
10. AKADEMİADA Sanat Akademisi’ne katılan 
sanatçılar tarafından Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi için özel olarak hazırlanan 
eserler sergilenmeye başlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen “İkinci Uluslararası Akdeniz 
Ülkeleri Su Sorunları Konferansı” 
tamamlandı.

Kazakistanlı 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak 
hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.
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10. Akademiada Heykel 
Sergisi Açıldı

Uluslararası Su Konferansı 
Yoğun Bir Katılımla 
Tamamlandı

Kazakistan Sanatçıları Resim 
Sergisi, Ersin Tatar Tarafından 
Açıldı

6-17 YAŞINDAKİ KÜÇÜK VE BÜYÜK ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARINI VE YETENEKLERİNİ KEŞFETMELERİNE YARDIMCI OLMAK, 
ONLARA BİLİM, TEKNOLOJİ VE KABİLİYET ALANLARINDA NİTELİKLİ EĞİTİMLER VERMEK AMACIYLA HAZİRAN AYINDA EĞİTİM 
FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK OLAN ÖZAY GÜNSEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ İLK VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ.

Velilere Yönelik Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı

Kayıtlar Devam Ediyor…
18 Haziran – 9 Ağustos 
2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan Özay Gün-
sel Çocuk Üniversitesi kayıtlar 
devam ediyor. Yakın Doğu Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
giriş katında yer alacak kayıt 
masası ile ozaygunselcocukuni-
versitesi.org adresinde yer alan 
ön kayıt formu aracılığı ile de 
gerçekleştirilebiliyor. Kayıtlarla 
ilgili web adresinde bulunan 
iletişim formunun doldurulması

eğitimi yakından tanıma fırsatı 
bulacağı eğitim programda; 
kendi robotunu, kendi çizgi 
filmini, bilgisayar oyununu hatta 
kendi mobilyasını yapabileceği, 
kendi kitabını yazabileceği, insan 
DNA’sından mikro organizma-
lara, bitkiden ilaç yapımına kadar 
pek çok ilginç, ileriye dönük 
seçeceği mutlu olacağı mesleği 
de keşfedebileceği 150 ye yakın 
renkli ve eğlenceli uygulama ve 
eğitimler yer alıyor.

Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi’nden verilen bilgiye 
göre, Yakın Doğu Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan 
Günsel Kongre Merkezi Salon 
4’de düzenlenen toplantıda, Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 
kuruluş amacı, eğitim anlayışı, 
faaliyetleri, başvuru süreci ile 
öğrencilerin kabulü ve eğitim 
pasaportu hakkında velilere 
bilgiler verildi. Velilerin Çocuk 
Üniversitesi ile ilgili merak ettiği 
sorulara cevap verildi. 

ile detaylı bilgi alınabiliyor.

Modern Eğitim Müfredatı 
İle 150 Farklı Program 
Hazırlandı…
Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi’nde Dünyanın en 
gelişmiş ülke ve uygulamaları 
incelenerek, oluşturulan modern 
bir eğitim müfredatı ve nitelikli bir 
eğitim kadrosuyla eğitimler veri-
lecek. Çocukların ilgi alanlarına 
uygun modüller aracılığı ile 
üniversiteyi ve akademik

Çocuklara bilimsel ve 
eleştireldüşünme, sorgulama, 
sorun çözme gibi temel yaşam 
becerilerini kazandırmayı, 
zihinsel yetenekleri ve ilgileri 
doğrultusunda gelişimlerine 
yönelik hizmet verecek olan Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 
eğitimler, Yakın Doğu Üniversitesi 
ile Girne Üniversitesi akademik 
kadrosunda yer alan profesör, 
doçent, yardımcı doçent ve dok-
tor akademisyenler tarafından 
verilecek.

Uluslararası Sanat Rezidansı 
Sergisi Açıldı 3AYRINTILAR

Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Suriye, Kırgızistan ve Kosova’dan 15 Ressamın 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 35 eserden oluşan “Uluslararası Sanat 

Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.
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Kazakistanlı 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan 
Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi, 
Ersin Tatar Tarafından Açıldı

Üniversitesinin Kuzey 
Kıbrıs’ın Tanıtılmasına 
da Vesile Olan Sanata 
Verdiği Özveriyi 
Kutluyorum…”
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
sık sık sanatsal faaliyetler 
bulunduğunu aktaran 
Ulusal Birlik Partisi Genel 
Başkanı Ersin Tatar da, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
girişimleri ile kültürel 
hafızamızı ve eskiyi yenilere 
taşıyarak Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin 
tanıtılmasının sağlandığını 
söyledi.

Bu etkinliklerle kül-
türel bağlarımızın 
akraba toplulukları ile 
yakınlaştırıldığını ifade 
eden Tatar, Türkî Cum-
huriyetler ile olumlu 
ilişkilerin kurulmasına 
ve geliştirilmesine vesile 
olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere ve 
sanatçılara teşekkür ederek 
şükranlarını sunan Ersin 
Tatar, “Sanatçılar buralara 

adına konuşan Zhenis 
Nurlybayev de, Kazak 
sanatçı Sembimgali 
Smagulov sayesinde Yakın 
Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi ve 
Kurucu Rektör Dr. Suat 
İrfan Günsel’i tanıdıklarını 
söyleyerek burada 
sergi açmaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi.
Nurlybayev, “Kazak-
istan sanatçıları olarak 
Kuzey Kıbrıs’a Kazak-
istan halkının ruhunu ve 
sanatınımızdan küçük bir 
parçayı bırakmak istedik. 
Misafirperverliğiniz sayes-
inde, yerel manzaraları, 
tarihi mimarileri, ülkenizin 
ihtişamını ve güzelliğini 
görme fırsatımız oldu. 
Bu güzellikler bize ilham 
verdi. Burada çalışmak 
ve Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi projesine katkı 
koyma fırsatı bulduğumuz 
için sonsuz saygılarımızı 
sunuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Ersin Tatar: “Yakın Doğu

gelerek çizim yapıyor 
ve tarihe not düşüyorlar. 
Sanatçı olmak doğuştan 
gelen bir özelliktir. 
Sanatçılarımıza her zaman 
sahip olma noktasında 
önemli bir görevimiz var. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
bu anlamla yaptığı özveri, 
güzellik ve fedakarlıkları 
kutluyorum” dedi.

Sergi Kurdelesi Kesilerek 
Sergi Gezildi…
Konuşmaların ardından 
Ulusal Birlik Partisi Genel 
Başkanı Ersin Tatar 
tarafından 5 Kazakistanlı 
ressama “Teşekkür 
Belgesi” takdim edildi. 
Daha sonra sergi kurdelesi 
kesilerek serginin açılışı 
gerçekleştirildi. Kültürel 
temaların modern bir tarzla 
sergide yansıtıldığı sergi, 
20 Mayıs 2019 tarihine 
kadar hafta içi 08.00-16.00 
saatleri arasında Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sergi 
Salonu’nda izlenebilecek.

kabul edildiğini, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin toplu-
mun öncü mihenk taşının 
bayrağını taşımak istediğini 
sözlerine ekledi.

Müzeler Hastasında 
Müzelere Girişler 
Ücretsiz Olacak…
Kıbrıs Türk Milli Tarih Müz-
esi Yönetim Kurulu Kurucu 
Başkanı ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Efdal Özkul şunları dile 
getirdi: “Alaysa Bilim Ödül-
leri başlattık. Bu ödüllerden 
5 alanda ödüller vermeye 
başlıyoruz. Resim ve 
fotoğraftan sonra üçüncü 
bir dalda seramik alanında 
usta bir sanatçımıza ödül 
vereceğiz. Tarihten gelen 
bir süreci buraya katıyoruz. 
Sanatseverlerle buluşmayı 
sağlamak için Müzeler 
Haftası’nda faaliyette olan 
müzelerimize giriş ücretsiz 
olacak. Sanatçı olmak için 
bir yetenek ve doğuştan 
gelen bir özellik olduğuna 
inanıyorum. Herkes sanatçı 
olamaz ve sanatın kıymetini 
bilerek sanatçılarımıza her 
zaman destek olmalıyız. 
Çünkü sanat gelişimin 
aynasıdır. Ne zaman ki 
özgür, gelişme ve kendimizi 
dünyaya açmak istersek 
kuşun iki kanadı misali 
sanat kanadını unutmamak 
gerekiyor. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin dün-
yaya tanıtılmasında bilim 
kadar sanatın da önemli bir 
etkisi var. Hepinize sanat 
dolu günler dilerim.”

“Kıbrıs’ın Güzelliğinden 
İlham Alarak 
Sanatımızdan Bir Parça 
Bırakmak İstedik…”
Kazakistan Sanatçıları

Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi Sergi Salonu’nda yer 
alan serginin açılışına Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 
başta olmak üzere, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Dr. Suat İrfan Günsel, Kurucu 
Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Tümer 
Garip, Ulusal Birlik Partisi 
Temsilcisi Ahmet Savaşan, 
Yakın Doğu Bank Genel Müdürü 
Selami Kaçamak, rektör 
yardımcıları, dekanlar, enstitü 
müdürleri, öğretim elemanları, 
sanatçılar, misafirler ile sanat-
severler katıldı.

Sergini açılışında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ümit Hassan, Balkan Sanatçıları 
adına Refki Gollopeni, Türkiye 
Sanatçıları adına Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Orkun Müftüoğlu ile 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hassan: “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi 
Önemli Bir Birikime Ev 
Sahipliği Yapıyor…”
“Işık her şeyin esası, resminde 
temel elemanlarından biridir” 
ifadeleriyle sözlerine başlayan 
Rektör Prof. Dr. Ümit Has-
san serginin açılışında yaptığı 
konuşmada, değerli sanatçılarla 
güzel bir günde olunduğunu 
söyledi.

Prof. Dr. Hassan, sanatsal tari-
hleri önemli geçmişe sahip ve 
öte yandan tarihi bağlar itibarı 
ile ortak platformlarda yaşama 
zenginliğine sahip olduğumuz 
ressamların mensup oldukları 
ülkeler ile Türkiye’nin değeri 
Sanat Rezidansı Sergisi’nin, 

bugünümüzü yarına bağlayan 
önemli bir birikimi gösterdiğini 
kaydetti. Prof. Dr. Hassan, 
“Sergideki 7 ülkenin kültürel 
yapıları sanatsal geçmişleri, 
birikimleri ve bizim kültürel 
yapımızla temaslarının örtüşen 
zeminlerde tarihe kayıtlı olduğu 
ülkelerin sanatçılarını bir kez 
daha görmekten mutluyuz” 
dedi.

“Tam Bir Ustalık Şöleni 
Sergileniyor…”
Serginin üslup ve tarz olarak 
geniş bir yelpazeye sahip 
olduğunu dile getiren Prof. Dr. 
Hassan Şunları dile getirdi: 
“Figüratif çalışmalar, figüratif 
ile soyutları sentezleyen ve 
doğrudan soyutlanmaları ren-
klendiren eserler görmekteyiz. 
Sanatçılar çizgi, renk, leke ve 
perspektif ustası olarak bizleri 
derinden etkiliyor. Bu eserler, 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesine 
önemli bir öz suyu ekleyecek. 
Canlı figürlerden, atlar, boğalar 
kendi maceralarını yansıtan 
kompozisyonları sergiliyorlar. 
Toplumsal birikimlerin ustalıkla 
kompozisyonları, çizimden 
ve renkten kaynaklanan soy-
utlamalar, kent çiziminde 
kentin ifade ettiklerinin içsel 
anlamının vurgulanması, 
insan-kadın figürünün başarılı 
kompozisyonları değişik biçim-
lemelerle iç dünya yansımaları 
görülüyor. Özgün manzaralar ve 
peyzajlar, figürlerin özgünlüğü, 
bütün resimlerdeki renk ve ışığın 
temel tema olarak kullanılması, 
fantastik ötesi çalışmanın 
yetkinliği, kompozisyondaki 
dünya görüşü sekansları, mima-
ri etüde yansıtılan çizim ustalığı, 
duygusal iletişimlerin titreşimleri 
taşıyan çiçeğin soyuttaki dirilişi 
ve peyzajlar sergi birlikteliğinin

estetik çağrışımları resmedildi.”

Yakın Doğu Üniversitesinin 
bilim, eğitim, sağlık donanımları 
ile oluşan güçlü yapısının 
uluslararası değerlerle boy 
ölçüşecek ve bu değerleri 
geçecek olan atılım ve projelerin 
olduğundan söz eden Prof. 
Dr. Ümit Hassan, söz konusu 
donanımların hayat iksirini 
gittikçe büyüyen sanat birikim-
leri ve faaliyetlerin üretilm-
esinin olduğunu söyleyerek 
konuşmasını tamamladı.

Refki Gollopeni: “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi İçin 
Sanat Çalışmaları 
Yapmaktan Mutluluk ve 
Onur Duyduk…”
Balkan Sanatçıları adına 
konuşan Refki Gollopeni de, 
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, 
Makedonya, Arnavutluk ve Ko-
sova sanatçıları adına konuşma 
yapmaktan onur duyduğunu 
ifade etti.

Sanatçılarla birlikte çalışarak 
harika bir zaman geçirdiklerini 
dile getiren Gallopeni “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi için sanat 
çalışmaları yapmaktan mut-
luluk ve onur duyduk. Burada 
bulunduğumuz süre içerisinde 
kültür, sanat hakkında iletişim 
kurmaktan ve Kıbrıs’ın tarihi 
ile harika bir kültürel mirası 
olduğunu görmek mutluluk 
verici. Bu ülkenin kültür ve sanat 
için büyük önem taşıyan Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’ni hayata 
geçirdiği için Balkan Sanatçıları 
adına Dr. Suat İrfan Günsel’e 
teşekkür etmek istiyorum. 
Burada bulunduğumuz süre 
içerisinde samimi ve sıcak ev 
sahipliği ile karşılaştık. Bütün 
sanatçı arkadaşlarıma

Turizm ve Çevre Bakanı 
Ataoğlu: “ Yakın Doğu 
Üniversitesi Sanatın 
Önemini Bize Hatılatıyor…”
Güzel bir günde sizinle olmak 
önemli ifadesini kullanan Turizm 
ve Çevre Bakanı Ataoğlu ise, 
sanatın ve sanatçının öneminin 
ikinci planda kaldığını söyley-
erek, sanatın önemine değindi.
“Sanatın önemini her hafta farklı 
bir sergi ile bizse hatırlatan ve 
giderek zenginleşen bir Yakın 
Doğu ailesi var” sözlerini kul-
lanan Bakan Ataoğlu, “Yakın 
Doğu Ailesi sayesinde sanatın 
ve sanatçının öneminin ön plana 
geçtiğini Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti olarak da farkına 
varmış bulunuyoruz” diye 
konuştu.

Sanata ve sanatçıya verdiği 
önemden dolayı Yakın Doğu 
Ailesine ve dünyaya açılan 
pencere içerisinde yer alan 
sanatçılara teşekkürlerini sunan 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu, ülkemizdeki zenginliğe 
zenginlik katan sanatlara ev 
sahipliği yapılmasından mutlu-
luk duyduğunu dile getirdi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…
Konuşmaların ardından sergiye 
katkı koyan sanatçılara Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 
tarafından teşekkür belgesi 
takdim edilerek, sergi kurdelesi 
kesildi. Ressamların, eserlerinde 
kendi özgün üslup ve sanatsal 
kavrayışları ile faklı ekolleri 
yansıtacağı sergi, 23 Mayıs 
2019 tarihine kadar hafta için 
08.00-16.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebilecek.

Uluslararası Sanat Rezidansı 
Sergisi Açıldı

Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Suriye, Kırgızistan ve Kosova’dan 15 Ressamın 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 35 eserden oluşan “Uluslararası Sanat 

Rezidansı Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederim. Burada bulunduğumuz 
süre içerisinde hep yanımızda 
olan Hasan Zeybeğe de ayrıca 
teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Müftüoğlu: “Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
Önemli Bir Boşluğu 
Dolduracak…”
Türkiye Sanatçıları adına 
konuşan Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Güzel San-
atlar Fakültesi Resim Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Orkun 
Müftüoğlu da, sanatın önemine 
vurgu yaptı.

Prof. Dr. Müftüoğlu, “Sanat 
geniş anlamıyla biçimdir, çiz-
gidir, tondur, renktir, sestir. Tüm 
bunlarla beraber idea, düşünce, 
kavram ve anlamdır. Bu olgular-
la oluşturulan duygu ve ifadenin 
öznel sonsuz olanaklarının 
somutlaşmış halidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde önemli bir 
boşluğu dolduracak olan Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nin 
içerisindeki yapıtları, eserlerin 
nitelikleri, gerçekleştirilecek 
faaliyetleri ve topluma ulaşması 
ile işlevsellik kazanacağını dile 
getiren Prof. Dr. Müftüoğlu, bu 
organizasyonun önemini bilerek 
çalışmalarını oluşturduklarını 
söyledi.

“Hem şahsım hem de tüm 
sanatçı arkadaşlarım adına Dr. 
Suat İrfan Günsel’e, tüm Yakın 
Doğu Üniversitesi bileşenlerine 
böyle bir organizasyon düzen-
ledikleri ve sanata verdikleri 
değer için teşekkür ediyorum” 
diyerek konuşmasını noktaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sergi Salonu’nda yer alan 
serginin açılışına Ulusal 
Birlik Partisi (UBP) Genel 
Başkanı Ersin Tatar, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
İrfan Suat Günsel, Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Anna Günsel, Ulusal 
Birlik Partisi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Savaşan, 
rektör yardımcıları, dekan-
lar, öğretim üyeleri, misafir 
sanatçılar ile sanatseverler 
katıldı.

Serginin açılışında Kıbrıs 
Türk Milli Tarih Müzesi 
Yönetim Kurulu Kurucu 
Başkanı ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Efdal Özkul, Kazakistan 
Sanatçıları adına Zhenis 
Nurlybayev ile Ulusal Birlik 
Partisi Genel Başkanı Ersin 
Tatar birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Özkul: “Yakın 
Doğu Üniversitesi Olarak 
Sanat ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni 
Tanıtma Misyonunu 
Gerçekleştiriyoruz…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Kıbrıs Türk Milli Tarih 
Müzesi Yönetim Kurulu 
Kurucu Başkanı ve Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 
1988 yılında temelleri atılan 

Yakın Doğu Üniversitesi 
olarak önemli bir misyonu 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Özkul, 
“Bulunduğumuz 
coğrafyada her zaman 
ilkelerin ve başarının 
arkasında olduk. Bu 
başarıyı sağlarken ülkemize 
ve topluma nasıl hizmet 
ederiz sorusunun peşinde 
koştuk. Bunları yaparken 
misyonumuz kökleşmek 
oldu. Bu adada köklerimize 
sahip çıkarak, adamızın

felsefesi ile sanat ve bilimi 
birleştirdiklerini belirten 
Prof. Dr. Özkul, bilim 
alanında güneş ener-
jili arabalar, robotik futbol 
takımı ve Günsel markası 
elektrikli araba örneklerini 
vererek bunları sanatla 
taçlandırmak istediklerini 
dile getirdi. Tarihsel süreçte 
sanatseverlerin kendilerini 
ilk çağlardan itibaren ifade 
etmeye başladığını anlatan 
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 
sanatın kardeşlik ve barışın 
mihenk taşı olarak

temellerinin ne kadar 
derinlere gittiğini göster-
mek için bilim alanında 
çeşitli başarılara imza 
attık. Sanatın da önemli 
olduğunu vurgulamak için 
sanat alanında da adımlar 
atarak müzeler hayata 
geçirdik” dedi.

Bir kuşun iki kanadı
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde bulunan 
Kıbrıs Sanat Merkezi’nde yer 
alan serginin açılışında, Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği 
Başmüşaviri Kadir Akçeşme, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve 
Eşi Özay Günsel, Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Anna Günsel, Ul-
usal Birlik Partisi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Savaşan, 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör 
yardımcıları, dekanlar, öğretim 
elemanları, sanatçılar ve misa-
firler hazır bulundu.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ümit Hassan, Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Erdal Aygenç ile Turizm ve 
Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer 
konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hassan: “ Yakın 
Doğu Üniversitesinin Görev 
Bilincini Yerine Getiriyoruz”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Prof. Dr. Ümit Has-
san, gittikçe yoğunlaşan serg-
ilerde ressamlar ve sanatçılarla 
yakından birlikte olmanın duygu 
dünyamızı renklendirdiğini ve 
üniversitenin görev bilincini 
pekiştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Hassan, “Yakın Doğu 
Üniversitesinin bütün sanatçı 
mensuplarının önemli katkıları ile 
Üniversitemizin yetkinlik yolun-
daki en önemli dönemeçlerinden 
birini yaşıyoruz. Bu dönemin 
geçilmesi ile daha da artan ivme-
lerle Üniversitemizin gelecekteki 
yeni güzelliklere ve ulus ötesi 
varlığına yeni renkler ve ışıklarla 
varacağız” dedi.

Resim, heykel, seramik, 
dijital resim, fotografi ile 
bütünleştiğimiz sanatçıların 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 
asli mensupları olarak bugünü 
yarınlara taşıdıklarını dile getiren 
Prof. Dr. Hassan, Günsel ailesine 
özverileri, azimleri ve kararlılıkları 
ile sağladığı beşeri gelişim için 
teşekkür etti.

Sözlerinin devamında “Günsel 
ailesinin ilkelerinin ulus ötesi 
platformlarda yer alması ülke 
olarak tanınmanın en yücesidir” 
diyen Prof. Dr. Hassan, bilim, 
eğitim, sağlık odağından gön-
derilen ışınların güzel sanatlar 
ile birlikte dört odaklı olduğunu 
ve odakların örtüşmesine sahne 
olduğunu ifade etti.

Resim ve heykelin gelişim ve

değişimini anlatan Prof. Dr. Has-
san şunları diler getirdi: “Sanat 
dallarındaki figüratif yaklaşımların 
değişik evrelerdeki soyutlamalara 
erişimi, figüratif ile soyut olanın 
sentezleşmesi de her alanda yeni 
tarzlara yönelmenin çeşitliliğini 
oluşturuyor. Işık imgeleri bütün 
sanat dallarının güzelliğidir. Çizgi, 
renk, renk istifi, leke gerektiğinde 
perspektif anlayış ve tarzları üz-
erinde durduk. Resim ve heykelin 
en eski kutsallık figürleri ana 
kadın, ana hayvan figürlerinden 
çıkması ile varoluş başlamıştır. 
Bugünkü sanatçıların bilinçaltında 
ilk soyutlamanın izleri var. İnsan 
sanat, sanat ve insan eş anlamlı 
sözcüklerdir.”

“Bölgenin Kültür ve Sanat 
Merkezinde Önder Olmayı 
Sürdürmeyi Hedefliyoruz…”
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç 
de, Güzel Sanatlar Fakültesinin 
Yakın Doğu Üniversitesi bünyes-
inde, çağdaş sanat ve tasarım 
eğitimi, sanat kültürü alanlarında 
varlığını ve öncü rolünü devam 
ettirdiğini dile getirdi. 

Grafik Tasarım ve Plastik 
Sanatları kapsayan resim, 
heykel, seramik ve baskı 
resim alanlarında geleceğin 
sanatçılarını, tasarımcılarını 
yetiştirmeyi misyon edindiklerini 
belirten Prof. Aygenç, fakültenin 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitim öğretim programları yanı 
sıra gerçekleştirdiği sanatsal, 
kültürel ve akademik etkinliklerle 
dünyayla bağlarını geliştirdiğini 
aktardı.  Prof. Aygenç, fakül-
tenin bölgenin sanat ve kültür 
merkezinde önder konumunu 
devam ettirmeyi hedef olarak 
belirlediğini anlatarak sadece 
bulunduğu coğrafyaya değil tüm

dünyaya hizmet verdiklerinden 
söz etti. 

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne 
sahip bir üniversite içerisinde 
yer almaktan tarifsiz onur 
duyduklarını ifade eden Prof. Erd-
al Aygenç, sözlerinin devamında 
sanat yapıtlarının ortaya çıkma 
süreçleri hakkında konuştu.

Resim, heykel, seramik, baskı 
resim, grafik tasarım alanlarından 
farklı uygulamaları ile sergiyi 
oluşturan öğretim elemanları, 
öğrencileri ve üniversitenin 
değişik birimlerinde sanat üreten 
diğer üyelere teşekkür eden Prof. 
Aygenç, üniversitenin kurumsal 
kimliğine yakışır ölçekte bir sanat 
müzesi oluşturulması konusunda 
adımlar atan Kurucu Rektör Dr. 
Suat İrfan Günsel ile Günsel 
ailesine de teşekkür etti.

Bakan Ataoğlu: “Yakın Doğu 
Üniversitesinin Ülkenin 
Tanıtımında Atılan Adımlarda 
Yer Alması Gurur Verici…”
Geçmişten günümüze

bakıldığında Yakın Doğu Üniver-
sitesi ailesinin farklı bir hareket 
içerisinde olduğunu dile getiren 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu ise, üniversitenin sanata 
ve sanatçıya verdiği önemin ne 
kadar önemli olduğunun bu süre 
içerisinde görüldüğünü söyledi.

Bakan Ataoğlu: “Bu süre içer-
isinde elde edinilen kazanımlara 
bakıldığında Kuzey Kıbrıs’ın 
Akdeniz bölgesi içerisindeki öne-
mini bildiğimiz gibi aynı şekilde 
Yakın Doğu ailesinin sanata ve 
sanatçıya vermiş olduğu önem 
Akdeniz bölgesinin de ötesinde 
önem arz ediyor” dedi. 

Yaşam kalitesinin sanata ve 
sanatçıya baktığımız açı ile 
görülebildiğini dile getiren Bakan 
Ataoğlu, “Türkiye, Türkî Devletler 
ve diğer ülkelerden sanatçıların 
Üniversitede misafir olarak yer 
almaları onların sanatlarına 
verdiğimiz değere katkı koyarak 
bir adım daha ileri adım attığımız 
kendi içimizdeki değerlerin de 
kendi değerlendirdikleri 

değerlerin daha ön plana atma 
gayreti içerisinde olduklarından 
dolayı kutluyorum” ifadesini 
kullandı. 

Esas meselenin bütün bunların 
farkına vararak farkındalık 
yaratmak olduğundan söz 
eden Bakan Ataoğlu, her yerde 
ülkemize ciddi bir değer veren 
ve ülken tanıtılması için yapılan 
bütün hareketlerin çoğunda ismi 
yer alan Yakın Doğu ailesinin de 
değerinin önemli olduğunun altını 
çizdi.

Sergi Kurdelesi Kesilerek 
Sergi Gezildi…
Konuşmaların ardından sergi 
kurdelesi kesilerek “Öğretim 
Elemanları Sergisi”nin açılışı 
yapıldı. Resim, baskı resim, 
heykel,  seramik, grafik tasarım 
gibi farklı disiplinlerde değişik 
yöntem ve tekniklerde üretilen 
geniş bir seçkinin izleyicilerle 
buluştuğu sergi, 24 Mayıs 2019 
tarihine kadar, hafta içi 08.00-
16.00 saatleri arasında ziyarete 
açık olacak.

GSTF Öğretim Elemanları 
Sergisi Açıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
için özel olarak hazırladığı ve 100’den fazla eserin sergilendiği  “Öğretim Elemanları Sergisi” Turizm ve Çevre 
Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

10. Akademiada Heykel 
Sergisi Açıldı
14 heykel sanatçısı tarafından 
yapılan heykellerin sergilendiği 
ve Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Sergi Salonu’nda yer 
alan serginin açılışına, Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, 
Kurucu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tümer Garip, Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Anna Günsel, 
Yakın Doğu Üniversitesi Re-
ktörü Prof. Dr. Ümit Hassan, 
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli 
ile rektör yardımcıları, dekan-
lar, enstitü müdürleri, öğretim 
elemanları, sanatçılar, misafirler 
ile sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ümit Hassan, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erdal Aygenç ile Turizm ve 
Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer 
konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hassan: “Ulus Ötesini 
Kavramak ve Onu Kıbrıs Türk 
Halkının Bilinç ve Birikimleri 
İle Bütünleştirmek Yakın 
Doğu Üniversitesinin Başlıca 
Gayesidir…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektörü Prof. Dr. Ümit 
Hassan, seçkin bir sergide 
olunduğunu dile getirerek, birlik-
telik, çalıştay ve sergi sürecinin 
Kıbrıs’ın sanat kavrayışı ve 
bu kavrayışın heykel ve diğer 
sanat alanında yeni ivmelere ufuk 
açacağı Akademiada buluşması 
ve üstün nitelikli serginin 
kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi’nin oluşumundan 
uluslararası dinamiklere 
erişmenin en önemli iftihar 
öykülerinden olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Hassan, “Ulus 
ötesini kavramak ve onu Kıbrıs 
Türk halkının bilinç ve birikim-
leri ile bütünleştirmek Yakın 
Doğu Üniversitesinin başlıca 
gayesi olmuştur. Günsel ailesinin 
öncülüğünde konulan hedefler 
beşeri sıçramalara ulaştı. En 
önemli nokta Günsel ilkelerinin 
hayata geçirilmesidir” dedi.

Sanat tarihinin iki büyük odaklı 
resim ve heykel üretiminden 
biri olan heykel sanat dalında, 
heykelin özgünlük, özerklik 
bağımsızlık hüviyetine ulaşması 
konusunda Mikalenjelo, Koca 
Sinan ve Göbekli Tepe örneğini 
veren Prof. Dr. Hassan, mimari, 
heykel ve resmin iç dünyasının 
insan ruhuna bütünleşmesini 
sağladığını söyledi.

Her tür soyutlamanın gerisinde 
mutlak suretle en eski yattığını 
dile getiren Prof. Dr. Has-
san, “Dünyasal eksiliğin altını 
çizmek gerek. Figüratif olandan 
görünene, görünenin hacimsel 
tasarımına geçiş değişik adımları 
olan bir olay. Antropoloji, et-
noloji, etnografya perspektifi ile 
bakarsak eski hayat ilksel hayat-
taki çoğunluk insanın bilinç altına 
yerleştiği unsurları yaşamasına 
neden olmuştur. Kutsallığa tu-
tunma, mağara resimlerinde olup 
bitenlerle heykeller aynı zamanda 
başlıyor. Lasko mağarasın 
herkes biliyor. Hayatı algılama ve 
onu yeniden üretme motifleri

Sanatı hayatımızın içine almaya, 
sanata bulanmaya, yenilenmeye 
ve iyileşmeye var olan gereksin-
imlerin her geçen gün arttığına 
vurgu yapan Prof. Dr. Aygenç, 
“Akademiada bu işleri kendi 
ölçeğinde yerine getiriyor. Farklı 
sanatsal biçim dillerine, değişik 
sanat anlayışlarına ve duruşa 
sahip sanatçıların bir arada üret-
melerini, bunu yaparken bilgi ve 
deneyim katarımı sağalmalarını 
önemsiyoruz” diye konuştu.

10. Akademiada heykel sanatı 
alanında 7 akademisyen sanatçı 
toplamda da 14 sanatçının 
katılımı ile gerçekleştiğini dile 
getiren Prof. Dr. Aygenç, yurt 
dışından sanatçıları etkinliğe 
katılmasına destek olan Pamuk-
kale Üniversitesi Öğretim Görev-
lisi Ahmet Özer’e teşekkürlerini 
sundu. Prof. Dr. Erdal Aygenç, 
heykel sanatının zorluğu ve 
sürecinden bahsederek, taşların 
etrafındaki fazlalıkları atarak 
heykelin ortaya çıkmadığını 
ayrı bir yetenek ve özveri 
gerektirdiğini anlattı.

Prof. Dr. Aygenç sözlerinin 
sonunda etkinliğin düzenlen-
mesine katkı koyan tüm 
fakülte çalışanları ve üniversite 
yönetimine teşekkür etti.

Bakan Ataoğlu: “Ülkenin 
Tanıtılmasında Büyük Önem 
Taşıyan Sanatsal Etkinliklerin 
Yapıldığı Yakın Doğu 
Üniversitesinde Olmak 
Mutluluk Verici…”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu da, Yakın Doğu Ailesinin 
değer verdiği sanatçıların

heykellerle belirlemiştir” ifadeler-
ini kullandı. 

Totemden tabuya geçişin 
unutulmaması gerektiğinin altını 
çizen Prof. Dr. Hassan, totemin 
heykelin rüşeymi olduğunu, so-
muttan soyuta geçişin bugünkü 
varlığımızın, düşüncemizin, 
geometrimizin temel güdüsü 
olduğunu söyledi. Heykel tasnifi 
dönemlerinden de söz eden 
Prof. Dr. Hassan, sergide, her 
türlü malzeme ile hacmi estetikle 
ortaya koyan eserler yer aldığını 
dile getirdi.

Prof. Dr. Aygenç: “Kuzey 
Kıbrıs’ta İlk Kez Heykel 
Sergisi Düzenlemenin 
Heyecanı İçerisindeyiz…”
Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez heykel 
sergisi açılmasının heyecanı 
içersinde olduğunu dile get-
iren Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal 
Aygenç de, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi olarak Uluslararası Aka-
demiada 10 Sanat Akademisini 
gerçekleştirmenin ve başarıyla 
sonlandırmanın mutluluğu 
yaşadıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
eğitimde, bilimde, teknolo-
jide, sanatta ve kültürde 
gerçekleştirdikleri ve 
gerçekleştirecekleri ile ülk-
enin geleceğini tasarlamada 
yadsınamaz öncü bir görevi ye-
rine getirdiğini belirten Prof. Dr. 
Aygenç atılan her adımın suya 
atılan taşın bıraktığı dalgalar gibi 
büyüdüğünü ve bundan gurur 
duyduklarını kaydetti.

eserlerinin sergilenmesinde yer 
alan Yakın Doğu Üniversitesi 
içerisindeki alanlara bakıldığında 
bir ayrıcalık ve farkındalık 
görüldüğünü söyledi.

Heykelin resim sergileri yanında 
daha az kaldığını dile getiren 
Bakan Ataoğlu, bütün eser-
lerin kendine has zorlukları 
olduğundan söz etti. Bakan 
Ataoğlu, “Hayal gücü ile 
yansıtılması ile çıkan erlerin yanı 
sıra bugün heykellerinde aynı 
değerde ve çok daha fazla bir 
farkındalık içerisinde göz ününde 
bulunması oldukça önem arz 
ediyor. Bugün bu fakrındalık 
içerisinde olmaktan mutluluk 
duyuyorum. Bu eserlerin Yakın 
Doğu içerisinde yer almasından 
da ayrı bir mutluluk içer-
isindeyim. Ülkemizin tanıtılması 
ile ilgili yapılan bu etkinliklerin 
ne kadar önemli olduğunu 
görüyoruz. Barışın simgelendiği, 
ambargoların kaldırıldığı bütün 
bu olanaklara ev sahipliği yapan 
Yakın Doğu ailesine teşekkür 
ediyorum. Sanatçıların eserler-
ine şahitlik yapmaktan mutluluk 
duyuyorum” şeklinde konuştu.

Farklı Materyallerle Heykeller 
Sergileniyor…
Konuşmaların ardından sergiye 
katkı koyan sanatçılara Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 
tarafından teşekkür belgesi 
takdim edilerek, sergi kurde-
lesi kesildi. Bu yıl için çalışma 
alanı “Heykel” sanat dalı olan 
sergi, hafta içi 08-17.00 saatleri 
arasında 23 Mayıs 2019 tarihine 
kadar Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Sergi Salonu’nda 
izlenebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin etkinlikleri kapsamında düzenlenen 10. AKADEMİADA 
Sanat Akademisi’ne katılan sanatçıların, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin sergileneceği 
“10. Akademiada Heykel Sergisi”nin açılışı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapıldı.
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Kazakistanlı ressam Nelli Bube’nin 40 farklı teknik kullanarak Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 30 yağlı boya eserden 
oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 
tarafından açıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Sergi Salonu’nda yer 
alan serginin açılışında, Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan 
Günsel ve eşi Özay Günsel, 
rektör yardımcıları, dekanlar, 
enstitü müdürleri, öğretim 
elemanları ve misafir sanatçılar 
hazır bulundu.

Serginin açılışında Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu: 
“Sanatçının Kendine 
Has Oluşturduğu 
Teknikler Eserlerde 
Kullanıldı…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, 
sanatçıların bir model 
olduğunu ifade ederek, resimle 
uğraşmanın güzel bir örnek 
olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Kazak-
istan Onursal Sanatçılarından 
olan Nelli Bube’nin, sergisi 
bir sanatçının ruhunun dışa 
vuruşudur. Resim dışında 
sanatın diğer cevherleri 
olan seramik, mozaik ve 
grafik alanlarına da ilgi 
duyuyor. Çocukluğundan 
beri sanatın içinde olan 
Bube, sanatın her alanında 
çok yetenekli bir şahsiyet 
olduğunu ispatlamıştır. Sanatı, 
dünyayı keşfetme aracı olarak 
değil aynı zamanda kendi 
duygularını, düşüncelerini 
yansıtmak aracı olarak da 
nitelenmiştir. Kendi izlenim-
lerini ve dünya algılarını renk 
ve çizgiler vasıtasıyla çalıştı. 
Ulusal tarih temasında çalışan 
sanatçı halkının farklı tarihlerde 
yaşadığı olayları eserler-
inde yansıtıyor. Eserlerinde 
oluşturduğu teknik kendine 
hastır. Eserleri Kıbrıs Modern

Nelli Bube’nin 30 Eserden 
Oluşan Kişisel Resim 
Sergisi Açıldı

Sanat Müzesi’nin ayrılmaz 
bir parçası olacaktır” diye 
konuştu.

Turizm ve Çevre Bakanı 
Ataoğlu: “ Yakın 
Doğu Üniversitesinin 
Her Şeye Yön Veren 
Atılımlarını Gururla 
İzliyoruz…”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu da yaptığı konuşmada, 
ülkenin tanıtılması ile ilgili 
yapılan bütün atılımlar sonrası 
elde edilmeye çalışılan 
başarıları kendilerinden daha 
önce her konuda Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin yaptığını 
belirtti.

Bakan Ataoğlu: “Gururla bir 
adım geriden izlediğimiz, 
sadece sanata ve sanatçıya 
değil ülkesine verdiği önem ile 
yapmış olduğu yatırımlarla her 
şeye yön veren ve vesile olan 
Yakın Doğu Ailesine teşekkür 
etmek gerekiyor” dedi.

Birçok ülke ve Türkî Cum-
huriyetlerden elçi vasıtası 
konumunda olan sanatçıların 
ne kadar önem arz ettiğini 
hepimiz biliyoruz diyen 
Bakan Ataoğlu, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan’dan 
sanatçıların aramızda olduğunu 
ve bu sanatçıların eserlerinin 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
sergilendiğini belirtti.
Yakın Doğu Ailesine ülk-
enin tanıtılmasına ve kültür 
sanatın kalkınmasına koyduğu 
katkıdan dolayı teşekkür eden 
Bakan Fikri Ataoğlu, güzel 
günlere daha şahitlik edi-
lecek olmasından mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Gümüş Anahtar Ödülü 
Takdim Edildi…
Konuşmaların ardından Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 
ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Fahrettin Sadıkoğlu tarafından 
Kazakistan Sanatçısı Nelli 
Bube’ye “Gümüş Anahtar Onur

Ödülü” takdim edildi.

Nelli Bube: “Asya İle 
Avrupa’yı Birleştiren 
İpek Yolu Gibi Yakın 
Doğu Üniversitesi 
Günümüzde Sanatla 
Türk Devletlerini 
Birleştiriyor…”
Ödül takdimi sonrası konuşan 
Nelli Bube, Kişisel Sergisi’ni 
açması için kendisine fırsat 
sunan Kurucu Rektör Dr. Suat 
İrfan Günsel’e şükranlarını 
sundu. Serginin tüm Türk 
dünyasına ait olduğunu be-
lir ten Bube, “Türk Halkalarının 
tarihi Altay Dağlarından ve 
büyük Kazakistan bozkırlarında 
başlar. Bu topraklardan 
geçen her halk kendi gele-
neklerinden ve dininden bir 
parça bırakmıştır. Bu birikim 
dünyanın sanat ve kültürünün 
mirasıdır. Çalışmaların ana 
konuları barış, işbirliği, doğa 
ile iç içe oryantalist kadın ve 
adam figürlerinden oluşuyor. 
Eslerimde savaş sahneleri 
yoktur. Türk halkalarının kül-
türlerinde benzerlikler var ama 
en önemlisi dostluk, kardeşlik 
ve işbirliğidir. Türk dünyasının 
sanat ve kültürünü bir çatı 
altında barındıracak olan Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi dünyada 
ilk ve tektir. Asya ile Avrupa’yı 
birleştiren İpek Yolu’nu 
günümüzde Yakın Doğu Üni-
versitesi Türk Devletlerini san-
atla birleştiren bir köprü olarak 
yeniden inşa ediyor. Sergimin 
müzede iz bırakmasını temenni 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Sergi Kurdelesi Kesildi
Daha sonra sergi kurde-
lesi kesilerek serginin açılışı 
gerçekleştirildi. Kazak göçe-
belerinin tarihini, kültürünü ve 
geleneklerini anlatan resimleri 
içeren sergi, hafta içi 8.30-
16.00 saatleri arasında Tıp 
Fakültesi Sergi Salonu’nda 
izlenebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel 
Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda 
yer alan serginin açılışında, Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özay 
Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Anna Günsel, Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dekanlar, 
öğretim elemanları, sanatçılar ve 
davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan 
Sanatçıları adına Yelena Tyo ile 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 
birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Asya’dan 
Akdeniz’e Sanat Köprüsü 
Kuruyoruz…”
Serginin açılışını yapan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
medeniyetler kuran, kültürlerin 
yeşerip kökleşmesini sağlayan en 
önemli unsur olan sanatla Asya’dan 
Akdeniz’e doğru yıkılmaz bir sanat 
köprüsü inşa edildiğini söyledi.

Kazakistanlı 7 ressamın 30 eser-
inden oluşan sergide, ressamların 
eserlerinde yansıttıkları ile ilgili 
bilgiler aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, 
Yakın Doğu Üniversitesinde son 7 ay 
içerisinde 40 sergi düzenlendiğini, 
kampus içerisinde 9 serginin ziyarete 
açık olduğunu belirtti.

15 Kasım 2020 yılında açılacak 
olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 
Üniversitede 7 müzenin sanatsever-
lerle buluşacağını dile getiren Prof. 
Dr. Şanlıdağ, “Bu müzelerimiz Araba 
Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik 
Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarih 
Müzesi, Bıçak ve Kılınç Müzesi’dir” 
dedi.
“Kıbrıs Türkü’nün ayakta kalması ve 
geleceğe emin adımlarla yürümesi 
için geçmişi bilmesi şarttır” diyen 
Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu 
Üniversitesi ve Girne Üniversi-
tesi işbirliğinde kurulan Milli Tarih 
Müzesi’nin Kıbrıs Türk’üne ait ilk 
müze olduğunu ve önem taşıdığını 
söyledi. İki Üniversite işbirliği ile 
ülkemizin ilk ve kapsamlı Denizcilik 
Müzesi oluşturulacağını anlatan Prof. 
Dr. Şanlıdağ, yapılan tüm adımları 
sanatın birleştirici rolü olarak niteledi.

40 yıldır bu Coğrafyada Yakın Doğu 
Üniversitesi denince akla eğitim, 
bilim, sanat ve inovasyon geldiğini 
ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ şunları 
dile getirdi: “Yakın Doğu Üniversites-
inin benimsediği 4. Nesil Üniversite 
Modeli ile akademik çalışmaları 
araştırmaların, Ar-Ge faaliyetler-
inin tüm bilimsel çıktılarını toplum 
yararına sunuyor. Kurulduğu günden

itibaren küresel bilgi merkezi olma 
yolunda ilerleyen Yakın Doğu 
Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile 
yarışan, dünyanın ilk 500 üniversi-
tesi arasına girmeyi hedeflemiş bir 
üniversite olarak akademik ve inovatif 
çalışmalarını sürdürmektedir.”

Yelena Tyo: “Kıbrıs’ta Sıcak ve 
Misafirperver Bir Karşılama 
Gördük…”
Ülkelerin sanat ve kültür alanında 
işbirliğinin ne kadar önemli olduğuna 
vurgu yapan Yelena Tyo da, Ka-
zakistan Sanatçıları adına yaptığı 
konuşmada, “Resimlerimizde, 
ülkemizin renklerini, insan imajındaki 
karakteristik özelliklerini ve ulusal 
gelenek ve göreneklerin özelliklerini 
yansıtmaya çalıştık. Cumhuriyeti-
nizin misafirperver halkından sıcak 
bir karşılama ve adanın güzelliğini, 
manzaralarını görme fırsatı verdiğiniz 
için teşekkürlerimizi sunuy-
oruz. Buradaki zamanı, arkadaşlık, 
yaratıcılık ve rahatlık atmosferinde 
geçirdik. Farklı ülkelerden sanatçılarla 
tanışma ve yeni arkadaşlar edinme 
fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. 
Hepiniz sergiye hoş geldiniz, umarız 
eserlerimiz gönlünüzde iz bırakır ve 
yer alır” şeklinde konuştu.

Bakan Ataoğlu: “Yapmış Olduğu 
Sanat Atılımları ile Ülkeye 
Kazanımlar Sağlayan Yakın 
Doğu Üniversitesini 
Kutluyorum”
Yakın Doğu Üniversitesinin uzun 
zamandır uğraş içerisinde sanata ve 
sanatçıya vermiş olduğu değeri her 
zaman gösterdiğini ifade eden Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, 
Üniversitenin koyduğu hedeflerine 
belirlediği süre öncesinde ulaşıldığına 
şahitlik edildiğini söyledi.

Konulan hedef içerisinde eserlerin 
sergilenmesi ile ilgili yer verilen etkin-
liklerden dolayı Yakın Doğu Ailesinin 
kutlanması gerektiğini ifade eden 
Bakan Ataoğlu, yurt dışından gelen 
sanatçıların Kuzey Kıbrıs’ta eserlerini 
sergilenmesinin yanı sıra ülkenin tari-
hini, doğal güzelliklerini, zenginliğini 
görerek eserline yansıttıklarını 
söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
“Yakın Doğu Üniversitesi ailesi içer-
isinde olan sanatçılara ülke sanatına 
sağladıkları katkılardan dolayı 
teşekkür ediyorum. Yakın Doğu 
ailesine de bu alanda ciddi atılımlarda 
bulundukları için kutluyorum. Güzel 
bir gün içerisinde hep birlikte olma 
fırsatını yakaladık” ifadelerini kul-
lanarak sözlerini noktaladı.

Kazakistanlı 7 
Ressamın 30 Eserinden 
Oluşan Sergi Açıldı

Kazakistanlı 7 ressamın Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden 
oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 
açıldı.

Film Terapisti Kerem 
Kaban Atölye 

Çalışması Yaptı

GLOBELT ve GLOBETS 
2019 Konferanslarında 
Temsil Edildik

Türkiye’nin tek film terapisti 
olan Kerem Kaban, İletişim 
Fakültesi kompleksinde yer 
alan Engelsiz Sinema Sa-
lonu ve Aktivite Merkezi’nde 
dezavantajlı bireylerle 
buluşarak, bilişsel-davranışsal 
yaklaşımlar için destekleyici, 
ruhsal eksikliği tamamlayıcı 
ve hızlandırıcı bir araç olarak 
kullanılan Film Terapi ile 
atölye çalışması uyguladı. 
Terapi, hikâyeler, mitler, 
espriler ve rüyalara benzer 
şekilde metaforları kullanan 
filmler, kişinin bilişsel yapısını 
anlamayı kolaylaştırırken 
izlediği filmdeki davranışa 
öykünerek yaşamının eksik 
kalan kısımlarını onarmaya 
yardımcı oluyor.

Terapiye katılan bireyler, Kerem 
Kaban ile 3 gün boyunca,

Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre, Saç Bakım ve 
Güzellik Hizmetleri Bölümü 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim 
Üstün Aksoy öncülüğünde 
Büyük Kütüphane Salon 3’te 
düzenlenen etkinlikte, Loreal 
Profesyonel Eğitmeni Ferhat 
Demir, birinci ve ikinci sınıf 
öğrencilerine saç renklendirme 
üzerine eğitim verdi.

Renklendirme, bakım ve 
boyama teknikleri ile ilgili 
işlemleri estetik yorum katarak 
yapmaları için bilgi ve becer-
ilerini öğrencilere anlatan 
Demir, cilde ve saçın yapısına 

kendi yazdıkları senaryoları 
kamera ile kaydetti. Yapılan 
kayıtlar önümüzdeki günlerde 
kurgulanarak paylaşıma 
açılacak.

Engelsiz Eğitim Başladı…
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi ile Telsim işbirliğinde 
geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
hizmet vermeye başlayan 
“Engelsiz Sinema ve Aktivite 
Merkezi” bünyesinde Yaşam 
Boyu Eğitim Merkezi tarafından 
verilen sertifikalar ile Eğitim 
Programları da başladı. İlk 
etapta, Kurgu Operatörlüğü, 
Çağrı Merkezi Operatörlüğü ve 
Radyo-Televizyon Sunuculuğu 
Programları eğitimleri 
başlarken, katılımcılar ilgi 
alanlarına göre katıldığı 
eğitimlerle meslek edinecek.

zarar vermeden saça boya 
uygulaması, saçların rengini 
açması, saça röfle uygulaması, 
saç bakım kozmetiklerinin 
tedarik edilmesi ve hijyenle ilgili 
bilgiler aktardı.

Düzenlenen eğitimle il-
gili açıklama yapan Yrd. Doç. 
Yeşim Üstün Aksoy seminer-
lerin öğrencilerin gelişimi için 
önemine işaret etti. Yrd. Doç. 
Aksoy, öğrencilerin sadece 
güzellik eğitimi değil, saç 
eğitimi de görerek bu alanda 
öğrencilerin gelişmesine 
olanak sağladıklarını, seminer 
ve atölye çalışmalarına devam 
edeceklerinin altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV 
ve Sinema Bölümü tarafından Yaşar Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Film Terapisti Kerem Kaban’nın 
katılımıyla “Film Terapi” başlıklı atölye çalışması 
düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç 
Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencilerine 
saç renklendirme üzerine teorik ve uygulamalı 
eğitim verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Hakkı Mirici başkanlığında Girne’de 5’incisi düzenlenen GLOBELT ve 
GLOBETS 2019 Konferansı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının eşi Meral 
Akıncı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre, 33 farklı ülkeden 
katılımcı tarafından 94 bildirinin 
sunulduğu konferansta, Yakın 
Doğu Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi öğretim üyeleri de konfer-
ansa çağrılı konuşmacı olarak 
katıldı. Bu yıl “Ek Dil olarak 
İngilizce Öğretimi ve Öğretimi” 
teması ile gerçekleştirilen 
GLOBELT 2019 Konferansı’nın 
Konferansın açılış konuşmasını 
Yakın Doğu Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici 
gerçekleştirdi.

Meral Akıncı: “Teknolojinin
Yansımaları Eğitime 
Yansımaları İyi 
İrdelenmeli…”
Konferansın açılışında konuşan 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 
teknoloji, eğitim ve fen üzerine 
bir konuşma yaptı.

Teknolojinin, insanın dünyada 
var olmasından beri insan 
hayatında olduğunu belirten 
Meral Akıncı, teknolojinin ve 
yeniçağın getirdiği değişimlerin 
eğitime yansımalarının iyi 
araştırılması gerektiğine 
vurgu yaptı. Teknolojinin 
bilimle birlikte kültür, fen ve 
teknoloji arasında çatışma ve 
farklılık olduğu kadar, birbirini 
etkileyen ve yönlendiren bir 
ilişki bulunduğunu dile getiren 
Akıncı, teknolojinin bilimle 
birlikte din, sanat, edebiyat 
ve ahlak gibi kültürün bir 
parçası olduğunu ve ona 
eşlik ettiğini söyledi. Meral 
Akıncı, olumsuzlukları toplu-
mun yararına çevirebilecek 
olgunun eğitim olduğunu ve 
eğitimcilerin her alanda 

toplumun gelişimine katkı 
koymalarının oldukça önemli 
olduğuna dikkat çekerek, 
öğretmenlerin mevcut 
ulaşılabilen teknoloji ürün-
lerini kullanma becerilerini 
geliştirmeleri gerektiğini 
kaydetti.

Öğretmen Adaylarının 
Öğretme Becerilerini 
Geliştirmesi İçin Yürütülen 
Proje Anlatıldı…
Konferans kapsamında, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
İngilizce Öğretmenliği Bölüm 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Çise Çavuşoğlu, “Teoriden 
Pratiğe, Pratikten İçgörüye: 
Dönüşümsel Bir Deneyim” 
başlıklı bir konuşma yaptı.

Öğretmen adaylarının içgörüsel 
becerilerinin geliştirilmesinin 
ele alındığı konuşmada Doç. 
Dr. Çise Çavuşoğlu, Yakın 
Doğu Üniversitesi Uygulamalı 
Dilbilimi Araştırma Merkezi 
(UDAM) ile işbirliği içerisinde 
yürütmekte oldukları “Köprüler 
Kurmak: Farklı Gruplara 
İngilizce Öğretimi Projesi” 
ile ilgili bilgilere de yer verdi. 
Doç. Dr. Çavuşoğlu, projenin 
öğretmen adaylarına mezuni-
yet öncesi gerçek sınıflarda 
ders verme imkanı sağlamakla 
kalmadığını, aynı zamanda 
üniversite-toplum ilişkilerini 
güçlendiren bir topluma 
hizmet uygulaması olarak da 
ortaya çıktığını da vurguladı. 
Üç yıldır devam eden projenin 
öğretmen adaylarının öğretme 
becerilerini nasıl geliştirdiğini 
de anlatan Çavuşoğlu, yeniden 
düzenledikleri öğretmenlik 
uygulaması programları sayes-
inde profesyonel içgörüsel 
uygulamaları staj programının 
merkezine yerleştirdiklerini

ve bu düzenlemenin gerek 
öğretmen adayları gerekse 
öğretmen eğiticilerin deney-
imlerine eşsiz dönüşümsel 
katkılar sağladığını söyledi.

Engelsiz Bilişim, Engelsiz 
Toplum Projelerinden 
Bahsedildi…
Yakın Doğu Üniversitesi To-
plumsal Araştırma Geliştirme 
Merkezi Eşbaşkanı ve aynı za-
manda Atatürk Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar Öğretimi ve Teknoloji 
Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Zehra Altınay da konferansta, 
“Engelliler Üzerine Araştırma 
ve Projeler: Toplumsal Refah 
ve Sürdürülebilirlik” başlıklı 
konuşmasını sundu.

2013 yılından itibaren merkez 
bünyesinde gerçekleşen 
projelerin önemini vur-
gulayan Prof. Dr. Altınay, 
engelsiz bilişim, engelsiz 
toplum ve eğitim alanında 
bilimsel değerin ve çözüm 
odaklı projelerin sürdürül-
ebilir olabileceğini kurumsal 
işbirliklerinin de bu anlamda 
gerekli olduğuna dikkat çekti. 
Engelsiz bilişim, güvenli okul, 
bilinçli aileler mutlu yarınlar, 
engelsiz kadın vb. proje 
örneklerini sunarak merkezin 
kadın, çocuk ve engellilere 
yönelik işbirliği temelinde tüm 
kurum ve kuruluşlara bilimsel 
katkı sağladığını belirten Prof. 
Dr Altınay, özellikle engelliler 
alanında yürütülen toplumsal 
çözüm odaklı projelerin devam 
ettiğini, gelişen teknoloji ve 
yeniliklerin bu sürecin ayrılmaz 
parçası olduğunun altını çizdi.

GLOBELT ve GLOBETS 2020 
konferansının gelecek yıl 
Karadağ’da gerçekleşeceği 
açıklandı.
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Saç Renklendirme 
Eğitimi Verildi



Uluslararası Su Konferansı 
Yoğun Bir Katılımla Tamamlandı

Dört gün süren konferansın açılış 
konuşmalarını sırasıyla, Konfer-
ans Başkanı Prof. Dr. Hüseyin 
Gökçekuş, Konferans Bilim 
Kurulu Başkanı; Prof. Dr. James 
La Moreaux, İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt 
ve Gönyeli Belediye Başkanı 
Ahmet Benli yaptı.

Konferansta ayrıca 2007 
Nobel Ödül sahibi Dr. Azhari 
Fatahalla Ahmed de “Küresel 
İklim Değişikliği” konusunda 
katılımcılara hitap etti.

Konuşmalarda, ülkedeki su 
ihtiyacı ve mevcut durumun 
yönetiminin yanı sıra, dünyanın 
hemen her ülkesinde insanların 
halen su kıtlığı, su kalitesi 
sorunu ve su yönetimi sorunu 
ile boğuşmaya devam ettiği 
belirtildi. Ani ve şiddetli yağan 
yağmurlar karşısında doğacak 
maddi ve manevi kayıpları 
önlemeye yönelik olarak ülke 
ölçeğinde afet planlamasına 
ihtiyaç duyulduğuna da vurgu 
yapılan konuşmalarda, çarpık 
kentleşmenin önüne geçilmesi 
ve altyapı eksikliklerinin süratle 
giderilmesi gerektiği kaydedildi. 
Konferansta sunulan bildiriler 
dünyaca ünlü Springer tarafından 
özel sayı olarak yayınlanacak.

“Su Miktarı ve Kalitesi 
Yetersiz…”
Konferansın açılış konuşmasını 
yapan konferans başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Ak-
deniz Ülkeleri Su Sorunları” 
isimli konferansını 22 yıl sonra 
ikinci kez yeniden düzenledikler-
ini belirterek, su miktarının 
yetersizliğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Gökçekuş; “22 yıl önce 
gerçekleştirdiğimiz o gün de 
sadece kendi ülkemizin değil, 
birçok Akdeniz ülkesinin ve 
bunun yanında dünyadaki birçok 
ülkenin su sorunları vardı, bugün 
de var. Üstelik bu süre zarfında; 
dünya nüfusu artmaya devam 
ederken, buna paralel olarak 
zaten kıt ve sınırlı olan insanlık 
için yaşam kaynağı olan suya, 
gerek içme ve kullanıma amaçlı, 
gerekse tarımsal ve endüstride 
kullanılmak üzere duyulan ihtiyaç 
daha da artmıştır. O gün de sahip 
olduğumuz su miktarı ve kalite 
açısında yeterli değildi. Bugünde 
yeterli değil” dedi.

Yapılan bilimsel çalışmalarla 
ortaya konan projeksiyonlarda 
2050 yılında nüfusun 9 milyarı 
geçeği ve su sıkıntısının çok 
daha fazla ülkede ve daha şiddetli 
biçimde hissedileceği yönünde

olduğunu aktaran Prof. Dr. 
Gökçekuş, su güvenliğinin 
olmadığı bir ortamda, gıda 
güvenliğinden de bahsetmenin 
mümkün olmadığını söyl-
edi. Yağışların azalıp, sıcaklık 
değerlerinin arttığına da dikkat 
çeken Prof. Dr. Gökçekuş, olum-
suz gelişmelerin özellikle ülkemi-
zin de içinde yer aldığı Akdeniz’in 
Doğu kesimlerinde daha şiddetli 
olacağını kaydetti.

Maden Atıkları, Tarım 
Alanlarında Kullanılan Suni 
Gübreler ve Tarımsal 
Mücadelede Kullanılan 
Kimyasallar Suyun Kalitesini 
Bozuyor…
Güzelyurt bölgesinden, kıyıdan 
içerilere doğru ciddi miktar-
larda deniz suyu girişimi olması, 
bunun neticesinde ise yeraltı 
su kaynağında aşırı tuzlanmalar 
görüldüğünü dile getiren Prof. 
Dr. Hüseyin Gökçekuş, özel-
likle kurak dönemlerde dere 
yatakları ile gölet alanlarına her 
türlü çöp ve moloz atıklarının 
dökülmesi, Lefke bölgesindeki 
maden atıkları, tarım alanlarında 
kullanılan suni gübreler ve 
tarımsal mücadelede kullanılan 
kimyasallar da mevcut suyun 
kalitesini bozduğunu söyledi.

Asrın Projesi KKTC’ de 
Yaşanan İçme Suyu 
Probleminin 50 Yıllık Bir 
Zaman Dilimi İçin Ortadan 
Kaldırdı…
Ülkedeki su sorununu çözmek 
için Türkiye’den borularla su 
getirmeye verildiğinden de bah-
seden Prof. Dr. Gökçekuş, “Bu 
sayede 75 milyon metreküp su 
107 kilometrelik bir boru hattıyla 
KKTC’ye getirilmiştir. Proje KKTC’ 
de yaşanan içme suyu

probleminin 50 yıllık bir zaman 
dilimi için ortadan kaldırmıştır. 
Diğer yandan, içme suyu 
ihtiyacını karşıladıktan sonra geri-
ye kalan suyun, tarımsal amaçlı 
kullanılabilmesi için bir tünelle 
Güzelyurt ovasına iletilebilmesi-
yle ilgili çalışma ise sürmektedir” 
dedi.

Başta Türkiye Olmak Üzere 
Komşu Ülkeler Su ve 
Hidrokarbon Kartını Doğru 
Kullanabilirse Doğu Akdeniz 
Bir Barış Gölüne Döner…
Su ve Gıda güvenliği kadar, bir 
diğer önemli hususun da ‘enerji 
güvenliği olduğuna vurgu yapan 
Prof. Dr. Gökçekuş, Akdeniz’in 
Doğusu’nun, bölgede önemli 
miktarda doğalgaz bulunmasının 
ardından önemli bir hale geldiğini 
ve suyun doğru yönetilm-
esi gerektiğinin altını çizdi. 
Prof. Dr. Gökçekuş, Bölgede 
yapılması gereken su zengini 
olmayan, ancak güney sahill-
erinde her yıl denize akıp giden 
milyarlarca metreküp suyun 
değerlendirilmesi, tıpkı Türkiye ile 
KKTC arasında İnşaatı başarıyla 
gerçekleştirilen boru hattı gibi, 
yeni boru hatlarının komşu 
ülkeler arasında döşenmesidir. 
Bu projeler sayesinde Türkiye 
bölgede gücünü artırırken, Doğu 
Akdeniz hidropolitiği üzerinde 
de etkin rol oynayabilecektir. 
Kısacası, başta Türkiye olmak 
üzere komşu ülkeler su ve 
hidrokarbon kartını doğru kul-
lanabilirse Doğu Akdeniz bir barış 
gölüne döner, bundan herkes 
kazançlı çıkar.”

Dr. Azhari Fatahalla 
Ahmed; “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde 
Bulunmaktan Mutluyum…”

Benli de, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz 
de bir ada ülkesi olduğunu ve 
insanların kaliteli, yeterli mik-
tarlarda su ihtiyacı olduğunu 
belitti. Yakın Doğu Üniversitesi 
İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
Fakültesine teşekkür eden Benli, 
bu konferansın suyun nasıl idare 
edileceği konusunda farkındalık 
yaratacağını söyledi.

Gönyeli Kenti için içme ve 
kullanım suyunu yönetmenin 
önemini belirterek, yağmur suyu 
yönetimi için imar planı, akifer 
planları ve su altı yapılarının 
tamamlanması gerektiğini, 
yağmur sularının her damlasının 
değerlendirilmesi gerekliliği 
ve etkin belediyeciliğe ihtiyaç 
olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt: Yakın 
Doğu Üniversitesi Bilim, 
Sanat ve Eğitim Alanında da 
Üst Sıralarda Yerini Aldı…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt 
ta, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
yıllar içerisinde fiziksel olarak 
gelişim gösterdiğini, yalnız fizik-
sel gelişimin yeterli olmadığını, 
üniversitenin bilim, sanat ve 
eğitim alanında da üst sıralarda 
yerini aldığının altını çizdi. Doç. 
Dr. Kurt, Üniversitenin 2018 
yılında öğretim üyesi basına 
düşen makale sayısında Kıbrıs’ta 
1. Türkiye’de 3. sırada olduğunu 
söyledi.

Gürkan Yağcıoğlu: 
“Mühendisliğe Gereken 
Değer Verilmeli…”
İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da,  su 
sorunu yaşadığımız ülkemizde bu 
yıl aşırı yağışların sebep olduğu 
sorunlarla yüzleştiğimizden bah-
setti. İlk kez can kayıpları verilen 
aşırı yağış ve sebep olduğu sel 
felaketinin oda üyeleri tarafından 
sebeplerinin araştırıldığı, 
detaylı bir rapor hazırlandığını 
söyledi. Söz konusu raporda 
suyun denize ulaştırmanın bir 
başarı olmadığını belirten İnşaat 
Mühendisliği Odası Başkanı, 
suyu yönetebilmek gerektiğini 
ve gerekli risk haritalarının 
hazırlanmasının öneminden 
bahsetti.

Dr. Evren Yıldız, Türkiye’den 
KKTC’ye Su Transfer Projesi’’ 
İle İlgili Teknik Detayları 
Paylaştı…
Konferansa Türkiye Devlet 
Su İşlerini temsilen katılan Dr. 
Evren Yıldız da, sunumunda 
‘‘Türkiye’den KKTC’ye Su 
Transfer Projesi’’ ile ilgili teknik 
detayları paylaştı. Ayrıca projenin 
tasarlanması ve yürütülmesi ile 
ilgili tüm aşamaları detaylarıyla 
gösteren bir video sunumu ile 
konuşmasını tamamladı.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “İKİNCİ ULUSLARARASI 
AKDENİZ ÜLKELERİ SU SORUNLARI KONFERANSI” TAMAMLANDI.

2007 yılında küresel iklim 
değişikliği konusundaki 
çalışmaları nedeniyle No-
bel Barış Ödülü sahibi Dr. 
Azhari Fatahalla Ahmed yaptığı 
konuşmada, Birleşmiş Mil-
letler iklim değişikliği çevre 
sözleşmesinin güncel durumu 
ile Paris Antlaşmasına değinerek 
özetledi. Ayrıca kompütasyonel 
teknolojinin özellikle gelişmekte 
olan ülkeler için ulusal seviyede 
kabul edilebilir ve uygulanabilir 
yönetmenlikler oluşturmadaki 
öneminden bahsetti.

Dr. Azhari Fatahalla Ahmed, 
Kuzey Kıbrıs gibi güzel bir 
ülkede bulunduğu için mutlu 
olduğunu dile getirerek bu 
değerli konferansı düzenleyerek 
ev sahipliği yapan Yakındoğu 
Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Prof. Dr. James La Moreaux; 
“Konferansta Sunulan 
Değerli Yayınlar Springer’in 
Özel Bir Sayısında Ele 
Alınacak…”
Konferansın Bilimsel Komite 
Başkanı Prof. Dr. James La 
Moreaux da yaptığı konuşmada, 
Springer kapsamında ele alınan 
bilimsel yayınlar ve aktiviteler 
konusunda bilgiler paylaştı. Prof. 
Dr. James La Moreaux Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 
WPMC 2019 konferansı 
kapsamında sunulan değerli 
yayınların da Springer’in özel bir 
sayısında ele alınacağı müjdesini 
de verdi.

Gönyeli Belediye Başkanı 
Ahmet Benli: “Bu Konferans 
Suyun Nasıl İdare Edileceği 
Konusunda Farkındalık 
Yaratacak…”
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, kurs 
kapsamında katılımcılara 
Makine Öğreniminin giriş ve 
teorik detayları ile ilgili temel 
bilgilendirmeler yapıldı. 
Makine Öğrenme türlerinin 
anlatıldığı kursta denetimli 
öğrenme ile ilgili örnekler 
verildi. Doğrusal Regr-
esyon, Lojistik Regresyon, 
Karar Ağacı Öğrenimi gibi 
tekniklerle, Destek Vektör 

Makinesi de tanıtıldı. Veri 
Normalleştirme, Binning, 
Standardizasyon, Impita-
tion ve Confusion Matrix’in 
incelendiği kursta, Yapay 
Sinir Ağları ve Derin ile tıpta 
gerçek hayattaki makine 
öğrenimi uygulamaları 
yapıldı.

Uygulamalı olarak; de-
rin öğrenmenin temel-
leri, çapraz entropi ve 
kayıp nedir, aktivasyon 
fonksiyonları, geri yayılım ve

gradyan inişi ile ağırlıkları 
ve önyargıları optimi-
zasyonu, Keras ve Ten-
sorFlow ile (derin) sinir 
ağları oluşturma, model-
lerin ve model ağırlıklarının 
nasıl kaydedileceği ve 
yükleneceği, test verileri üz-
erinde tahminler nasıl yapılır 
konular ele alındı.

Makine öğrenimini kul-
lanarak 5G teknolojisindeki 
IOS’taki 5OS teknolojisindeki 
son gelişmeler ve

geliştirmeler kursunun 
içeriğinde ise, 5G’de ortaya 
çıkan IoT teknolojilerinin tıp 
gibi eğitim bilimlerine nasıl 
entegre edileceği belirlendi. 
Makine Öğrenimi İçin Ön 
İşlem Aşaması Olarak Dijital 
Görüntülerin Hazırlanması 
kursunda ise, verinin 
biçimi tartışılarak verilerin 
ön işlemesinin neden önemli 
olduğu, eksik veya hatalı veri 
girişlerinden kaynaklanan 
problemler ele alındı.

Yakın Doğu 
Üniversitesi, 
Londra’da Temsil 
Edildi
Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı 
Dilbilimi ve Araştırma Merkezi’nden 
Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, Büyük 
Britanya’daki topluluk dilleri arasında 
standart olmayan ve azınlıklar 
tarafından kullanılan dil çeşitlerinin 
tartışıldığı Dil Çeşitleri Sempozyumu’na 
davetli konuşmacı olarak katıldı.

Yapay Zekâ ve Uygulamaları 
Kursu Yoğun İlgi Gördü

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) 
tarafından “Yapay Zeka ve Uygulamaları Kursu” düzenlendi.
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Yakın Doğu Üniversitesi 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre, İngiltere 
Sanat ve Beşeri Bilim-
ler Araştırma Konseyi 
bünyesindeki Açık 
Dünya Araştırma İnsiyatifi 
Diller Arası Dinamikler: 
Toplumları Yeniden 
Şekillendirme Programı 
kapsamında Wesmin-
ster Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
sempozyuma, Doç. 
Dr. Çise Çavuşoğlu 
“Londra’da Sosyetik 
Türkçe’yi Öğrenmek: 
Gençlerin Standard ve 
Kıbrıslı Türkçesi’ne bakış 
açıları” başlıklı sunu-
muyla katıldı.

Doç. Dr. Çavuşoğlu, özel-
likle Londra’da faaliyet 
gösteren Türk okullarında 
yaptığı çalışmasında, 
öğrencilerin okula 
başlarken bildikleri Kıbrıs 
Türkçesi’nin okul ve 
öğretmenler tarafından 
göz ardı edilmesinin 
öğrenciler tarafından 
olumsuz karşılandığını 
vurguladı.  Doç. Dr. 
Çavuşoğlu konuya ilişkin 
olarak şunları kaydetti: 
“Öğrencilerin sahip 

oldukları ancak resmi 
olmayan dil becerilerinin 
dil öğretimi çerçevesinde 
gayri meşrulaştırılması 
öğrencilerin dil 
öğrenimine karşı 
duydukları ilgiyi azaltmak-
ta ve kendilerini topluma 
ait hissetme duygularını 
geliştirmelerini 
zorlaştırmaktadır. 
Okul ortamında farklı 
dil çeşitlerinin tanınır 
hale gelmesinin sa-
dece dil öğretimini 
kolaylaştırmakla kalmay-
ak, aynı zamanda diğer 
ülkelerde yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin dil ve kimlik 
kaybı ile ilgili yaşadıkları 
korkuları da azaltabilecek-
tir.”

Büyük Britanya’daki 
birçok farklı azınlık 
toplumdan öğretmenler, 
araştırmacılar, toplum 
okulları temsilcilerinin 
katıldığı sempozyumda, 
Britanya genelinde 
modern yabancı dillerin 
dışında dil öğretiminin 
önemi ve özellikle azınlık 
durumundaki toplulukların 
kullandıkları resmi dil 
çeşitlerinin dışında kalan 
çeşitlerin öğretilmesi ile 
ilgili zorluklar tartışıldı.

Meslekte Marka Yaratmanın 
İncelikleri Konuşuldu

Yakın Doğu Üniversi-
tesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre, İletişim Fakül-
tesi Turuncu Salon’da 
gerçekleştirilen konferansa, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yüce-
can konuşmacı olarak katıldı. 
Prof. Dr. Yücecan, mesle-
kte marka yaratma ve doğru 
mesleği bulma konusunda 
sunum yaptı.

Etkinlik öncesinde, İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon 
Yayıncılığı öğrencisi Şahan 
Akyüz tarafından gitar dinletisi 
sunuldu.

Etkinliğe, Sağlık Bilimleri En-
stitüsü Müdürü Prof. Dr. K. 

Hüsnü Can Başer, Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İhsan Çalış, Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Meltem 
Nalça, Hemşirelik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan 
Bayraktar ve Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları AnaBilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma 
Öz, İletişim Fakültesi Dekan 
yardımcısı Doç. Dr. Fevzi 
Kasap, Öğretim Elemanları ve 
öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Yücecan: 
“Yaptığınız İşi Sevin…”
Sunumunda, her şeyden 
önce yapılan işin sevilmesi 
gerektiğine vurgu yapan Prof. 
Dr. Yücecan, harika işler 
ortaya koyabilmek için

yapılan işten keyif alınması 
gerektiğini kaydetti. Herkesin 
kendine göre sevebileceği 
bir iş olduğunu da belirten 
Prof. Dr. Yücecan, henüz o 
iş bulunamadıysa aramaktan 
vazgeçilmemesi gerektiğini 
belirtti.

Prof. Dr. Yücecan: 
“Meslekte Farklı 
Olabilmek İçin Yenilikçi 
Olmak Gerek…”
Kendi kariyerinden yola 
çıkarak öğrencilere ve konfer-
ansa katılanlara tavsiyelerde 
bulunan Prof. Dr. Yücecan, 
sevginin ve sevmenin öne-
minden de bahsederek, diğer 
insanların farkında olmak için 
çaba harcanması gerektiğinin 
altını çizdi. Meslekte farklı 

olabilmek için yenilikçi 
olunması gerektiğini de 
belirten Prof. 
Dr. Sevinç Yücecan, kendini 
sürekli yenilemenin meslekte 
var olabilmek için en önemli 
araçlardan biri olduğunu 
kaydederek, iletişim ve beden 
dilinin önemine, bireylerle 
iletişim kurarken beden dilinin 
çok önemli olduğuna ve be-
den hareketlerimizin karşıdaki 
kişiye mesajlar verdiğine 
işaret etti.

Yücecan, insanların kendilerini 
değerli hissetmesinin önemin-
den de bahsederek, bireylerin 
hayatında bulunan kişilere 
ara sıra ne denli vazgeçilmez 
olduklarını fısıldamayı ihmal 
etmeme çağrısında da bu-
lundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nde, “Meslekte Marka Yaratmak” başlıklı bir konferans 
gerçekleştirildi.
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Yakın Doğu Üniver-
sitesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre, Genel Kurul’a 
Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri 
Birliğini temsilen Başkan 
Sultan Jarboue Salaheldin, 
Genel Sekreter İrem Tekin, İç 
İlişkilerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Asu Özince ve Staj 
Değişimi sorumlusu Simge 
Cibros katıldı.

Çalışma kollarının eğitimlerine 
katılarak tüm dünyadan gelen 
Tıp Fakültesi öğrencileriyle 
yaptıkları aktiviteleri, projeleri 
paylaşan, Kuzey Kıbrıs Tıp 
Öğrencileri Birliği Staj Değişim 
Fuarına da katıldılar. Kuzey 
Kıbrıs’ı ve Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi’ni tanıtan su-
numlar yapan öğrenciler, staj 
değişim programını anlattılar.

“18 Ülkeden 24 Tıp 
Fakültesi Öğrencisine 
Ülkemizde Staj Yapabi-
lecek… Kuzey Kıbrıs’tan 
Öğrenciler Diğer Ülkelere 
Staja Gidecek…”
MSANC ve diğer ülkelerin tıp 
öğrenci birlikleri arasında im-
zalanan kontratlar çerçeves-
inde, Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti, Staj Değişimi 
Programıyla 18 ülkeden 
24 tıp fakültesi öğrencisine 
ülkemizde staj yapmaları için 
ev sahipliği yapacak. Aynı 
zamanda sınavla seçilen tıp 
fakültesi öğrencileri de Kuzey 
Kıbrıs’tan diğer ülkelere 1 
aylığına staja gidebilecekler. 
Bu stajlar sonucunda 
öğrenciler yurtdışında teorik 
ve pratik açıdan çalışmalar 
yaparak, başka bir coğrafyada 
farklı kültürler görüp kendiler-
ini geliştirme imkanı bulac-
aklar.

Her Türlü Destek 
Sağlanıyor
Yakın Doğu Üniversitesi 
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu 
Özkum Yavuz, Öğrenci 
Dekanlığın olarak tüm kulüp ve 
birlikleri bu konuda destekle-
meye devam edeceklerini 
belirterek, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat 
Günsel’e, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a, 
Birlik Danışmanı Doç. Dr. 
Emil Mammadov’a, Staj ve 
Araştırma Değişimi Pro-
jelerindeki işbirlikleri konu-
sunda destek ve vizyonları için 
teşekkürlerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Tıp 
Öğrencileri Birliği, 68. 
IFMSA Toplantısına 
Katıldı
Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–
Medical Students’ Associations of Northern Cyprus), 
dünya genelindeki tıp öğrencilerini temsil eden 
Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu
(IFMSA)’nun Slovenya’da gerçekleştirilen 68. 
IFMSA Toplantısına katılarak adadaki tıp fakültesi 
öğrencilerini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi ve Özay Günsel Çocuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, 5. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Sempozyumu ve (MESMAP 2019)  5. Uluslararası Eczacılık ve Biyomedikal Bilimleri 
Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılarak Kuzey Kıbrıs’ı ve Yakın Doğu Üniversitesini 
temsil etti.
Bitkilerin etken maddeler-
inin teşhisi, elde edilip 
yapılarının tayini, gerek tek tek 
fotokimyasalların ve gerekse 
bitki ekstrelerinin biyolojik ak-
tiviteleri ile bitkiden ilaca giden 
süreçteki yapılanlar ile ilgili çok 
çeşitli araştırma sonuçlarının 
sunulduğu kongrede,  Dr. Filiz 
Meriçli, Kıbrıs’ta yetişen Tıbbi 
Bitkileri üzerinde yaptıkları 
araştırmaları sundu.

Prof. Dr. Meriçli, Kıbrıs’ta 
yetişen tıbbi bitkilerin 
eczacılıkta değerlendirilmesinin 
ve katma değeri yüksek 
ürünlere dönüştürülmesinin 
önemini vurguladı.

Gollandro Bitkisinin 
Anti Kanser Üzerindeki 
Araştırma Sonuçları 
Paylaşıldı…
Prof. Dr. Filiz Meriçli kon-
grede ayrıca, Doç. Dr. Eda 
Becer ve Dr. Selin Işık ile 
birlikte yaptıkları “Kıbrıs’ta çok 
kullanılan Kollandro (Gollandro, 
kişniş, kinzi) yaprak ve

Kıbrıs’ta Yetişen Tıbbi 
Bitkiler Anlatıldı

köklerinin fenolik bileşikleri ile 
anti kanser aktivitesi üzerindeki 
araştırma sonuçlarını da poster 
olarak sundu.

Kıbrıs Bitkileri İle 
Araştırmalar İlgi Çekti
Portekiz-Tunus’dan başlayarak 
Akdeniz’e kıyısı bulunan tüm 
ülkelerden bilim insanlarının 
katıldığı kongrede ayrıca 
Azerbeycan, Avusturya, 
Brezilya, Bulgaristan, Güney 
Afrika, Hindistan, İran, Ja-
ponya, Malezya, Makedonya, 
Pakistan, Romanya, Sırbistan, 
Tayland’dan geniş katılım 
oldu. Benzer konularda çalışan 
bilim insanlarının deneyimler-
ini paylaşarak ortak çalışma 
olanaklarını dile getirildiği 
kongrede, Kıbrıs bitkileri ile 
araştırmalar katılımcıların 
büyük ilgisini çekti.

6. Dünya Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler 
Kongresi’ne Davet 
Yapıldı…
Prof. Dr. Filiz Meriçli 

konuşmasının sonunda, Yakın 
Doğu Üniversitesi Sağlık Bil-
imleri Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. K. Hüsnü Can Başer’in 
başkanlığında, 13-17 Kasım 
2019 tarihleri arasında, Kuzey 
Kıbrıs’ta düzenlenecek olan 
6. Dünya Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Kongresi’ne (WOCMAP 
VI) bilim adamlarını davet etti.

Azerbaycan ve Kuzey 
Kıbrıs Bitkileri ile 
Ortak Çalışmalar 
Yürütülecek…
Konferansta, Prof. Dr. Tevfik 
Mehmedov ile Azerbaycan 
ve Kuzey Kıbrıs bitkileri ile 
ilgili ortak çalışma yürütmek 
üzere görüşmeler yapan 
Prof. Dr. Filiz Meriçli, Bakü ve 
Lefkoşa’da bitkilerle ilgili ortak 
toplantılar yapacaklarını ifade 
etti. Prof. Dr. Meriçli ayrıca, 
genç araştırıcıların sunumlarını 
izleyip, posterlerini inceleyerek 
onlarla bilimsel araştırmalarda 
karşılaşılan zorluklar ve etik 
değerlerin önemi konularında 
deneyimlerini paylaştı.


