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Dünyaca ünlü ve en büyük 
atom araştırmaları merkezi 

CERN’de araştırmalar 
yürüten ve Fransa 

Aix-Marseille 
Üniversitesi’nde Fizik 

Profesörü olan Prof. Dr. 
Mossadek Talby, Özay 

Günsel Çocuk 
Üniversitesi’nde 

öğrencilere “Atom 
Parçacıklarının Eğlenceli 

Dünyası” konulu 
konferans verdi.

Yakın Doğu Üniver-
sitesi İrfan Günsel 
Kongre Merkezi, 
Salon 4’de 
gerçekleştirilen 
konferansta, 

Prof. Dr. Mossadek Talby görsel 
örneklerle atom altı parçacıkların 
gizemli dünyası, karanlık madde 
ve CERN çalışmaları konusunda 
öğrencileri bilgilendirdi. Konferans 
kapsamında Higgs bozonu ile ilgili 
video gösterimi de yapıldı.

Atom ve Atom Altı Hakkında 
İlginç Bilgiler Paylaşıldı…
Prof. Dr. Talby, öğrencilere atom 
ve atom altı parçacıkların sır dolu 
dünyasına dair ilginç bilgiler aktardı. 
Prof. Dr. Talby sunumunda; Evrenin 
tarihi, her şey neyden yapılmıştır?, 
Her şeyi bir arada tutan nedir?, 
Parçacıkları atomların içinde 
tutan nedir?, Elektronlar ve kuarklar 
dışında doğada var olan başka 
temel parçacıklar, temel parçacıklar 
ve etkileşimleri, Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı, LHC Tüneli ve proton-
proton etkileşimi, ATLAS Dedektörü, 
CMS Dedektörü, ALICE Dedektörü, 
LHCB Dedektörü, dünya çapında 
bilgi işlem ızgarası www’dan 
sonra yeni bir CERN Yeniliği, LHC’de 
Higgs Boson’un keşfi ile ilgili merak 
uyandıran bilgiler anlattı.

Öğrenciler Sorularıyla Prof. Dr. 
Talby’i Şaşırttı…
Konferans, özellikle 06-12 yaş 
grubu çocukların değişik soruları 
ile çok renkli ve neşeli hale geldi. 
Atom altı parçacıklar konusunda 
bilimsel çalışmalar yapan ve pek 
çok makalesi bulunan Prof. Prof. 
Dr. Mossadek Talby, konferans 
sırasında öğrencilerin atom, molekül 
ve elektronlar ile ilgili çok ilginç 
sorularını yanıtladı. Konferansı ilgi

NEUIslanders, Avustralya’nın 
Sydney kentinde düzenlenen 
RoboCup 2019 Robotlararası Futbol 
Dünya Kupası üçüncü maçında 
Kanada’nın University of British

Columbia Robot futbol takımını 4-1 
mağlup ederek mücadele ettiği B 
grubunu elde ettiği 3 galibiyetle 
birinci sırada tamamlayarak, çeyrek 
finale yükseldi.

B grubunda oynadığı üç maçı da 
kazanmayı başaran Yakın Doğu 
Üniversitesi Robot futbol takımı grubu 
namağlup lider bitirerek, çeyrek 
finalde mücadele etmeye hak kazandı.

etkinlikleri yapmak üzere keyifle 
gelebileceğini ifade etti.

Konferansın sonunda,Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Anna Günsel tarafından 
Prof. Dr. Mossadek Talby’e teşekkür 
plaketi takdim edildi.

Üniversite Yöneticileri de 
İzledi…
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 
Genel Koordinatörü Uzm. Psk Çağla 
Akarsel’in sunuculuğunu üstlendiği 
Prof. Dr. Mossadek Talby’nin “Atom

ve merakla dinleyen öğrenciler, 
evreni meydana getiren maddeler, 
evrende gördüğümüz cisimler ve 
cisimler arası etkileşimi sağlayan 
parçacıklar, insan vücudundaki 
atomlar öldükten sonra ne oluyor 
gibi merak ettikleri konularda 
sordukları soruları ile Prof. Prof. 
Dr. Mossadek Talby’i şaşırttılar. 
Öğrencilerin kalan diğer sorularını 
mektup olarak yazıp göndermeleri 
halinde mektupla cevaplamaya söz 
veren Prof. Dr. Mossadek Talby, 
çocukların ilgi ve sorularından çok 
etkilendiğini, ileride tekrar benzeri

Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” 
konulu konferansı; Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji 
Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören, 
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 
Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu 
ile akademisyenler ve araştırmacılar 
da izledi.

Atom Altı Parçacıkların 
Gizemli Dünyasını Anlattı

CERN ARAŞTIRMACISI PROF. DR. MOSSADEK TALBY,

GRUBU BİRİNCİ SIRADA TAMAMLADIK!
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Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’nin 
Kişisel Resim Sergisi Açıldı
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olduğunu söyledi.

Bube, “Eserlerimin Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’nde 
yer alacak olmasından dolayı 
mutluyum. Burada olduğum 
süre içerisinde farklı ülkelerden 
gelen sanatçılarla karşılaşarak 
yeni teknikler öğrendim ve 
yeni arkadaşlar edindim. Bu 
yeni tecrübe bana daha fazla 
çalışma ve ufkumun gelişmesi 
için yeni bir başlangıç noktası 
olacaktır. Eserlerimin 15 
tanesi Kazakistan kültürünü, 
2 tanesi de Kuzey Kıbrıs’ın 
eşsiz güzelliğinin renklerini 
yansıtmaktadır. Kazakistan 
temsilcisi olarak Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi misyonuna sonsuz 
destek olmaktan mutluluk 
duyarız” şeklinde konuştu.

Bakan Sucuoğlu: “Doğu 
Akdeniz’in En Zengin Sanat 
Müzesi Oluşturuldu…”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
düzenlenen sergilere büyük bir 
heyecan ve mutlulukla geldiğini 

eserlerin ülke sınırlarımız 
içerisinde haberdar edilmesi 
gerekiyor. Nelerin yapıldığının 
görülmesi gerekiyor” diye 
konuştu.

Dünyanın önemli yerlerinde 
sergi açmış sanatçıları ülkemize 
geldiğini ifade eden Bakan     
Dr. Faiz Sucuoğlu, başarılar 
dileyerek sözlerini noktaladı.

Sergi Gezildi...
Konuşmaların ardından 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu 
tarafından Kazakistanlı sanatçı 
Nelli Bube’ye teşekkür belgesi 
takdim edilerek serginin açılışı 
gerçekleştirildi. Daha sonra sergi 
gezilerek eserler incelendi. Eser-
lerinde yarı dekoratif  bir stil kul-
lanan sanatçının Kazakistan kül-
türünü ve Kıbrıs’ın güzelliğine 
duyduğu hayranlığı “Blooming 
Cyprus” ve “Kuzey Kıbrıs’ın 
Renkleri” adlı çalışmalarında 
yansıttığı sergi, hafta içi 08.00-
16.00 saatleri arasında 5 Tem-
muz 2019 tarihine kadar Diş 
Hekimliği Fakültesi Sergi 
Salonu’nda ziyarete açık olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Sergi 
Salonu’nda yer alan serginin 
açılışına; Çalışma ve So-
syal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz 
Sucuoğlu, Girne Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Dr. Cemre 
Günsel Haskasap, Kıbrıs Türk 
Milli Tarih Müzesi Yönetim 
Kurulu Kurucu Başkanı Prof. 
Dr. Ali Efdal Özkul ile dekanlar, 
öğretim üyeleri, sanatçılar ve 
misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Kıbrıs Türk 
Milli Tarih Müzesi Yönetim 
Kurulu Kurucu Başkanı ve 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 
Kazakistanlı sanatçı Nelli Bube 
ile Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer 
konuşma yaptı.

Prof. Dr. Özkul: “KKTC’nin 
Uluslararası Platformlarda 
Tanınmasını Sağlamaya 
Çalışıyoruz…”
Serginin açılış konuşmasını 
yapan Kıbrıs Türk Milli Tarih 
Müzesi Yönetim Kurulu Ku-
rucu Başkanı ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Efdal Özkul, eserleri dünyanın 
farklı ülkelerinde özel koleksi-
yonlarda sergilenen Kazakistanlı 
sanatçı Nelli Bube’nin tuval 
üzerine resim, rölyef  resim 
ve grafik gibi farklı teknikler 
kullanarak hazırladığı serginin 
sanatseverlerle buluştuğunu 
söyledi.

Sergide ayrıca Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rek-
tör Dr. Suat İrfan Günsel’in 
torunu Özay Günsel 
Haskasap’ın çizmiş olduğu 
doğa temalı değerli bir es-
erin de sergilendiğini be-
lirten Prof. Dr. Özkul, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin müze 
çalışmalarından bahsetti.

Prof. Dr. Özkul, bilime ver-
dikleri önem kadar sanata ve 
müzeciliğe de önem verdiklerini 
ifade ederek, içlerinde bilim, 
teknoloji ve sanatı birleştirdikleri 
Kıbrıs Araba Müzesi, Mod-
ern Sanat Müzesi ile Kıbrıs 
Herbaryum ve Doğa Tarihi 
Müzesi’ni hayata geçirdiklerini 
söyledi. Kıbrıs Türk Milli Tarih 
Müzesi, Denizcilik Müzesi, 
Bıçak ve Kılıç müzeleri gibi 
yeni müzelerin ekleneceğini 
de sözlerine ekleyen Prof. Dr. 
Özkul, 4. Nesil bir Üniversite 
olarak toplumun bilinçlenmes-
ine öncülük ederken KKTC’nin 
de uluslararası platform-
larda tanınmasını sağlamaya 
çalıştıklarını belirtti. 

ifade ederek, bu maratonun 
devam edeceğini söyledi.

Ülkemizin dış dünyada tanıtımı 
anlamında bu etkinliklerin önem 
kazandığına vurgu yapan Bakan 
Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin Türk Cumhuri-
yetlerden sanatçıların yapmış 
olduğu eserlerle açık ara olarak 
Doğu Akdeniz’in en zengin 
müzesi olduğunu belirtti.

Bakan Sucuoğlu, “Bu bize gurur 
veriyor. Aynı zamanda Kuzey 
Kıbrıs’ın tanıtımına sanatsal an-
lamda büyük katkı sağlıyor. En 
iddialısını ve en iyisini yapmak 
Suat Hoca’nın en büyük özel-
likleri arasında yer alıyor. Sağlık 
ve eğitim alanındaki başarılarını 
gördük, sanat konusunda da 
dünya liderliğine oynuyor. 
Dünyadaki en zengin sanat 
müzelerinden birisini yarattı. Bu 
tanıtım sadece ülkemiz sınırları 
içerisinde değil genel anlamda 
bölgemize de bu zenginliği 
tanıtmak gerekiyor. İlkokul 
öğrencilerinin yapmış olduğu 
resimleri de izledim. Bu 

Kazakistanlı ressam 
Nelli Bube’nin Kıbrıs 
Modern Sanat Müz-

esi için özel olarak 
hazırladığı ve 20 

eserden oluşan Kişisel 
Resim Sergisi Çalışma 

ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Dr. Faiz 

Sucuoğlu tarafından 
açıldı. Sergide, Özay 

Günsel Haskasap’ın da 
1 eseri yer alıyor.

İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda 
yer alan serginin açılışına; Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın 
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, 
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör 
yardımcıları, dekanlar, öğretim 
üyeleri, konuk sanatçılarla misafirler 
katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Türkiye 
Sanatçıları adına Antalya Kent Kon-
seyi Kültür Sanat Çalışma Grubu 
Başkanı ve Antalya Film konseyi 
Yürütme Kurulu üyesi Salih Yön ile 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Düşsel 
ve Gerçekçi İzler Taşıyan 
Çalışmalar İzleyeceğiz…”
Serginin açılış konuşmasını yapan, 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
sanatın birleştirici gücü ile bir arada 
olunduğunu belirterek son sekiz ay 
içerisinde Türkmen, Tatar, Kırgız, 
Özbek ve diğer Türk Cumhuriyet ve 
topluluklarından gelen sanatçıların 
sergiler açtığını söyledi.

Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve 
linol baskı kullanılarak hazırlanan 
eserlerde manzara, portre, İstanbul 
temalı resimler, tarihi yerler ve 
doğal güzelliklerin sanatseverlerin 
beğenisine sunulduğunu aktaran 
Prof. Dr. Şanlıdağ, peyzaj, natur-
mort, figüratif ve soyut çalışmaların 
yer aldığını, konu anlatımlarının 
güçlü, nitelikli kimi zaman düşsel 
kimi zaman gerçekçi izleri taşıdığını 
kaydetti. Serginin düzenlenmesinde 
yer alan sanatçılara Üniversite adına 
teşekkür eden Prof. Dr. Şanlıdağ, 

Çalışma Grubu Başkanı ve Antalya 
Film Konseyi Yürütme Kurulu üyesi 
Salih Yön de, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’ne emekleri ve yürekleri 
ile katkı koyan tüm sanatçılara, 
bu yapıda kendilerinin de bir tuğla 
koyma şansı verdiği için Günsel 
ailesi ile Yakın Doğu Üniversitesi 
çalışanlarına teşekkür ederek sözler-
ine başladı.

Toplumları ve bireyleri aydınlatacak 
yegane unsurun bilim ve sanat 
olduğu bilinci ile hareket ettiklerini 
belirten Yön, Konfüçyüs’ün özlü sö-
zlerinden örnekler verdi. Yön, şunları 
dile getirdi, “Söylenmesi gereken 
sözler kastedilen sözler olmaz ise 
yapılması gerekenler yapılmamış 
olurlar. Yapılması gerekenler 
yapılmamış olarak kalır ise ahlak 
ve sanat geri kalır. Ahlak ve sanat 
geri kalırsa adalet yolundan sapar. 
Adalet yolundan sapar ise insanlar 
toplumda kafa karışıklığı yaşar.”

Sanatın kentlerin ve kentlerde 
yaşayan insanların uygar bir toplum  
olma yolunda ilerlemesine katkı 
koyan ve çağdaş bir toplumun temel 
ölçütlerinden olduğunu belirten Prof. 
Dr. Yön, bireylerin sosyal ve kültürel 
açıdan gelişmelerini sağlayarak 
sağduyulu, hoşgörülü, bilinçli, 

duyarlı, kendi ile barışık yaşadığı 
kentle barışık bireyler olarak 
toplumda yer almalarını sağlayan ve 
o toplumu bir üst seviyeye ulaştıran 
çağdaşlık ve uygarlık yolundaki en 
önemli araç olduğunu anlattı.

Sanatın özünde sevgi, hoşgörü 
ve barışı barındırdığını ifade eden 
Salih Yön, İstanbul, Ankara, Konya, 
Antalya ve Kıbrıs’tan sergiye katılan 
sanatçılar adına, sanatın sinerjisi ile 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sayes-
inde bütün dünyanın Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini tanınmasına 
vesile olan Yakın Doğu Üniversitesi 
ile Günsel Ailesine teşekkür ederek 
sözlerini noktaladı.

Bakan Taçoy: “Sanat Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
Tanıtacak En Büyük Faktör”
Sanata, bilime ve gelişmeleri takip 
eden ilgi nedeniyle kendini Yakın 
Doğu Üniversitesi ailesinin bir 
parçası olarak gördüğünü ifade eden 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy da yaptığı konuşmasında, 
katıldığı sanatsal etkinliklerle 
verilen hazzı sonuna kadar almaya 
çalıştığını söyledi. 

Günsel ailesinin kendi kurduğu hay-
allerin birçoğunu gerçekleştirdiğini

dile getiren Bakan Taçoy, bunlardan 
bir tanesinin Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi olduğunu belirtti. “Kuzey 
Kıbrıs sessizlik, sakinlik, denizi, dağı 
ve natürel ortamıyla ayrı bir kaynak” 
diyen Taçoy, bu kaynağın bir 
çalışma yapma ve üretmenin özelliği 
olduğunu, sanata düşkün olan 
herkesin de bu özelliği hissetmek 
istediğini anlattı. 

Her şeyin kaynağının yaratmaktan 
geçtiğinden söz eden Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sanatın 
Kuzey Kıbrıs’ı tanıtacak en büyük 
faktör olduğunu kaydetti. Taçoy, 
“Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde 
doğru yerden başladık. Hem sanatı 
ülkemizin ilham kaynaklarını kul-
lanarak ortaya koyabilme faktörünü 
hem de sanatın getirdiği tanınırlığı 
ortaya çıkarma özelliğini bir araya 
getirdik. 2020 yılında kapılarını 
açacak olan Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nde 1500 sanatçının eser-
inin yer alması dünyada görülmüş 
bir şey olmadığını düşünüyorum. 
Bunları sağlayan herkese ve yüreğini 
ortaya koyan tüm sanatçılara 
teşekkür ediyorum” dedi.

Teşekkür Belgesi Takdim 
Edilerek Sergi Kurdelesi 
Kesildi…
Konuşmaların ardından Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 
tarafından sergide yer alan 
sanatçılara teşekkür belgesi takdim 
edildi. Teşekkür belgeleri takdiminin 
ardından sergi kurdelesi kesilerek 
serginin açılışı gerçekleştirildi. Yağlı 
boya, sulu boya, akrilik ve karışık 
teknikler kullanılarak hazırlanan 
eserlerden oluşan sergi, 1 Temmuz 
2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-
16.00 saatleri arasında İletişim 
Fakültesi Sergi Salonu ziyarete açık 
olacak.

sekiz ayda kampüste 50’den fazla 
serginin düzenlendiğini 9 serginin de 
ziyaret açık olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle 
birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
7 müzenin sanatseverlerle 
buluşacağını anımsatan Prof. Dr. 
Şanlıdağ, bunların Araba Müzesi, 
Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi 
Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, 
Bıçak ve Kılıç Müzesi olduğunu 
söyledi.

Sözlerinin devamında, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin benimsemiş 
olduğu 4’üncü Nesil Üniversite 
modeli ile akademik çalışmaların, 
araştırmaların ve Ar-Ge faaliyetler-
inin tüm bilimsel çıktıları toplum 
yararına sunduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın 
Doğu Üniversitesi, dünya üniver-
siteleri ile yarışan bir Üniversite 
olarak dünyanın ilk 500 üniversi-
tesi arasına girmeyi hedeflediğini 
vurguladı.

Sanatın Sinerjisi ile Kıbrıs 
Modern Sanat Müz-
esi Sayesinde Bütün Dünya 
Kuzey Kıbrıs’ı Tanıyacak…
Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat

TÜRKİYE’DEN 13 AKADEMİSYEN SANATÇI İLE YAKIN DOĞU İLKOKULU RESİM ÖĞRETMENLERİNDEN SELÇUK 
YALOVALI’NIN KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLADIĞI VE 50 ESERDEN OLUŞAN “TÜRKİYE 
SANATÇILARI SERGİSİ” EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI HASAN TAÇOY TARAFINDAN AÇILDI.

Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi, 
Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy Tarafından Açıldı

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul şöyle 
konuştu: “Bugün 14 Türk Cum-
huriyet ve topluluklarında Yakın 
Doğu Üniversitesi kadar KKTC 
de tüm detayları ile bilinmekte 
ve takip edilmektedir. Modern 
Sanat Müzemizin düzenlediği 
çalıştaylar sonucunda Üniver-
sitemiz sergi salonlarında son 10 
ayda çeşitli temalarda farklı ülke 
ressamlarına ait birçok sergi 
açıldı. Haziran ayı sonu itibariyle 
bu sergilerin sayısı 50’yi geçmiş 
durumdadır. Şu anda Modern 
Sanat Müzemizin envanterinde 
çeşitli sanat dallarında 10.000 
civarında eser bulunmakta ve 
müze 2020 yılı 15 Kasımda yeni 
binasına taşındığında hedefle-
nen rakam olan 20.000 eserin 
aşılacağı aşikârdır.”

“Kıbrıs Modern Sanat Müze-
si Misyonuna Destek Vermek 
Mutluluk Verici…”
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
ikinci kişisel sergisini açtığını 
dile getiren Kazakistanlı sanatçı 
Nelli Bube’de, Yakın Doğu 
Üniversitesi altında çalışmanın 
kendisi için büyük bir haz
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Kazakistan Sanatçıları 
Sergisi Açıldı

KAZAKİSTANLI 12 SANATÇININ KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ İÇİN HAZIRLADIĞI VE 50 ESERDEN OLUŞAN KAZAKİSTAN SANATÇILARI 
SERGİSİ İLE KAZAKİSTANLI SANATÇI KAİRBAY ZAKİROV’UN 45 BASKI RESİMDEN KİŞİSEL RESİM SERGİSİ, EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI 

HASAN TAÇOY TARAFINDAN AÇILDI.

İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi 
Salonunda gerçekleştirilen iki ayrı 
serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. 
Suat İ.Günsel, UBP Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan, Re-
ktör Yardımcıları, dekanlar, öğretim 
üyeleri, sanatçılar ve misafirler 
katıldı.

Serginin açılışında, Kazakistanlı 
sanatçıları adına Yerlan Aytuarov, 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahret-
tin Sadıkoğlu ve Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma 
yaptı.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu; 
“Kazakistan Sanatçıları, 
Resmin Tüm Unsurlarında 
Realizm, Etnoart Yani Etnik, 
Tarihsel Resimleri İşliyorlar”
Bugün Kazakistanlı Sanatçıların 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 
oluşturduğu 95 resim eserinden 
50 tanesi yağlı boya, 45’i ise baskı 
resim eserlerinden oluşmaktadır. 
Kazakistan, sadece Türki cumhuri-
yetlerin değil tüm islâm ülkelerinin 
yüzölçümü en büyük olan ülkedir. 
Kazakistan’ın nüfusu 16 milyondur 
ve Kazakistan sadece yüzölçümüne 
göre tüm islâm devletleri arasında 
ilk sırada değil doğal zenginliklerin 
çeşitliliği de Kazakistan’da oldukça 
büyüktür. Kazak Halkının tarihi 14. 
yüzyıllara dayanır. Ne zaman ki Kızıl 
Ordu Hanlığı yıkıldı, Kazak Devleti o 
zaman kuruldu. Kazakistan’ın tarihi, 
Kazakistan ressamlarının eserlerine 
de yansımıştır. Cengiz’in en yakın 
akrabaları, torunları Kazaklardır. 
Kazakistan böyle tarihi olaylara, 
böyle devletlere merkez olması 
bugün ki ressamların eserlerinde 
de yer almaktadır. Ve Kazakistan 
ressamlarının en büyük özelliği; bir 
taraftan milli, ulusal unsuru

Petersburg Müzesinden gelen davet  
üzerine Kurucu Rektör Dr. Suat Gün-
sel ile birlikte ziyaret ettiklerini ve 
müzeyi gezerken orada gördükleri, 
konuşulanlardan Kıbrıs Modern 
Sanat Müzesi’nin oluşturulması 
noktasında çok doğru bir yolda 
olduklarının anlaşıldığını belirtti.

Yerlan Aytuarov; “Kazakistan 
Cumhuriyeti‘Ni Temsil Eden Biz 
Sanatçılar, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesine İçtenlikle, Titizlikle ve 
Cani Gönülden Katkı Koymak-
tan Mutluluk Duyuyoruz”
Kazakistanlı Sanatçılar Adına 
Yerlan Aytuarov ise; “Biz Kazak-
istan Cumhuriyeti‘ni temsil eden 
sanatçılar, Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesine ve taşıdığı misyona olan 
tam desteğimizi belirtmek istiyoruz. 
Tüm Türk dünyasını birleştirecek 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 
kurma fikri Kazakistan sanatçılarının 
ruhlarını okşayarak bizleri yüce 
Türk Tarihini ve kültürünü buradan 
tek daldan farklı bir sanat yoluyla 
yüceltmeye itmiş oldu. Altay 
Dağları’nın Türklüğün Beşiği olduğu 
bilinciyle ve bu kavrayışın bağlı 
olarak getirdiği zorunluluğa bağlı 
olarak içtenlikle ve titizlikle cani 
gönülden memnuniyetle Kıbrıs 
Modern Sanat Müzesi’ne katkı koy-
maktan mutluluk duyduğumuzu be-
lir tmek isterim. Konukseverliğini için 
teşekkür ediyoruz. Yakın gelecekte 
tekrar görüşmek üzere… ‘’

Bakan Taçoy; “20 Bini Aşkın 
Eserle, Bin 500’ü Aşkın Sanatçı 
Hedefiyle Dünyanın En Büyük 
Müzesi Faaliyete Geçecek”
Ekonomi ve Enerji bakanı Hasan 
Taçoy ise; ‘’Ben her zaman için 
hayranlıkla izlediğim bir olay var 
hayatımda. Ata toprağı dediler ve 
bizi aldılar buradan Göktürkler’e 
götürdüler. Oradan nasıl yola 

saklayıp, diğer taraftan kolaylıkla 
uluslararası resim sanatını entegre 
edebilmişlerdir. 

Kazakistan sanatçıları, resmin tüm 
unsurlarında savaşları işliyorlar. 
En çok yaptıkları realizm, et-
noart yani etnik, tarihsel resimler. 
Bununla birlikte empresyonizm 
eserlerine de rastlamak müm-
kündür. Bütün ressamların eserleri, 
dünyanın farklı sergilerinde ve özel 
koleksiyonlarında yer almaktadırlar. 
Bunlar ister Avrupa olsun, ister 
Amerika olsun, ister Rusya olsun ve 
diğer ülkelerde Yakındoğu ülkeleri 
olsun, hepsi bu sergilerde yer 
almaktadırlar.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu; 
“Ressamların Ülkelerine Göre 
Değerlendirilmesi Çok Yanlış”
Prof. Dr. Sadıkoğlu ressamların ül-
kelerine göre değer verildiğini bunun 
ise çok yanlış olduğunu belirterek, 
bu tarihsel olayları olan halkların 
çok güzel sanat, kültür insanlarının 
varlığından bahsederek,Kazakistan 
da onların en önde yer alan ülkel-
erden biri olduğunu vurguladı. 100’ 
den fazla Kazakistanlı sanatçının 
bu süreçte sempozyum ve çalıştay 
yaptıklarını belirten Prof.Sadıkoğlu, 
burada bulunan sanatçıların 
tümünün Kazakistanlı sanatçılardan 
oluştuğunu söyledi. Kazakistan 
sanatçılarının birçok özelliklerinin 
var olduğunun altını çizen Sadıkoğlu, 
en çok etnik, anıtsal resim eserlerine 
dikkat çektiklerini sergi salonunda 
izlenebileceğini vurguladı.

10 Farklı Sergi Sanatseverler 
Tarafından Gezilebiliyor
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni 
kurma, oluşturma sürecinden bugün 
10 serginin kampüs içerisinde 
gezilebileceğini belirten Prof. Dr. 
Sadıkoğlu, yakın zamanda St. 

çıkıldığını anlattılar ve o insan-
lardan yıllarca uzak kalmanın ne 
olduğunu anlamadan idrak etmenin 
eksikliğini yaşayarak öğrenmeye 
çalıştığımız bir çok sene geçti 
üzerinden. Ancak son zamanlarda 
çıkıldığını anlattılar ve o insanlardan 
yıllarca uzak kalmanın ne olduğunu 
anlamadan idrak etmenin eksikliğini 
yaşayarak öğrenmeye çalıştığımız 
bir çok sene geçti üzerinden. Ancak 
son zamanlarda hem tarihten 
gelen bilgiyi hem de postmod-
ern dediğimiz eserleri bir arada 
görmek ve onların bize öğretileri, 
verdiği hazzı bulunduğumuz iş 
dünyasından, psikolojik ortamdan 
bir an olsun ayrılıp daha farklı bir 
dünyanın içerisine girmek ve onlara 
dikkat etmeye çalışmak, hayatımızı 
ona göre düzenlemenin ve geleceğe 
o gözle bakmanın anlayışıyla bugün 
yaşanılan ve bu fırsatı bize veren 
sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu 
mutluluğu herkes yaşayamaz. Bir 
müze düşünün ki ; dünyanın en 
büyüğü olacağına inanıyorum. 20 
bini aşkın eserle, bin 500’ü aşkın 
sanatçı hedefiyle yaklaşık 14 -15 
ay sonra faaliyete geçecek ve bu 
güzelliği sadece kendi için değil 
bir ülkenin ve Türklük dünyasının 
genelde tanıtımı ve tarihsel anlayışını

ortaya koymak için gerçekleştiren 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve 
Günsel ailesine teşekkürü borç 
bilirim. Gerçekten Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan 
bu büyük düşüncelere imza atacak 
başta Suat Hocam olmak üzere 
herkesi kutlarım.

Kurucu Rektör Dr. Günsel’e 
Dombra Hediye Edildi ve Sergi 
Gezildi…
Konuşmaların ardından Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 
tarafından, Kazakistanlı sanatçılar; 
Yerlan Aytuarov, Kairbay Zakırov, 
Duzhan Magzumov, Rashida 
Magaveyeva, Kazym Amankossov, 
Askar Akhamanov, Serikjan Iskak-
bek, Ashim Taskaliyev, Bakytkali 
Urazov, Tulegen Suleimenov, Akkali 
Zakirov ve Meruyert Zhumanova’ya 
sırasıyla teşekkür belgesi takdim 
edildi. Sanatçılardan Duzhan Magzu-
mov ise tasarımı kendine ait olan 
Kazakistan’ın enstrümanlarından 
Dombra ile önce kısa bir müzik din-
letisi sundu ardından Kurucu Rektör 
Dr. Suat Günsel’e dombra’yı takdim 
etti. Daha sonra serginin açılışı 
gerçekleştirildi ve sergi gezilerek 
eserler incelendi.

Bilimsel Makale Yazım 
Kursu Düzenlendi

Ortaokul Öğrencilerinin İnternet 
Kullanma ve Dijital Oyun Oynama 

Alışkanlıkları İrdelendi

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık 
Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) 

tarafından “Bilimsel Makale Yazım Kursu” 
düzenlendi.

ve Çevre Mühendisliğinden 
Prof. Dr. Derin Orhon, Tıp 
Fakültesinden Doç. Dr. Emil 
Mammadov, Atatürk Eğitim 
Fakültesinden Doç. Dr. Çise 
Çavuşoğlu eğitimci olarak 
yer aldı. Kurs sonunda 
katılımcılara katılım belgesi. 
takdim edildi.

Bilimsel Çalışmalar 
Devam Edecek…
Gerçekleştirilen “Bilimsel 
Makale Yazım Kursu”na olan 
yoğun katılımdan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yakın 
Doğu Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve DESAM Müdürü 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 
yeni projeler ve yayınlar ile 
bilimin gelişmesine ve dünya 
çapında tanıtılmasına devam 
edeceğini belirtti.

öğrencilerin dijital oyun 
bağımlılığı geliştirme 
eğilimlerinin kızlara kıyasla 
daha fazla olduğu ve okul 
başarısı arttıkça dijital 
ortamda geçirilen zamanın 
azaldığının tespit edildiği 
vurgulandı.

Bu tür çalışmaların çocukların 
ve gençlerin interneti daha bil-
inçli bir şekilde kullanmalarını 
teşvik etmek ve onları 
bağımlılık riskinden koruy-
abilmek açısından araştırma 
sonuçlarının önemli olduğuna 
dikkat çeken araştırmacılar, 
İnternetin formel eğitim 
süreçlerinde de yer almaya 
başlamasıyla çocukların 
sanal ortamda vakit geçirme 
sürelerinin arttığı günümüzde 
internetin etkin ve dengeli 
kullanımının sağlanması 
bakımından bu alandaki 
araştırmaların öneminin or-
taya çıktığının altını çizdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi 
öğretim elemanlarının kon-
grede sundukları “İnternet 
Kullanma ve Dijital Oyun 
Oynama Alışkanlıkları” konulu 
araştırmanın katılımcılar 
tarafından ilgi ve merakla 
karşılandığı kaydedildi.

Üniversite kampüsünde 
düzenlenen kurs kapsamında, 
katılımcılara “Bir Makalenin 
Mimarisi: “TA”-IMRAD Kuralı, 
Editörün Penceresinden, Ol-
gularla Araştırma Etiği, Kimler 
Yazar Olmalı, Yağmacı Derg-
iler: Nasıl Anlamalıyız, Hangi 
Makale Hangi Dergiye, Eşitsiz 
Takas: Bilimsel Yayıncılık” gibi 
konular öğretildi.

Öğretim elemanları, yük-
sek lisans ile doktora 
öğrencilerinin katılımcı olarak 
yer aldığı kursta, DESAM 
Kurucu üyesi ve BAP Koordi-
natörü Prof. Dr. Seda Vatan-
sever, DESAM Kurucu üyesi 
Prof. Dr. Murat Sayan, DESAM 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Dilber Uzun Özşahin, Sağlık 
Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. 
Dr. Hüsnü Can Başer, İnşaat

Yakın Doğu Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğretim görevlileri 
Yrd. Doç. Doktor Ayşe Gözde 
Koyuncu, Yrd. Doç. Barış 
Koyuncu ile Uz. Tijen Zeybek, 
“Ortaokul Öğrencilerin Dijital 
Oyun Bağımlılığı Seviyeleri” 
başlıklı araştırmalarını VI. 
Uluslararası Avrasya Eğitim 
Araştırmaları Kongresi’nde 
sundular. 

Ankara Üniversitesi’nde 
paneller ve atölye çalışmaları 
ile düzenlenen kongrede, 
Yakın Doğu Üniversitesi 
öğretim elemanları,Yakın Doğu 
Ortaokulu öğrencilerinin 
internet kullanma ve dijital 
oyun oynama alışkanlıkları 
hakkında yaptıkları araştırma 
sonuçlarını sundular.

Okul Başarısı Arttıkça 
Dijital Ortamda Geçirilen 
Zaman Azalıyor…
Araştırmaya katılan 
öğrencilerin % 22.3’nün 
dijital bağımlılık eğilimi 
gösterdikleri gözlemlenen 
araştırmada, erkek ve kız 
öğrenciler arasında dijital 
oyun bağımlılığı eğiliminin 
farklılık gösterdiği ortaya çıktı. 
Araştırmada, erkek

Atatürk Eğitim 
Fakültesi Mezunları 
Diplomalarını Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk-Eğitim Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 
Bahar Dönemi mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Murat Tüzünkan, Fakülte Dekanı 
İsmail Hakkı Mirici, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü ile Toplumsal 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Zehra Altınay, akad-
emisyenler ve veliler katıldı.

Törende, Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Murat Tüzünkan, Atatürk Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Hakkı Mirici, mezun öğrenciler adına 
fakülte birincisi Heran Akartürk 
birer konuşma yaptı. Törende, Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim 
üyeleri tarafından müzik dinletisi de 
gerçekleştirildi.

Akartürk; “Hayat Hiçbir Zaman 
Herkese Aynı Fırsatları Sunmaz. 
Fakat Her Şey Bizim Elimizdedir”
Mezun öğrenciler adına fakülte birinci-
si Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu 
Heran Akartürk yaptığı konuşmada; 
“Eğitim hayatım boyunca her zaman 
kendime hedefler belirleyerek bu he-
defleri gerçekleştirmek adına sistemli 
ve azimli bir şekilde çalıştım. Artık 
bir sınıf öğretmeniyim. Bu mesleği 
seçmekle çok doğru bir karar aldığımı 
düşünüyorum. Gelecek nesilleri bilim 
ve teknolojinin ışığında, ulu önder-
imiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün 
izinde en iyi ve en donanımlı şekilde 
yetiştirmek için elimden gelenin en 
iyisini yapacağım. Hayat hiçbir zaman 
herkese aynı fırsatları sunmaz. Fakat 
her şey bizim elimizdedir. Her zaman 
en iyisini başarmak için çok çalışmalı 
ve asla pes etmemeliyiz. diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Mirici: “İki Dilli Okullara 
Öğretmen Yetiştirme Sertifika 
Programı Türkiye ve KKTC’de 
Sadece Atatürk Eğitim 
Fakültesinde Bulunuyor…”
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İsmail Hakkı Mirici de, Yakın 
Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi’nin gerek Türkiye’deki ve 
gerekse KKTC’deki Eğitim Fakülteleri 
içerisinde pek çok ilk ve tek olma 
özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mirici: “İki dilli okullara 
öğretmen yetiştirme sertifika programı  
Türkiye ve KKTC’de sadece Atatürk

Eğitim Fakültesinde bulunmaktadır. 
Kendi kurumsal yapısı içerisinde 
akademik bir dergiye sahip (NEJE) 
ve yıllık konferansları (ICIER) olan tek 
fakülteyiz. Fakültemiz programlarına 
YÖK tarafından tanınan akreditasyon 
kuruluşu EPDAD’ın akreditasyonunu 
alan KKTC’deki ilk ve tek Eğitim 
Fakültesidir. Ayrıca, KKTC üniver-
siteleri arasında ilk kez TUBİTAK 
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje 
Yarışmalarına katılan ve projesinin 
Bölge Sergisine davet edildiği tek 
fakülteyiz” dedi.

Mezun olan öğrencileri de yürekten 
kutlayan Prof. Dr. Mirici, “Eminim ki 
bundan sonraki yaşamınızda hem 
kendi gelişiminizi sürdürecek hem de 
gelecek nesilleri başarılı bir biçimde, 
çağdaş ve en üst düzey bilgil-
erle donatacaksınız. Her başarınızla 
bizleri de gururlandıracak ve 
onurlandıracaksınız. Bundan sonraki 
yaşamınızda hepinize üstün başarılar 
diliyorum. Şansınız bol, yolunuz açık 
olsun” diyerek sözlerini bitirdi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan; 
“Bireysel ve Toplumsal Gelişime 
Değer Veren Bireyler Yetiştirmek 
Başlıca Hedeflerimiz Arasında”
Yakın Doğu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Tüzünkan da, eğitimde geçen 
sürenin insan hayatında önemli 
bir yere sahip olduğu bilinci ile 
öğretmenlik mesleğinin gururunu ve 
sorumluluğunu her daim içlerinde 
hissederek öğrencilerden her gün 
bir nakkaş inceliği, bir ressam sabrı 
ve heykeltıraş titizliğiyle sanat eseri 
ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan: “Temel insani 
değerleri benimsemiş, farklı değerleri 
ve farklılıkları anlayarak kendilerine 
soru sorabilen, analitik düşünebilen, 
sağlıklı iletişim kurabilen, fikirlerini 
özgürce ifade edebilen, öğütlerle değil, 
okuyarak ve araştırarak öğrenen, 
sorumluluk duygusunu hissedebilen, 
değerlerin bireysel ve toplumsal 
gelişime katkısını algılayabilen bireyler 
yetiştirmek başlıca hedeflerimiz 
arasındadır” dedi. 

Üniversitelerin artık topluma dokunan 
4. Nesil üniversiteler modeli, yani 
toplumun ihtiyacına yönelik çalışma

yapan üniversiteler olduğundan söz 
eden Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu 
Üniversitesi olarak rekabet, bilim ve 
teknoloji odaklı dünyada yeni eğitim 
vizyonu ile toplum için bilim üretmek, 
çalışmalarını toplumun diğer kesimler-
ine yayarak, projelerini topluma katkı 
sağlayacak şekilde geliştirme misy-
onu olan 4. Nesil Üniversite Modeline 
entegre ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan Şunları kaydetti: 
“Bu kapsamda Üniversitemiz 
bünyesinde; bilimsel bilgi ve deney-
imin, teknoloji ve ekonomik değere 
dönüşümünü sağlamak amacıyla 
üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek 
ve sürdürülebilir kılmak için Teknoloji 
Transfer Ofisi kuruldu. Ayrıca akade-
mik bir kurum olarak bilime yönelik 
çalışmaların hızla devam etmesi, yurt 
dışı anlaşmaları, patent sayılarının 
artırılması ve ülkemize daha nitelikli 
mezun kazandırılması çalışmaları hızla 
ilerlemektedir.”

“Hedefiniz Daima Tüm Dünya 
Olsun…”
Mezun öğrencilere de seslenen 
Tüzünkan; “Edindiğiniz bilgilerle 
ufkunuzu geniş tutun, hayat boyu 
öğrenmeye devam edin, bilgiler-
inizi tazeleyin ve hedefiniz daima 
tüm dünya olsun. Doğru hedefe 
ulaşmak için de aldığınız eğitim, sahip 
olduğunuz irade, azim ve kararlılığınız 
rehberiniz olsun. Sizler çağın ger-
eklerine ve ihtiyaçlarına uygun yetişen 
fertler olarak bilgilerinizi her zaman 
taze tutacak ve ülkemizi aydınlık 
yarınlara taşıyacak yeni nesilleri 
yetiştireceksiniz. Hayatımızın bir 
döneminde yeniden karşılaştığımızda 
sizleri birer öğretmen, güzel işler 
başaran mutlu ve huzurlu bireyler 
olarak görmenin gururu bizlere yet-
ecektir” ifadelerini kullandı.

Başarılı Öğrencilere Madalya ve 
Diplomaları Takdim Edildi…
Konuşmaların ardından diploma 
törenine geçildi. Fakültede dereceye 
giren öğrencilere, Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından 
madalya ve diplomaları takdim edildi. 
Daha sonra öğretim üyeleri tarafından 
diğer öğrencilere diplomaları takdim 
edildi. Öğrencilerin kep atmasıyla 
tören sona erdi.
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TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI 
HEKİM ANDINI EDEREK 
DİPLOMALARINI ALDI

   Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet 
töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salonda büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi.
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linik Derneği Viral Hepatit 
Çalışma Grubu tarafından 
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 
sempozyumda, AİDS Tablosu, 
Kronik Böbrek Hastalığı, Dia-
betik Hastalar, Gebelik gibi özel 
durumlar ve hepatit tablosunun 
eşlik ettiği hastalarda tedavinin 
yönetilmesi açısından güncel 
bilgiler tartışıldı.

“Kronik Hepatit C 
Tedavi Edilmediği 
Takdirde Karaciğer Sirozu 
ve Karaciğer Kanseri Gibi 
Hastalıkların Gelişmesine 
Neden Olabiliyor…”
Doç. Dr. Kaya Süer, sempozy-
umda gerçekleştirdiği “Gebe-
likte Kronik Hepatit C Yönetimi “ 
başlıklı sunumuna ilişkin olarak, 
Kronik Hepatit C Tanısı olan bir 
gebe kadının doğacak çocuğuna 
hastalığını gebelik sırasında, 
doğum sırasında veya doğum 
sonrası bulaştırabilme riski 
olması nedeni ile önem arz ettiğini 
söyledi. Doç. Dr. Süer, “Bilindiği 
üzere Kronik Hepatit C takip ve 
tedavi edilmediği takdirde iler-
leyen yıllarda karaciğer sirozu ve 
karaciğer kanseri gibi hastalıkların 
gelişmesine neden olabilmektedir” 
dedi.

Gebelik Sırasında Kronik 
Hepatit C Tedavisi ile İlgili 
Işık Tutan Araştırmalar 
Yürütülüyor…
Kronik Hepatit C hastalığı olan 
gebe kadınlarda yayınlanmış 
olan tüm tedavi rehberlerinde 
tedavi verilemeyeceğini ifade 
eden Doç. Dr. Süer, 2012 yılından 
bu yana kullanılmaya başlanan 
direkt etkili antiviraller grubu 
içindeki ilaç kombinasyonları ile 
yapılmış olan deney sonuçlarının 
bu ilaçların gebelik sırasında 
tedavi verilebileceğini gösterdiğini 
kaydetti. Az sayıda insan 
çalışması olan bu durumun 
önümüzdeki yıllarda araştırmaların 
tamamlanması sonucunda 
gebelik sırasında Kronik Hep-
atit C tedavisinin uygulanmaya 
başlayacağına ışık tuttuğuna vurgu 
yaptı.

Tıp Fakültesi, XI. 
Ulusal Viral Hepatit 
Sempozyumu’nda 
Temsil Edildi

ve kültürel gelişimine katkı sağlamak 
için kullanmaktadır” dedi.

Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi 
merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın 
Doğu Üniversitesi’nin dünya üniver-
siteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 
üniversitesi arasına girmeyi hedeflediğini 
belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, akademik 
ve inovatif  çalışmalarını sürdürdükler-
ini söyledi. Tek sağlık konseptine 
uygun olarak insan, çevre ve hayvan 
sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu 
Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği 
Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile 
dünya standartlarında sağlık hizmeti 
sunduklarını aktardı. 

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Hekim “Kamil 
İnsandır…”
“Hekim “kamil insandır” diyen Prof. 
Dr. Şanlıdağ, “Hekim, sadece kendi-
sine öğretilmiş bilgiyle sınırlı kalmayan, 
kendinden öncekilerin ve hocalarının 
hatalarını tekrarlamayacak bir feraset 
geliştirebilen, tıp mesleğindeki doğru 
ve yanlışları ayırt edebilecek kapasiteye 
ulaşmış, hikmet arayışında ve hikmetle 
iş görme azminde bir insanı tanımlar” 
dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ şunları söyl-
edi: “Artık birer hekimsiniz. Hekim, 
karşısındaki hastanın her şeyden önce 
bir “insan” olduğu bilincinden asla 
uzaklaşmayan, hem kendi hayatında 
hem de hastalarının yaşam kalitesinde 
belirgin bir iyileşme sağlayabilecek zihni 
ve fikri donanıma sahip insandır.”

Zorlu Töre; “Mezun Olsanız Bile 
Hayat Boyu Öğrenme Devam 
Edecek…”
KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu 
Töre ise yaptığı konuşmasında, tıp 
doktoru olan insanların mesleki itibarları 
yüksek olan insanlar olduğundan söz 
ederek, hayat boyu öğrenmenin devam 
edeceğini söyledi.

“Gittiğiniz yerlerde de Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin birer fahri 
elçisi olacaksınız” ifadesini kullanan 
Zorlu Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde bu alanda çok fazla 
girişimleri olan Dr. Suat Günsel ve 
ailesini de hiç unutmayacaksınız. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başarı 
hikayelerine, üniversite alanında en 
büyük katkıyı koymuş olan bir üniversit-
eden mezun oluyorsunuz. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti üniversiteleriyle 
övünç duyuyor. Ama bunların içerisinde 
Yakın Doğu Üniversitesi çok ayrı bir yer 
tutuyor. Dolayısıyla buradaki üniversitel-
erden oraya gittiğiniz zaman buradan 
mezun olduğunuzu unutmayarak bakın: 
bu Fakülteden mezun olanlar Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yakın 
Doğu Üniversitesi tıp fakültesinden 
mezun olmuşlardır. Hepinize başarılar 
diliyorum’’ diyerek sözlerini bitirdi.

Mezun Öğrenciler Hekimlik Andı 
İçti, Yaş Kütüğüne Plaket Çakıldı…
Konuşmaların ardından mezunlara hek-
imlik andını Prof. Dr. Songül Vaizoğlu 
yaptırdı. Ardından dereceye giren 
öğrencilere madalya ve diplomaları Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ 
tarafından takdim edildi. Sonrasında 
fakülte birincisi olan Amira Asiya 
Belgore isimli öğrenci Yaş Kütüğü’ne 
isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. 

Törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu 
Töre, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Şenol Bektaş, Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Doç. Dr. Mustafa Kurt, Dr. 
Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Prof. 
Dr. Vamık Volkan, DAÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, 
dekanlar, bölüm başkanları, öğretim 
elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl 
Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf  R.Denktaş ve tüm şehitler için 
1 dakikalık saygı duruşu ve ardından 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Bölümü’nden Uzm. İlyas Abdullin ve 
Uzm. Gözdem İlkay‘ın müzik dinletisi 
salonu dolduranlar tarafından büyük 
beğeniyle izlendi.

Törenin açılış konuşmasını Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan’nın 
yerine vekâleten Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcı Prof. Dr. Songül Vaizoğlu 
yaptı.

Prof. Dr. Songül Vaizoğlu; 
“Hekimlik Ömür Boyu Öğrenme, 
Etik ve Sanatıdır…”
Prof. Dr. Songül Vaizoğlu me-
zun öğrencilere hitaben yaptığı 
konuşmasında, hekimliğin önemine 
vurgu yaparak, “Hekimlik yalnızca 
tanı ve tedavi ile uğraşmak değil; hem 
öğretme hem ömür boyu öğrenme, 
öğrendiklerini doğru ve etik bir şekilde 
uygulama, etik ve sanatıdır” dedi.

Özellikle hasta-hekim ilişkisinde 
iletişim becerilerine vurgu yapan Prof. 
Dr. Vaizoğlu, “Empati, stres ve öfke 
kontrolü, sabır ve anlayış gibi kavramları 
günlük yaşantınız içinde özümsemeniz; 
hem mesleki başarınız ve kariyeriniz 
hem de mutluluğunuz ve huzurunuz

için büyük katkı sağlayacaktır” ifadesini 
kullandı. 

Mezun öğrencilere tüm insanlara 
ve çevreye adil, ayrımsız ve eşit 
davranmalarını öğütleyen Prof. Dr. 
Vaizoğlu, meslek uygulamalarında 
bilimin ve evrensel tıp etiğinin yol 
göstericiliğini benimseyip, uygulamanın 
en önemli pusulaları olmalarını söyledi.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. Songül 
Vaizoğlu, uzun emekler sonrası hedefe 
ulaşmanın haklı gurur ve sevincini 
yaşıyorsunuz. Sizleri yürekten kut-
luyorum. Bütün bu yolculukta; bizleri 
yalnız bırakmayan, varlığıyla bizlere güç 
veren Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e 
ve Günsel Ailesi’ne, mütevelli heyeti 
başkanımız ve üyelerine, üniversite 
yetkililerine ve hastane yöneticilerine, 
iyi hekim yetiştirmek için özveriyle ve 
çok çalışan değerli öğretim üyelerimize 
teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sözlerini 
noktaladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Çağdaş Öğretim 
Yöntemlerini Uygulama 
Yetisi Olan, Alanına Hâkim 
Bireyler ve Araştırmacılar 
Yetiştirmekteyiz…”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ ise konuşmasında, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 
4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile aka-
demik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-
Ge faaliyetleriyle tüm bilimsel verilerini 
toplum faydasına dönüştürmeyi esas 
aldığını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Eğitimde, en 
güncel yöntemleri kullanarak evrensel 
değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel 
düşünebilen, araştıran, sorgulayan, 
bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma 
süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim 
yöntemlerini uygulama yetisi olan, 
alanına hâkim bireyler ve araştırmacılar 
yetiştirmekteyiz. Üniversitemiz, sahip 
olduğu eğitim ve araştırma birikimi-
yle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, 
toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik

Yakın Doğu Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İnfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya 
Süer, özel hasta grubunda
 hepatitler teması ile 
düzenlenen XI. Ulusal Viral 
Hepatit Sempozyumu’nda, 
“Gebelikte Kronik Hepatit C 
Yönetimi” başlıklı sunumu 
gerçekleştirdi.

K

İktisadi ve İdari Bilimler
 Fakültesi Mezunları 

Diplomalarını Aldı
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

2018 -2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni 
coşkuyla gerçekleştirildi.

Rekabetçi Bireyler 
Yetiştiriyoruz…
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu
da törende yaptığı konuşmada, 
hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, hem de dünya 
ölçeğinde yarışabilecek özelliklere 
sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefl-
ediklerini söyledi.

Fakültenin 5 programının 
uluslararası akreditasyon kurumlar 
tarafından akredite edildiğini belirten 
Prof. Dr. Eyüpoğlu; “İşletme, 
Bankacılık ve Finans, Ekonomi ve 
Uluslararası İlişkiler programlarımız 
FIBAA tarafından akredite olmuşken 
Bilgisayar Enformatik programımız 
da ASIIN tarafından akredite edildi. 
Bu prestijli kurumlardan kalite onayı 
almamız verdiğimiz kaliteli eğitimin 
çok önemli bir göstergesidir” dedi.

Mezun olan öğrencilere de seslenen 
Prof. Dr. Şerife Eyipoğşu, bir bitişin 
değil, birçok başlangıcın yaşandığı 
gündür. Bugünden itibaren hayat 
mücadelesi başlıyor ve bizleri en 
iyi yerlerde en iyi şekilde temsil 
edeceksiniz. Unutmayın ki, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 
sizlere, elimizden geldiği kadarıyla 
destek olduk, bugünden sonra 
da sizin yanınızda var olmaya ve 
destek olmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Babadan Diploma Takdimi…
Konuşmaların ardından fakülteden 
dereceyle mezun olan öğrencilere 
madalya ve diplomaları Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ile 
Prof. Dr. Şerife Eyüboğlu tarafından 
takdim edildi. UBP Milletvekili 
Aytaç Çaluda’nın Siyaset Bilimi 
Bölümünden mezunu olan oğlu 
Mustafa Çaluda‘ya diplomasını 
takdim etmesiyle başlayan seremo-
nide, öğrencilere diplomaları takdim 
edildi. Mezuniyet töreni öğrencilerin 
keplerini havaya atmasıyla sona 
erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezi Büyük 
Salon’da yer alan törene, Ul-
usal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç 
Çaluda, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol Bektaş, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şerife Eyüpoğlu, bölüm başkanları, 
öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri 
katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türkleri’nin Lideri Dr. Fazıl 
Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf R. Denktaş ve aziz şehitler 
için bir dakikalık saygı duruşu 
ve ardından İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Hukuk Fakül-
tesi bölümü öğrencilerinden oluşan 
müzik grubunun sunduğu müzik 
dinletisi törene damgasını vurdu. 
Törende, mezun lisans öğrencileri 
adına Selin Demirtaş, konuşma 
yaptı.

Akademik Bilgileri Dünya 
Perspektifini Değiştirecek…
Selin Demirtaş, dünya perspektifini 
değiştirecek, sorunları savaşla 
çözmek yerine akademik bilgileriyle 
çözebilecek potansiyele sahip bi-
reyler olarak mezun olduklarını dile 
getirdi. Dünyayı daha yaşanılabilir 
hale getirmek için çalışacaklarını 
ifade eden Demirtaş; “Biliyoruz ki 
bir insan kolay yetişmiyor. Her bir 
karesini ilmek ilmek dokumak ve 
hiçbir şeye harcanmadığı kadar 
emek harcanıyor. Bütün bunları bili-
yoruz ve tüm üniversite hayatımız 
boyunca arkamızda duran aileler-
imiz ve bir arkadaş, ağabey, abla 
gibi elimizden tutan ve bize bildiği 
her şeyi sabırla aktarmaya çalışan 
hocalarımız bu noktada büyük bir 
teşekkürü hak ediyorlar. Savaşların 
olmadığı, daha adaletli daha temiz 
bir dünya dileğiyle” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

İhtiyaçları Karşılayabilen 
Dünya Piyasalarında

Diş Hekimliği Fakültesi 
Mezunları Diplomalarını Aldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim 
yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür 
ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da büyük bir coşku ve yoğun katılımla 
gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Mutahhar Ulusoy, dekanlar, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
aileleri katıldı. Törende, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mutahhar 
Ulusoy ve mezun öğrenciler adına 
dönem 1’incisi Hilal Kızılkaya birer 
konuşma yaptılar. Törende ayrıca 
müzik dinletisi de sunuldu.

Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy: 
“Fakültemiz Akademik 
Kadrosu Bilimsel Araştırma 
ve Yayın Konusunda, Ulusal 
ve Uluslararası Kongrelerde 
KKTC’nin Sesini Duyuruyor…”
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, her 
düzeyde kendisini kabul ettirmiş 
saygın öğrenci ve öğretim elemanı 
yapısına sahip, mezunları her yerde 
seçilen bir fakülte olma ülküsü ile 
yollarına devam ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. Ulusoy, fakültede, Türkçe 
ve İngilizce olmak üzere iki şube 
halinde eğitim verildiğini lisans 
programında 1382 öğrenciye, dok-
tora programında ise 73 öğrencinin 
araştırma yaptığını söyledi. 

Fakültenin akademik kadrosunun 
bilimsel araştırma ve yayın konu-
sunda da ön sıralarda yer aldığını 
belirten Prof. Dr. Ulusoy, ulusal ve 
uluslararası kongrelerde KKTC’nin 
sesini duyurduklarını söyledi. 
Atatürk ilkelerine bağlı, eleştirel 
düşünceye ve bilimsel anlayışa 
sahip, öz güveni ve hoşgörüsü 
olan, etik değerlere saygılı, çağdaş 
diş hekimleri yetiştirmeye devam 
edeceklerini sözlerine ekleyen Prof. 
Dr. Muhattar Ulusoy,  diş hekimliği 
gibi zorlu bir eğitimde her türlü 
güçlüğü yenerek mezuniyeti hak 
eden öğrencileri kutladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; 
“Yakın Doğu Üniversitesi 
4’üncü Nesil Üniversite 
Modeli İle Tüm Bilimsel 
Verilerini Toplum Faydasına 
Dönüştürüyor…”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ da törende 
yaptığı konuşmada, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 
4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile 
akademik çalışmaları, araştırmaları 
ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm 

bilimsel verilerini toplum faydasına 
dönüştürmeyi esas aldığını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Eğitimde, en 
güncel yöntemleri kullanarak ev-
rensel değerlere sahip, çoğulcu ve 
eleştirel düşünebilen, araştıran, sor-
gulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili 
kullanma süreçlerini özümsemiş, 
çağdaş öğretim yöntemlerini 
uygulama yetisi olan, alanına 
hâkim bireyler ve araştırmacılar 
yetiştirmekteyiz” dedi.

Kurulduğu günden itibaren küresel 
bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen 
Yakın Doğu Üniversite’nin, dünya 
üniversiteleri ile yarışan dünyanın 
ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi 
hedeflemiş bir üniversite olarak, 
akademik ve inovatif çalışmalarımızı 
sürdürdüğünü anlatan Prof. Dr. 
Şanlıdağ,  tek sağlık konseptine uy-
gun olarak insan, çevre ve hayvan 
sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu 
Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği 
Hastanesi ve Hayvan Hastanesi 
ile dünya standartlarında sağlık 
hizmeti sunduklarını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Artık Birer 
Hekimsiniz…”
Mezun öğrencilere de hitap 
eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
“Artık birer hekimsiniz. Hekim, 
karşısındaki hastanın her şeyden 
önce bir “insan” olduğu bilincinden 
asla uzaklaşmayan, hem kendi 
hayatında hem de hastalarının 
yaşam kalitesinde belirgin bir 
iyileşme sağlayabilecek zihni ve 
fikri donanıma sahip insandır. 
Hekimlerin, Tanrının Dünyadaki 
Elleri olduklarını hiçbir zaman 
unutmamanız ümidiyle, şahsım

ve tüm öğretim elemanlarımız 
adına mezuniyetinizi kutlar, yeni 
yaşamınızın sizlere sağlık, başarı ve 
mutluluk getirmesini dilerim. Yolu-
nuz açık olsun” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Hilal Kızılkaya; “Fikirleri 
Aydınlık Bireyler Olarak Bu 
Fakülteden Ayrılıyoruz…”
Mezun öğrenciler adına konuşan 
dönem birincisi Hilal Kızılkaya’da,  
“Geçirmiş olduğumuz 5 yılın 
aslında bizlere neler kattığını, 
buraya geldiğimizde adımlarımızı 
ürkerek attığımızı geçmişe bakınca 
görebiliyoruz. Ama şimdi hekim 
ünvanını hak etmiş, kendi ayakları 
üzerinde durabilecek, fikirleri 
aydınlık bireyler olarak bu fakül-
teden ayrılıyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum” 
diye konuştu.

Mezun Öğrenciler Yemin Etti, 
Dönem 1’incisi Kızılkaya Yaş 
Kütüğüne Plaket Çaktı…
Konuşmaların ardından mezun 
öğrenciler Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Mutahhar Ulusoy eşliğinde meslek 
yemini yaptı. Yeminin ardından 
dönem 1.si Hilal Kızılkaya Yaş 
Kütüğü’ne isminin yazılı olduğu 
plaketi çaktı. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. 
Dr. Mutahhar Ulusoy Dönem 1.si 
Hilal Kızılkaya’ya, 2.si Serdar 
Güven ve 3.sü Selin Nur Gülmez’e 
madalya ve diplomalarını verdi. 
Daha sonra sırasıyla öğretim 
elemanları tarafından diplomaların 
takdimi gerçekleştirildi. Tören me-
zun öğrencilerin keplerini atmasıyla 
sona erdi.



dünya üniversiteleri ile yarışan, 
dünyanın ilk 500 üniversitesi 
arasına girmeyi hedeflemiş bir 
üniversite olarak, akade-
mik ve inovatif  çalışmaların 
sürdürülmekte olduğunun altını 
çizdi. 20 Fakülte, 6 Enstitü, 
33 Araştırma ve uygulama 
merkezi, 104 araştırma ve 
uygulama laboratuarı, sayısız 
araştırma projeleriyle, 1200’e 
ulaşmış uluslararası yayınla, 1’i 
Nobel ödüllü, 2’si Tübitak bilim 
ödüllü, 5’i bilime yön veren 
100 türk bilim insanı arasında 
yer alan, 1000’in üzerinde 
akademisyeniyle ortak hedefe 
kararlı adımlarla ilerlemekte 
olunduğunu vurguladı.

Eğitimde Üniversitemizle 
birlikte kardeş Girne Üniver-
sitesine ek olarak 2018-2019 
Öğretim Döneminin başında 
60 yaş üzeri bireyler için 
“Tazelenme Üniversitesi’ni”, 
Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk 
Üniversitesi olan “Özay Günsel 
Çocuk Üniversitesi” ise eğitim-
öğretim hayatına geçirdiklerini 
anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, 
Yakın Doğu Üniversite Has-
tanesi, Diş Hekimliği Hastanesi 
ve Hayvan Hastanesi ile dünya 
standartlarında sağlık hizmeti 
sunduklarını aktardı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ 
sözlerinin sonunda “Şahsım 
ve tüm öğretim elemanlarımız 
adına mezuniyetinizi kutluyor, 
yeni yaşamınızın sizlere sağlık, 
başarı ve mutluluk getirmesini 
diliyorum. Yolunuz açık olsun” 
ifadelerini kullandı.

Mezuniyet Sevincini 
Yaşadılar…
Konuşmaların ardından 
dereceye giren öğrencilere 
madalyaları Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 
diplomaları ise rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
Bektaş tarafından verildi. 
Ardından diploma törenine 
geçildi. Diplomalarını alan me-
zun öğrenciler, Eczacılık Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İhsan 
Çalış eşliğinde Eczacılık Yemini 
yaptı. Mezuniyet programı kep 
atma töreni ile son buldu.

Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Mezunları 
Diplomalarını Aldı

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törene, Yakın Doğu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Erdal Aygenç, 
öğretim üyeleri, mezunlar ve 
aileleri katıldı.

Tören’de, Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Erdal Aygenç ile 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ birer konuşma 
yaptılar.

“Sanatçı, Toplumda Uzun 
Çalışma ve Gayretlerden 
Sonra Işığı Anında İlk 
Hisseden İnsandır.”
Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Erdal 
Aygenç konuşmasında, mezun 
öğrencilere seslenerek bilimde, 
teknolojide, sağlıkta, sanatta 
büyük projeler gerçekleştiren 
öncü, atılımcı, yenilikçi bir 
üniversitenin mezunları 
olacaklarını dile getirerek, 
sanatın önemine vurgu yaptı.

Prof. Aygenç şöyle konuştu: 
“Ne mutlu ki sizler de buradan 
hayatınızın yeni bir dönemine 
yol alacaksınız. Ne mutlu si-
zlere ki sanata bulanmış, sanat 
üretiminin sihirli keyfini tatmış 
ve bunu devam ettireceğine 
inandığımız pırıl pırıl 
arkadaşlarımıza sanat sürecinin 
bu aşamasını tamamladıkları 
için diplomalarını takdim 
edeceğiz. Mustafa Kemal 
Atatürk, ‘Sanatçı, toplumda 
uzun çalışma ve gayretlerden 
sonra ışığı anında ilk hisseden 
insandır’ der. Uzun çabalardan 
sonra ve uzun süreçlerden 
sonra sözün altını özellikle 
çizmek isterim. Çünkü biz, si-
zler uzun sürecin bir noktasını 
burada tamamlamış oluyoruz. 
Sanatla ilgili çalışmalarınız, 
gayretleriniz mutlaka bundan 
sonrada devam edecektir.”

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yakın 
Doğu Üniversitesi’nde 7 
Müze Hayat Bulacak…”
Rektör yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ da, Yakın Doğu 
Üniversitesi dendiği zaman akla 
hep bilim, sanat ve eğitim

geldiğini ifade ederek, eğitimde 
kardeş Girne Üniversitesi 
ile birlikte formal üniversal 
eğitimi sürdürürken stratejiler-
inin 2-60+ yaş arası eğitim 
olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “O nedenle 
bu dönemin başında 60 yaşın 
üzerindeki bireyler için; +60 
Tazeleme Üniversitesi’ni açtık. 
6-17 yaş çocuklarımız için 
Çocuk Üniversitesini açtık. 
Dünya üniversiteleri içerisinde 
ilk 500 ‘e girme ve sürdürül-
ebilir olarak orada kalmak ise 
diğer önemli hedefimizdir” 
dedi.

Sanat alanında da çok önemli 
bir proje hayata geçirerek Mü-
zeler Bölgesi oluşturulduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, 
“Araba Müzesi, Herbaryum 
ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli 
Tarih Müzesi, Denizcilik Tarihi 
Müzesi ile birlikte Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde 7 müze 
hayat bulacak. Orta Doğu’da, 
Orta Asya’dan Akdeniz’e bir 
sanat köprüsü inşa ediliyor. 
Tüm Türk Cumhuriyetler ve 
Türkiye sanatçıları ile bir-
likte bizim sanatçılarımız bu 
köprüyü oluşturuyor. 15 Kasım 
2020’de Kıbrıs Modern Sanat 
Müzesi’nin açılışı olacak ve bu 
açılışa kadar hedeflenen eser 
sayısı 20 bin” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda mezun 
olan öğrencileri kutlayan Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ, aileleri 
ve öğretim görevlilerine de 
teşekkür etti.

Dereceye Giren Mezunlara 
Madalyaları ve Diplomaları 
Takdim Edildi… Hisseden 
İnsandır.”
Konuşmaların ardından fakült-
ede dereceye giren öğrencilere 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ tarafından 
madalyaları ve diplomaları tak-
dim edildi. Ardından diploma 
törenine geçildi. Öğrencilere 
diplomalarının takdim edilmesi 
ile mezuniyet töreni sonra erdi. 
Daha sonra Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Mezunlarının 
bitirme projelerinden oluşan 
serginin açılışı gerçekleştirildi.

4’üncü Nesil 
Eczacılar Meslek 
Yemini Etti
   Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 
Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve 
Kongre gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversi-
tesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Tamer Şanlıdağ ile Prof. 
Dr. Şenol Bektaş, Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İhsan Çalış, öğretim üyeleri, 
enstitü müdürleri, Öğrenciler 
ve aileleri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Kıbrıs Türklerinin lideri 
Dr. Fazıl Küçük, Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf  R. 
Denktaş ve şehitler anısına 
bir dakikalık saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende sırasıyla, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer 
Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve 
mezun öğrenciler adına fakülte 
birincisi Ceren Özcan birer 
konuşma yaptılar. Yakın Doğu 
Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi müzik öğretmenliği 
anabilim dalı öğretim elemanı 
İlyas Abdullin’nin müzik din-
letisi de beğeniyle izlendi.

Akılcı İlaç Kullanımının 
Rehberleriyiz…
Mezun öğrenciler adına 
konuşan fakülte birincisi Ceren 
Özcan, “Bugün burada hepi-
miz mutluluk ve sevincimizi 
paylaşıyoruz. Oldukça uzun 
ve emek isteyen 5 yılın so-
nuna gelmiş bulunmaktayız. 
Bizler ilacı hastaya veren kişi 
değil, bizler ilacın üretiminden 
hastaya ulaştırılmasına kadar 
ve hastaya ulaştırılmasından 
sonra; hastanın tedaviye en 
uygun şekilde, gerektiğinde 
doktor, hemşire ve diğer 
sağlık personelleri ile iş birliği 
içinde olan akılcı ilaç kullanımı 
ilkeleri doğrultusunda ayrım 
gözetmeksizin her bir hastaya 
eşit ve adaletli, etik ve deon-
tolojiye uygun hizmet veren 
eczacılar olduk. 5 yıl boyunca 
bana aile olan arkadaşlarım 
ve hocalarıma huzurlarınızda 
teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Çalış: “Eczacılık 
Statik Değil Aktif  ve 
Proaktif  Bir Meslektir…”
Eczacılık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İhsan Çalış da, genç 
meslektaşlarına hitap ederek 
onarlı mesleklerini hakkıyla icra

edebilmeleri için, birçok yetkin-
lik ve yeterliliklerle donatmaya 
çalıştıklarını söyledi. 

Prof. Dr. Çalış; “Bugün, sağlık 
bilimleri dünyasındaki en 
önemli ve en saygın mesle-
klerden biri olan eczacılık 
mesleğinin diplomasını 
alıyorsunuz. Düne ka-
dar öğrenci eczacılardınız, 
bugün ise eczacı öğrenciler 
olarak aktif  mesleki yaşamın 
başlangıcındasınız. Eczacılık 
statik değil aktif  ve proaktif  
bir meslektir. Diğer bir deyişle 
Eczacı, kendi dışında gelişen 
olayları izleyen, süzen, duygusal 
ve ruhsal zekâsını hassas bir uy-
umla kullanan, çözüm odaklı ve 
çalışkan insandır. Her seçenek 
için risk analizi yapar, kendisiyle 
ve çevresiyle barışık yaşar. Bilgi 
ve entelektüel yeteneklerini 
sağduyusu ile harmanlar ve üst 
düzey verimle kullanır” dedi.

Prof. Dr. Çalış, mezun 
öğrencilere bundan sonraki 
mesleki hayatlarına ilişkin nasi-
hatlerde bulunarak, Eczacılık 
Yeminini hiç unutmamalarını, 
bu yemine sadık kalamayanları 
uyarmalarını belirterek, 
“Andımız kılavuzunuz olsun! 
Bu bilim yuvasını ve size 
hayat ve meslek elini veren 
hocalarınızı hatırlayın” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Çağdaş 
Öğretim Yöntemlerini 
Uygulama Yetisi Olan, 
Alanına Hâkim Birey-
ler ve Araştırmacılar 
Yetiştirmekteyiz…”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tamer Şanlıdağ ise eğitimde, 
en güncel yöntemleri kul-
lanarak evrensel değerlere 
sahip, çoğulcu ve eleştirel 
düşünebilen, araştıran, sor-
gulayan, bilgiyi oluşturma ve 
etkili kullanma süreçlerini 
özümsemiş, çağdaş öğretim 
yöntemlerini uygulama yetisi 
olan, alanına hâkim bireyler ve 
araştırmacılar yetiştirdiklerini 
söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, kurulduğu 
günden itibaren küresel bilgi 
merkezi olma yolunda ilerleyen 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 
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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet
töreni ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

V. Uluslararası Afro-Avrasya 
Araştırmaları Kongresinde 
Üç Bildiri Sunuldu

kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra, ül-
kenize ve dünyaya karşı da sorumlu 
genç mühendislersiniz. İnanıyoruz ki, 
yapacağınız işlerde size verdiğimiz 
çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, 
kısa zamanda kariyer basamaklarını 
hızla tırmanacak ve önemli başarılar 
elde edeceksiniz. Sizler; başarıdan 
başarıya koşarken Yakın Doğu 
Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve 
bizleri onurlandıracaksınız” dedi.

Prof. Dr. Özsöz, öğrencilere 
dürüst, çalışkan ve üretken in-
san bir değerdir ve ancak değer 
oluşturduğunuzda başarı sizi takip 
etiğini unutmamalarını söyleyerek, 
“Sizler sadece kendiniz ve aileniz 
için değil, ülkeniz ve insanlık için de 
başarılı olmak zorundasınız. Sizleri; 
bugünlere kadar her türlü fedakârlığı
göğüsleyerek yetiştiren ailenizi, ülk-
enizi ve üniversitenizi unutmamanızı 
talep ediyor, bundan sonraki 
hayatınızda hepinize üstün başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun’’ 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Aldığımız Eğitimle Yaşama 
Daha Güçlü Sarılacağız…”
Türkçe konuşan öğrenciler adına 
konuşmayı fakülte ikincisi, Biyomedi-
kal Mühendisliği Bölümü’nden bölüm 
birincisi Emel Altınbaş da; “Hepimiz 
Yakın Doğu Üniversitesi’ne farklı 

ülkelerden, farklı şehirlerden, 
farklı hayallerle geldik. 4 yıl 
önce çıktığımız bu yolu burada 
sonlandırıyoruz. Bizim için asıl 
zorlu süreç şimdi başlıyor. Ama 
biz eğitimimiz süresince kendimize 
kattığımız bilgiler ve tecrübel-
erle hayatın zorluklarını aşarak 
yaşama daha da güçlü sarılacağız. 
Öğrendiğim her şey için ilk olarak 
Baş Öğretmenimi Mustafa Kemal 
Atatürk‘e ve ardından eğitimimde 
emeği geçen tüm hocalarıma ve bize 
bu imkânı sağladığı için Yakın Doğu 
Üniversitesi’ne sonsuz teşekkür ed-
erim. Ama bugün buraya, bu noktaya 
gelmemdeki en büyük destekçim 
aileme de sonsuz teşekkür ediyo-
rum. Bütün mezun arkadaşlarıma 
hayatlarında şans, başarı ve mutluluk 
diliyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.

Dereceye Girenlere Madalya 
ve Diplomaları Takdim 
Edildi…
Fakültede dereceye giren öğrencilere 
madalya ve diplomaları Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş 
ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Özsöz tarafından takdim edildi. Daha 
sonra öğrencilere diplomaları takdim 
edildi. Tören, öğrencilerin kep atması 
ile sona erdi.

Törene Yakın Doğu Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
Bektaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Özsöz, öğretim 
üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri 
katıldığı tören bir dakikalık saygı 
duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı.

Törende, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, 
yabancı öğrenciler adına konuşmayı 
fakülte birincisi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden Boshra 
Alzaibaq, Türkçe konuşan mezun 
öğrenciler adına ise fakülte ikin-
cisi, Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü’nden bölüm birincisi Emel 
Altınbaş yaptı. Törende müzik din-
letisi de sunuldu.

“Genç Mühendislerimizin 
Yapacakları Başarılı 
Çalışmalar Bizleri 
Onurlandıracaktır…”
Törenin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, me-
zun genç mühendislere seslenerek, 
“Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim 
hayatınızın zorlu bir sürecini daha 
başarıyla tamamladınız. Arkanıza 
dönüp baktığınızda hepiniz bu 
süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi 
göreceksiniz. Bugün her biriniz artık

Mühendislik Fakültesi
Mezunları 
Diplomalarını Aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim 
yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe 
Öğretmenliği ve Türk Dili 
Edebiyatı Bölümleri Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde düzenle-
nen V. Uluslararası Afro-Avrasya 
Araştırmaları Kongresinde 
temsil edildi. 

Birçok farklı ülkeden çok sayıda 
bilim insanının katıldığı sem-
pozyuma, Yakın Doğu Üniver-
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Esra 
Karabacak ile Atatürk Eğitim 
Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 
Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. 
Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak 
Gökbulut, Uzm. Tülay Kaya,  
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 
öğrencisi İsmail Tamer katıldı.

Sempozyumda, “Dil Felsefesi 
Üzerine Yapısal Bir İnceleme”, 
“Kıbrıs ve Anadolu Masallarında 
Folklorik Unsurlar Üzerine 
Bir İnceleme” ve “Ahmet 
Gazioğlu’nun Kaleminden 1974 
Kıbrıs Türk Barış Harekâtı” 
isimli üç bildiri sunuldu.

Mevlana, Şeyyad Hamza 
ile Âşık Paşa’dan Beyitler 
ve Hikâyelerle Dil Felsefesi 
Odaklı Değerlendirmeler 
Yapıldı…
Yapılan çalışmalarda Mev-
lana, Şeyyad Hamza ve 
Âşık Paşa’dan beyitler ve 
hikâyelerle dil felsefesi odaklı 
değerlendirmeler yapıldı. 
Mevlana, Âşık Paşa ve Şeyyad 
Hamza’nın dil düşünce ilişkisini 
en iyi kullanan şairlerden 
olduğu belirtildi. Şairlerin, 
Edebi gelenekten yararlanılarak 
eski sözcüklerle, yeni ve farklı 
anlamlar oluşturduğu, özellikle 
tasavvufi düşünceyi barındıran 
eserlerin felsefi bakımdan ince-
lenmesinin onların daha anlaşılır 
hale gelmesini sağladığı ifade 
edildi. Özellikle, Allaha olan 
aşkın coşkusu içinde anlatılmış 
beyitlerin tasavvufa canlılık 
getirdiği, dili kullanırken insan 
felsefesi üzerinde durulmuş, 
hayata anlam vermiş ve insanın 
evrendeki yerini değerlendirirken 
dilin ön plana çıktığı vurgulandı. 
Öyküleyici anlatımın öncülüğünü 
yapan şairlerin dil, din, felsefe, 
sosyoloji, tarih ile edebiyatın iç

içe olduğunu ve birbirini 
tamamladığı ortaya çıktı. 
Çalışmada, Mevlana’nın vicdan 
özgürlüğüne önem verdiği, 
İslam dinine yumuşak bir yorum 
getirdiği ifade edilen edildi.

‘Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş’ 
Romanında Yunanistan 
ve Rum Yönetiminin 
Gerçekleştirdiği Acımasız 
Katliamları Bir İnsanlık 
Ayıbı Olarak Ortaya 
Koyuldu…
Sempozyumda sunulan 
“Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş” 
romanında, Yunanistan ve Rum 
yönetiminin gerçekleştirdiği 
acımasız katliamların hangi 
boyutlara ulaştığını, bir insanlık 
ayıbı olarak ortaya koyuluyor. 
Yazar, Rumların sözü edilen 
yıllarda gerçekleştirdikleri 
eylemlerin, Kıbrıs Türk 
halkına yansımalarını ana 
kahramanlar Aral ve Tanya 
çerçevesinde tüm ayrıntısıyla ve 
gerçekliğiyle sunuyor. Özellikle 
Kıbrıs Türk Barış Harekâtının 
gerçekleşmesini sağlayan 
sebepleri ve hemen arkasından 
gelen huzur ortamını objektif bir 
şekilde değerlendirildi.

Diğer bir çalışmada ise, 
Anadolu ve Kıbrıs Türk halk 
masallarının birçok kültürel 
unsuru barındırdığı ve söz 
konusu kültürel unsurların 
gelecek nesillere aktarılmasında 
da masalların önemli bir işlevi 
yerine getirdiği kaydedildi. Her 
iki ülkenin masallarında çok 
fazla benzerliklerin yanında 
ayrışan veya farklılaşan bazı 
özelliklerin ise yaşanılan 
coğrafyadan ve şartlardan 
kaynaklandığı belirtildi. Kıbrıs 
Türkleri 1571’de Anadolu’dan 
Kıbrıs adasına gönderildiğinde, 
doğal olarak yeni çevreye ve 
şartlara uyum sağlamışlar; 
yaşanılan coğrafyadaki diğer 
kültürlerle (Rum, İngiliz) de 
iletişime geçmişler ve bunun 
etkisiyle bazı farklılaşmalar 
yaşamışlardır. Bu anlamda 
masallarda yer alan benzerlikler 
kadar farklılaşmaların da bir 
sürece bağlı olduğu ve doğal 
karşılanması gerektiği söylen-
ebilir.

gazete.neu.edu.tr
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YDÜ Tıp Fakültesi, 
İspanya’da Kıbrıs’ı 
Temsil Etti

Doç. Dr. Zihni Turkan, 
Uluslararası Sempozyuma Bilim 
Kurulu Üyesi Seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anatomi Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Sevda Lafcı Fahrioğlu ve Anatomi 
Anabilim Dalı doktora öğrencisi olarak 
öğrenim gören, Fzt. Musa Muhtaroğlu ve 
Dr. Oben Acay, İspanya’da Avrupa Klinik 
Anatomistler Derneği ve Uluslararası 
Klinik ve Uygulamalı Bilimler Sempozyu-
mu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 
Uluslararası Klinik Anatomi Kongresi’ne 
katılarak bir sözlü beş poster bildirisi 
sunuldu.

Uluslararası Kıbrıs Konferansında 
Yapılan Bildiriler İtalyan Büyükelçi 
Andrea Cavallarini’ye Sunuldu

suretiyle elde edilen bilgileri 
dünyada birçok ilgili kişinin eline 
ulaşmasını sağladık” dedi.

Prof. Dr. Gökçekuş, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin eğitimlerine katkı 
sunmanın yanında yurt içi ve yurt 
dışından çok geniş kitlelere en 
modern sağlık hizmetinin sunulduğu 
modern hastanesi, Hayvan Has-
tanesi, Diş Hekimliği Fakültesi Has-
tanesi ile 21 Fakülte, 220 Bölüm, 
110 farklı ülkeden 30 bin öğrenciye 
yükseköğrenim olanağı sunduğunu, 
3500’ü akademik toplamda 6000 
çalışanı ile KKTC’nin en büyük 
Üniversitesi konumunda olduğunu 
aktardı.

Uluslararası alanda Web Of Science 
ve Scopus’ta taranan dergiler baz 
alındığında 2018 yılında Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin 1200 makale ile 
KKTC’de birinci Türkiye’de üçüncü 
üniversite olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 8 
Araştırma Enstitüsü 28 Araştırma 
merkezi ile Üniversite bünyes-
inde yürütülen projelere büyük 
destek sağlandığını ve Ülkede ilk 
elektrikli arabayı üretip hizmete 
sunma çalışmaları kısa süre içinde 
tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Andrea Cavallarini; “Yakın 
Doğu Üniversitesi Tarafından 
Düzenlenen Konferanslara 
Katılımcıların Üst Düzey 
Olmasından Etkilendim…”
İtalya Büyükelçisi Cavallari zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi 
tarafından başarıyla gerçekleştirilen 
konferanslardan haberdar

olduğunu ve ilgi ile takip ettiğini 
belirtti. Büyükelçi Cavallari, bu 
tür uluslararası organizasyonlar 
sayesinde ortaya çıkan bilgilerin 
paylaşılması neticesinde sorun-
lara çözüm bulma noktasında çok 
önemli katkılar sağladığının altını 
çizdi. Yakın Doğu Üniversitesi 
tarafından düzenlenen Konferans-
lara olan ilgiden ve katılımcıların 
üst düzey olmasından etkilendiğini 
söyleyen Büyükelçi, bu tür 
faaliyetlerin devamının çok önemli 
olduğunu belirtti.

Büyükelçi Cavallari; “KKTC’deki 
Çok Kültürlü Öğrenci 
Topluluğu Etkileyici…”
Büyükelçi Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki Üniversite olgu-
sundan da son derce etkilendiğini 
ve çok kültürlü öğrenci topluluğu 
zenginliğine vurgu yaptı.
Bu kadar öğrencinin siya-
setten tanınmayan bir ülkeye 
neden gelmek istediklerini 
çok merak ettiğini diler getiren 
Büyükelçi Cavallari’ye Prof. Dr. 
Gökçekuş; Türkiye’deki Üni-
versiteler ile KKTC’deki Üniver-
sitelerin programlarının karşılıklı 
olarak tanındığını ayrıca KKTC’de 
mevcut Üniversitelerde yürütülen 
programların da YÖK tarafından 
akredite edildiğini, ayrıca KKTC 
Üniversitelerinin birçok programının 
ASSIN, MİYAK, MÜDEK, ABET gibi 
Uluslararası Akreditasyon kurumları 
tarafından akredite edilmiş 
programları sayesinde, siyaseten 
Türkiye dışında tanınmayan, 
KKTC’nin üniversitelerinin 
diplomalarının dünyanın her yerinde 
tanındığını belirtti.

Son derece samimi bir ortamda 
gerçekleşen ve yaklaşık bir 
buçuk saat süren görüşmede, 
Prof. Dr. Gökçekuş, Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
Uluslararası Kıbrıs Konferansında 
sunulan bazı bildirileri Büyükelçiye 
takdim etti.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Hü-
seyin Gökçekuş’a İnşaat ve Çevre 
Mühendisliği Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Beste 
Çubukçuoğlu ile Ululararası 
İlişkiler Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hüseyin Işıksal da eşlik etti. 
Ziyaret sırasında Büyükelçiye Yakın 
Doğu Üniversitesinde yaşanan 
gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi sunan 
Prof. Dr. Gökçekuş, düzenlenen 
konferansların içeriğine ilgili detay-
lar paylaştı.

Bilim Verilerimizi Dünya ile 
Paylaşıyoruz…
Prof. Dr. Gökçekuş, “1-3 Nisan 
tarihlerinde Kıbrıs konusunda, 
6-10 Mayıs tarihlerinde ise Akdeniz 
Ülkelerinde Yaşanan Su Sorunları 
konulu iki Uluslararası konferans 
düzenledik. 7-11 Ekim tarihlerinde 
ise Çevre: Yaşam ve Sürdürebilirlik 
konularında Uluslararası konferans 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Yakın Doğu Üniversitesi olarak 
bugüne değin Ülkemizi, Bölgemizi 
ve Dünyamızı ilgilendiren yaşamsal 
konularda sadece Uluslararası 
konferans düzenlemekle kalmadık, 
aralarında Nobel ödülü almış, bilim 
insanlar ile Dünyanın saygın yayıncı 
kuruluşlarının baş editörlerinin 
de yer aldığı değerli katılımcıların 
sunduğu bildirileri aynı zamanda en 
saygın dergilerde yayınlamak 

İspanya’nın başkenti Madrid’de 
düzenlenen Uluslararası 
Klinik Anatomi Kongresi‘ne 
Kıbrıs’tan katılan tek üniversite 
olan Yakın Doğu Üniversitesi 
araştırmacıları farklı konularda 
5 poster bildirisi sundu.

Kongrede, Multiple Sklerozu 
olan hastalarda gerçekleştirilen 
torakal vertebra (gögüs bölgesi 
omurları) açılanmasının mor-
fometrik ve anatomik olarak 
değerlendirildiği, thalasemi’li 
hastaların posturlarına ilişkin 
önemli verilerin sunulduğu, tek 
taraflı kranial sinir semptomları 
ile çok nadir görülen ve 
tedavisi zor bir klinik durum 
olan bilateral intrakavernöz 
karotid arter anevrizmalı 
hastanın anatomik açıdan 
değerlendirildiği, anatomik 
lokasyonundan farklı bir yerde,

Yakın Doğu Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, 
Beykent Üniversitesi’nde 
düzenlenecek Uluslararası 
Su ile Yaşam Tasarım 
Sempozyumu’na bilim kurulu 
üyesi olarak seçildi. 

9-10 Temmuz 2019 tarihler-
inde gerçekleştirilecek olan ve 
su ile yaşama dair tasarımların 
ele alınacağı disiplinlerarası 
sempozyumda sunulacak 
bildiriler, bu konudaki mi-
mari çalışmalara kaynak olmak 
üzere bir bildiri kitabında

mesane üzerinde konumla-
nan sol böbreğin radyolojik 
görüntülerle anatomik olarak 
tarif edildiği posterler ile erken 
yaşta ani kardiyak ölümün 
önemli nedenlerinden biri olan, 
normalde sağ ve sol taraftan 
çıkan iki koroner arter yerine, 
sadece sol coroner arteri olan 
hastanın kardiyak anjiyosunda 
bu anomalinin anatomik olarak 
tarifi ve klinik açıdan önemi 
sözlü sunum ile tebliğ edildi.

Dünyanın birçok ülkesinden 
yüzlerce akademisyenin 
katıldığı kongrede Yakın Doğu 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
poster ve sunumları ile büyük 
takdir ve beğeni topladı. Ayrıca 
Kongre bildiri özetleri WoS’da 
taranan “Surgical and Radio-
logical Anatomy” dergisinde de 
yayınlanacak.

toplanıp yayınlanacak. Sem-
pozyumda, ana tema olarak; 
Şehircilik (su ve şehirler), 
Miras (yöresel mimaride 
tasarım elemanı su; tarihi 
şehirler, kültürel peyzajlar ve 
su), Su Mimarisi (su ile 
yaşamak üzere tasarlanmış 
binalar), Yat Tasarımı (su ile 
yaşam için iç tasarım ve üretim 
tasarımı), Sosyo Kültürel 
Özellikler (su üzerinde yaşamın 
sosyo kültürel yönleri), Deniz 
Mühendisliği (yüzen yapılar), 
Gelecek (sürdürülebilirlik, 
ekoloji, akıllı malzemeler) 
konular işlenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Gökçekuş, Kıbrıs’ın İtalyan Büyükelçisi Andrea Cavallarini’yi 
konutunda ziyaret etti.


