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Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi 
2019-2020 Güz Dönemi mezunları diplomalarını 
gerçekleştirilen törenle aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
2019-2020 Güz Dönemi mezuniyet töreni 
Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev’in, Azat İdirisov’un; Kazakistanlı 
sanatçılar Karlygash Kanseyt’in, Kuralay Amanzholova’nın ve Yerzhan 
Tanayev’in kişisel resim sergileri, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı 
Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açıldı.
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KÜLTÜR SANAT KÜLTÜR SANAT AKADEMİK

Turizm Fakültesi Mezunları 
Diplomalarını Aldı

Yeni Nesil Hemşirelerini 
Uğurladı

101 Eserden Oluşan Beş Ayrı 
Kişisel Resim Sergisi Açıldı

GÜNSEL’İN İLK MODELİ B9 
GÖRKEMLİ BİR GECEYLE TANITILDI
    Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin yerli ve 
milli otomobili “Günsel”, 
Girne Elexus Kongre 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
organizasyonla tanıtıldı. 
Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesinde Türk mühendis 
ve tasarımcıların 10 yıllık 
çalışma ve 1,2 milyon saat 
emekle ürettiği Günsel’in 
ilk modeli olan B9 KKTC’nin 
toprağını, gökyüzünü ve 
bayrağını simgeleyen sarı, 
mavi ve kırmızı renklerde 
üretildi. Günsel B9’un 
tasarım ve iç dizaynları 
büyük bir beğeni topladı.

    Başbakan Ersin Tatar, 3. 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş 
Eroğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti

Lefkoşa Büyükelçisi Ali 
Murat Başçeri, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Kudret Özersay, 
Milli Eğitim Bakanı Nazım 
Çavuşoğlu, Maliye Bakanı 
Olgun Amcaoğlu, İçişleri 
Bakanı Ayşegül Bay-
bars Kadri, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı Tolga 
Atakan, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy, Tu-
rizm ve Çevre Bakanı Dr. Dt. 
Ünal Üstel, Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanı Dursun 
Oğuz, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faiz

Sucuoğlu, Ana Muhalefet 
Cumhuriyetçi Türk Partisi 
Genel Başkanı Tufan Er-
hürman, Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanı Kor-
general Ömer Paç, Güven-
lik Kuvvetleri Komutanı 
Tuğgeneral Altan Er 
ve Cumhuriyet Meclisi 
Başkan Yardımcısı Zorlu 
Töre’nin katıldığı Günsel’in 
tanıtım gecesine yurtiçi ve 
yurtdışından yaklaşık 3 bin 
davetli katıldı.

    Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: 
“Babamız Dr. Suat Günsel’in 
kurduğu hayali; tasarımdan 
hep birlikte, tek vücut, 
tek yürek, büyük bir inan-
çla, gece gündüz çalışarak 
gerçeğe dönüştürdük.”

    Seri üretimi 2021’de 
başlayacak olan Günsel’in 
üretim kapasitesi 2025’te 
yıllık 20 bin araca ulaşacak. 
Günsel’in ilk modeli B9’un 
lansmanının yapıldığı ge-
cede, bugüne kadar gizli 
tutulan ikinci model J9’un 
tanıtım maketi de davetli-
lerin beğenisine sunuldu. 
SUV olarak tasarlanan J9’un 
geliştirme sürecinin 2022’de 
tamamlanarak prototip 
     tanıtımının yapılması   
               planlanıyor.

Lisansüstü 
Mezuniyet Töreni 
Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, 
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri 
Enstitüleri’ne bağlı yüksek lisans 
ve doktora programlarından 
2019-2020 Güz Döneminde 

mezun olan öğrenciler 
diplomalarını aldı. Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezi Büyük 
Salon’da gerçekleştirilen törene, 
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, 

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, 
Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürl-
eri, dekanlar, bölüm başkanları, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
aileleri katıldı.
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sanayinin oluşturacağı ekono-
mi ve sağlanacak istihdam 
Günsel’i KKTC ekonomisinin 
en önemli lokomotiflerinden 
biri haline getirecek.

Başbakan Ersin Tatar:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti olarak bugüne kadar 
büyük büyük isimler, büyük 
kahramanlar yetiştirdik. Herkes 
kabul etmelidir ki, mücadele 
yıllarından bu yana sürekli 
çalışan, didinen ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 
çalışan Suat Günsel de bu 
kahramanlardan biridir. Doğu 
Akdeniz’de Kıbrıs’ımız için 
çok fazla olumsuzluklardan 
bahsedilmektedir. Bugün bura-
da imza atılan başarı öyküsü 
olumsuz konuşanları mahcup 
etmiştir. Çünkü biz başarılıyız, 
ülkesine sahip çıkan, mükem-
meliyete inanan, yeteneğe 
sahip başarılı bir milletin 
başarılı evlatlarıyız. İşte Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! 
Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. 
Günsel, ülkemiz ihracatına, 
istihdamına, ekonomisine, 
kalkınmasına büyük bir katkı 
yapacak. Bu büyük başarıya 
imza atan Günsel Ailesi’ne 
teşekkür ediyorum.” 

KKTC 3. Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu:
“Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
temelini başbakanlığım 
sırasında Suat Günsel ile bir-
likte attık. O gün bu gündür

936 parçanın bir araya gelm-
esiyle üretildi. Aracın motoru 
140 kW gücünde. Saate 100 
km hıza 8 saniyede ulaşabilen 
Günsel B9’un hız limiti ise 
elektronik olarak saatte 170 km 
ile sınırlandırıldı. Günsel B9’un 
bataryası yüksek hızlı şarjla sa-
dece 20 dakikada doldurulabili-
yor. Standart şarj kullanılması 
durumunda ise bu süre 7 saat. 
Geliştirme sürecinde 100’ün 
üzerinde mühendisin 1,2 mily-
on saat emek harcadığı Günsel 
B9’un üretimi için 28 ülkeden

Prof. Dr. İrfan Suat Gün-
sel, 10 yıllık ARGE ve 
tasarım çalışmalarıyla, Türk 
mühendisler tarafından 
geliştirilen Günsel B9’un 
tanıtıldığı gecede yaptığı 
konuşmada, “Uzun yıllar önce 
babamız Dr. Suat Günsel’in 
kurduğu hayali; tasarımdan 
Ar-Ge’ye teknolojiden 
mühendisliğe hep birlikte, tek 
vücut, tek yürek, büyük bir 
inançla, gece gündüz çalışarak 
gerçeğe dönüştürdüğümüz 
bugün; GÜNSEL’i sizlerle bir-
likte, milletimizle, vatanımızla, 
anavatanımızla paylaşabilmenin  
ve dünyaya güçlü bir biçimde 
tanıtmanın onurunu, gururunu 
ve mutluluğunu tüm kalbimizle 
yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Günsel gibi büyük bir projenin 
hayata geçmesinin Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin bilim üretme 
gücünün en değerli göstergeler-
inden olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 
“Yakın Doğu Üniversitesi ve 
Girne Üniversitesi, coğrafyanın 
en büyük en gelişmiş üniver-
siteleri olmuş ve dünyanın 
saygın üniversiteleri arasında 
yerlerini almışlardır. Her yıl 
uluslararası indeksli dergil-
erde yayınlanan iki bine yakın 
makale ve şu anda devam 
eden 385 projeyi aynı anda 
yürütecek teknolojik altyapı 
ve akademik donanıma sahip 
olunmuştur” değerlendirmesi 
yaptı.

bu projeye sonuna kadar sahip 
çıkmalıyız.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faiz Sucuoğlu:
“Yıllar önce Suat Günsel 
hocamla sohbet ederken bana 
bir gün araba üreteceğini 
söylemişti. Ben de ona bu-
nun hiç de kolay olmadığını 
söylediğimde bana hayallerimi 
gerçekleştireceğim demişti. İşte 
bugün bu hayalin tanıklık edi-
yoruz. Günsel’in 10 mühendisle 
başlayıp bugün 100 mühendisle

Seri üretimi 2021’de 
başlayacak olan Günsel’in 
üretim kapasitesi 2025’te 
yıllık 20 bin araca ulaşacak. 
Günsel’in ilk modeli B9’un 
lansmanının yapıldığı gecede, 
bugüne kadar gizli tutulan 
ikinci model J9’un tanıtım ma-
keti de davetlilerin beğenisine 
sunuldu. SUV olarak tasar-
lanan J9’un geliştirme 
sürecinin 2022’de tamam-
lanarak prototip tanıtımının 
yapılması planlanıyor. Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
İrfan Suat Günsel’in gecede 
gerçekleştirdiği sunumda ikinci 
model J9 modelinin seri üreti-
minin İse 2024’te başlayacağı 
bilgisi yer aldı.

Günsel’in Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni otomobil 
ihracatçısı ülkelerden birine 
dönüştürecek olması ülke ekon-
omisi için büyük bir sıçrama 
yaratacak. Günsel bir yandan 
yurtdışına ihraç edeceği otomo-
billerle KKTC’ye büyük mik-
tarda ihracat geliri sağlayacağı 
gibi, yurtiçinde kullanılan 
Günsel’lerin sağlayacağı yakıt 
tasarrufu ithal edilen akaryakıt 
miktarını büyük ölçüde azal-
tacak. Bu nedenle Günsel, 
KKTC ekonomisine çift yönlü 
bir katkı sağlayarak dış ticaret 
açığını büyük oranda azaltma 
potansiyeline sahip. Yaratacağı 
ihracat geliri, kurulmasına ön 
ayak olacağı otomotiv yan

devam eden hikayesi gelecek 
yıllarda binlerce mühendise 
ulaşacak. Günsel, bugün ül-
kemizde yüzde 19 seviyesine 
ulaşan genç işsizlik oranının 
düşürülmesine katkı sağlayarak 
yaratacağı istihdamla gençler-
imizi ülkede tutmamızın önünü 
açacak.” 

RAKAMLARLA GÜNSEL
Günsel’in ilk modeli B9, yüzde 
100 elektrikli bir otomobil. Tek 
şarjla 350 kilometre yol kat 
edebilen araç, toplamda 10 bin 

Başbakan Ersin Tatar, 3. 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş 
Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat 
Başçeri, Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Kudret 
Özersay, Milli Eğitim Bakanı 
Nazım Çavuşoğlu, Maliye 
Bakanı Olgun Amcaoğlu, 
İçişleri Bakanı Ayşegül Bay-
bars Kadri, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı Tolga Ata-
kan, Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre 
Bakanı Dr. Dt. Ünal Üstel, 
Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet 
Cumhuriyetçi Türk Partisi 
Genel Başkanı Tufan Erhür-
man, Kıbrıs Türk Barış Kuv-
vetleri Komutanı Korgeneral 
Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanı Tuğgeneral Altan Er 
ve Cumhuriyet Meclisi Başkan 
Yardımcısı Zorlu Töre’nin 
katıldığı Günsel’in tanıtım 
gecesine yurtiçi ve yurtdışından 
yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: 
“Babamız Dr. Suat Günsel’in 
kurduğu hayali; tasarımdan 
hep birlikte, tek vücut, 
tek yürek, büyük bir inan-
çla, gece gündüz çalışarak 
gerçeğe dönüştürdük.”
Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 

görevleri başında heyecanla 
çalışırken de gördüm. Hepsine 
teşekkür ediyorum. Hep üreten 
yok olmaz diyoruz. Günsel 
Ailesi imkansız denilen pro-
jeleri hayata geçirmeye devam 
ediyor. Bu başarıları için bütün 
aileyi gönülden kutluyorum.”

Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı 
Kudret Özersay:
“Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ve halkının 
birden çok başarı hikayes-
ine ihtiyacı var. Günsel de 
ilham veren çok önemli bir 
başarı hikayesidir. Devletimiz 
adına başta Günsel Ailesi 
olmak üzere, bu başarı hi-
kayesine imza atan herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Böyle bir yatırım büyük bir 
vizyon ister. Günsel Ailesi 
ve Yakın Doğu Üniversitesi 
vizyonlarının ne kadar büyük 
olduğunu Günsel’le birlikte 
yeniden gösterdiler.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy:
“Günsel, ülkemiz ekono-
misi için inanmamız ve so-
nuna kadar sahip çıkmamız 
gereken büyük bir projedir. 
Ülkemize bugüne kadar çok 
önemli değerler kazandıran 
Suat Günsel hocamız ve 
ailesi hayal ederek ve bu 
hayali gerçekleştirmek için 
çok çalışarak ülkemize büyük 
bir değer kazandırdı. Dünya 
değişiyor. Bir güneş ülkesi 
olarak güneşten üretilecek bir 
elektrikli otomobil projes-
ine sahip olmak çok cazip. 
Dolayısıyla hayalden gerçeğe 
dönüşmesine şahitlik ettiğimiz

Suat Günsel ve ailesi tarafından 
o kadar çok temel atıldı ki biz 
artık sayısını unuttuk. Suat 
Günsel, üniversiteden hastan-
eye kadar her projesinde en 
mükemmelin peşinde olmuştur. 
Günsel Ailesi’nin imza arttığı 
projelerle ancak övünç duyulur. 
Başarılarınız daim olsun.”

Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçisi 
Ali Murat Başçeri:
“Dünya otomotiv piyasası 
yeni bir yol ayrımındadır. 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 
Aralık’ta Türkiye’nin yerli 
otomobili TOGG’un tanıtıldığı 
toplantıda söylediği gibi, 
bugün bu yarışa giren herkes 
eşit koşullardadır. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin imza attığı 
Günsel, bütün üniversiteler-
imiz için teknoloji geliştirme, 
AR-GE yapma, sanayi projeleri 
geliştirme konusunda önemli 
bir örnek yaratacak. Emeği 
geçen tüm babayiğitlere içten-
likle teşekkürlerimi sunuyo-
rum.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi 
Genel Başkanı 
Tufan Erhürman:
“Bugün burada bir hayalin 
gerçekleşmesine tanıklık edi-
yoruz. Bu gururu yaşatanlara 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Üretim tesislerini ziyaret 
ederek genç mühendisleri 

800’ün üzerinde tedarikçi ile 
anlaşma imzalandı. 

Elektrikli otomobiller dünya 
otomotiv piyasasındaki 
ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 
2018’de dünyada satılan elek-
trikli otomobil sayısı 2 milyon 
adetti. 2025’te 10 milyona 
ulaşması beklenen elektrikli 
otomobil satışlarının 2030’da 
28 milyon adete, 2040’ta ise 
56 milyon adete ulaşacağı 
öngörülerek otomotiv piyasanın 
yüzde 57’sini ele geçirecek.

GÜNSEL’İN İLK MODELİ B9 
GÖRKEMLİ BİR GECEYLE TANITILDI

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili “Günsel”, Girne Elexus Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen organizasyonla tanıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık 

çalışma ve 1,2 milyon saat emekle ürettiği Günsel’in ilk modeli olan B9 KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını 
simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Günsel B9’un tasarım ve iç dizaynları büyük bir beğeni topladı.

8-15 Yaş Klasik Müzik 
Şenliği Konseri Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Klasik sanatları topluma sevdirmeyi sağlamak amacıyla kampüs içerisinde 
başlatılan “Sanat Titreşimleri” kapsamında düzenlenen “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” yarışmasının konseri 

gerçekleştirildi.

Konser gecesinde bir konuşma 
yapan Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Filiz Meriçli, çocuklar için 
yapılan her güzel etkinliğin 
yeni güzellikler doğurduğunu 
dile getirerek, bunun en güzel 
örneğinin sahne alan genç 
müzsizyenlerin performans 
sergilemesi olduğunu söyledi.

belli dönemlerde ücretsiz 
eğitim hakkı verildi. Mansiyon 
ödülü olarak ise Yakın Doğu 
Üniversitesi müzelerine 6 ay 
ücretsiz giriş hakkı verildi.

Konserde performans ser-
gileyen çocuklara ayrıca 
Yakın Doğu Üniversitesi 
RektörYardımcısı Prof. Dr. 

Mustafa Kurt, Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Filiz Meriçli 
ve Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası Koordinatörü 
Mustafa Kofalı tarafından 
plaket takdim edildi. 

Prof. Dr. Meriçli: “Geleceğin 
Sanatçıları Yetişiyor…”

Klasik müzikle ilgilenen ve bir 
müzik aleti çalan genç müzisy-
enlere kendilerini tanıtmak, 
performanslarını sergilemek 
ve sahne deneyimi yaşatmak 
için uygun bir ortam yaratmak 
amacı ile ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri arasında yarışma 
şeklinde düzenlenen etkinlik 
kapsamında dereceye giren 11 
öğrenci yaylı, üflemeli ve telli 
enstrümanlardan oluşan bir 
performans sergiledi.

Yüzden fazla çocuğun 
başvuru yaptığı yarışmada, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü 
Öğretim Üyelerinden oluşan 
jüri tarafından seçilen 11 genç 
müzisyen, Yakın Doğu Üni-
versitesi Büyük Kütüphane 
Salon 4’te karma konser verdi. 
Konserde keman, flüt ve gitar 
dinletisi yapıldı. 

Yarışma sonunda dereceye 
giren genç müzisyenlere Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesinde

Çocukları kutlayan ve onları 
bir müzik aleti ile tanıştıran 
aileleri tebrik eden Prof. 
Dr. Meriçli, “sevgili müzik 
sanatçısı çocuklarımız ve 
değerli aileleri. Geleceğin 
Fazıl Say’ları, Idil Biret’leri 
Kuzey Kıbrıs’ta yetişiyor. 
Kıbrıs’ın ilk ve tek Özay 
Günsel Çocuk Üniver-
sitesi olarak bu güzel günde 
geleceğin büyük sanatçılarını 
ve onları yetiştiren siz değerli 
aileleri kutluyoruz” dedi. 
Özay Günsel Çocuk Üniver-
sitesi programlarına ücretsiz 
katılmalarını sağlayarak 
ödüllendirmenin mutluluğunu 
paylaştığını ifade eden Prof. 
Dr. Filiz Meriçli, çocuklarımızı 
bilim teknoloji mühendislik 
sanat ve matematik atölyeleri 
ile geleceğe hazırlayan Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi 
olarak deneyerek, eğlenerek, 
öğrenecekleri ve kendileri 
keşfedeceklerdi programlara 
tüm çocukları beklediklerini 
dile getirdi.
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Kazakistanlı sanatçılar Lidiya Drozdova’nın (Mükemmeliğin 
Gizemi) isimli 17 eserden oluşan sergi ile İgor Gushchin’nin 

(Farklı Dünyaya Seyehat) isimli 17 eserinden oluşan ve Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi için hazırlanan iki ayrı Kişisel Resim 

Sergisi, Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor 
Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından 

açıldı.
atletizm, basketbol, voley-
bol, hentbol, bisiklet, satranç, 
tenis, yüzme ve güreş gibi 
branşlarda hem kadınlar hem de 
erkeklerde şampiyonluklar ve 
rekorlara imza atıldı” dedi. 

Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi Dünyada Örneği 
Bulunmayan Büyük Bir Proje
Sanatçı Lidiya Drozdova da 
yaptığı konuşmada, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nin 
inanılmaz dünyada tek, büyük, 
mükemmel ve örneği bulunma-
yan bir organizasyon olduğunu 
belirtti.

Sergisinde yer alan eserlerde 
kadına yer verdiğini dile getiren 
Drozdova, kadının mükemmel 
bir varlık olduğundan söz etti. 
Drozdova şöyle konuştu: “Sem-
pozyuma geldiğimde kadından 
çok fazla erkek gördüm. 
Atölyelerde erkek sanatçılar 
vardı. Neden bu kadar az 
kadın sanatçı var diye sordum. 
Geldiğim zaman sadece 8 kız 
sanatçı vardı. Bu çok düşük 
bir sayı? Nedenini sorarsanız, 
sebebi şu ki; günlük yaşamda 
kadınlar ev, ocağı korur, 
rahatlık yaratır ve çocukları 
yetiştirir. Ve çocuklarının her

ölçekli bir projeye katılma 
fırsatı sunduğu için saygıdeğer 
Suat Günsel’e karşı yüreğim 
gurur ve şükranla dolu-
dur. İnsan yaratıcı olmak 
için Dünya’da var oldu. Bu 
yaratıcılığı dünyadaki insan bil-
inci ve kültürünün kumbarasını 
zenginleştirdi. Suat Günsel 
sayesinde biz tüm sanatçılar, 
öznel başarılarımızla, insan 
soyundan gelenler için hay-
atta kalabilecek resimlerden 
çok daha fazlasını yaptık. 
Yaratıcılığımızı güçlendirilen, 
tüm insanlığın ışık ve faydalı 
gelişimini sağlayan içimizde o 
çok ince olan ruhumuzu yaratır 
ve güçlendiririz. Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi açma projesinin 
tüm insanlarda en iyi nitelikleri, 
manevi yüksekliklerin ve 
keşiflerin başarısını uyandırma 
fırsatı olacağına inanıyoruz” 
diye konuştu.

Milletvekili Menteş Gündüz: 
“Suat Günsel İdeallerini ve 
Hayallerini Gerçekleştirme 
Başarısı Gösteriyor…”
Başbakan Yardımcısı Ekonomi, 
Turizm, Kültür ve Spor Eski 
Bakanı, Güzelyurt Milletvekili 
Menteş Gündüz de, “Sanattan 
yoksun olan devletlerin hayat

İletişim Fakültesi Sergi 
Salonu’nda yer alan serginin 
açılışına, Güzelyurt Milletvekili 
Menteş Gündüz başta olmak 
üzere Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İ. Günsel, rektör yardımcıları, 
enstitü müdürleri, dekanlar, 
öğretim elemanları, sanatçılar 
ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu 
Üniversitesi rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Sanatçılar Lidiya Drozdova ile 
İgor Gushchin birer konuşma 
yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Eğitim, 
Araştırma, Ar-Ge ve 
İnovasyonla Toplumu 
Dönüştürme Misyonu 
Gerçekleştiriyoruz…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
toplumu dönüştürme misyonu 
kapsamında sanat alanında 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
projesini hayata geçirdikler-
ini dile getirerek, yapılan 
çalışmalardan söz etti.

Bilimsel ve sanatsal projelere 
hız kesmeden devam ettiklerini 
ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, 
“Bugün 263. sergi açılışında 
birlikteyiz. Yalnızca Ocak 
ayında 18’i kişisel, 5’i karma 
715 eser içeren toplamda 23 
sergi gerçekleştirdik” dedi. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
4’üncü Nesil Üniversite Mode-
lini benimsediğini belirten Prof. 
Dr. Şanlıdağ, eğitimde kaliteyi, 
nitelikli araştırmayı, Ar-Ge 
ve İnovasyonu ile toplumu 
dönüştürmeyi esas aldıklarını 
anlattı.

Prof. Dr. Şanlıdağ şunları dile 
getirdi: “Avrupa Üniversiteler 
Birliği, UNESCO bünyesindeki 
Dünya Üniversiteler Birliği ve 
İslam Dünyası Üniversiteler 
Federasyonu gibi 118 ulusal 
ve uluslararası kuruluşa üye 
olan Yakın Doğu Üniversitesi 
Eğitimde; 21 Fakülte, 3 yükse-
kokul, 4 meslek yüksekokulu, 
8 enstitü,33 araştırma/ uygu-
lama merkezi, 220 lisans ve 
önlisans programı, 218 lisan-
süstü programı ve okul, ve 2’si 
Nobel ödüllü, 11’i H-indeksi 
40’ın üzerinde olan1000’in 
üzerinde akademisyenle seçkin 
öğrencilerine en iyi eğitim ve 
öğretim ortamını sağlıyoruz.”

Başarılar Giderek Artıyor…
Yakın Doğu Üniversitesinin 
elde ettiği başarılardan da söz 
eden Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üni-
versitemiz 2019 yılı akade-
mik performans verilerine 
incelendiğinde akademisyen-
lerimiz ulusal veya uluslararası 
813 etkinliğe katılmış, 1142 
bilimsel etkinlik düzenlemiş, 
864 bildiri sunmuş,1200’ün üz-
erinde uluslararası yayına imza 
atmış, öğretim üyesi başına 
düşen uluslararası yayın oranını 
2’nin üzerine çıkardı. Ayrıca 
araştırmacılarımızın yapmış 
olduğu 5 patent başvurusunun 
2’si olumlu sonuçlanmış, 
diğerlerinin prosedürleri devam 
etmektedir. Sporda 2019 yılında 
Futbol hariç diğer tüm dallarda 
1615 lisanslı sporcu ile 

biri için bir başarı hayali 
tasarlar ama bu kadar uğraş 
içinde resim için de zaman 
bulabiliyor. Kadınlar çok 
özeller. Sevgili Suat Bey 
bana sadece kadın konusunda 
çizmemi tavsiye etti. Resim-
lerde “Türk Hamamı” çizme 
fikri verdiğiniz için teşekkür 
ederim. Ve biliyor musunuz? 
Tuval üzerine kaç güzel kadın 
çizdim? Saymaya karar verdim, 
48 kadın ve harika görüntüler 
ortaya çıktı. Umarım en 
azından erkek sanatçı sayısına 
biraz daha yakın olmuş oldu. 
Tüm erkek soyu, kadınlara 
hayran olduğunuz için bizimle 
ilgilendiğiniz ve sevdiğiniz için 
teşekkürler.”

Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi Manevi 
Yüksekliklerin ve Keşiflerin 
Başarısını Uyandıracak…
İgor Gushchin de yaptığı 
konuşmada, tüm dünya barış 
ve refahı için büyük bir kültür 
ve sanat topluluğunu bir araya 
getiren Dr. Suat İrfan Günsel’e 
teşekkür etti.

Gushchin, “Yaratıcı bir evren 
açma ve hepimize parlak bir 
gelecek için bu kadar büyük

damarlarında biri kesilmiştir” 
sözünü hatırlatarak, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nin 
insan bilincinde farklı boyut-
larda bakış açısı geliştireceğini 
söyledi. Sergi öncesi eserleri 
incelediğini dile getiren Mil-
letvekili Gündüz, iki önemli 
konuya değinildiğini, eğer 
kendi özümüzü bulmak istersek 
üçüncü boyuttan bakmamızı, 
bakış açımızı değiştirmemizi 
ve kadının hayatımıza neler 
yaptığını gözümüze sokularak 
anlatıldığını bundan dolayı da 
sergi açılışında bulunmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu 
belirtti.

Gündüz, “Komite Başkanı 
Olarak Meclis’te geçirdiğimiz 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
yasasının ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha 
gördük. Kadınların ne ka-
dar mükemmel, ne kadar 
iyilik timsali olduklarını ve 
kadınsız dünyanın olmayacağı 
anlatılıyor. Kadına verilen 
önem ve iki boyutlu bakış açısı. 
Hayata insanlar hep iki yönden 
bakmak zorundadır. Aydınlığı 
bilmezseniz, karanlığın 
olduğunu anlayamazsınız, iyilik 
olmaza, kötülüğü bulamazsınız, 
hastalık olmazsa iyiliği bile-
mezsiniz. Yapılan üç boyuttu 
sanat eserleri kendi bilincimizi 
aramak isterse bunun kapısının 
sanat olduğunu görüyoruz. 
Kadın olmazsa hayat olmaz. 
Kadının yarattığı bizlerin ne ka-
dar doğru olduğunu ve hayatın 
tek taraflı olmadığını görüyoruz 
ifadelerini kullandı.

“Her başarılı erkeğin arkasında 
bir kadın vardır” sözünü dile 
getiren Gündüz, bu ifadenin 
sanatla anlatıldığını gördüğünü 
söyleyerek, şunları kaydetti: 
“Suat Hoca’yı da dünyaya 
getiren bir kadındır. 1988 
yılından beri Suat Hoca’nın 
özellikle Denizcilik Fakül-
tesinin kuruluşundan bu yana 
çok büyük hizmetleri oldu. 
Fakülte kurulduğunda rektörlük 
binasındaki ağaçları ektik. Su 
yoktu, kovalarla taşıdık suladık. 
Suat Hoca’nın hep yakın bir 
arkadaşı olarak idealleri ve hay-
allerini bildiğim için bugünlere 
gelmesinden büyük gurur duy-
uyorum. Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’ni kurarken çok hayal-
leri vardı. Ve bu hayallere ulaştı 
kendisini tebrik ediyorum. Bu 
tür sanatsal etkinliklerin hayat 
bulmasında öncülük eden Suat 
Hoca’ya teşekkür ediyorum. 
Burada yer alan sanatçılara 
teşekkür ediyorum. Bazı 
aksamları dışında tüm üretimi 
yerli olan Günsel otomo-
bili yakında göreceğiz. Günsel 
ailesinin bir ferdi olmaktan çok 
gurur duyuyorum.”

Gümüş Anahtar Onur Ödülü 
Takdim Edilerek Sergi Açılışı 
Yapıldı…
Konuşmaların ardından 
Başbakan Yardımcısı Ekonomi, 
Turizm, Kültür ve Spor Eski 
Bakanı, Güzelyurt Milletvekili 
Menteş Gündüz tarafından 
Kazakistanlı Sanatçılar Lidiya 
Drozdova ile İgor Gushchin’e 
“Gümüş Anahtar Onur Ödülü” 
takdim edildi. Daha sonra 2 
ayrı kişisel serginin açılışı 
gerçekleştirildi.

İki Ayrı Kişisel Resim 
Sergisi Açıldı101 Eserden Oluşan Beş Ayrı 

Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Sönmeyecek”
Kişisel sergisi açılacak 
Kırgızistan sanatçısı Azat Idi-
risov ise “Kisisel sergim no2” 
isimli kişisel sergisi ile ikinci 
kez burada bulunduğunu, ancak 
tekrar tekrar buraya gelme 
ihyacının ise hiç sönmeyeceğini 
belirterek başladı konuşmasına. 

İdirisov; “Burada rutin 
hayatımızı, sorunlarımızı, prob-
lemlerimizi unutarak, sadece 
yaratıcılığı düşünebiliriz. Sn. 
Dr. Suat Günsel’e böyle bir 
dünya yarattığı için şükranlarımı 
sunmak isterim. Burada 
bulunduğum süreçte yanımda 
olan herkese teşekkür etmek 
istiyorum. Bu kadar güzel in-
sanlarla ve yetenekli sanatçılarla 
tanıştığım için çok mutlu 
olduğumu da belirtip, herkese iyi 
seyirler dilerim.” 

Karlygash Kanseit; “Bu 
Sempozyum Vasıtası ile 
Yaratıcılığımda Sınırları 
Aştım, Yeni Arkadaşlarımı 
Buldum”
Kazakistan Sanatçısı Karlygash 
Kanseit de; “Bu anı heyecanla 
bekliyordum ve kişisel sergimi 
açacak olduğum için çok mutlu 
olduğumu belirtmek isterim. 
Bu sempozyum vasıtası ile 
yaratıcılığımda sınırları aştım, 
yeni arkadaşlarımı buldum, yeni 
bilgileri elde ettim. Bu geniş 
kapsamlı, aydınlatıcı ve ilgi 
çekici proje için Sn. Dr. Suat 
Günsel’e şükranlarımı sunmak 
isterim. Size sağlıklı ömür, 
sönmeyen enerji, yeni projeler ve 
başarılar için ayrılmayan ilham 
dilerim. Meslektaşlarıma ise 
tutku ve neşe dilerim. 

Menteş Gündüz; 
“Yakın Doğu Üniversitesi 
KKTC’yi Lâyıkıyla Temsil 
Etmektedir”
Başbakan Yardımcısı Ekonomi, 

Kültür ise genel olarak bir 
toplumun sahip olduğu maddi 
ve manevi birikimlerinin tümü 
olarak tanımlanır. Kültür ve sanat 
birbirinden ayrı düşünülemez. 
Bazen sanat anlayışı kültür-
leri bazen de kültürler sanat 
anlayışını etkilemiştir. Hatta bazı 
toplumlarda sanat o toplumun 
kültürünü oluşturan önemli 
bir unsurdur. Ayrıca Sanat ve 
Toplum yine birbirine çok büyük 
etki eden iki unsurdur. Sanat, 
içinde geliştiği ve şekillendiği 
toplumun aynası olarak kabul 
edilir. Toplumun düşünceleri, 
kuralları, beğenileri sanatı da 
ciddi şekilde etkiler. Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak, her za-
man sanatın bir ilham kaynağı 
olduğunu hatırlatacak ve sanatla 
insanları buluşturacak imkânlar 
yaratmaya devam edeceğiz.

“Yakın Doğu Üniversitesi, 
Bir Kuşun İki Kanatı Misali 
Bilim ve Sanatı Birleştirmiştir”
Eğitimde 1978 yılında başlayan 
faaliyetlerin sonucunda 1988 
yılında eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine başlanarak bugün 
itibariyle eğitimde başarıyla 
dolu 40 yıl geride bırakmış 
olmaktayız. Yakın Doğu Üni-
versitesi eğitimde elde ettiği 
başarıları yanı sıra sanat alanında 
da faaliyetlerine hız vererek bir 
kuşun iki kanatı misali bilim ve 
sanatı birleştirmiştir. 

“KKTC’nin Uluslararası 
Platformlarda Tanınmasını 
Sağlamak Adına Çok Önemli 
Adımlar Atıyoruz”
Bizler Yakın Doğu Ailesi olarak 
bilime, eğitime, kültüre, sağlığa 
ve teknolojiye verdiğimiz önem 
kadar sanata ve müzeciliğe de 
önem vermekteyiz. İçlerinde 
birçok alanı birleştirdiğimiz 
müzelerimiz Yakın Doğu Üni-
versitesi yerleşkesi içerisinde 
ziyaretçilerinin sanat ve bilimle

dolu dolu mutlu zamanlar 
geçirmelerini sağlamaktadır. 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
toplumun bilinçlenmesine 
öncülük ederken KKTC’nin 
de uluslararası platformlarda 
tanınmasını sağlamak adına çok 
önemli adımlar atıyoruz. Sanatın 
insanları ve toplumları birleştirici 
gücünü kullanarak tüm bu faali-
yetlerimizi yapmaktayız. 

“Kazakistan ve Kırgızistan 
Coğrafyalarının İzlerini 
Sanatçılarımızın 
Eserlerinde Görmek 
Mümkün”
Bugünkü sergilerimizde Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi için 
Kazakistanlı resim sanatçıları 
Karlygash Kanseyt’e ait “Ruh 
hali” adlı 21 eser, Kuralay 
Amanzholova’ya ait “Metamor-
fozlar” adlı 18 eser, Yerzhan 
Tanayev’in “Jazz” adlı 17 eser 
ile Kırgızistanlı resim sanatçıları 
Abazbek Apiyev’in “Yolcu” 
adlı 20 eser ve Azat İdirisov’un 
“Kişisel Sergim No2” adlı 25 
eserden oluşan toplam 101 eser 
yer almaktadır. Zengin bir kültür 
ve tarihe sahip olan Kazakistan 
ve Kırgızistan coğrafyalarının 
izlerini sanatçılarımızın eser-
lerinde görmek mümkündür. 
Sanatçılarımız eserlerinde Orta 
Asya Türk Dünyasının gele-
nek ve görenekleriyle yaşam 
tarzlarını modern şekillerde tas-
vir ederken eserlerinde figüratif 
soyutlama, sürrealist, realist 
gibi farklı modern yaklaşımların 
örneklerini de sunmuşlardır. 
Gümüş Anahtar, Uluğ Beg ve 
DOGDURBEK NURGAZİEV 
ödülleri takdim edilecek olan 
sanatçılarımızı tebrik eder siz 
değerli sanatseverleri tabloların 
gizemli hikâyelerinde İyi seyirler 
diler, saygılar sunarım.” 

Azat Idirisov; “Buraya Tekrar 
Gelme İhtiyacım Hiç

Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi sergi salonunda 
gerçekleştirilen açılışa, Turizm 
Kültür ve Spor eski Bakanı 
Güzelyurt Milletvekili Menteş 
Gündüz, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İ.Günsel, rektör yardımcısı, en-
stitü müdürü, dekanlar, öğretim 
elemanları, sanatçılar ve davetli-
ler katıldı.

Açılışta, Yakın Doğu Üniver-
sitesi rektör yardımcısı Prof.
Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistan 
sanatçısı Azat İdirisov, Kazak-
istan sanatçısı Karlygash Kanseit 
ile Turizm Kültür ve Spor eski 
Bakanı Güzelyurt Milletvekili 
Menteş Gündüz birer konuşma 
yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; 
“Sanat, Yaşadığımız Dünyayı 
Farklı Duygularla 
Anlatan Başka Bir Dünyadır 
Aslında”
Rektör yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ, İnsanın 
kendini anlatma yöntemler-
inden biri olarak kabul edilen 
sanatın, insanları birbirlerine 
yaklaştırmasıyla ön plana çıkarak 
aslında ortak duygu, düşünce ve 
değerlerin oluşmasıdır ifadelerini 
kullanarak; “Sanat, yaşadığımız 
dünyayı farklı duygularla anlatan 
başka bir dünyadır aslında” 
sözlerini, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir 
milletin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir” sözleriyle 
ifade etti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Sanat 
Yaratıcılıktır, İnsanın 
Beğenisini Geliştirir ve 
Toplumlar Sanata Verdikleri 
Önem Kadar Gelişirler”
Prof. Dr. Şanlıdağ; “Sanat 
yaratıcılıktır, insanın beğenisini 
geliştirir ve toplumlar sanata 
verdikleri önem kadar gelişirler.

Turizm, Kültür ve Spor Eski 
Bakanı, Güzelyurt Milletvekili 
Menteş Gündüz ise, İnsanları 
hayvanlardan ayıran özelliğin 
düşünce olduğu gibi hayal etme-
den bir yere varılamayacağını 
belirterek; “Bu üniversitenin 
kuruluşu bir hayal ile başladı. 
Buna inananlar oldu inanmayan-
lar oldu ama bugün gördüğünüz 
bu eser bir hayalle başlamış 
şu an somut bir hale gelmiş 
durumda. Ben kendilerine çok 
teşekkür ediyorum. Her ne kadar 
da KKTC izolasyonlar altında 
olsa bile sanatta, teknolojide, 
kültürde, sporda, eğitimde 
uluslararası temsiliyete sahip 
olan Yakın Doğu Üniversi-
tesi KKTC’yi lâyıkıyla temsil 
etmektedir. Değerli sanatçıların 
da Kuzey Kıbrıs’ta olmaları beni 
çok onurlandırmaktadır. Emeği 
olan herkese ve bu sanatları 
burada sergileyip uluslararası 
alanda yankı bulmasını sağlayan 
herkese çok teşekkür ediyorum.” 
İfadelerini kullandı.

Ödüller Takdim Edildi, Sergi 
Kurdeleleri Kesildi
Başbakan Yardımcısı Ekonomi, 
Turizm, Kültür ve Spor Eski 
Bakanı, Güzelyurt Milletvekili 
Menteş Gündüz tarafından, 
Kişisel Sergisi açılacak Ka-
zakistan sanatçısı Yerzhan 
Tanayev ile Kırgızistan sanatçısı 
Abazbek Apiev, Kırgızistanlı 
Devlet Sanatçısı Dogdurbek 
Nurgaziev’in anısına gelecek 
vaat eden Genç Sanatçılara 
Alasya Ödülleri kapsamında 
verilen “DOGDURBEK 
NURGAZİEV” ödülü, 
Kırgızistan sanatçıları Karlygash 
Kanseit ile Azat Idirisov’a 
Gümüş Anahtar onur ödülü ve 
Alasya ödülleri kapsamında 
Uluslararası Resim Sanatçılarına 
verilen Uluğ Beg Ödülü ise 
Kazakistanlı Sanatçı Kuralay 
Amanzholova’ya takdim edildi. 

     Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev’in ‘Yolcu’, Azat İdirisov’un ‘Kişisel Sergim No2’, 
Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt’in ‘Ruh Hali’, Kuralay Amanzholova’nın 
‘Metamorfozlar’ ve Yerzhan Tanayev’in ‘Jazz’ isimli kişisel resim sergileri, Turizm Kültür ve 
Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açıldı.
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BENİM RÖNESANSIM İSİMLİ 
KİŞİSEL RESİM SERGİSİ 

AÇILDI
KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ İÇİN KAZAKİSTANLI RESİM SANATÇISI RAKHAT SAPARALİEVA’YA AİT ‘BENİM RÖNESANSIM’ İSİMLİ 40 ESERDEN OLUŞAN 

KİŞİSEL RESİM SERGİSİ EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI HASAN TAÇOY TARAFINDAN AÇILDI.

heyecanlandığını ve kendi içindeki 
değişkenliğinin ne olduğunu anlat-
maya ve bunu bize hissettirmeye 
çalıştı. Bizim için Rönesans keli-
mesi belki geçmişten gelen sanatın 
dönüşümünde kullanılan işler 
olabilir. Benim Rönesansım derken 
herkes kendi rönesansını farklı 
şekilde yaratabilir ancak bunu 
eğer bir ülke için düşünüyorsak 
ve bir ülke adına konuşuyorsak 
orada olaylar çok daha farklı 
olur. Dünyanın baskısıyla bugüne 
kadar gelen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti izolasyonlardan ve 
ambargolardan kurtulmak için 
birçok reformdan geçiyor ve bunu 
gündemi yakalayıp dünya dili-
yle hareket eden bir ülke haline 
gelebilmesi için reformlar açıyor. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
özellikle bu ay çok büyük işlere, 
çok büyük değişimlere bir diğer 
anlamıyla Rönesans’ın kendisine 
ulaşmak için hareket ediyor. 

Bakan Taçoy: 
“Günümüzün En Reformist 
Hareketlerinden Birisi 
Elektrikli Araçlar”
Yarın da yine bir önemli bir adım 
Kapalı Maraş’ın nasıl başka bir 
değere dönüşebileceği gündeme 
gelecektir. Bu rönesansın içinde 
tabii ki ekonomik boyutlarda var

hikâyelerden daha çok kendi 
hikâyelerini aradıklarını belirten 
Prof. Dr. Özkul, dolayısıyla birçok 
sanat sevdalısının bir sanat eserin-
in önünde saatler geçirip, oradaki 
sanatın üzerinde düşündüğünü, 
eserlerde kendisinden bir parça 
bulmaya çalıştığını söyledi.

Bugün Kazakistanlı sanatçı Rakhat 
Saparaliyeva’nın Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi için özel olarak 
hazırladığı kişisel sergisini siz 
değerli sanatseverlerin beğenisine 
sunmaktayız. Bugünkü sergimizde 
Kazak kültürünü modern figür-
ler kullanarak yansıtan sanat 
tasarımcısı sanatçımız Rakhat 
Saparaliyeva “Benim Rönesansım” 
adını verdiği kişisel sergisindeki 
eserlerinde figüratif soyutlama, 
sürrealist, realist vb farklı modern 
yaklaşımlar kullanmıştır.

Rakhat Saparalieva: “Bu Yüce 
Proje Fikrini Mükemmel Bir 
Şekilde Gerçekleştirdiğiniz için 
Tüm Sanatçıları Kutluyorum”
Kazakistanlı resim sanatçısı 
Rakhat Saparalieva ise protokol 
ve davetlileri selamlayarak 
başladığı konuşmasında; “‘Benim 
Ronesansım’ isimli kişisel ser-
gimin açılışında bulunduğunuz 
için çok teşekkür etmek isterim. 
Ayrıca şükranlarımı Dr. Suat 
Günsel’e sunmak isterim. Bu 
yüce proje fikrini düşük düzeyde 
bırakmadığınız ve mükemmel bir 
şekilde gerçekleştirdiğiniz için tüm 
sanatçıları kutluyorum.” dedi.

Rakhat Saparalieva: 
“Burada Kendimi Her Tarafa 
Merakla Bakan Bir Çocuk Gibi 
Hissettim”
Rakhat Saparalieva, bu pro-
jenin harika ve benzersiz bir 
proje olduğunun altını çizerek, 
sanatçılar için bir laboratuar görevi 
üstlendiğini ve eski bilgileri

kullanıp deneye deneye yeni bir 
şeyler ortaya çıkarttıklarını söyley-
erek, burada kendisini her tarafa 
merakla bakan bir çocuk gibi 
hissettiğini vurguladı. 

Rakhat Saparalieva: “Kendimi 
yeniden keşfettim”
Saparalieva; “Bu günleri hiç 
unutmayacağım, çünkü kend-
imi yeniden keşfettim. Burada 
sanatçılar iç dünyalarında yeni bir 
şey bulup, izleyicilerle yeni bir 
şeyler paylaşmaya hep hazırlar. 
Burada Akdeniz’in yanı sıra, deniz 
gibi derin renkleri, deniz gibi 
büyük tuvalleri ve deniz gibi güzel 
eserleri görebildim. Ve bu denizde 
sadece bir damlayım. Yaratmak 
çok zevkliydi ve bu atmosferde 
dil bilmeden bile sohbet etmek de 
hiç zor değildi. Deniz kadar çok 
tebessümleri, duyguları, güzel 
anları kendimle alıp götürüyorum” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy: “Herkes Kendi 
Rönesansını Farklı Şekilde 
Yaratabilir”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy’da; “Davetiyeyi aldığımda 
üzerinde “Benim Rönesansım” 
yazıyordu. Bir an için düşündüm 
benim Rönesansım ne olabilir diye 
az önce ifade edildi. Bir çocuk gibi

Açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. 
Günsel, enstitü müdürleri, dekan-
lar, öğretim elemanları, sanatçılar 
ve davetliler katıldı.

Açılışta sırasıyla, Kıbrıs Türk 
Millî Tarih Müzesi Yönetim 
Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Efdal Özkul, kişisel sergisi 
açılacak Kazakistan Sanatçı Ra-
khat Saparaliyeva ile Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer 
konuşma yaptı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: 
“Sanat İnsan Yaşamının Bir 
Parçası”
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi 
Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı 
ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul açılışta 
yaptığı konuşmada, İnsanların 
yaşamlarını, çevrelerinde olup 
bitenleri, inançlarını, kendi 
hikâyelerini sanat yoluyla çeşitli 
şekillerde tasvir ederek, sanatsal 
faaliyetlerin ilk çağlardan iti-
baren sürdüğünü, sanatın insan 
yaşamının bir parçası olduğunu 
gösterdiklerini belirtti.

Prof. Dr Özkul, Ünlü Sanatçı 
Pablo Picasso’nun “gördüklerimi 
değil düşündüklerimi çiziyo-
rum”, sözünden yola çıkan birçok 
sanatçının ise eserlerinde kendi 
hikâyelerini gizlediklerini vurgu-
layarak, etraflarında gördükleri 
nesneleri kendi zihinlerindeki 
yansımala lara göre tasvir ettikler-
ini söyledi. 

Prof. Dr. Özkul: “Sanat 
Sevdalısı, Eserlerde Kendisinden 
Bir Parça Bulmaya Çalışır”
Sanatseverlerin ise sanatçıların 
eserlerine bakarken eserlerde 
sanatçıların gizledikleri

Maraş’tan gelecek olan yapı ve 
yapıların bir araya getirilmesi 
turizmin daha ileriye taşınması 
sektörlerin gelişmesinin yanında 
günümüzün en reformist 
hareketlerinden birisi olan ve artık 
çevre dostu güvenilir en başta fosil 
yakıtların vazgeçilmesiyle birlikte 
tamamen bir devrim olacak. Bu-
nunla birlikte elektrikli araçlar…

Hocamın deyimiyle insanoğlu 
her şeyi gayret ederse başarır 
ve gelecek ilimde, değişimde 
araştırmada, eğitimde ve siz 
değerli sanatçılarda vardır. Bu 
sanatın yanında da ufkumuzu açan 
ruhumuzu açan ve bizleri her ye-
rde temsil edilmemize de sebebiyet 
veren bu güzelliklerinizle birlikte 
bu günlerin keyfini çıkaran ve 
geleceğe umutla bakan bir toplum 
haline geldik. Emeği geçenlere 
teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Sanatçıya Gümüş Anahtar Onur 
Ödülü Takdim Edildi, Sergi 
Kurdelesi Kesildi
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy tarafından Kazakistanlı 
sanatçı Rakhat Saparalieva’ya 
Gümüş Anahtar onur ödülü, tak-
dim edildi. Ardından sergi kurde-
lesi kesildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçılar 
Sergey Anarbekov’un (Göçebe Ritmi) isimli 9 eseri, Baktygerey 

Teleubay’ın (Miras) isimli 17 eseri, İlsuyar Kazakova’nın 
(Hikayeler) isimli 20 eseri ile Moldir Baigozhanova’nın (Orta 

Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı) isimli 35 baskı resim + 
5 yağlı boya resimden hazırlanan ve toplamda 86 eserin 

sergileneceği dört ayrı Kişisel Resim Sergisi UBP Gazimağusa 
Milletvekili Resmiye Canaltay tarafından açıldı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, akademisy-
enlerin 2019 yılında ulusal 
veya uluslararası 813 bilimsel 
etkinliğe katıldığını, 1142 
bilimsel etkinlik düzenlediğini, 
kongre ve sempozyumlarda 864 
bildiri sunduğunu ve 1200’ün 
üzerinde uluslararası yayına 
imza atıldığını kaydetti.

Sözlerinin devamında Yakın 
Doğu Üniversitesi sürdürdüğü 
önemli bilimsel ve inovatif 
projelerin yanı sıra dünya 
çapında sanatsal projeleri de 
hayata geçirdiğini dile getiren 
Prof. Dr. Şanlıdağ, bunun en 
önemli göstergesinin kampüste 
oluşturulan Müzeler Bölgesi 
olduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Şanlıdağ, “Kıbrıs Araba Müz-
esi, Herbaryum ve Doğa Tarihi 
Müzesi, Milli Tarih Müzesi, 
Denizcilik Müzesi, Bıçak ve 
Kılıç Müzesi, Kıbrıs Mod-
ern Sanat Müzesi ile birlikte 
kampüste 7 müze sanatseverl-
erle buluşacak” dedi. 

“Dr. Suat Günsel’e Bu Fırsat 
İçin Teşekkür Ederim…”
Sanatçı Moldir Moldir Bai-
gozhanova da, “Dr. Suat 
Günsel’e davet ettiği ve bu 
fırsatı sunduğu için teşekkür 
ediyorum. Size ve ekibi-
nize desteğiniz ve ilginiz, 
misafirperverliğiniz için sonsuz 
şükranlarımı ve saygılarımı 
sunarım. Herkese sağlıklı ömür, 
başarı ve refah dilerim” dedi. 

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
Orta Asya’da Büyük Bir 
Rezonans Getirdi…
Sergey Anarbekov ise, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi

için teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Herkesin İçerisinde 
Kendi Hayat Hikayesini 
Bulabileceği Büyük Bir 
Proje…
İlsuyar Kazakova da, “Heye-
canla bu günü bekliyor-
dum ki sizinle eserlerimi 
paylaşabileyim. Bu küresel 
bazda önemli projeye emek 
veren herkese teşekkür ediyo-
rum. Sergimin adı “Hikayeler”. 
Neden diye sorarsanız, çünkü 
her resim küçük bir hayat 
hikâyesidir. Ve belki sizde bu 
çalışmalarımda kendi hayat 
hikâyelerinizi bulabileceksiniz. 
Bu benim için en önemlisi” 
sözlerini kullandı.

Milletvekili Resmiye 
Canaltay: “Yakın Doğu 
Üniversitesi Büyük Düşünen 
Bir Vizyonun Enerjisi…”
UBP Gazimağusa Milletvekili 
Resmiye Canaltay ise yaptığı 
konuşmada, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin birçok alanda 
dünyaya adını duyurduğunu 
ifade ederek, “GÜNSEL” oto-
mobil ile tüm dünyanın ülkemi-
zin adını duyacağını belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin büyük düşünen 
ve büyün hayaller kurarak yol 
alan Suat Hoca’nın hayalinin 
peşinde koşmasının bir vizyonu 
ve hikayesi olduğunu belirten 
Canaltay, bu ülkeye yapılan 
katkılar ve iş imkanları için 
teşekkür etti. 

Canaltay şunları dile getirdi: 
“Her ne kadar sanatı sevensiz

Yakın Doğu Üniversitesi 
Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde yer alan serg-
ilerin açılışına, Milletvekili 
Resmiye Canaltay başta olmak 
üzere, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Kurucu Rektörü Dr. Suat 
İ. Günsel, rektör yardımcıları, 
enstitü müdürleri, dekanlar, 
öğretim elemanları, sanatçılar 
ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu 
Üniversitesi rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
sanatçılar Sergey Anarbekov, 
Baktygerey Teleubay, Ilsuyar 
Kazakova, Moldir Baigozh-
anova ile milletvekili Resmiye 
Canaltay birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: 
“Bilimsel ve İnovatif 
Çalışmaların Yanında Dünya 
Çapında Sanatsal Projeler 
Hayata Geçiriliyor…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, yerli 
ve milli otomobil Günsel’in 
test sürüşünün başarıyla 
gerçekleştirildiğini ve 20 
Şubat’ta lansmanın yapılacağını 
dile getirerek, Günsel Oto-
mobil grubunda çalışan genç 
bir mühendisin sosyal medya 
paylaşımını katılımcılarla 
paylaştı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Elham-
dülillah, Doğu Akdeniz’de 
dünyanın tanımadığı 300.000 
nüfuslu bir Türk ülkesinde 
babayiğit bir aile 100 Türk 
mühendisi ile elektrikli otomo-
bil üretiyor. Bu projenin içinde 
yer almaktan dolayı üst düzey 
bir mesleki tatmin yaşıyorum. 
Dünya piyasasında yer edinmiş, 
yılda milyonlarca araç üreten 
bir marka olmayı Rabbim nasip 
etsin” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 
eğitimde, bilimde, sağlıkta, 
sanatta ve inovasyonda küresel 
bir merkez olma yolunda emin 
adımlarla ilerlediğini belirten

projesinin Orta Asya’da çok 
büyük bir rezonans getirdiğini 
belirterek, bu projede yer 
almasının kendisi için bir mey-
dan okuma olduğunu söyledi.
Anarbekov, “Her gün ül-
kelerimizde izlediğimiz sanat 
durumu farklı perspektifken 
gördük. Sanatçılar daha fazla 
irtibatta oldular, yaşadığımız 
zamanın eğilimleri daha net 
oldu, ilerledik. Toplumun 
zihninde olan yerimizi daha net 
gördük. Tamamen paradoksal 
durumlar da oldu. Bakhyt-
gerey arkadaşımı 24 senedir 
görmemiştim ve Kıbrıs’ta 
buluşma fırsatımız oldu. Ab-
dulkadir Rahimov arkadaşımı 
2006’dan beri görmemiştim ve 
sizin topraklarınızda buluştuk. 
Sanatçı Umurzak ise benim 
Almaty’daki atölye komsum, 
ancak onu senede bir görüyo-
rum, burada ise ikinci kez 
görüşüyoruz. Bu muhteşem 
proje benim için kendi kend-
ime bir nevi meydan okuma. 
Neler yapabilirim? Daha iyi 
olabilirim? Ve bence bir adım 
ileriye attım. Umut ediyorum 
ki gerçek sanat eserlerin sayısı 
gün geçtikçe daha da artacak” 
ifadelerini kullandı. 

İlham Kaynağı Olan 
Muhteşem Bir Proje…
Hayatının en önemli anlarından 
birini yaşadığını ifade eden 
sanatçı Baktygerey Teleubay 
da, “Bu sempozyum benim 
için yeni bir deneyim, yeni bir 
ilham kaynağı, kendimi ifade 
etmek için yeni bir fırsat. Dr. 
Suat Günsel’e daveti ve bu ben-
zersiz, muhteşem olan projenin 
bir parçası olma fırsatı sunduğu 

de, takip etseniz de çok içinde 
olmadığınız için konuşmak 
biraz zor. Sanatçıları gördük-
ten sonra hayatın bir hikaye 
olduğunu anlıyoruz. Her şey bir 
hikaye ile başlar. Resimlerde 
bir hikâye ile başladı. Yakın 
Doğu Üniversitesi de bir hikaye 
ve hayalle başladı. Hayal 
ettiğiniz sürece yaşarsınız ve 
hayal ettiğiniz sürece varsınız. 
Hayal etmeyi başaranlar 
bu dünyada var olmayı 
başarmışlardır. Ve hayallerini 
başaranlar ülkelerine bir şeyler 
bırakmışlardır. Bugün biz 
hem sanat eserlerini bırakan 
sanatçılarla birlikteyiz hem 
de hep hayalin peşinde koşan, 
büyük düşünen ve büyük 
hayaller kurarak yol alan Suat 
Hoca’nın hayalinin gerçeğe 
dönüşmesini yaşıyoruz. Suat 
Hoca’nın yaptıkları karşısında 
saygıyla eğiliyorum. Her şey 
olabilirsiniz ama sanatçı olmak 
zor. Yaptıklarınızın içerisinde 
sanat eserlerini koyabilmek 
sanatçılar ile olur. Ne mutlu 
bize ki ülkemize çağdaş mü-
zeler var. Müzik, resim ya da 
herhangi bir sanat dalına değer 
verdikçe sonra bir ülkenin en-
telektüel birikimi ve gelişmişlik 
düzeyi artar. Bu vizyonun 
oluşumuna destek koyan herke-
si ve sanatçıları kutluyorum.” 

Ödüller Takdim Edildi…
Konuşmaların ardından Mil-
letvekili Sayın Resmiye 
Canaltay tarafından sanatçılar 
Galina Skobeleva, Baktygerey 
Teleubay, Sergey Anarbekov’a 
teşekkür belgesi verildi. Sanatçı 
Moldir Baıgozhanova’ya 
Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı 
Dogdurbek Nurgaziev’in 
anısına gelecek vaat eden Genç 
Sanatçılara Alasya Ödülleri 
kapsamında verilen “Dog-
durbek Nurgaziev” Ödülü, 
IlSuyar Kazakova’ya ise 
“Gümüş Anahtar Onur Ödülü” 
takdim edildi. Ödül takdi-
minin ardından Kazakistanlı 
sanatçılarda oluşan dört ayrı 
Kişisel Resim Sergisi’nin 
açılışı gerçekleştirildi.

4 Ayrı Serginin Açılışı Yapıldı
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Törene Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Tüzünkan, Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Tülen Saner, dekan-
lar, bölüm başkanları, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve aileler 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzün-
kan, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tülen 
Saner, Türkçe konuşan öğrenciler 
adına Ruşen Mert Amanat ile 
yabancı öğrenciler adına Ryan 
Uchizi Mumba birer konuşma 
yaptı. Törende, Atatürk Eğitim 
Fakültesi Müzik öğretmenliği Ana-
bilim dalı öğretim elemanlarından 
İlyas Abdullin’in müzik dinletisi ile 
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, 
Spor, Kültür Daire Başkanlığı dans 
okulu öğrencilerinin dans gösterisi 
büyük beğeni topladı.

Prof. Dr. Tülen Saner; 
“Hedefimiz öğrencilerimize 
her zaman en iyi, en kaliteli ve 
günün koşullarına uygun eğitimi 
vermek oldu…”
Törenin açılış konuşmasını yapan 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Tülen Saner, öğrencilerine 
kaliteli ve günün koşullarına uygun 
eğitim vermeyi ilke edindiklerini, 
bunun için de bir ekip ruhuyla 
çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Saner; “Hedefimiz 
öğrencilerimize her zaman en iyi, 
en kaliteli ve günün koşullarına 
uygun eğitimi vermek oldu. 
Öğrencilerimizi gerekli bilgi ve 
beceri ile donatıp, dışarıda var 
olan rekabetçi iş ortamında, ul-
usal ve uluslararası seviyede hep 
ön sıralara oturmalarını sağlamayı 
hedefledik” dedi. Gastronomi

bölümü öğrencilerinin, iki yıldır 
katıldıkları yarışmalardan derece 
ile döndüklerini dile getiren Prof. 
Dr. Saner, Şef Erhun Ekinci ve 
öğrencileri kutladı.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. 
Tülen Saner, çocuklarının me-
zun olma başarısının ve sevin-
cini yaşadıklarını ifade ederek, 
çocuklarının artık kendi ayakları 
üzerinde duracak konuma 
geldiğini belirtti.

Mezun olan öğrencilere de sesle-
nen Prof. Dr. Tülen Saner, yeni bir 
başlangıca ve hayat mücadelesine 
başlayacak olan öğrencilerinin, 
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm 
Fakültesini en iyi yerlerde ve en 
iyi şekilde temsil edeceği elçileri 
olacağını dile getirdi. Prof. Dr. 
Saner, “Unutmayın ki Turizm 
Fakültesi olarak, sizlere, elim-
izden geldiği kadar bugüne değin 
destek olduk, bugünden sonra 
da siz öğrencilerimizin yanında 
var olmaya ve destek olmaya 
devam edeceğiz. Öğrencilerimizi 
ve ailelerimizi en içten dileklerimle 
tekrardan kutlar, öğrencilerimize 
daha nice başarılar dilerim. 
Hayırlı uğrulu olsun. Yolunuz açık 
geleceğiniz aydınlık olsun” dedi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan; 
“KKTC’de, değişen dünya ile 
birlikte turizmde yenilenme ve 
çağa adapte olarak sağlık 
turizminde de atılımlar yaptık…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Tüzünkan ise, bugünün özel 
bir anlamının olduğunu, çünkü 
eğitim süresince bilgi ve görgü ile 
donatılmış genç turizmcileri me-
zun ederek yeni hayatlarına adım 
atmanın mutluluğunu yaşadıklarını

söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, 
dürüst, çalışkan ve üretken insan-
lar olarak ülkelerine yararlı katkılar 
yapmaya gayret edecek olan 
mezunların, turizm sektörünün 
sorunlarına çözüm üretecek ve 
gereksinimleri karşılayacak teorik 
altyapıya sahip, uygulamayı bilen, 
teknolojik gelişmeleri yakından 
izleyebilen girişimci bireyler olarak 
ülke kalkınmasına hizmet ede-
ceklerinin altını çizdi.

Dünyada yaşanan gelişmeler, 
turizm sektöründe yeni stratejiler 
ve vizyonların hayata geçirilmesini 
zorunlu kıldığını belirten Doç. Dr. 
Tüzünkan, yılda 30 milyondan 
fazla turist ağırlayan KKTC ve 
Türkiye de, değişen dünya ile bir-
likte turizmde yenilenme ve çağa 
adapte olarak sağlık turizminde de 
atılımlar yaptıklarını vurguladı.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Büyüyen 
turizm sektörüne paralel olarak 
ülkemiz ekonomisinin de en 
önemli lokomotif sektörü olan 
turizm sektöründeki, girişimci 
ve çalışanların bilgi, beceri ve 
yeteneklerini artırmayı hedefleyen 
Turizm Fakültemiz, bölgemizdeki 
turizm sektörünün gelişmesine, 
bu alanda ihtiyaçların giderilmes-
ine, ihtiyaç duyduğu nitelikli per-
sonelin yetiştirilmesine ve turizm 
sektörüne ulusal ve uluslararası 
katkı koymayı kendisine misyon 
edinmiştir” dedi.

Her yıl kendini geliştirerek 
büyümeye devam eden Yakın 
Doğu Üniversitesinin, sanayi ve 
topluma dönük bilimsel katkılarını 
artırarak, toplum için bilim üret-
mek, çalışmalarını toplumun diğer 
kesimlerine yayarak, projelerini 
topluma katkı sağlayacak şekilde

göğsümüzü kabartacaktı” 
ifadelerini kullandı.

Ruşen Mert Amanat; “Bu Güzel 
Ülkede Eğitim Almak Bana Güç 
Verdi…”
Türkçe konuşan öğrenciler adına 
konuşma Yapan Ruşen Amanat 
da, kendine güvenen, inanmış 
kendinden emin bir turizmci olarak 
mezun olduğunu ifade ederek, 
öğrenciyi seven ve değer veren 
insanların olduğu bir ülkede eğitim 
almanın kendisine evimdeymiş 
hissi verdiğini ve bu hissin 
kendisini bir adım daha ileriye 
taşıdığını dile getirdi. Amant, “Bir 
ülkede turizm eğer doğru yöne-
tilirse marka bir ülke yaratabilir, 
ekonomik olarak sıkıntılarla başa 
çıkabilirsiniz. Yarınlara umutlu 
nesiller yetiştirebilirsiniz işte 
ben de ülkeme faydalı, yaşanan 
ekonomik sıkıntılara çözüm 
odaklı yarınlara umut saçan bir 
turizmciyim. Fakülteden içeriye 
girdiğim andan itibaren kıymetli 
hocalarımın beni o sıcacık 
karşılaması hala aklımda. Bu 
ailede olmak bana her zaman güç 
verdi mutluluk verdi. Bu güzel 
ülkede okumanın faydaları say-
makla bitmez. Kendinize güvenin 
arkadaşlar. Kendimize inanmak 
zorundayız. Bizler yarınları inşa 
edecek insanlarız. Geleceğin 
Cumhurbaşkanı geleceğin turizmi-
ni yön verecek değerli kişileriz” 
ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Turizm 
Fakültesi öğrencilerinin katıldığı et-
kinliklerden oluşan slayt gösterisi 
yapıldı. Daha sonra diplomaların 
takdim edildiği tören, öğrencilerin 
keplerini havaya fırlatılmasıyla 
sona erdi.

Turizm Fakültesi Mezunları 
Diplomalarını Aldı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ MEZUNLARI 
DİPLOMALARINI GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE ALDI.

geliştirme hedefiyle 4. Nesil 
Üniversite Modelini uygulamaya 
geçirdiğini anlatan Doç. Dr. 
Tüzünkan, mezun öğrencilere 
ve ailelere de seslendi. Ailelere 
çocuklarının başarılarını gururla 
izleyeceklerini dile getiren Doç. 
Dr. Tüzünkan, mezunlarının 
başarılarının göğüslerini 
kabartacağından söz etti.

“Göstereceğiniz her yeni başarı, 
Yakın Doğu Üniversitesini 
daha da yüceltecek, bizleri 
mutlu edecek, göğsümüzü 
kabartacaktır…”
Mezun öğrencilere de sesle-
nen Doç. Dr. Tüzünkan, “Bugün 
yaşamınızın bir dönemini kapatıp 
bundan aldığınız güçle bir başka 
dönemin başlangıcını yaptığınız 
anlamlı bir gün. Yakın Doğu çatısı 
altına ailelerinizin sevgisi, ilgisi ve 
desteğiyle yetişen gençler olarak 
girdiniz. Hocalarınız sizi Yakın 
Doğu Üniversitesi imkanlarıyla, 
teknolojiye dayalı yüksek ola-
naklar içinde çağdaş ve doğru 
bilgilerle donattı. Dünyanın farklı 
ülkelerinden, toplumun birçok 
kesiminden gelen arkadaşlarınız 
oldu. Birbirinize saygı duyarak, 
hoşgörü göstererek ve karşılıklı 
öğrenerek sosyal yaşamınızı 
oluşturdunuz. Edindiğiniz bilgil-
erle ufkunuzu geniş tutun, hayat 
boyu öğrenmeye devam edin, 
bilgilerinizi tazeleyin ve hedefi-
niz daima tüm dünya olsun. 
Sizinle bir kez daha gurur duyuy-
oruz. Başarılarınızın sizden sonra 
mezun olacak öğrencilerimize 
ilham olması dileğiyle… Yakın 
Doğu Üniversitesi mezunları 
olarak çalışma hayatınızda 
göstereceğiniz her yeni başarı, 
Yakın Doğu Üniversitesini daha da 
yüceltecek, bizleri mutlu edecek, 

Törene Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Yeter Tabur, Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Tiryakioğlu, bölüm başkanları, 
öğretim elemanları, mezunlar ve 
aileler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan törende, 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ile 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tiryakioğlu: “Sporu 
Yaşam Tarzı Olarak Benimseyen 
Yeni Nesiller Yetiştirmek Misy-
onu Taşıyoruz…”
Törenin açılış konuşmasını yapan 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, 
fakülte bünyesinde beden eğitimi 
öğretmenliği, antrenörlük eğitimi 
ve spor yöneticiliği bölümlerinden 
mezun olan gençlerin Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne layık bir çizgide 
mesleklerini yapacaklarından ve 
başarılı olacaklarından şüphesi 
olmadığı dile getirdi.

Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Mesleğinizin 
değeri elbette ki kişisel 
yaratıcılığınız, kendinize güveniniz 
profesyonel alanda göstereceğiniz 
üstün iletişim becerileri ve çağın 
bilimsel ve teknolojik yenilikler-
ine ayak uydurmanız sayesinde 
daha da olgunlaşarak artacaktır. 
Mesleğiniz sizin iyi bakmanız 
gereken besleyip büyüteceğiniz 
kendi çocuğunuz, sizlere emanettir 
iyi bakınız. Meslek hangi alanda 
olursa olsun saygı duyulduğu 
ciddiye alındığı emek verildiği 
sürece sizi hedeflerinize götüre-
bilir. Eğitiminiz yeni ve taptaze 
mesleğinizle birlikte size açılan en 
büyük kapıdır. Sorumluluklarınız 
çok büyük. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde aydın, 
sağlıklı düşünebilen, sporu yaşam 
tarzı olarak benimseyen yeni 
nesiller yetiştirmek misyonunuz 
olmalıdır. Başarılarınızı duymak 
onlardan haberdar olmak bizleri 
mutlu edecektir. 

S
aygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan törene, Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran 

Dal Yılmaz, dekanlar, bölüm başkanları, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler 
katıldı.

Törende Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ümran Dal Yılmaz ile Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma 
yaptı.

Sorunlara Çözüm Üreterek İnsanlığa En 
İyi Şekilde Hizmet Edeceksiniz…
Törenin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal 
Yılmaz, 2007-2008 eğitim öğretim yılında 
eğitime başlayan hemşirelik fakültesinin 
bugün adanın ilk ve tek hemşirelik fakül-
tesi olma özelliğini taşıdığını söyledi. 
Öğrencilerine çağa uygun eğitim öğretim 
olanağı sunan bir üniversitede yetiştirdiklerini 
dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, mezun 
öğrencilere hemşirelik mesleğinin öneminden 
bahsederek, mesleğe yeni atılan hemşirelerin 
insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceklerine 
inanç belirtti.

Hemşireliğin birey, aile ve toplumun 
sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan 
ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine 
ulaştırmayı hedefleyen bir meslek olduğunu 
anlatan Prof. Dr. Yılmaz, “Bugün dünyada ve 
ülkemizde hemşirelerin temel sorumluluğu 
toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı 
bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bi-
reyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. Bu 
sorumluluğu yerine getirirken tıbbi kavram-
lara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı 
ve vicdanlı iyi insan olmak bir hemşirenin 
temel davranış biçimi olmalıdır. Hemşireliğin 
doğasında insana saygı ve insan haklarına 
değer verme vardır. Hasta haklarının 
değişen sağlık ihtiyaçlarının hasta ve hasta 
yakınlarının beklentilerinin karşılanması 
ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti 
sunulmasında, hemşirelere önemli görevler 
düşmektedir. Mesleğinizde farkı yaratacak 
olan sizlersiniz kendinizi sürekli geliştirerek 
sorunlara çözümler üreterek, mesleğinize ve 
insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize 
olan inancımız tamdır” diye konuştu. 

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Tıp ve Diş Hekimliği 
Fakülteleri ile Veteriner Fakültesi

Yakın Doğu Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi sizlerin daimi 
evinizdir. Bizi başarılarınızdan 
haberdar etmeniz dileğiyle her 
birinizi sevgiyle kucaklıyor, aydın 
ve başarılı yolculuklar diliyorum. 
Yolunuz açık olsun” ifadelerini 
kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Tıp ve Diş 
Fakültesi’nden Sonra Veter-
iner Fakültesi’de Staj Değişim 
Programına Dahil Oldu”
Yakın Doğu Üniversitesi Re-
ktör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ ise, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin tıpta, bilişimde, 
teknolojide ve sanatta yapmış 
olduğu çalışmalardan bahsetti.

Üç yıl önce Tıp ve Diş Hekimliği 
Fakülteleri öğrenci birliklerinin 
Dünya Öğrenci Federasyonuna 
üyeliklerini sağladıktan sonra 
tüm dünya ile staj ve araştırma 
değişimini başlattıklarını dile get-
iren Prof. Dr. Şanlıdağ, geçtiğimiz 
yıl da Erasmus Plus programını 
başlatarak ilk kez öğrenci ve 
öğretim elemanı değişimini 
sağladıklarını belirtti.

Şu an Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesinde Litvanya Tıp Fakül-
tesinden 2 öğrencinin Erasmus 
programı ile staj yaptığını anlatan 
Prof. Dr. Şanşıdağ, Fas’da yapılan 
Uluslararası Veteriner Hekimliği 
Öğrenci Federasyonu genel kuru-
lunda, Yakın Doğu Üniversitesi Vet-
eriner Fakültesi Öğrenci Birliği’nin 
de tam üyeliğe kabul edildiğini 
ve tüm dünyayla staj değişim 
programı başlatıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, mezun olan 
öğrencilere de seslenerek, “İşte 
böyle bir Üniversiteden mezun 
olmanın gururu ve mutluluğunu 
yaşıyorsunuz. Mezuniyetinizi 
içtenlikle kutlar, sizleri yetiştiren 
ailelerinizi ve akademik persone-
limize teşekkür eder, yolunuz açık 
olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından sırayla 
mezunlara diplomalar takdim 
edildi. Ardından kep atma mer-
asimi ile tören sona erdi.

öğrencileri için Tüm Dünyayla Staj 
Değişim Programı Başlatıldı…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Tamer Şanlıdağ ise, mezunları, ailelerini 
ve öğretim elemanlarını kutlayarak tıpta, 
bilişimde, teknolojide ve sanatta Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan 
bahsetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ şunları dile getirdi: “Üç yıl 
önce Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci 
birliklerinin Dünya Öğrenci Federasyonuna 
üyeliklerini sağladıktan sonra, tüm dünya 
ile staj ve araştırma değişimini başlattık. 
Geçtiğimiz yıl da Erasmus Plus programını 
başlatarak ilk kez öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimini sağladık. Şu an Üniversite has-
tanemizde Litvanya’dan tıp fakültesinden 
2 öğrenci Erasmus + programı ile staj 
yapmaktadır. Fas’da yapılan Uluslararası Vet-
eriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu genel 
kurulunda ise, Üniversitemiz Veteriner Fakül-
tesi Öğrenci Birliğimiz de tam üyeliğe kabul 
edilmiş ve bu fakültedeki öğrencilerimiz 
için de tüm dünyayla staj değişim programı 
başlatıldı.”

“Günsel’in Lansmanı Geniş Katılımla 
Gerçekleştirilecek…”
Yakın Doğu Üniversitesinin uzun bir 
zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar 
yaptığını belirterek, Güneş enerjili ara-
balar RA-25 ve RA-27 ile başlayan Ar-Ge 
süreçlerini takiben, 109 mühendisin gecesini 
gündüzüne katarak geliştirdiği yerli ve milli 
elektrikli araba “GÜNSEL’in 20 Şubat’ta 
tanıtılacağını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde 
Müzeler bölgesi oluşturuldu…
Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerinin devamında 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca 
bilime ve Ar-Ge’ye yatırım yapmadığını, 
sanata da dünya çapında ciddi anlamda 
katkılar sağladığını dile getirerek, Yakın 
Doğu Kampüsünde müzeler bölgesi 
oluşturulduğunu bunların; Araba Müzesi, 
Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli 
Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve 
Kılıç Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
olduğunu söyledi.

Meslek Yemini Ettiler…
Konuşmaların ardından mezun öğrencilere 
diplomaları sırasıyla takdim edildi. Ardından 
mezun öğrenciler Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde 
mesleki yeminlerini ederek keplerini havaya 
fırlatmasıyla tören sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi 
mezuniyet töreni Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

YENI NESIL 
HEMSIRELERINI 
UGURLADI

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 
Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu 

Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİNDE 

MEZUNİYET COŞKUSU



Eczacılık Fakültesi Yeni 
Mezunlarını Verdi

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır 
ve Doç. Dr. Burak Gökbulut 
yaptıkları araştırmada, Türk 
edebiyatı içerisinde yer alan ilk 
metinlerden günümüz modern 
romanına kadar geçen süreçte 
söz konusu metinler içerisinde 
yer alan erkek karakterlerin 
değişimlerinin ve sosyo-kültürel 
işlevlerini inceledi.

Önemli sonuçlar elde edilen 
makalede, İslamiyet öncesi 
eserlerde Oğuz Kağan ve Bilge 
Kağan’ın, İslamiyet sonrasında 
Kazan Bey’in, Köroğlu’nun 
ve Tahir’in idealize edildiği 
görülüyor. Sözü edilen metin-
lerin tamamında adı geçen 
erkek karakterlerin güçlü ve 
cesur olduklarına yer ver-
ilirken, Mehmet Yardımcı’nın 
“Türk Destanlarında Tipler ve 
Motifler” adlı çalışmasında da 
eski Türk yiğitlerinin kahra-
man, cesur ve asil olduklarını 
vurgulandığı ifade edildi.

Çalışmada aynı zamanda 
Köroğlu dışındaki erkek karak-
terlerin çok inançlı oldukları 
da gözlemlendi. İslamiyet’ten 
önceki karakterlerde Gök tanrı 
(Şamanizm) inancı mevcut iken 
İslamiyet’ten sonra doğal olarak 
Müslümanlık inancı hakim kon-
umda oldu. Gerek Oğuz Kağan, 
gerekse Kazan Bey, Bilge Kağan 
ve Köroğlu’nda dikkat çeken bir 
diğer önemli unsur da her dört 
erkeğin de atlara ilgi duymasıdır. 
Bu dönemde Köroğlu ve 
Tahir’in dışındaki erkeklerde 
neredeyse hiç olumsuz özel-
lik bulunmaması çalışmada bir 
değer başka önemli unsur olarak 
ön plana çıkıyor.

Türk Erkek Yapısı Önemli bir 
Değişim ve Gelişim Gösterdi…
Osmanlının Batılılaşma süre-
cine girmesiyle birlikte Fransız 
edebiyatından esinlenerek Türk 
edebiyatında yazılmaya başlanan 
ilk romanlarda geçmişten farklı

olarak Batı kültürünün de etkisi 
görülmeye başlanmış ve burada 
yer alan erkeklerin neredeyse 
tamamen yaşanılan hayatla uy-
umlu olduğu görüldü. 

Bu dönemdeki erkek 
kahramanların geçmişten farklı 
olarak genellikle okula gittikleri 
ve eğitimli oldukları gözlem-
lendi. Yine özellikle Tanzimat 
ve Servet-i Fünun dönemlerinde 
erkeklerin modern roman önces-
inden farklı olarak kahramanlık 
ile cesaret özelliklerinin ön plana 
çıkarılmadığı görüldü. Tam 
aksine sözü edilen iki dönemde 
yer alan erkek başkarakterlerin 
daha çok olumsuz özellikler-
inin vurgulandığı ve özellikle 
geçmişte ailelerine bakan, 
onları koruyan erkekler yerine 
artık baba parası ile geçinen 
bir erkek karakter profilinin 
oluştuğu ortaya çıktı. Özellikle 
sözü edilen bu karakter profil-
inin oluşmasında o dönemde 
yaşanılan hayatın son derece 
etkili olduğunu söylemek müm-
kündür. 

Osmanlı devletinin içine düştüğü 
kötü durum, doğal olarak 
insanları da etkilemiş ve eğitimli 
ama pasif, çekingen, huzursuz, 
karamsar, hayatta başarısız, 
öfkeli, zaman zaman kötü 
alışkanlıkları olan bir erkek pro-
filinin oluşmasına neden oldu. 
Nezahat Özcan da “Ahmet Ce-
mil ile Mümtazın Benzerlikleri” 
isimli çalışmasında benzer bir 
söylemde bulunmuş ve Ahmet 
Cemil’in pasif ve karamsar bir 
karakter olduğunu belirtti.

Sonuç olarak ilk metinlerden 
günümüze gelinceye kadar 
Türk erkek yapısının önemli bir 
değişim ve gelişim gösterdiğini 
bu değişim ve gelişimin 
oluşmasında da daha çok Türk 
kültürü olmak üzere Arap ve 
Batı kültürlerinin de belirli bir 
rol oynadığını söylenebilir.

Destanlarda ve Romanlarda 
Türk Erkek Yapısı İncelendi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi 
mezunları İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen 
mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

T
örene, Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan 

Çalış, bölüm başkanları, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı vuruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi 
Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Nina Koçubey 
tarafından sunulan keman dinletisinin ardından 
konuşmalara geçildi. Törende, Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Re-
ktör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile 
öğrenciler adına Fatima Nasiru Ahmed ve Arkan 
Qasim Lateef birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. İhsan Çalış; “Multidisipliner ve 
Özgün Bir Eczacılık Eğitimi Aldınız…”
Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, me-
zunlara seslenerek, multidisipliner ve özgün 
bir eczacılık eğitimi alarak, teorik ve pratik 
derslerin yardımıyla, aktif öğrenme yöntem-
lerinden yararlanılarak, benzersiz yetkinlikler 
kazandıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Çalış, “Topluma karşı mesleki 
sorumluluğu olan, farklı bilimlerden edindiği 
bilgileri kullanabilen, bu bilgileri birlikte yor-
umlayabilen, sorunları tespit edebilen, ana-
liz becerilerini geliştirebilen, ahlaki ve etik 
değerlere uygun hareket edebilen eczacılar 
olacaksınız. Kazanmış olduğunuz bu özel-
liklerle, yaşamınız boyunca, diğer meslekler 
arasında çok farklı bir konumda olduğunuzu 
anlayacaksınız. Çünkü eczacılık eğitimi her 
açıdan çok zengin ve çok disiplinli bir yapıya 
sahiptir. Umarım bu farkı hissedebilir ve 
değerini takdir edebilirsiniz. Yapmanız gereken, 
sürekli eğitimi benimseyerek kazandığınız 
yetkinlikleri yaşam boyu sürdürmek ve 
geliştirmektir” dedi.

Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Çalış, mezun öğrencilere 
gelecekteki kariyerlerine bu bilinçle 
başlamalarının önemli olduğunu, kendilerini 
sürekli geliştirmelerini, insanlara sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam sürmeleri için hizmet etmeyi 
amaçlayan saygın bir meslek olan Eczacılık 
mesleğinin yükümlülüklerini ve beklentilerini 
karşılamalarını öğütledi. 

Prof. Dr. İhsan Çalış, öğrencilere iyi bir eczacı 
olma yanında, gelecekteki yaşamlarında 
iyi bir insan olarak yollarına devam etme-
lerini, başkalarını dinlemeyi ve anlamayı 
öğrenmelerini, kendilerini sorgulamalarını ve

yenilemeyi de hatırlattı. 

Prof. Dr. Şanlıdağ: 
“Yakın Doğu Üniversitesi, Bilim, Ar-Ge 
ve Sanata Dünya Çapında Ciddi Katkılar 
Sağlıyor…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı konuşmada, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bilime 
ve Ar-Ge’ye değil, sanata da dünya çapında 
ciddi anlamda katkılar sağladığını dile getir-
erek, varlığımızın tıpta, bilişimde, teknolojide 
ve sanatta ürettiğimiz sürece devam edeceğini 
söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Uzun zamandır Ar-
Ge’ye önemli yatırımlar yapan Üniversitemiz 
bir yandan Robotik futbol takımıyla dünya 
şampiyonluklarını elde ederken, bir yandan da 
güneş enerjili arabalar RA-25 ve RA-27 ile yeni 
bir geleceğin tohumlarını atmıştır. RA-25 ve RA-
27 ile başlayan Ar-Ge süreçlerini takiben, 109 
mühendisimizin gecesini gündüzüne katarak 
geliştirdiği ilk yerli elektrikli arabamız Günsel 
de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yakın Doğu 
Kampüsünde müzeler bölgesi oluşturuyoruz. 
Kampüsteki müzeler bölgesinde Araba Müzesi, 
Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih 
Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müz-
esi ve KMSM faaliyet gösterecek” dedi.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrenci bir-
liklerinin Dünya Öğrenci Federasyonuna 
üyeliklerini sağladıktan sonra tüm dünya ile staj 
ve araştırma değişimini başlattıklarını da dile 
getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, başlattıkları Erasmus 
Plus programı ile şu an Üniversite hastanesinde 
Litvanya tıp fakültesinden 2 öğrencinin staj 
yaptığını belirtti. Fas’da yapılan Uluslararası 
Veteriner Hekimliği Öğrenci Federasyonu genel 
kurulunda da Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Öğrenci Birliğinin de tam üyeliğe kabul 
edildiğini, bu fakültedeki öğrenciler için de tüm 
dünyayla staj değişim programı başlatıldığını 
söyledi. Konuşmasının sonunda mezun 
öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
yollarının açık olmasını diledi.

Diplomalar Takdim Edilerek Mesleki Yemin 
Edildi…
Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İhsan Çalış ve Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Banu Keşanlı tarafından mezunlara 
diplomaları verildi. Diploma takdimi sonrası 
mezun öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim dalı 
Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. K. Hüsnü eşliğinde “Eczacılık Yemini” 
yaptı. Tören mezunların kep atma merasimi ve 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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LİSANSÜSTÜ 
MEZUNİYET 
TÖRENİ YAPILDI

Doğu Üniversitesi’nde 
gelinen son nokta hakkında 
kısa bilgiler verdi. 

Prof. Dr. Kurt, 2019 yılı 
içerisinde Yakın Doğu Üni-
versitesi akademisyenlerinin 
813 uluslararası akademik 
etkinliğe katıldıklarını, 
Üniversitede 2019 yılı 
içerisinde 1142 akademik 
etkinliğin düzenlendiğini, 
üniversite öğretim 
elemanlarının uluslararası 
kongrelerde 864 bildiri 
sunduklarını belirterek, 
2019 yılı içerisinde 1300’e 
yakın uluslararası makale 
yazıldığını vurguladı.

Öğrencilerin geleceğe ışık 
olacaklarının altını çizen 
Prof. Dr. Mustafa Kurt; 
“Öğrencilerimize yaşamları 

insanı olmada sürekli 
araştırma ve geliştirmeyi 
bir davranış bilimi haline 
getirerek, Yakın Doğu Üni-
versitesi adına bir meşale 
olma görevini üstlenerek 
gurur temsilcilerimiz 
olacaksınız. Araştırma ve 
geliştirmede temel taş olan 
enstitülerimizle bu anlamlı 
dönüm noktasında bilim 
insanı olma adına bizim 
yolumuz ve rehberliğimizde 
bize güvenerek ilerlediğiniz 
için tüm enstitüler adına 
teşekkür eder tebriklerimi 
sunarım” ifadelerini 
kullandı.

Prof. Dr. Kurt; 
“Öğrencilerimiz Geleceğe 
Işık Olacaklar…”
Rektör yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Kurt ise, Yakın

Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi Büyük Salon’da 
gerçekleştirilen törene, 
Özay Günsel Çocuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Filiz Meriçli, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Musta-
fa Kurt, Eğitim Bilimleri 
Enstitü Müdürleri, dekanlar, 
bölüm başkanları, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan törende, 
Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Müzik Öğretmenliği 
anabilim dalı öğretim 
elemanlarından Yrd. Doç. 
Dr. Erkan Sülün ve Uzm. 
Atakan Sarı tarafından 
müzik dinletisi sunularak, 
Kıbrıs Türk Halk Dansları 
gösterisi yapıldı.

Törende, Eğitim Bilim-
leri Enstitü Müdürü Prof. 
Dr. Fahriye Altınay, Re-
ktör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Kurt, Türkçe 
konuşan öğrenciler adına 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 
Doktora programı mezunu 
Dr. Nedime Karasel Ayda, 
yabancı öğrenciler adına ise 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Çevre Yönetimi Bilim Dalı 
Yüksek Lisans programı 
mezunu Suphi Salman birer 
konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Altınay: 
“Disiplinler Arası 
Çalışmalar Yürütüyoruz”
Törenin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Fahriye Altınay, 
Enstitülerin disiplinler arası 
bilimleri bir araya getiren 
nitelikli kadrosu ile bil-
ime, etkiye duyarlı olarak 
hizmet verdiğini belirterek, 
amaçlarının yaşam boyu 
öğrenme çerçevesinde yeni-
likçi, dinamik, yaratıcı, to-
plum sorunlarını aydınlatan, 
yeniliklere yelpaze aça-
bilen bireyler yetiştirmek 
olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altınay, “Yüksek 
öğretimde kaliteyi artırma 
yolunda araştırma ve 
geliştirmenin önemi büyük-
tür. Değerli mezunlar, bilim

boyunca başarılar dilerim. 
Her zaman kendiniz gibi 
olun. Ne yaparsanız yapın 
kendinize güvenin, ezber-
leri bozmaya çalışın” diye 
konuştu.

“Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden 
Mezun Olmanın 
Kıvancına Yaşıyoruz…”
Türkçe konuşan öğrenciler 
adına konuşmasını 
gerçekleştiren Eğitim 
Yönetimi Bilim Dalı Dok-
tora programı mezunu Dr. 
Nedime Karasel Ayda da, 
Yakın Doğu Üniversitesinin 
büyük bir aile olduğundan 
bahsetti.

Ayda, “Bugün burada 
lisansüstü eğitimimizi 
tamamlarken ülkemizin 
en güçlü üniversitelerin-
den biri olan Yakın Doğu 
Üniversitesi’nden me-
zun olmanın kıvancını 
yaşıyoruz. Yakın Doğu 
Üniversitesi, adada kıtalı 
gibi yaşama ilkesi ile bir 
çok akademisyen yetiştiren, 
her gün daha da büyüyen, 
öğrencisine her türlü 
imkanı sunan ve sadece 
bilgi işlemeyi değil, bilgiyi 
uygulayarak kullanma 
şansını da sunan büyük 
bir kurumdur. Öğrencilere 
burs olanakları ile eğitimde 
kaliteyi yükseltmek adına 
önemli adımlar atan Yakın 
Doğu Üniversitesi, gerek 
öğretim üyelerinin gerekse 
çalışanlarının emekleri, reh-
berlikleri ve yol göstericiliği 
ile bir üniversite ortamı 
dışında büyük bir ailedir. 
Üniversite sadece eğitimle 
sınırlı değildir. Bulunduğu 
ortama sahip olduğu 
vizyonu benimsemek, 
değerlerine sahip çıkarak 
onların bir parçası olmaktır. 
İşte bu yüzden bizler bu 
ailenin yetiştirdiği birey-
ler olmaktan her zaman 
onur duyacağız” sözlerini 
kullandı.

Diplomalar Takdim 
Edildi…
Konuşmaların ardından 
mezunlara diplomaları 
takdim edilmesiyle devam 
eden Mezuniyet Töreni, 
öğrencilerin keplerin 
fırlatılmasıyla sona erdi.

Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri Enstitüleri’ne bağlı yüksek lisans ve doktora 
programlarından 2019-2020 Güz Döneminde mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Gazimağusa’da bulunan Kıbrıs 
Batı Üniversitesinde düzenlenen 
”II. Uluslararası Akdeniz Bilim-
sel Araştırmalar” konferansında 
Yakın Doğu Üniversitesi’ni 
temsil eden Yrd. Doç. Dr. Yeşim 
Üstün Aksoy yaptığı sunumda, 
Kıbrıs Türk Kültüründe evlilik 
aşamalarından söz etti.

İnsan yaşamında geçiş dönemler-
inden biri olan evlenmenin, evle-
necek bireyler ve aileler arasında 
yeni ilişkilerin kurulması, 
kültürel, sosyal, ve ekonomik 
yönünün olması gibi bir çok 
nedenden dolayı, insanların 
yaşamlarında çok önemli bir yeri 
olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. 
Aksoy, düğünün, bireylerin bir 
araya gelmesini sağlayan, toplum-
da nasıl davranmaları gerektiğini 
gösteren, kendi aralarındaki 
sosyal bağı güçlendiren, kültürel 
mirasın bilincine varmalarını 
sağlayarak değer yargılarını, 
inançlarını ve gelenek görenekler-
ini canlandıran, eğlendiren, 
mutluluk veren işlevleri ile Kıbrıs 
Türk kültüründe önemli bir yere 
sahip olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, evli-
lik aşamalarının belli kural 
ve kalıpları içerdiğini ve bu 
aşamaların gelenek, görenek, 
adet, tören açısından oldukça 
zengin bir içeriği olduğunu, 
evlilik-düğün öncesi, düğün 
ve düğün sonrası şeklinde 
aşamalarda planlandığını söyledi.

Bu aşamaların; görücülük, kız 
isteme, söz, nişan, çeyiz geleneği, 
evin döşenmesi, gelin hamamı, 
kına gecesi, testi oynatma, da-
mat tıraşı, kuşatma, düğün alayı, 
gelin onarıcılar, nikah, düğün, 
duvak, gerdek gecesi, paça günü, 
mübareki, karşılıklı aile zi-
yaretleri, gelinlik etme ve aile içi 
ilişkileri sürdürme, gibi her biri 
ritüelistik içeriğe sahip aşamalar 
olarak yerine getirildiğini anlatan 
Yeşim Üstün Aksoy, okullarda 
Kıbrıs kültürü dersleri verilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Düğün 
Kültürü Anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Saç 
Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Yeşim Üstün Aksoy, II. 
Uluslararası Akdeniz 
Bilimsel Araştırmalar 
Konferansı’nda “Kıbrıs 
Türk Düğün Kültürü ve 
Gelin Onarıcılar” konulu 
bir sunum yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. 
Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut’un 
hazırlamış oldukları “Eski Destanlardan Modern 
Romanlara Türk Kültüründe Erkeklik Algısı ve 
Sosyo-Kültürel İşlevleri” adlı araştırmaları Web 
of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerce 
taranan “Journal of Human Behavior in the Social 
Environment” dergisinde yayınlandı.


