsel Camii ile ilgili sorular 
sorulacak. Katılımcılara sorulacak soru-
lardan biri de “Dr. Suat Günsel Camii de 
yer alacak olan 62 adet kubbe ve 6 min-
arenin hangi tür malzeme ile kaplanmasını 
istersiniz?” sorusu olacak.

Kıbrıs’ın Gelecek Nesillere 
Aktarılacak En Büyük
Kapasiteli İbadet Merkezi…
Toplam 10,000 kişinin aynı anda ibadet 
edebileceği Kıbrıs’ın en yüksek kapasiteli 
camii unvanına sahip olacak olan Dr. Suat 
Günsel Camii, 36,80 metre yüksekliği 
ve 23,80 metre çapında Kıbrıs’ın en 
büyük cüsseli ana kubbesi ile daha küçük 
çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. 
Camii kısmında 27 adet kubbe 9 adet 
yarı kubbe, Revak bölümünde ise 26 
adet kubbe bulunuyor. Kubbelerde kurşun 
veya altın rengi paslanmaz çelik krom 
kaplama kullanıldı. Toplamda 6 minaresi 
bulunan caminin; 4 minaresi 76.20 metre 
yüksekliğinde 3 şerefeli, 2 minaresi de 
56.45 metre yüksekliğinde 2 şerefelidir.

Üniversite Web Sayfasından An-
kete Katılım Yapılabiliyor…
Dr. Suat Günsel Camii’nin 62 kubbe ve 
6 minaresinde kullanılacak olan kaplama 
malzemesinin belirlenmesi için Yakın Doğu 
Üniversitesi web sayfası (https://neu.edu.
tr) üzerinden başlatılan ankete katılarak 
katkı konabileceği belirtildi.

62 Adet Kubbe 
ve 6 Minaresinde 
Kullanılacak 
Malzemenin 
Belirlenmesi için 
Anket Çalışması 
Yapılıyor “Kıbrıs Türk Milli 

Mücadele” Konulu 
Fotoğraf Yarışması 
Sergisi 5 Mart Salı 
Günü Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı 
bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih 
Müzesi, tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk 
Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışması 
sonucunda seçici kurul tarafından seçilen 
eserlerin sergileneceği sergi 5 Mart 2019 Salı 
günü açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, yarışmada 
sergilenmeye hak kazanan 
fotoğrafların 5 Mart 2019 Salı günü 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesine 
bağlı Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat 
Merkezinde sergileneceği be-
lirtildi.

İki kategoride gerçekleştirilen 
“Kıbrıs Türk Millî Mücadele” 
konulu fotoğraf yarışmasının 
birinci kategorisinde millî mü-
cadele yılları sırasında çekilmiş 
fotoğraflardan oluşurken, ikinci 
kategorisi ise millî mücadelenin 
yaşandığı yerlerden çekilecek olan 
fotoğraflardan oluşuyor. Bunlar 
arasında eski mevziler, hendekler, 
tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, 
eski binalar, sokaklar, millî mü-
cadele yıllarında kullanılan araç ve 
gereçlerden çekilmiş fotoğraflar 
bulunuyor.

Dereceye Girenler 
Ödüllendirilecek…
İki kategoride gerçekleşen 
fotoğraf yarışmasının yeni çekilen 
fotoğraflar kategorisinde beş 
kişilik seçici kurul tarafından 
yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda dereceye girenler ödül-
lendirilecek. Ödül kazanamayıp 
sergileme hakkı kazanan 
fotoğrafların sahiplerine katılım 
belgesi verilecek. Eski fotoğraflar 
kategorisinde ise fotoğrafları 
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzes-
ine kabul edilecek katılımcılara 
onur belgesi verilecek. Kıbrıs 
Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim 
Kurulunun belirlediği seçici kurul 
tarafından değerlendirilecek 
olan fotoğraflarda dereceye giren 
1’nciye 3.000 TL, 2’nciye 2.000

TL ve 3’ncüye 1.000 TL para 
ödülü verilecek. Yine seçici kurul 
tarafından belirlenen yarışmacılar 
arasından 3 kişiye de mansiyon 
ödülü takdim edilecek.

Tarihe Tanıklık Edenler 
Mücadele Yıllarını 
Tasvir Edecek 
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs 
Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim 
Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. 
Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türkü’nün 
yıllarca yaşam mücadelesi verdiği 
bu topraklarda her türlü zorluğa 
karşı verdiği destansı mücadele-
nin fotoğraflarla tasvir edilerek 
anlatılmasının, geleceğin mimarı 
olan gençlerin geleceklerini 
şekillendirmesi nedeni ile çok 
önemli bir işlevi olduğunu belirtti.  
Prof. Dr. Özkul, “Tarihe tanıklık 
edenlerin, tarihi fotoğraflarla 
tarihi gözler önüne sermelerinin 
ve anlatmalarının çok büyük bir 
önemi vardır” dedi.

İki ayrı kategoride yapılan fotoğraf 
yarışmasının amacının millî 
mücadele tarihimiz hakkında 
o günleri gözlemleyen fotoğraf 
sanatçılarımız yardımıyla görsel 
malzemeler toplayıp bunları 2020 
yılında kapılarını ziyaretçilere 
açacak olan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Eğitim Vakfı bünyesindeki 
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müz-
esi aracılığıyla en doğru şekilde 
gelecek kuşaklara aktarmak 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Ali Efdal Özkul, böylece adanın 
sosyal, siyasi, ekonomik tarihini 
ona tanıklık edenlerin yardımıyla 
geleceğe en doğru şekilde 
aktarılmasının hedeflendiğini 
kaydetti.

Kıbrıs Türk Millî 
Tarih Müzesinde 
Sergilenecek 
Heykeller 
Belirlendi

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, Atatürk Kültür 
Merkezi’nde bulunan Kıbrıs 
Sanat Merkezi’nde yer alan “Dr. 
Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” 
temalı serginin sanatseverler, 
gençler, öğrenciler ve toplum 
tarafından yoğun ilgi görmesi 
nedeniyle 1 Mart 2019 tarihine 
kadar ziyaretçi kabul etmeye 
devam edeceği bildirildi.

Öğrenciler ve Halk 
Yoğun İlgi Gösterdi…
Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığına bağlı ilk ve 
orta eğitim okullarındaki 
öğrencilerin yoğun bir şekilde 
ziyaret ettikleri sergiyi tüm 
öğrencilerin gezebilmeleri için 
serginin uzatıldığı kaydedildi. 
Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının 
tüm kesimlerinin sergiyi ge-
zebilmelerine imkan sağlamak 
açısından serginin uzatılmasına 
karar verildiği ifade edildi.

Farklı Tekniklerle Dr. 
Küçük Anlatıldı…
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi 
tarafından Kıbrıslı Türklerin li-
deri Dr. Fazıl Küçük’ün 35 ölüm 
yıldönümü anısına organize

Prof. Dr. Ali Efdal 
Özkul: “Müzenin 
Misyonu Gençlerin 
Geleceği Keşfe 
Çıkması…”
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı ve 
Millî Tarih Müzesi Yönetim 
Kurulu Kurucu Başkanı Prof. 
Dr. Ali Efdal Özkul, “Dr. Fazıl 
Küçük ve Milli Mücadele” 
temalı serginin Yakın Doğu 
Üniversitesi Eğitim Vakfı 
bünyesinde bulunan Kıbrıs 
Türk Millî Tarih Müzesi en-
vanterini zenginleştirmek ve 
Kıbrıslı Türklerin 1570 yılından 
itibaren bu topraklarda ver-
dikleri yaşam mücadelesini 
gelecek nesillere aktarmak 
için düzenlendiğini söyledi. 
Müzenin 2020 yılında kapılarını 
açacağını belirten Prof. Dr. 
Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk 
halkının yıllarca her türlü 
zorluğa ve baskıya rağmen 
verdiği bu anlamlı mücadeleyi, 
gelecek nesillere taşıyarak 
gençlerin geleceği keşfe 
çıkmalarını sağlamanın, Kıbrıs 
Millî Tarih Müzesinin en büyük 
misyonları arasında yer aldığını 
kaydetti.

edilen sergide, ülkemiz 
sanatçıları tarafından, yağlı 
boya ve akrilik tablolar, sera-
mik/heykel çalışmalar, üst 
üste bindirme tekniği ile 
hazırlanan tarihi fotoğraflar, 
kolaj, video grafik, dijital il-
lüstrasyon, dijital baskı ve linol 
baskı teknikleri ile hazırlanmış 
çeşitli eserler ile Dr. Fazıl 
Küçük’e ait bire bir tasvir 
edilmiş Hiperrealist silikon 
heykel de sergileniyor. Sergi 
de Milli Mücadele yıllarında 
yaşamış olan birçok olaya 
tanıklık etmiş, Kıbrıslı fotoğraf 
sanatçılarına ait fotoğraflar 
da sergileniyor. Ayrıca ser-
giyi ziyaret edenler Dr. Fazıl 
Küçük’ün çeşitli yıllarda yaptığı 
konuşmalarını da izleme 
şansına sahip olacaklar. Sergi 
daha sonra başta Türkiye Cum-
huriyeti olmak üzere 14 Türkî 
Cumhuriyet ve Toplulukta da 
sergilenecek. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz 
sanatçılarının Türki Cum-
huriyetiler ve topluluklarında 
tanınmasına vesile olacak 
olması açısından büyük önem 
arz eden sergi, Türki Cumhuri-
yetler ve toplulukları ile gönül 
bağıyla kurulan dostluğun da 
pekişmesini sanat yoluyla per-
çinlenmesini sağlayacak.

“Dr. Fazıl Küçük ve Millî 
Mücadele Sergisi” 
1 Mart 2019 Tarihine Kadar 
Uzatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, online, 
gazeteler ve sahada olmak 
üzere eş zamanlı başlatılan 
anket çalışmalarında 2 bin 
katılımcıya Kıbrıs Türk Millî Tarih 
Müzesini şekillendirmek için 
sorulan sorular sonucunda, ilk 
etapta sergilenecek olan Kıbrıs 
ile ilişkili toplumun her kesim-
den en fazla tercih edilen 20 
değerli şahsiyetin heykellerinin 
yapılmaya başlandığı belirtildi.

Farklı Yönetmelerle 
2 Bin Kişiye Anket 
Çalışması Uygulandı…
Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, 
Güzelyurt, İskele ve Lefke olmak 
üzere 6 ana bölge mahalleleri 
randomize olarak belirlenerek 
40 anketör tarafından sahada 
yapılan anket çalışmasında 
her üç evden biri çalışmaya 
dahil edildi ve her girilen evde 
erkek-kadın ile yaş kotaları dik-
kate alındı. Anket formlarında, 
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi 
oluşumunu belirlemeye yönelik 
sorular yanında sosyo-demo-
grafik özellikleri belirlemeye 
yönelik sorular yer aldı. Anketin 
sahada yapılan kısmında Kıbrıs 
adasının çeşitli bölgelerinde 
yaşayan 1000 kişi, anketin web 
üzerinden yapılan kısmında 
ise yine 1000 kişi olmak üzere 
toplam 2000 kişiye ulaşıldı. 
Yapılan anketlerin sonuçlarında 
Kıbrıs Türk toplumu tarafından 
en fazla tercih edilen 20 şahsiyet 
belirlendi.

Vefa Borcu Ödemenin 
Mutluluğu İfade Edildi…
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi 
Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı 
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs 
Türk toplumunun yaşamının 
çeşitli evrelerinde derin izler 
bırakmış, bırakmaya devam 
eden, topluma yön veren, gerek 
siyasî gerekse de sosyal hayatta 

toplumla bütünleşen, toplu-
mun sembolleri haline ge-
len kişileri, gelecek nesillere 
tanıtmak amacıyla heykellerini 
yaparak Kıbrıs Türk Millî Tarih 
Müzesi’nde sergileyeceklerini 
belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bir parçası 
olacak olan Kıbrıs Türk Millî 
Tarih Müzesi’nde yapılacak 
olan çalışmaların müzede 
yer alacak olan heykellerde 
olduğu gibi Kıbrıs Türk toplu-
munun istekleri doğrultusunda 
şekillendirileceğini dile getiren 
Prof. Dr. Özkul, “Yakın Doğu Üni-
versitesi olarak toplumumuzun 
tarihinde iz bırakmış, bırakmaya 
devam eden, topluma yön veren 
önemli şahsiyetlere böylece vefa 
borcumuzu da ödemiş olmanın 
mutluluğunu duyacağız” dedi.

Yapılan Anket 
Çalışmaları Sonucuna 
Göre Kıbrıs Türk 
Milli Tarih Müzesinde 
Heykeli Yapılacak 20 
Kişi:
1 Mustafa Kemal Atatürk
2 Kamran Aziz
3 Rauf Raif Denktaş
4 Bülent Ecevit
5 Necmettin Erbakan
6 Recep Tayyip Erdoğan
7 Dr. Suat İ. Günsel
8 Namık Kemal
9 Dr. Fazıl Küçük
10 Dr. Burhan Nalbantoğlu
11 Osman Örek
12 Mısırlızade Necati 
Özkan
13 Özker Özgür
14 Sokollu Mehmet Paşa
15 Lâla Mustafa Paşa
16 Ziya Rızkı
17 Sultan II. Selim
18 Naci Talat
19 Cengiz Topel
20 Mehmet Zekâ

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde 
sergilenecek olan heykellerin 
belirlenmesi için 28 Aralık 2018 
tarihinde başlatılan anket çalışmaları 
tamamlandı.

3KÜLTÜR SANAT
15 ŞUBAT CUMA 2019

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan 
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından Kıbrıs Türk Lideri 
Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 
sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan ve 15 Ocak’ta 
açılışı yapılan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı 
sergi yoğun ilgi görmesi nedeniyle 1 Mart 2019 tarihine 
kadar uzatıldı.
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezi fuaye 
alanında yer alan serginin 
açılışına, Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Cemal Özyiğit olmak 
üzere, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği 
Başmüşaviri Kadir Akçeşme, 
UBP Genel Sekreteri Hasan 
Taçoy, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. İrfan S. Günsel, mil-
letvekilleri, Yakın Doğu Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Ümit 
Hassan, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, öğretim 
elemanları, sergiye katkı koyan 
Kırgızistan Devlet Nişanı Unvanlı 
Sanatçılar, davetli sanatçılar ve 
misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ümit Hassan, sergiye eserleriyle 
katılan Yuristanbek Shygaev, 
Zhylkychy Zhakypov, Talant 
Ogobaev, Rakhat Itıkeev ile Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal 
Özyiğit birer konuşma yaptı.

“Gümüş Anahtar 
Onur Ödülü” 
Verildi…
Sergi açılışından önce Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. 
Günsel tarafından Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’ne katkılarından 
dolayı Kırgızistan Devlet Nişanı 
unvanlı sanatçılara “Gümüş 
Anahtar Onur Ödülü” takdim 
edildi. Ödül takdimi ardından 
konuşmalara geçildi.

Prof. Dr. Ümit 
Hassan: “Kırgız 
Resim Sanatının 
Estetik Anlayışlarını

Göreceğiz…”
Serginin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Yakın Doğu Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit 
Hassan, bu serginin Kırgız kül-
türünün sanat ve resim sanatları 
üzerinden ilişkilerimize değinme 
fırsatı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hassan, “Bugün Kırgız 
dostlarımızın sanatta üstün 
plastik değerleri ve este-
tik anlayışlarının örneklerini 
göreceğiz. Figüratif unsurların 
büyük bir ustalıkla resimlere 
estetik bir şekilde yerleştirilmesi 
dikkat çekiyor. Renk, çizgi, 
desen ve bütün denge unsurları, 
yaratıcılık bakımından folk-
lorik unsurlardan beslenen çok 
özgün sentezlerin yaratıcılığını 
izleyeceğiz” dedi. Kırgız resim 
sanatının tarihsel sürecinden 
bahseden ve bu sanatın büyük 
bir gelişme içerisinde olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Has-
san, Kırgız sanatçıların bunu 
en çağdaş örneklere kadar 
geliştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ümit Hassan, “Kırgız 
kültürü orta Asya akraba kütler 
içerisindeki en eski iz bırakan 
kültürdür. Kırgız resim sanatı 
büyük bir gelişme içerisinde. 
Sadece dünya çapındaki çok 
büyük ressamlar ya da ünü 
değişik yerlere yayılmış res-
samlar bakımından değil, yeni 
kuşaklar bakımından da böyl-
edir. En önemlisi ise büyük bir 
eğitim atılımı olmasıdır. Kırgız 
resim sanatı günümüzde yeni 
açılımlara doğru ilerliyor. Kırgız 
sanatının üstün vasıflı çok 
önemli estetisyenlerini üniver-
sitemizi ve Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’ni onurlandırmalarından 
büyük bir keyif duyuyoruz. 
Ayrıca önemli birikimlerinin 
sonucu olan eserlerini

Düzenleniyor…”
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
gün geçmeden yeni anlamlı 
bir etkinliğine tanık olduklarını 
ifade eden Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Cemal Özyiğit de serginin 
açılışında yaptığı konuşmada, 
bu etkinliklerle ülke eğitimine ve 
yaşamına katkı yapıldığını belirtti.

İçinde bulundukları kampüsün 
sürekli sanata ev sahipliği 
yaptığını ifade eden Bakan 
Özyiğit, “İdealler yaşam 
buldukça toplumsallaşır, burada 
ideallerin yaşam bulduğunu 
görüyoruz. Suat Hoca kendi 
ideallerini hayata geçirirken, 
ülkeye, eğitime ve yaşama 
çok şeyler katıyor. Asıl olan 
yaşamımıza kültürel gelişime 
katkı koymak ve bu güzellikleri 
hem ülkemizde herkesle hem de 
dünya ile paylaşmak. Bizlere bir 
kez daha sanatla ve sanatçılarla 
aynı ortamı teneffüs etme şansı 
verdiği için teşekkür ediyorum 
ve kutluyorum. Kırgız sanatçılara 
da, kendi yaşamlarını ve kendi 
kültürlerini tuvallere aktararak 
bizlere tanıma fırsatı sundukları 
için teşekkür ediyorum” dedi.

müzemize bağışlamalarından 
büyük minnettarlık duyuy-
oruz. Bu durum yeni zihniyet 
açılımlarına vesile olabilir. Biz 
de bu kültüre destek sağlamaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Hassan sözlerinin 
sonunda ise Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
Günsel’in şahsi özveri ve katkısı 
sayesinde sanatın her aland-
aki sıçrayışı ile kuşaklar boyu 
sürecek bir birikimin mirasçısı ve 
mimarı olduğunu dile getirdi.

Kültürel İşbirliği ve 
Sanatın İnsan 
Ruhundaki 
Birleştirici Gücü 
Ortaya Konuluyor…
Sergiye 60 eseriyle hayat veren 
Kırgızistan Devlet Nişanı unvanlı 
sanatçılar Yuristanbek Shygaev, 
Zhylkychy Zhakypov, Talant 
Ogobaev ile Rakhat Itıkeev de 
yaptıkları konuşmalarda sanatın 
birleştirici gücüne vurgu yaptılar. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
kurmuş olduğu Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi ile gelecek ne-
sillerin gelişmesine büyük katkı 
sağladığını ifade eden ressamlar, 
kültürel işbirliğinin gelecekte 
de verimli bir şekilde gelişmesi 
temennisinde bulundular. Suat 
Günsel’in sanatın inceliklerinden 
anlayan birisi olduğunu ifade 
eden ressamlar, Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’ndeki eserlerin 
resim sanatındaki derinliği çok 
iyi anlattığını dile getirdiler.

Bakan Cemal 
Özyiğit: “İdeallerin 
Yaşam Bulduğu Bir 
Kampüste Hem 
Ülkemizin Kültürel 
Gelişimine Hem de 

Kırgızistan’ın Türk dünyasının 
en doğu bölgelerinden biri 
olduğunu ve batıya açılan 
pencere olduğunu ifade eden 
Bakan Özyiğit, Kırgız kültürünün 
Kıbrıs için bir ayrı yeri önemi 
olduğunu, oralardan buralara, 
buralardan da oralara taşınan bir 
kültür yapıldığını söyledi. Oradaki 
yaşam değerlerini kavradıkça 
kendi kültürel gelişimimize anlam 
katacağımızı ifade eden Bakan 
Özyiğit, Cengiz Aymatov gibi 
eserlerinin okunduğu, beyaz per-
deye yansıdığı sanat erserlerini 
buralarda sergilendiğini görmek-
ten mutluluk duyduğunu belirtti.

“Dünyaya Açılan Bir 
Kültür Etkileşimi 
Yaşanıyor…”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Ce-
mal Özyiğit, “Bu sergi ile Kırgız 
sanatçı dostlarımızın yaşam 
biçimlerini daha iyi özümseme 
fırsatı buluyoruz. Onlar da 
buradaki eserlerine olan bakışı 
ve buradaki kültürel etkileşimi 
tenefüs ediyorlar. Bu hepimiz için 
önem taşıyor, oralardan buraya 
buralarda batıya taşınan bir kül-
tür etkileşimi oluyor. Tüm eğitim 
gruplarındaki çocuklarında gelip 
bu havayı solumaları, kültürel 
etkileşimleri almaları içlerinde var 
olan sanatçılara ilham kaynağı 
olmalarına vesile olacaktır.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 
ülkenin anlamlı bir sanat müz-
esine kavuşacağını da sözlerine 
ekleyen Bakan Özyiğit, kurulan 
müzenin düzenlediği etkin-
liklere bakanlık olarak koymaya 
çalıştıklarını söyleyerek herkesi 
sergiyi izlemeye davet etti.

Sergi 1 Mart 2019 
Tarihine Kadar 
İzlenebilecek…
Dört Kırgız Ressamın yağlı boya 
tuval çalışmalarından hazırlanan 
60 eserinin sergileneceği 
Kırgızistan Sanatçıları Resim 
Sergisi, hafta içi 10.00- 12.00 
saatleri arasında 1 Mart 2019 
tarihine kadar ziyarete açık 
kalacak.

KIRGIZİSTAN SANATÇILARI 
RESİM SERGİSİ AÇILDI
   Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne 
bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
Cemal Özyiğit tarafından açıldı.
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Örnek Grup 
Rehberliği 
Materyalleri Sergisi 
Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Anabilim Dalı’na 
bağlı Psikoloji Bölümü, Sınıf 
Öğretmenliği, Üstün Zekalılar 
Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, 
Resim Öğretmenliği, Türkçe 
Öğretmenliği, İşitme Engeli-
ler Öğretmenliği, Zihin Engeli-
ler Öğretmenliği ve Okul Öncesi 
Öğretmenliği bölümlerinde okuyan 
öğrenciler karma materyal ser-
gisi hazırladı. Hazırlanan sergide 
öğretmen adaylarının meslek 
hayatlarında kullanabilecekleri ma-
teryalleri öğrenmeleri amaçlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, Atatürk Eğitim 
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Ana Bilim Dalı Uz. 
Şebnem Güldal Kan’ın “Çocuk 
Ruh Sağlığı, Çocuklarla Psikolojik 
Danışmanlık, Rehberlik” ve Uz. Ya-
semin Sorkan’ın “Grup Rehberliği’ 
dersleri kapsamında hazırladığı 
materyal tasarımları sergisi yoğun 
ilgi gördü.

Sergiye Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı 
Mirici, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. 
Yağmur Çerkez ve Doç. Dr. Umut 
Akçıl, Yakın Doğu İlkokul Müdür 
Muavini Mehmet Süleymanoğlu 
ve İzzet Yılmaz, bölüm başkanları, 
öğretim görevlileri ve öğrencilerin 
katıldı.

Yaratıcı Öğrenmede Yol 
Gösterici Bir Etkinlik…
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, 
öğrencilerin derste yaratıcılığın 
ve çocuklara aktarımının öne-
mine dikkat çekerek, materyal 
tasarımının hem öğretmen 
yetiştirmede hem de psikolojik 
danışmanlıkta oldukça gerekli 
olduğuna ve teknolojinin iler-
lemesiyle birlikte teknolojinin de 
sürece dahil edilerek farklı matery-
aller geliştirilebileceğini vurguladı.

İletişim Fakültesi Güz 
Dönemi Mezunları Kep 
Fırlattı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 – 2019 Güz Dönemi 
mezuniyet töreni İletişim Fakültesi Turuncu Salonda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre öğrencilerin 
mezuniyet sevinci yaşadığı törene, 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
yardımcısı ve İletişim Fakültesi 
Dekan Vekili Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekan Vekili 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran 
Öze, bölüm başkanları, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ile aileleri 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başlayan 
törende fakülte film tanıtımı 
izlendi, müzik dinletisi sunuldu. 
Törende yapılan konuşmaların 
ardından, öğrencilere diploma 
takdimi yapıldı.

Meslek İlkelerine Uygun 
Hareket Etmeli Öğüdü Verildi
Mezuniyet töreninin açılışı 
konuşmasını yapan Dekan Vekili 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran 
Öze, sözlerine İngiliz şarkıcı John 
Lenon’nun “İmagine” şarkısından 
sözlerle başlayarak öğrencilere, 
film, belgesel, fotoğraf 
sanatçılarının çalışmalarından 
örnekler verdi. Doç. Dr. Öze, 
öğrencilere meslek görevlerini ye-
rine getirirken ırk, dil, din, milli-
yet ayrımı gözetmeden, ahlaklı ve 
etik kurallar çerçevesinde çalışma 
yaşamı sürdürmelerini öğütledi.

Öğrencilere, yıkıcı değil, yapıcı 
olmaya özen göstermelerine, 
tüketmek ve yok etmek yerine 
üretmek ve varlığı anlamlı kılmaya 
dikkat etmeleri gerektiğini 
hatırlatan Doç. Dr. Nuran Öze, 
“Öğrenmenin sonunun olmadığını 
aklınızda tutun, ben oldum 
demeyin, bilgiyi paylaşmanın 
ve büyütmenin güzelliğinin 
tadına varın. Yaptığınız her işin 
sizin iziniz olduğu gerçeğinden 
uzaklaşmadan, nasıl bir iz 
bırakmak istiyorsanız ona odak-
lanarak yolunuza devam edin. 
Emeklerinizi birlik, beraberlik, 

barış, daha temiz bir dünya ve 
daha yaşanabilir bir gelecek için 
harcayın. Hepinize başarılı bir 
kariyer, huzur ve sağlık dolu bir 
yaşam diliyorum” diye konuştu.

Güç Olan Medya’nın 
İşlevselliği Objektif ve 
Dürüstlükten Geçiyor…
Törende yaptığı konuşmada, 
iletişimin öneminden bahseden 
Rektör Yardımcısı İletişim Fakül-
tesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, medyanın çağımızdaki 4. 
güç olduğunu, yasama, yürütme 
ve yargı’dan sonra gelen güç 
olarak algılandığını, gerçeğin 
koruyucusu anlamına geldiğini 
söyledi. Gerçeği tanımlarken, 
kişilerin aldığı eğitim ve 
şekillenmelerinin çok önemli 
olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. 
Kurt, “Burada kastedilen kişiler 
istenildiği gibi şekillenebilir 
ve ona göre bir gerçek algısı 
oluşturabilirler. Bu algıyla birlikte 
koruyuculuğunu yapabilirler. 
Bu yüzden iletişim mezunları ve 
öğretim üyeleri toplum içersinde 
çok önemli bir yere sahiptirler. 
Çünkü, eğer gerçeği koruyamaz-
sak geleceğimiz ya da toplumsal 
olarak varacağımız yerler çok 
istenilen yerler olmayabilir. Bunu 
yapmak için ilk önce objektif 
olacaksınız, dürüst olacaksınız, 
kaliteye önem vereceksiniz, 
hakkaniyetli davranacaksınız. 
Eğer korunmazsa gerçek, bir 
anlamda medyanın gücü işlevsel 
olmayacaktır” diye konuştu.  
Öğrencilerim bilim üreten bir 
kurumdan mezun olduğunu dile 
getiren Doç. Dr. Mustafa Kurt, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2018 
yılı içerisinde 1200’ün üzer-
inde gerçekleştirdiği bilimsel 
yayınlarla Türkiye üniversiteleri 
arasında İlk 5’in içerisinde yer 
almasının olağanüstü  bir başarı 
olduğunu söyleyerek mezunlara 
hayatlarında başarılar diledi.

Arkadaşlarına Kendi Yollarını 
Bulma Mesajı Verdi…
Törende, Mezun Öğrenciler 
adına Film Yapımı ve Yayıncılık 
Bölümü, Fakülte birincisi Al 
Miqdad Al Houssein İngilizce, 
Ilgaz Sadrazam ise Türkçe 
olarak mezuniyet konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. 

Al Miqdad Al Houssein yaptığı 
konuşmasında, iletişim fakül-
tesinde okuyan arkadaşlarına 
kendi yollarını bulma tavsiyesinde 
bulundu. Al Miqdad Al Hous-
sein, “Neye sahip olduğumuz 
değil, sahip olduklarımızla ne 
yapabildiğimizdir asıl olan. 
İletişim fakültelerinde eğitim 
gören tüm dostlarıma tavsiyem; 
kendi yolunuzu bulun, kendi 
imzanızı atın ve bunu yapmayı 
denerken de kendinizi unutun. 
Bugün hepimize bol şanslar dili-
yorum” dedi.

Okul Yılları Sadece Meslek 
Değil, Duyarlı, Aile ve Dost 
Olmayı Öğretiyor…
Ilgaz Sadrazam da yaptığı 
konuşmada, okul yılları kend-
ilerine sadece mesleklerini değil, 
duyarlı olmayı, aile olmayı, dost 
olmayı öğrettiğini belirtti. Sad-
razam, “Kum saati gibi akıp 
geçti üniversite yıllarımız. 
Hocalarımızla bir birinden gü-
zel anılar paylaştık. Hayallerle 
gerçekler her zaman bir birini 
tutmuyormuş. Ailelerimizle 
başladığımız bu yolda, sevdikler-
imizi kaybetmenin eksikliği ile 
öğrendik. Üstümüzde emeği ve 
katkısı olan, şu an yanımızda 
olamayan aile bireylerimize 
ithafen alacağız diplomalarımızı. 
Mezun olan tüm arkadaşlarımızı, 
ailelerini kutlar; mutlu, sağlıklı ve 
başarılı yıllar dilerim” ifadelerini 
kullandı. Konuşmaların ardından 
sırasıyla diplomaların verilmesiyle 
tören sona erdi…



Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, Kıbrıs’ta HIV Enfeksiyonu ve 
AIDS konusu üzerinde önemli çalışmalar 
yapan heyetin Kıbrıs’ın kuzey ve güneyini 
kapsayan, Kıbrıs’ta HIV Salgınının 
Matematiksel Bir Model Kullanılarak Ana-
lizi” üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkan “HIV Salgınının Analizi-2018 
Raporu”nu Bakan Fikri Ataoğlu’na 
sunduğu kaydedildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yaptıkları 
çalışmalarda elde ettikleri veriler ile ilgili 
Bakan Ataoğlu’na bilgi verdi.  Prof. Dr. 
Şanlıdağ, Kıbrıs’ta HIV salgınının şu an 
için olmadığını ortaya koyan raporda 
ayrıca, önümüzdeki 50 yıl içerisinde 
Kıbrıs’taki HIV salgınının dinamiklerinin 
öngörüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Topluma 
Karşı Sorumluluklarımızı Yerine 
Getirmeye Devam Edeceğiz…”
Ülkedeki insan hareketleriyle ilgili rakam-
sal veriler de paylaşan Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, yılda ortalama Kuzey Kıbrıs’a 
1 milyon 759 bin, Güney Kıbrıs’a ise 3.9 
milyon turist geldiğini bu rakamlara oranla 
kuzeyde 129 güneyde ise 1057 HIV vakası 
tespit edildiğini belirtti. Kuzey’e başta Tür-
kiye olmak üzere Alman ve İngiliz turistler-
in, Güney Kıbrıs’a ise daha çok Rus, İngiliz 
ve Yunan turistlerin geldiğini ifade eden 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Çalışmalarımız 
sonucu hazırladığımız bilimsel verileri 
toplumsal sorumluluk göreviyle karar 
vericilere sunduk. Atılması gereken adımlar 
ve alınması gereken önlemler konusunda 
tartışarak, öneriler sunduk. Gelişmiş

Kıbrıs’ta HIV Salgın 
Analiz Raporu 
Bakan Fikri 
Ataoğlu’na Sunuldu
   Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri 
Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacıları, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde HIV/AIDS’in durumunu ve 
konumunu belirlemek, olası salgının tehdit büyüklüğünü 
ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı matematik modelleme 
çalışmalarının sonucu olan “HIV Salgının Analizi-2018 
Raporu”nu Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na 
sundu.

ülkelerdeki gibi HIV epidemisinin, risk 
gruplarının belirlenmesi, bu gruplara 
hastalıktan korunma eğitimlerinin verilme-
si, test yaptırmalarının sağlanması ve yeni 
tanı alan tüm hastalara tedavi başlanması 
ile kontrol altına alınabilmesini sağlamak 
adına gerek HIV hastalığının Kıbrıs 
dinamiğinin belirlenmesi gerekse de ülke 
politikası ve insanlık adına çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi.

Bakan Ataoğlu: “Veriler 
Ülke Turizm Tanıtımlarında 
Kullanılabilir…”
Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları 
tarafından HIV/AIDS ile ilgili ülkemiz adına 
önemli verileri ortaya koyan araştırmadan 
memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan 
Fikri Ataoğlu da, kendisine sunulan raporu 
değerlendirerek atılması gereken adımlar 
varsa bakanlık olarak mutlaka yerine get-
ireceklerini söyledi.

Hastalığın toplumsal, sosyal ve psikolo-
jik bir sorun olduğuna dikkat çeken 
Bakan Ataoğlu, “Yapılan çalışma, hem 
ülkemizin diğer ülkelerle yaptığı ticari 
ve turistik ilişkiler bakımından hem de 
turizm ile değişen insan kitle hareketleri 
karşısında sağlık verilerinin ortaya 
konulmasında önem taşıyor. Ülkemizin 
turistik güvenirliğini ortaya koyan bu 
çalışma, her yıl 1 milyonun üzerinde turist 
gelen ülkemizde izlenilmesi gereken yol 
haritası açısından da rehber niteliğinde. 
Bu çalışmalar ülkemizdeki HIV oranı 
ve yayılma hızı ile ilgili verileri sunması 
açısından önem taşırken turizm açısından 
da ülkemizin sağlıklı olduğunu gösteren en 
belirgin örneklerden biri” diye konuştu.
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre törene, Girne 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay 
Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Evren Hınçal, bölüm başkanları, 
öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan törende, Yakın 
Doğu Üniversitesi Müzik Bölümü 
öğretim üyesi tarafından sunulan 
müzik dinletisi sunuldu. Büyük ilgi 
toplayan müzik dinletisinin ardından 
açılış konuşmalarına geçildi. Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Efdal Özkul, Rektör yardımcısı Doç. 
Dr. Mustafa Kurt, Girne Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile 
öğrenciler adına Duygu Kılınç ve 
Kaltrina Plakolli  birer konuşma yaptı.

Aydınlık Bir Yol Diledi…
Mezuniyet töreninin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal 
Özkul, öğrencilerin ve öğrencileri 
yetiştiren akademisyenlerin eme-
klerine vurgu yaparak, mezun olan 
öğrencilere gelecek yaşamlarında 
başarılar ve aydınlık bir diledi. Prof. 
Dr. Özkul, “Sevgili meslektaşlarım, 
üniversitemizin bugünlere gelm-
esinde hepinizin çok büyük bir 
emeği var. Her koşulda değerli 
öğrencilerinizi eğitmek için elin-
izden geleni yaptınız ve ne kadar 
övünseniz, gurur duysanız yeridir.  
Sevgili mezunlarımız artık yetkili, 
diploma sahibi, bireylersiniz. Hak 
ettiğiniz diplomanızla dünyanın dört 
bir yanında çalışacaksınız ve eminim 
hem ülkemizi hem de kendinizi en iyi 
şekilde temsil edeceksiniz. Beklen-
timiz, gideceğiniz yerlerde üniver-
sitemizin ve KKTC’nin birer temsilcisi 
olmanız ve bunu layıkıyla yerine 
getirmenizdir” dedi. Yolunuz aydınlık 
olsun” dedi.

Kendine güvenen, Özgür 
Düşünceye Sahip Mezunlar 
Yetiştirmek Hedefleniyor…
Rektör yardımcısı Doç. Dr. Musta-
faKurt da, Yakın Doğu Üniversitesinin 
başarılarından, yapılan yayınlardan, 
dünyadaki ve Türkiye’deki 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi Mezunları 
Kep Fırlattı

üniversiteler arasındaki yerinden ve 
gelecek hedeflerinden bahsetti. Üni-
versitenin temel amacının, kendine 
güvenen, sorumluluğunu her şeyin 
üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi 
değerlerini gözeterek, akılcı, yaratıcı 
ve özgür düşünceye sahip Atatürk 
ilke ve devrimlerini özümsemiş me-
zunlar yetiştirmek olduğunu belirten 
Doç. Dr. Kurt, mezunların yollarının 
açık olmasını dileyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Bilim Üreten Bir 
Üniversiteden Mezun Olma 
Ayrıcalığı Sağlanıyor…
Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İlkay Salihoğlu ise konuşmasında, 
Fen-Edebiyat Fakültelerinin öne-
minden bahsederek, Fen-Edebiyat 
Fakültesinin ayrıcalıklı bir fakülte 
olduğunu ve tüm üniversitelerin 
temel taşı olduğunu ifade etti. Prof. 
Dr. Salihoğlu, 27 yıllık geçmişinde 
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesinin ne kadar üretken bir 
fakülte olduğuna değinerek, mezun-
lara bilim üreten bir üniversiteden 
mezun olmanın ayrıcalıklarından 
ve gurur duymaları gerektiğinden 
bahsetti.

Kendinize Güvenin, Sevin ve 
Saygı Duyun Mesajı Verdi…
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü öğrencisi Duygu Kılınç, 
mezun arkadaşları adına yaptığı 
konuşmasında, öğretim elemanlarına 
ve ailesine seslendi. Üniversite 
eğitimi boyunca toplum arasına 
karışarak aldığı psikoloji eğitimini 
toplum içerisinde deneyimleme 
fırsatını yakaladığını belirten Kılınç, 
bu diplomaya sahip olmak için çok 
fazla mücadele edip emek sarf 
ettiği, aslında psikolojinin bizim 
içimizde var olduğunu vurguladı. 
Mezun arkadaşlarına, ‘kendinize 
güvenin, herkesten önce kendinizi 
siz sevin, kendinize saygı duyun. 
Bunu başardığınızda hayatınızdaki en 
önemli başarının bir ortalamadan bir 
statüden çok daha fazlası olduğunu 
fark edeceksiniz. Ve şunu unutmayın, 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de dediği gibi  “Akıl ve mantığın 
halledemeyeceği mesele yoktur’ diye 
seslenerek sözlerini noktaladı.
Uluslararası öğrenciler adına Kaltrina 
Plakolli `nin konuşmasının ardından 
mezun olan lisans öğrencilerine 
diplomaları verildi. Tören, geleneksel 
kep atma kapanışı ile sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 
2018-2019 Akademik güz döneminde mezun olan 

öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni 

ile diplomalarını aldı.
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Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2018 – 2019 Güz 
Dönemi mezuniyet töreni Kütüphane Salon 4’te coşkuyla 
gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, törene, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, 
Turizm Fakültesi ve Tu-
rizm Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Tülen 
Saner, öğretim görevlileri, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve Kıbrıs Tür-
klerinin Lideri Dr. Fazıl 
Küçük, KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf R. 
Denktaş ve tüm şehitler 
anısına bir dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı.

Prof. Saner; “Yakın 
Doğu Üniversitesi 
Turizm Fakültesi 
Kaliteli Ve Günün 
Koşullarına Uygun 
Eğitim Vermeyi 
Kendine İlke 
Edinmiş Bir 
Okuldur.”
Yakın Doğu Üniversitesi 
Turizm Fakültesi ve Turizm 
Araştırma Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Tülen Saner, 
“Yakın Doğu Üniversitesi 
Turizm Fakültesi kaliteli 
ve günün koşullarına 
uygun eğitim vermeyi 
kendine ilke edinmiş bir 
okuldur. İş hayatınızdaki 
tüm kapıların açılabilmesi 
için sizlere standartların 
üzerinde eğitim vermek 
amacı ile tüm öğretim üyesi 
arkadaşlarımla birlikte 
özverili bir şekilde çalıştık 
ve çalışmaya da devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Turizm Fakültesi 2019 
Güz Mezunlarını Verdi

Prof. Saner; 
“Özverili Ve Yoğun 
Çalışmalarımız 
Sonunda  Kasım 
2018 İtibarıyla 
Fakülte Olmaya Hak 
Kazandık”
Prof. Dr. Tülen Saner, 
“Turizm fakültesi kurucu 
dekanı olarak bizlere 
bugün gurur veren iki 
güzel başarımızı sizlerle 
paylaşmak isterim. Birin-
cisi yüksek okul olarak 
çıktığımız yolda özverili 
ve yoğun çalışmalarımız 
sonunda  kasım 2018 
itibarıyla fakülte ol-
maya hak kazandık, ikinci 
göğsümüzü kabartan başarı 
ise 2014’de kurduğumuz ilk 
mezunlarını bu haziranda 
verecek olan gastronomi 
bölümü öğrencilerimizin 
ilkleri başaran Yakın Doğu 
Ailesi geleneğini boz-
madan ilk kez katıldıkları 
yarışmada bronz madalya 
ile geri döndüler bizleri çok 
gururlandırdılar.  Şefimiz, 
hocamız Ergun Ekinci’ye 
ve öğrencilerimiz Zerrin 
Doğanöz ve Okan Dağ’a en 
içten kalbi duygularımla 
teşekkür ederim. Bugün 
çok değerli öğrencilerin 
verdikleri emeklerin artık 
karşılığını alma zamanı 
geldi. 4 yıldır canla başla 
uğraşıp çok çaba sarfettiler 
ve diplomalarını almaya 
hak kazandılar” dedi. 

Prof. Dr. Saner ailelere de 
seslenerek, sayın veli-
ler çocuklarınız eğitim 
hayatının önemli bir 
bölümünü geride bırakıp 
bugün gerçek hayata 
başlıyorlar. Artık kendi

Törene Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç 
Yücecan, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören mezunların salona seremoni 
eşliğinde girmesinin ardından Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 
Protokol konuşmalarının ardından 
bölümlerde dereceye giren 
öğrencilere plaketleri takdim edildi. 
Diplomaların verilmesinin ardından 
meslek yemini edilmesi ve kep 
atılmasıyla tören sona erdi.

Prof. Dr. Yücecan; 
“Yaptığınız Her İşte 
İz Bırakmaya Özen 
Göstereceğinizden 
Eminim”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sevinç Yücecan mezuniyet 
töreninde yaptığı konuşmasında, 
mezun olan öğrencilerin her 
adımda bir başarı ilkesini 
özümsemiş ödüllere doymayan bir 
üniversiteden, Kıbrıs’ın en büyük 
eğitim kurumu olan 4. Nesil bir 
üniversite olma yolunda hızla iler-
leyen Yakın Doğu Üniversitesinden 
mezun olduğunu söyledi.

Fakültede görev yapan değerli 
öğretim elemanlarına büyük 
özveriyle sürdürdükleri çalışmalar 
ve elde ettikleri başarılar nedeni-
yle teşekkür ederek şükranlarını 
sunan Prof. Dr. Yücecan mezun 
olan öğrencilere seslenerek öğütler 
verdi. Prof. Dr. Sevinç Yücecan, 
“Sevgili öğrencilerim bugünden 
sonra meslektaşlarımız olarak sizler 
iş başında olacaksınız, kendin-
ize güvenmeli ve asla inancınızı 
yitirmeden, sorumluluklarınızı en 
iyi şekilde yerine getirin. Büyük 
Atatürk’ün ilkelerinden asla ödün 
vermeden onun rehberliğinde 
yolunuza her zamankinden daha 
fazla çalışarak coşkuyla devam 
edeceğinizden, yaptığınız her işe 
fark ve değer katacağınızdan, 
yaptığınız her işte iz bırakmaya 
özen göstereceğinizden eminim. 
Mesleğinizi icra ederken atacağınız 
her adımda biz hocalarınız 
meslektaşlarınız olarak varlığımızla, 
bilgimizle, tecrübemizle, kalbimizle 
ve başarı temennilerimizle hep 
yanınızda olacağız. Değerli veliler 
bugünleri görmek için çok çaba 
sarf ettiniz ancak gördüğünüz gibi 
emekleriniz boşa gitmedi ne denli

gurur duysanız azdır sizleri içten-
likle kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Dünyadaki En Önemli 
Nesil Üniversiteler 
Arasında Yer Alarak 
Adından Söz Ettirecek…
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2019 
yılı itibarıyla 4. Nesil üniversite 
modeli olma yolunda ilerlediğini 
belirten Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ da, eğitimde kaliteyi, 
AR-Ge ve inovasyona öncelik 
vermeyi, toplumu dönüştürme 
misyonunu bir adım daha ileriye 
götürebilme adına bu yıl alınan bir 
kararla üretilen bütün akademik 
çalışmaların sanayiye entegre 
edilerek ürüne dönüştürmeyi 
planlanladıklarını vurguladı.

Eğitim kalitesi ile akademik yönden 
saygın olarak anılan üniversiteler 
arasında yer almayı hedefledikler-
ini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, 
“Dünyada gelişen yeni nesil 
üniversiteler arasında yer alacak 
için çalışıyoruz. Temel hedefimiz 
dünya üniversiteleri arasında ilk 
500 içerisine girmek ve modern 
sürdürülebilir kalıcı bir başarıyı elde 
etmek” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin 19 fakül-
tesi ile Türkiye’deki çoğu devlet 
üniversitesinin önünde olduğunu 
ifade ederek, 2018 yılında öğretim 
elemanları tarafından uluslararası 
dergilerde taranan Web of Science 
ve Scopus’ta 1200’ün üzerinde 
yayın yaparak KKTC’deki üni-
versitelerinin ürettiği akademik 
çalışmaların iki katından daha 
fazlasını ürettiğini ve Türkiye üni-
versiteleri arasında ilk beş arasında 
yer aldığını söyledi.

Amerikan menşei Freedom 
House’un yaptığı araştırmada 
Kıbrıs adasının dünyadaki en özgür 
ülkeler arasında yer aldığını belirten 
Prof. Dr. Tame Şanlıdağ, güvenli 
ve insani haklara değer veren bir 
ülkede eğitim ve öğretim faaliyetler-
ini sürdürdüklerini ifade ederek 
sözlerini noktaladı.
Protokol konuşmalarının ardından 
bölümlerde dereceye giren 
öğrencilere plaketleri takdim edildi. 
Diplomaların verilmesinin ardından 
meslek yemini edilmesi ve kep 
atılmasıyla tören sona erdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Yeni Mezunlarını Verdi
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni İrfan 
Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ayakları üzerinde dura-
cak konuma gelmişlerdir. 
Eminim ki sizler de bu 
başarının sevincini ve 
gururunu yaşıyorsunuz. 
Bu diplomalarda 
öğrencilerimizin olduğu 
kadar sizlerin de hakları 
olduğuna inanıyorum. Si-
zler eğitimin evlatlarınızın 
hayatındaki önemine 
inanarak mezun olacak 
öğrencilerimizin eğitimine 
nice fedakarlıklarla destek 
verdiniz. Bugün onların 
mutluluğunu paylaşıyor, 
haklı bir gurur ve mutluluk 
yaşıyorsunuz.

Sevgili öğrencilerimiz 
bugün buradan mezun olup 
aramızdan ayrılıyorsunuz.
Bugün bir bitişin değil bir-
çok başlangıcın yaşandığı 
bir gündesiniz bugünden 
itibaren hayat mücade-
lesi başlıyor ülkeniz ve 
insanlık için sorumluluk 
alma zamanı geldi eminim 
ki mezunlarımız bizi en 
iyi yerlerde en iyi şekilde 
temsil edecektir ve bi-
zlerin en başarılı elçileri 
olacaktır.Unutmayın ki 
turizm fakültesi olarak 
sizlere elimizden geldiğince 
bugüne kadar destek olduk, 
sizlerle aktiviteler yaptık,  
sizlerin hep yanında ola-
maya çalıştık. Unutmayın ki 
bugünden sonra da sizlerin 
yanında olacağız bizleri 
unutmayın .Sizleri kutlarım 
yolunuz açık geleceğiniz 
aydın olsun.

Açılış konuşmalarının 
ardından Türk öğrenciler 
adına Onur Baş, Yabancı 
öğrenciler adına ise Kudak-
washe Mudhefi birer 
konuşma gerçekleştirdi.



bünyesinde yer alan mimar, iç 
mimar ve peyzaj mimarlarına önler-
indeki hayatlarında başarılar diledi.

“Ülkelerimizin Geleceğinde 
Bizimde İmzalarımız Olacak”
Ali Murat Avcı yaptığı konuşmada, 
“Dört yıllık mimarlık eğitim süreci 
içinde mimarlığın haricinde iyi 
ve kötüyü ayırt etmeyi, insanın 
ve insanlığın değerini öğrendik. 
Birbirimize karşı her zaman dürüst 
ve doğru kısaca vatana ve mil-
lete yararlı bir birey olmak için 
yapılması gerekenleri öğrendik ve 
hiç şüphem yok ki ülkelerimizin 
geleceğinde bizimde imzalarımız 
olacaktır” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
Eğitim Almak Övünülecek 
Doğru Bir Karar…”
Muhammed Taher Gazal ise, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ge-
lerek, Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
eğitim almasının doğru bir karar 
olduğuna inandığını belirterek 
bununla övündüğünü söyledi. 
Gazal, “Ülkeme dönüyor olmakla 
heyecanlı ve buradan ayrılmakla da 
bir o kadar hüzünlüyüm. KKTC’de 
eğitim sürecimizde zorluklarla da 
karşılaştık ve bu zorlukları aştıkça 
kendimize olan özgüvenimiz yerine 
geldi. Öğretim elemanlarıma ve 
öğrenci arkadaşlarıma eğitimimizi 
keyifli hale getirdikleri için son-
suz teşekkürler ediyor tüm 
arkadaşlarıma yeni hayatlarında 
başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan 
meslek yemini ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve 
Spor Dairesi dans eğitmenleri ve 
dansçıların gösterisi gerçekleştirildi. 
Daha sonra ise diploma takdiminde 
bulunuldu. Tören geleneksel kep 
atma merasimi ile son buldu.

Yakın Doğu Üni-
versitesi Basın 
ve Halkla ilişkiler 
Müdürlüğü’nden 
verine bilgiye 

göre törene, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Hemşirelik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan 
Bayraktar, Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, 
Anabilim Dalı Başkanları, 
akademik ve idari personel, 
öğrenciler ile velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende, Atatürk 
Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı 
Öğretim Elemanlarından İlyas 
Abdullin tarafından müzik 
dinletisi sunuldu. Müzik 
dinletisinin ardından Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Hemşirelik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan 
Bayraktar ile mezunlar adına 
Tuğba Nur Samğar ve Fummi 
Jennifer Yakubu günün an-
lam ve önemine ilişkin birer 
konuşma yaptı.

Hemşirelerin Sağlık 
Alanındaki Önemi 
Vurgulandı…
Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ törende 
yaptığı konuşmada, sağlık 
ekibinin hastalıkları tedavi 
etmeyi, azaltmayı veya ön-
lemeyi amaçlayan disiplin-
lerden oluştuğunu belirten 
hemşireliğin sağlık ekibindeki 
önemini vurguladı.

Sağlık hizmetlerinde ekip 
çalışmasının başarısı için 
çeşitli eğitim geçmişlerine 
sahip çalışanların birbirl-
erinin görev, yetki ve 
sorumluluklarını bilmelerinin 
önemini ifade eden Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ, mezunlara 
bilimsel ve etik kurallara 
uymalarının, sürekli eğitimin 
önemini öğütledi. Prof. Dr. 
Şanlıdağ, sözlerinin sonunda, 
mezunların ailelerini ve 
öğretim üyelerini kutlayarak

mezunları tebrik edip meslek 
hayatlarında başarılar diledi. 

Önemli 
Sorumluluklar 
Taşıyan Meslek…                                                         
SHemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nurhan 
Bayraktar da, hemşireliğin, 
sağlık disiplinleri içerisinde 
rolü ve uygulama alanları 
giderek genişleyen, toplu-
mun her kesiminde birey, 
aile ve grupların sağlığının 
geliştirilmesi, korunması, 
hastalıkların önlenmesi ve 
rehabilitasyonunda önemli 
sorumlulukları olan bir 
meslek olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Bayraktar, mezun-
lara Yakın Doğu Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi’nde 
eğitim almış olmanın onlara 
hemşirelik hizmetlerinin 
toplum sağlığına katkısını 
artırma ve mesleği geliştirip 
güçlendirme sorumluluğu 
yüklediğini ifade ederek 
başarılar diledi.

Yeni Nesil Sağlıkçılar 
Geliyor…
Tuğba Nur Samğar ve 
Fummi Jennifer Yakubu 
ise mezunlar adına 
yaptıkları konuşmalarda, 
sorumluluklarını bilen, 
yeniliklere açık, çağdaş 
yöntem ve tekniklere hakim, 
geliştirici, iyileştirici ve yeni-
leyici bir nesil sağlıkçıların 
geldiğini söyledi. Samğar ve 
Yakubu, Hemşirelik Fakül-
tesi öğretim elemanlarına 
onların gelişimi için göster-
dikleri çabalar, sağladıkları 
motivasyon ve destekleri 
için tüm öğrenciler adına 
teşekkürlerini sundu.

Coşkuyla Kepleri 
Fırlattılar…
Konuşmaların ardından 
mezun olan öğrenciler, 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Ümran Dal Yılmaz eşliğinde 
hemşirelik andını okudular. 
Diplomaların verilmesinin 
ardından, genç mezunların 
coşkuyla keplerini fırlatması 
ile tören son buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik 
Fakültesi’nde 2018- 2019 Güz Dönemi 
mezuniyet heyecanı yaşandı. İrfan 
Günsel Kongre Merkezi Salon 2’de 
gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 
sağlık hizmetlerine 30 yeni hemşire 
kazandırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, törene, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, 
Bölüm başkanları, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Zeynep Onur dönem mezunu 
öğrencileri adına Ali Murat Avcı, 
yabancı öğrenciler adına ise 
Muhammed Taher Gazal birer 
konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Onur: “Mesleğinizi 
İcra Edebilmek Bizim 
En Büyük Gururumuz 
Olacaktır…”
Mezuniyet töreninin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep 
Onur, çağdaş uygarlık dünyasında 
bilginin sınırlarının genişletmede 
öncü bir rol oynamayı benimsemiş 
bir kurum olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin 22. dönem güz 
mezunlarını yürekten kutladı.

Mezun olan öğrencilere başarılı 
ve mutlu bir yaşam sürmeleri için 
önerilerde bulunan Prof. Dr. Onur, 
“Artık birer adam, birer kadın 
olarak yaşamdaki birçok rolü 
de üstlenerek yolunuza devam 
edeceksiniz. Başarılı ve mutlu bir 
yaşam sürdürmek için size önerim, 
burada, eğitim yaşamınız boyunca 
size verilenlerin daha fazlasını elde 
etmeye, meraklarınız, ilgileriniz, 
hayalleriniz ve kendinizi keşfetmeye 
birer uyarı olarak kabul etmeniz. 

Birer tasarımcı olarak, uzun ve 
sonu olmayan bir uğraşa adaysınız 
artık. Umarım o kadar inanır ve 
o kadar seversiniz ki yaptığınız 
işi, yaşamınızın sonuna kadar bu 
öyküyü sürdürebilme inancına, 
arzusuna ve sevincine sahip 
olursunuz. Hepinize kendine ait 
değerleri yaratabilen, dünyaya 
değiştirmek üzere yola çıkan 
fertler olarak gönderiyoruz. Bir gün 
sizlerin vardığınız yerleri görmek, 
duymak,  işitmek, ailenizin olduğu 
kadar bizim de en büyük gururu-
muz olacaktır. Yolunuz açık olsun” 
dedi.

Üniversitelerin Esas İşlevi 
Bilim Üretmek ve Bunun 
İnsanlığa Olan Katkısını 
Sağlamak…
Yakın Doğu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Kurt da, üniversitelerin kuruluş 
işlevlerinden bahsederek, üniversit-
enin esas işlevinin bilim üretmek ve 
o öğretilen bilimin hem halka, hem 
topluma ve yerküreye olan katkısını 
sağlamak olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kurt, “Biz üniversite olarak 
tüm dünyada bilimsel anlamda 
kabul gören ve araştırmacılara 
onbinlerce makale sunan Web 
of Science ve Scopus’ta taranan 
dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi 
öğretim elemanlarının 2018 yılında 
yayınladığı 1200’ün üzerinde yayın 
sayısı ile Türkiye’deki üniversiteler 
arasında ilk 5 içerisine girdik” dedi.

Doç. Dr. Kurt, mimarlık fakültesi 
mezunlarına da seslenerek, iyi 
bir tasarım sürdürülebilir olmalı, 
erişebilir olmalı, işlevsel fonksiy-
onel olmalı,  duygusal olmalı, kalıcı 
olmalıdır, sosyal açıdan faydalı 
olmalı, estetik olmalı, ergonomik 
olmalıdır diyerek mimarlık fakültesi
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Mimarlık Fakültesi 
22. Dönem Güz Mezuniyet 
Töreni Gerçekleştirildi

   Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Güz 
Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür 
ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

SAĞLIK 
HİZMETLERİNE 
YENİ HEMŞİRELER 
KAZANDIRILDI
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Yeni Eczacı Adayları 
Mezuniyet Projeleri 
Çerçevesinde Poster 
Sunumları Yaptı

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre, 7 yıldır yapılan Mezuniyet 
Projeleri Poster Sunumları, 
fakülteden mezun olacak 104 
eczacı adayının  katılımıyla 
gerçekleştirildi. İki grup halinde 
gerçekleştirilen sunumları 
öğretim üyeleri, diğer fakül-
telerden öğrenciler ile öğrenci 
velileri izledi. Sunumlarını 
tamamlayan öğrenciler, Mezu-
niyet Projesi (PHA 501) İmza 
Panosuna imzalarını attılar.

Çalışma kapsamında son sınıf 
öğrencileri bir öğretim üyesi 
danışmanlığında araştırarak 
hazırladıkları mezuniyet 
projelerini ciltli ve CD kopyalı 
olarak teslim etmeden 
önce poster halinde tüm 
fakülte öğretim elemanlarının 
değerlendirmesine sunuyor. 

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın, 
“Kuzey Kıbrıs’ta Kadın 
Ressamların Resimlerinde 
Kadın İmgesi” adlı makalesi, 
uluslararası endekslerde 
taranan “MANAS Journal of 
Social Studies” dergisinde 
yayımlandı.

Yrd. Doç. Dr. Yazgın makales-
inde, Kuzey Kıbrıs’taki kadın 
ressamlardan devlet koleksiyo-
nunda eserleri bulunan dokuz 
ressamın resimlerindeki kadın 
imgelerini inceledi. Araştırma, 
nitel araştırma yönteminin 
doküman inceleme desenine 
göre tasarlanırken, veriler ise 
yarı yapılandırılmış görüşme 
yöntemi ve eser içeriklerinin 
incelenmesi ile elde edildi.

Hazırlanan afişler öğretim 
üyeleri tarafından 
değerlendirilerek puan veriliyor. 
Öğrenciler için büyük bir 
deneyim ve heyecanlı bir 
etkinlik olan poster sunumları,  
mezunlara bir araştırmayı nasıl 
yapacaklarını ve bir poster 
halinde nasıl sunacaklarını 
öğrenirken, eczacılıkla  ilgili en 
son bilimsel verileri paylaşma, 
bilgilenme, tartışma  ve  
değerlendirme ortamı buluyor.

Mezuniyet Projesi Dersi 
sorumlusu Prof. Dr. Filiz 
Meriçli ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf 
Mülazim’in koordinatörlüğünde 
özveriyle hazırlanan Poster 
Sunumları Etkinliği’nin fakülte 
yöneticileri, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler için renkli 
görüntülerle aidiyet duygusunu 
arttıran anılar biriktirilmesinin 
sağlandığı ifade edildi.

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın 
araştırmasında, dokuz kadın 
ressamın resimlerinde kadını 
temsil eden imgeleri, niteliksel 
olarak inceledi. Ressamların 
eserlerindeki kadın imgeler-
ini, kadının sosyo-ekonomik 
durumu, resmedildiği ortam, 
temsil ettiği kadın özelliği, 
ressamların tercih ettiği renkler, 
kadın imgelerinin giyinik veya 
nü oluşu ve kadın ressamın 
hangi sanat felsefesine yakın 
olduğu kategorilerine göre ana-
liz etti. Ayrıca ressamların res-
imleri, uyguladıkları teknikler, 
resimlerinde insan figürü, kadın 
figürü, erkek figürü ve diğer 
figürleri kullanma sıklığı da 
inceledi.

Kadının Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin 
Kabul Edilmesi 
Felsefi Bir Anlayışla 
İmgelendi…
Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın 
yaptığı araştırmasında kadın 
ressamların, onaltı farklı resim 
tekniğini uygulayarak materyal 
ve malzemeyi uygun şekliyle 
kullandıkları ve resimlerindeki 
insan figürleri içinde kadın 
imgesini sıklıkla kullandıklarının 
görüldüğünü belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi son sınıf öğrencileri poster 
olarak hazırladıkları bitirme tezlerini 
sergiledi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
Dördüncü Sanayi Devrimi 
“Üniversite 4.0’a” Doğru 
İlerliyor

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın 
makalesi MANAS Journal 
of Social Studies’de 
yayımlandı

   Akademik bilgiyi reel sektörün deneyimiyle zenginleştirecek 
önemli bir adım atan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Kıbrıs’ta 
üniversite 4.0 atılımları kapsamında “Bölgesel Kalkınma ve 
İnovasyon Yol Haritaları” konulu bir konferans düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden ver-
ilen bilgiye göre, Yakın 
Doğu Üniversitesi Has-
tanesi 101 no’lu salonda 
gerçekleştirilen konferan-
sa, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Teknoloji Danışmanı 
Prof. Dr. Murat Özgören 
konuşmacı olarak katıldı.

Yakın Doğu Üniver-
sitesi ile Girne Üniver-
sitesi akademisyenleri 
ve çalışanlarının yoğun 
ilgi gösterdiği konferan-
sta, bölgesel kalkınma ve 
inovasyon teması ile dijital 
dönüşüm ve bilgi toplu-
munun gelmiş olduğu son 
sanayi devrimi olan San-
ayi 4.0’ın sosyal ve eğitsel 
süreçlere etkisi ele alınarak 
Üniversite 4.0’a geçiş için 
döngüsel bir kavramsal 
harita değerlendirilmesi 
yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde son 
yıllarda oluşan kaliteli 
yüksek öğrenim atağının 
inovasyon ve toplumsal 
temaları ele alma biçimi-
yle yeni nesilde nasıl 
kucaklayabileceğine işaret 
eden Prof. Dr. Murat

Özgören, Avrupa birliği 
(AB) Araştırma altyapıları 
ve stratejileri, AB Yüksek 
Eğitimi temsilcisi olarak, 
AB ve Kıbrıs’ın olası 
açılımlarını açıkladı.

Yakın Doğu Üniversi-
tesi bağlamında elektrikli 
araçlar gibi girişimler ve 
sanatsal zenginliğin önemli 
bir reformistliğe işaret 
ettiğini belirten Prof. Dr. 
Özgören, bu bağlamda 
Rönesans’ın “tasarım ve 
sanat” atılımının arkasında 
Medici gibi ailelere sa-
hip çıkılmasının öne-
mine dikkat çekti. Kıbrıs 
adasının yaratıcı ortam ve 
düşünceyi oluşturmaya 
hazır olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Murat Özgören, 
ülkemizin, Endüstri 4.0’a 
vakit kaybetmeden geçmek 
için elindeki tüm imkanları 
seferber etmesi gerektiğini, 
bununda en önemli 
ayağının eğitim ve özellikle 
de mesleki teknik eğitim 
olduğuna vurgu yaptı.

Akademik Bilgiyi 
Ürüne Dönüştürerek 
Bölgesel Kalkınmaya 
Doğru Yol Haritası 
Çiziliyor…

Konferansın açılış 
konuşmasını yapan Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şalıdağ da, “Dünya ekono-
misi her geçen gün bilgi-
bilim ve teknoloji temelli 
hale dönüşüyor.
Toplumsal gelişimin ve 
kalkınmanın en önemli 
yapıtaşlarından olan 
üniversitelerin de bu 
dönüşüm çerisinde etki 
yaratması gereken itici 
bir kuvvet olarak yer 
alması gerekiyor. Dünyada 
yükseköğretim ile ilgili 
her türlü yeniliği yakından 
takip edip izleyen bir 
kurum olan Yakın Doğu 
Üniversitesi, bilimin 
teknolojiyle buluştuğu ve 
uygulamaya dönüştüğü 
araştırma odaklı vizy-
onu ile şimdi de üniver-
site ve sanayi işbirliğinin 
gerçekleştiği, dünyanın 
yeni kavramlarında olan 4. 
Nesil Üniversite modeline 
yürüyor. Böylece, bilgiyi 
teknolojiye dönüştüreceğiz, 
onu da teknolo-
jik ürüne dönüştürüp 
ticarileştirerek, pazara 
çıkartıp insanlığın hizme-
tine sunacağız” diye 
konuştu.


