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“ÖNCE SEN” DİYORUZ
“Önce Sen” sloganıyla KKTC eğitim sektörüne ivme
kazandıran Kıbrıs İlim Üniversitesi 2013 yılında kuruldu. Kuruluşunu takiben hızlı bir büyüme süreci yaşayan
üniversite, 2014 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye
başlayarak kısa sürede KKTC, Türkiye ve yurtdışında
tanınan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu hüviyetine kavuştu.

Üniversite, Girne’de limana ve şehir merkezine yakın
bir alanda bulunan modern kampüsü ile KKTC, Türkiye ve farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerine, çağdaş eğitim müfredatı ile Türkçe ve İngilizce
dillerinde eğitim veriyor. Lefkoşa İngiliz Üniversitesi
(British University of Nikosia) adıyla eğitim hayatına
başlayan üniversitenin adı, Güney Kıbrıs’taki ‘Cyprus
Nicosia University’ ile karıştırılması ve süreçlere yansıyan etkileri nedeniyle; Ulu Önder Atatürk’ün “Hayatta
En Hakiki Mürşit İlimdir” özlü deyişinden alınan ilhamla 2016 yılında Kıbrıs İlim Üniversitesi (Cyprus Science
University) olarak değiştirildi.
Kıbrıs İlim Üniversitesinin fakülte ve bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin büyük çoğunluğu, akademik çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde
tamamlamış, takiben Türkiye’nin en bilinen üniversitelerinde görev yapmış ya da yapmakta olan alanında
uzman bilim insanlarından oluşmakta.
Üniversitede teorik eğitimin yanı sıra pratik çalışmalara da büyük önem verilmekte olup, her bir bölümün
ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulmuş bulunan laboratuvarlar 7/24 öğrencilerimizin faydasına açık bulundurulmakta. Bu çerçevede, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin kullandıkları Klinik Beceri
Laboratuvarı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarları, İlk ve Acil Yardım Laboratuvarları, Optisyenlik
ve Anatomi Laboratuvarları; Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yararlandıkları Mekatronik Laboratuvarı,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı, Fizik ve Kimya Laboratuvarı eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte
hazırlanmış olup, bu laboratuvarlar eğitim alanlarının
değişen ihtiyaçlarına paralel olarak geliştiriliyor.
Dersliklerin ve amfilerin ise tamamı akıllı tahta ve projeksiyon cihazı gibi eğitime yardımcı teknolojik gereçler ile donatılmış olup, aydınlatma ve oturma düzeni
bakımından ergonomik özellikleri öğrencilerine sunuyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi, 5 Yıldızlı Öğrenci Yaşam
alanları ile öğrencilerinin her türlü barınma ihtiyacını
karşılamaya yönelik yatırımlarını da tamamlamış bulunuyor.

Misyonumuz
Kıbrıs İlim Üniversitesinin misyonu; Uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, bağımsız düşünebilen, bilim ve teknolojik gelişmelere küresel boyutta
katılan; araştırma ve sorun çözme becerisine sahip,
girişimci, çok dilli, evrensel bakış ile topluma hizmet
sunmayı görev edinmiş dinamik ve nitelikli mezunlar
yetiştirmek.
Vizyonumuz
Küresel gereksinimlere duyarlı, uluslararası farkındalık yaratan, yenilikçi, araştırmacı, evrensel referanslara dayanan, mükemmel bir dünya üniversitesi olmak,
Üniversitenin vizyonunu oluşturuyor.

Değerlerimiz

________________________________________
•
Kalite ve mükemmelliği yakalamak
•
Bilimsel ve toplumsal bütünlüğü sağlamak
•
Yeniliği teşvik etmek ve farkındalığı yaratmak
•
Eşitlik ve çeşitliliği özümsemek
•
Doğayla iç içe ve barışık olmak
•
Geleneğe ve geleceğe saygılı olmak

Hedeflerimiz

________________________________________
•
Global, kaliteli ve sürdürülebilir eğitim
•
İlklere imza atan lider üniversite
•
Girişimci, yenilikçi ve teknolojik kampüs
•
Toplumsal katma değer yaratmak
•
Geleceğe yön veren yüksek istihdam
•
Etkin kaynak kullanımı
•
Özerklik, performans odaklılık, uzmanlaşma
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“ÖĞRENCİYE
İŞ GARANTİSİ”

KİÜ TURUNCU KAMPÜS
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, katıldığı TV programında KKTC’de
yükseköğretimin gelişmesi, yükseköğretimde bir
katma değer oluşturmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Öğrenci memnuniyetine verdikleri öneme dikkat
çeken Arslanbaş, “bizim öğrenci memnuniyetimiz
96,5’tir. Öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz” dedi.
KİÜ olarak çok yoğun mesai harcadıklarını belirten
Arslanbaş, “üniversitemizi çağın gerektirdiği şartlara entegre etmek ve yeni nesil üniversite dediğimiz
bir konsept dahilinde; dijitalleşme, teknoloji ve bilişim destekli, reel sektör uygulamalı, uluslararasılaşma
hedeferi doğrultusunda her alanda akredite olmayı
hedef edinmiş dünyaya açılan bir üniversite modelini
hayata geçirdik” dedi.
“Biz bu işi iyi biliyoruz”
Eğitim sektörünün ekonomiye sağladığı katkıya değinen Arslanbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Profesyonel akademik kadro” Üniversitemize alanında uzman,
profesyonel ve uluslararası güzel bir akademik kadro
oluşturduk. Özellikle son 1 buçuk yıldır ciddi bir atak
yaptık. Bu işi iyi biliyoruz. Elimde TEPAV’ın KKTC raporu var. Bu raporda görüldüğü gibi KKTC’nin cari işlemler dengesine bakıldığında Yükseköğretimin tüm
sektörler içinde yaklaşık 20’lik bir getirisi var. Turizm
ile eğitim baş başadır. Ama eğitim hayatın tamamına
nüfuz eder. KKTC bütün politikasını Yükseköğretimde
kalite, nitelik ve nicelik üzerine katma değer oluşturacak şekilde değiştirmeli ve buna uygun bir strateji
geliştirmelidir.
“Öğrenci memnuniyeti 96.5”
Biz KİÜ olarak öğrenci memnuniyetine çok önem
vermekteyiz; bizim öğrenci memnuniyetimiz 96,5’tir.
Kuluçka Merkezimiz yakında aktif hale gelecek, kirleri ürüne dönüştüren ve toplumun hizmetine sunan
bir üniversite olacağız. Dünyada Yükseköğretim bir
kabuk değiştiriyor; üniversitelerde proje odaklı çalışmalar hızla ilerlemekte, öğrenciler tercihlerini gelişen
ve değişen, yenilikçi, teknoloji merkezli üniversitelerden yana yapıyor. Biz bu anlamda kendimizi şanslı
görüyoruz. Genç bir üniversiteyiz, enerjimiz yüksek,
kadromuz dinamik, yenilikçiyiz, değişimin gücüne
inanıyoruz ve en önemlisi öğrencimiz mutlu. Gençlerimizin kirlerini alıp üniversitelerde onları nasıl katma değere dönüştüreceğiz? Adaya nasıl fayda sağlayacağız, ekonomik olarak turizme, tarıma, enerjiye
yönelik nasıl bir fayda sağlayacağız, buna yönelik bir
yapıya dönüyoruz.
“Reel sektörle eşgüdümlü dersler”
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KİÜ’nün eğitim modeli öğrenciye 100 iş garantisi veriyor; biz öğrenciyi alıyoruz, ona 30 zorunlu ders, 70
de kendini geliştirecek reel sektörle işbirliği içinde
uygulama dersleri alacaksın diyoruz. Bu dersleri de
alanında uzman olan profesyonellerden alacaklar.
Sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Adada ilk defa uygulanan bir modeli de yine
yeni nesil bir üniversite olarak biz yapıyoruz. Mühendislere içerik üretme dersi veriyoruz. Linkedin
Akademi ile işe yerleşme süreçleri eğitimi veriyoruz,
münazara kültürü, sosyal değer ve etik, Kıbrıs tarihi
ve kültürü gibi seçmeli derslerimiz var. Öğrencilerimizi ada içerisinde gezdiriyoruz. Tarihi ve kültürel
zenginliklerimizi öğretiyoruz. Gittikleri yerlerde KKTC’nin tanıtıcısı, gönüllü büyükelçileri olacaklar.
“Yabancı dil eğitimi veriyoruz”
Ücretsiz yabancı dil eğitimi veriyoruz öğrencilerimize, kişisel gelişimleri için sertifika programları
düzenliyoruz. Mesleklerini geliştirebilmeleri adına
elimizden ne gelirse destekliyoruz. Türkiye’de ve
burada anlaşmalı olduğumuz 700’e yakın kurum
vardır. Bu kurumlara öğrencilerimizi staja gönderdik.
Çocukları reel sektörün içerisine katarak, yaparak,
yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.
“50’ye yakın kulübümüz var”
Üniversitemizin en önemli avantajı Girne’de Bellapais’te önemli bir konumda yer almasıdır. Bu noktada
öğrenci ulaşımda, hem Girne’nin sosyal, hareketli ortamından faydalanmasını sağlıyor. Ayrıyeten 50’ye
yakın kulübümüz var. Öğrencilerimizin KİÜ’den
mezun olabilmeleri için üç ayrı sosyal sorumluluk
projesine katılmış olabilmesi, üniversite içerisinde
de beş aktiviteyi başarı ile tamamlama zorunluluğu
bulunuyor. Üniversite bir kültür edinme yeridir. KİÜ,
sosyal değer, sosyal farkındalık kültürünü öğrencisine aşılar. Öğrencisinin ne istediğini bilen ve toplumsal farkındalık oluşmasını sağlayan birey olmasını
önemser. Üniversite toplumuna ve toprağına değer
üretme yeridir.
“Bütün süreçler dijital ortamda”
Üniversitemizde bütün sistemler bilişim tabanlı bulut teknolojisi ile dijital sisteme aktarıldı. Öğrenci
istediği anda her şeyini, bütün süreçlerini dijital ortamda yeni nesil üniversite anlayışına uygun olarak
takip edebilmektedir. Şu anda 6 fakülte, 4 meslek
yüksekokulumuz olmak üzere YÖK ve YÖDAK onaylı 30’a yakın bölümümüz vardır. Sağlıkta, mühendislikte çok ciddi son teknoloji laboratuvarlar kurduk.
Kütüphanemizi kaynak altyapı bakımından zenginleştirdik. Hukuk Fakültemizde sanal mahkeme alanı
oluşturduk.
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Eğitim Fakültemizde adamızdaki bazı okullarla özel
uygulama anlaşmaları yaptık. Adada ilk defa çocuk
üniversitesini biz kurduk. Kadın Araştırmaları Merkezi, Yenilebilir Enerji Araştırma Merkezi, Tarımsal Politikalar ve Uygulamalar Merkezi ve Kıbrıs Araştırmaları
Merkezini kurarak bilimsel araştırmaları hızlandırdık.
“KKTC bir yükseköğretim adasıdır”
Öğrencilerimiz KKTC’ye gönül rahatlığı ile öğrencilerimiz gelebilirler. Çocuklarımızı hep birlikte burada
bekliyoruz. Gönül rahatlığı ile Kıbrıs İlim Üniversitesini tercih edebilirler; burslarımız oldukça yüksek
ve çeşitlidir. Öğrencilerimiz sosyal medyadan, web
sitemizden, çağrı merkezlerinden istedikleri zaman
bize ulaşabilirler. Konaklama imkanları uygun, hayat
şartları uygun, öğrencilerimizi biz burada bekliyoruz.
Üniversitemizi yerinde görsünler, aileleri ile misafirimiz olsunlar, bizi öğrencilerimize sorsunlar. Tüm öğrencilerimizi KİÜ’ye bekliyoruz ve onlara ‘Önce Sen’
diyoruz.”

KİÜ TURUNCU KAMPÜS
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“ DİPLOMALARIMIZIN

“

GARANTİSİ BİZİZ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğrenim sektörünün ivme kazanacağı bir döneme girileceğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak
Türkiye’deki paydaşlarıyla önemli toplantılar yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, yükseköğrenim
sektörü adına ilk sayılabilecek açılımların yolda olduğunu müjdeledi. KKTC üniversitelerinin dünya
ile yarıştığını vurgulayan Bakan Nazım Çavuşoğlu, “hiçbir bölümümüzde akreditasyon sıkıntısı
yaşanmamaktadır. Diplomalarımızın garantisi biziz” dedi. Yabancı öğrencilerin KKTC’yi seçmek
için birçok nedenleri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu çekim alanlarını ve yükseköğrenim
konusunda atılacak adımları Turuncu Kampüs’e anlattı.
Soru: Ankara’da, KKTC ve TC arasındaki eğitim işbirliğinin artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı
imzaladınız, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştünüz. Bu görüşmelerden, yükseköğretim sektörümüz adına müjdeli haberler çıktığını söyleyebilir miyiz?
Ankara’da çok güzel ve olumlu görüşmeler yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversitelerin
katkısıyla hazırlanan protokol taslağı YÖK’e iletildi. Oluşturulan çalışma grupları bu taslak üzerinde çalışacak. Taslağın en kısa sürede imza aşamasına gelinmesi hedefleniyor. Protokolün özünde,
eğitim alanında KKTC’ye her türlü desteğin verilmesi bulunuyor. Üniversite sektörünün geleceği
tartışmalarını da ele aldık. Ki göreve geldiğimizden beri, tüm üniversitelerin temsilcileriyle toplantılar yapıyoruz, bu alandaki sorunları tartışıyor, çözüm yolları arıyoruz. Bu toplantılarda ortaya
çıkan sorunlar silsilesini bir metne dökerek bu metni YÖK Başkanı Yekta Saraç’a sunduk. Ortaya
çıkan metin üzerinde tartışılıyor. Yaptığımız görüşmelerin içinde, öğrencilerin yatay geçişlerinin
düzenlenmesi, akademik yükselmelerin Türkiye tarafından tanınması, denetim gibi konular da var.
Yükseköğrenim Dairesi’nin müsteşarlık seviyesine çekilmesi de görüşülen konulardan biriydi. En
kısa zamanda sorunların çözümüne yönelik adımlar atılacak.
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“Ne sorun çıkarsa çıksın, biz çözeriz”
Soru: Son günlerde yapılan yanlış haberlerle KKTC
üniversitelerini tercih edecek öğrencilerin kafalarında soru işaretleri oluşturan, denklik ve yatay geçişler
konusunda neler söylemek istersiniz?
KKTC’de eğitim veren hiçbir bölümde akredite sorunu
yoktur. Dönem dönem rakiplerimiz tarafından gündeme taşınan bazı bireysel sorunların, ülkede çok ciddi
sorunlar varmış gibi algı operasyonlarıyla şişirildiğini
görüyoruz. Öğrencilerimiz asla bu tür yapay gündem
ve söylentilere kulak asmasınlar. Ülkemiz şu anda 100
bin öğrenciye hizmet vermektedir ve biz daha çok
öğrenciye hizmet verecek kapasiteye ulaşma hedefindeyiz. İfade ettiğim gibi, dönemsel ve art niyetle
oluşturulmaya çalışan yapay sorunların çözüm yeri de
biziz. Ne sorun çıkarsa çıksın, bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da çözüme ulaştıracağız. Dolayısıyla öğrencilerin tedirgin olacağı bir şey yoktur. Diplomalarımızın garantisi biziz.
Soru: KKTC’yi seçmeyi düşünen öğrencilerin bir başka tedirginlik noktası da kiralar ve ulaşım. Bunlarla
ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Bugün ülkemizdeki yurt kapasitesi, ülkemize gelen
öğrenci sayısıyla örtüşmektedir. İhtiyaç olması halinde
kapasiteyi artırma konusunda tereddüt etmeyiz ancak
şu an yurtlar konusunda bir talep yoktur. Ulaşım konusuna gelince; Toplu taşımacılığı kooperatifleştirerek
bu sorunu çözmek niyetindeyiz. Tüm taşımacıların kuracakları ortak kooperatifle taşımacılığı planlı bir şekle
sokmayı düşünüyoruz. Bu da çalışmalarımızın arasındadır.

“Türkiye’deki indirimli bilet uygulaması
yolda”
Soru: KKTC’ye en fazla öğrenci anavatan Türkiye’den
geliyor. O yüzden Türkiye ile KKTC arasındaki uçuşlarda “öğrenci bileti” veya “kombine bilet” gibi uygulamaları hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz?
Bu, bizim de gündemimizde olan bir konu. Türk Hava
Yolları’nın (THY) Türkiye içinde sürdürdüğü uygulamayı KKTC’ye de getirmek düşüncesindeyiz. THY’nin,
öğrencilere uyguladığı indirimli fiyat politikasına bizi
de dahil etmesiyle ilgili çalışma başlattık. Çok kısa süre
sonra sonuca ulaştırmayı düşünüyoruz.
Soru: KKTC üniversitelerinin kalite sorunlarıyla ilgili
spekülasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yukarıda da söylediğim gibi, yatay geçişlerle, bazı
bölümlerdeki devamsızlıklardan kaynaklı sorunlarla
ilgili tartışmaların son bulması için Türkiye ile KKTC
arasında çalışma grupları kurduk. Çalışma grupları, bu tür spekülasyonların çıkış noktaları ve ortadan
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kaldırılmalarıyla ilgili bir sonuca ulaşacaktır. Ayrıca, üniversitelerimizde görev yapan akademisyen hocalarımızın

unvanlarının Türkiye’de de tanınmasıyla ilgili çalışma
başlattık. Bunun yanında üniversitelerimizin markalaşması için tüm üniversitelerle toplantılar yaparak,
eksiklikleri giderme yolunda her türlü katkıyı koyma
ve yasal boyuttaki eksiklikleri giderme çalışmalarını
sürdürüyoruz. Şunu ısrarla söyleyebilirim ki, KKTC
üniversitelerinde kalite sorunu yoktur.
“KKTC’deki çok kültürlü ortam öğrenme adına en büyük kazanım”
Soru: Öğrencilerin KKTC’yi tercih etme nedenlerini
sayabilir miyiz? Neden KKTC’de eğitim alsınlar?
KKTC üniversitelerinin en önemli yönleri, huzurlu,
güvenli ve demokrasinin ileri seviyede oluşudur. Düşünce özgürlüğünün en üst derecede hayat bulduğu
ülkemizde, 80 farklı ülkeden gelen öğrencilerin oluşturduğu çok kültürlü ortam bence öğrenme adına en
büyük kazanım. 92 farklı ülkeden gelen hocalarımızın
üniversitelerimize kattığı motivasyon ve dünya standartlarındaki bilgilerin yanında, mezun olurken, aldıkları eğitimin kendilerine kazandırdığı mesleki yeterlilikleri, yabancı dil eğitimiyle birlikte tüm dünyada
iş bulma imkanına sahip olduklarını da unutmamak
gerekir. Söylediğim gibi KKTC üniversitelerinde akreditasyon sorunu yoktur ve tüm mezunlarımız bu huzurlu, güvenli adada yaptıkları yükseköğrenim tahsilinin ardından ülkelerinde hiç sorun yaşamadan iş
hayatına adım atmaktadırlar. YÖK ile yaptığımız görüşmelerde de, KKTC yükseköğreniminin korunması
ve daha ileri noktaya taşınması konusunda mutabık
kalınmıştır.
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KİÜ ‘AYDINLIK UFUKLAR’A YOL ALDI
Kadın ve çocuk haklarının ihlal edildiği, şiddetin gittikçe arttığı günümüzde, ülkemizde
de azımsanmayacak oranda yükselişe geçen
kadın ve çocuk istismarına dikkat çekmek,
toplumsal bilinç oluşturmak, toplumun en
üst kademelerinden aşağıya doğru duyarlılık
oluşturmak adına Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından Merit Royal Premium Otelde bir panel
gerçekleştirildi.
21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen “Aydınlık
Ufuklar Paneli” Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde yer alan KİÜKAM (Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve ÇAEM’in
(Çocuk Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi) tarafından ortaklaşa olarak koordine edildi.
Panelde yapılan konuşmalarda kadın ve çocuk
haklarına, kadın ve çocuğa şiddet konularına
dikkat çekilerek, toplumsal duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel panelde yaptığı konuşmada, iki merkezin ilk aktivitesinin açılışı için güzel bir başlangıç olduğunun ve üniversitelerin
ilim dışına topluma katkı sağlaması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş da yaptığı konuşmada, ‘’Cinsiyet eşitliğinde kadınların daha çok
konuşacağı kadın ve çocuk haklarının öne çıkacağı gündeme olan çalışmalara öncülük etmeliyiz. Kadın, çocuk ve hayvanı mutlu olan
toplumlar mutludur.’’ dedi.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Fatma Özok konuşmasında; Türk destanlarında kadının güç, ilham kaynağı, saygın ve
ilahi varlıklar olduğunu, zaman içinde kadının
sosyal hayattan uzaklaştırıldığını, Cumhuriyet
Dönemi’nde kadının tekrar öne çıkmaya başladığını vurguladı.

“Adli yardım sistemini başlattık”
Panelin ana konuşmacısı, Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı açılış konuşmasında, kadın çalışmaları yapan biri olarak, yaptığı çalışmalara değindi. KAYAD olarak
yaptıkları çalışmalarla, poliste ev içi şiddet
birimleri, adli yardım sisteminin başlaması,
yerel yönetimlerin sığınma evleri yapması
gibi çok güzel oluşumları hayata geçirdiklerini
vurgulayan Akıncı, bunun güç ve motivasyon
verdiğini belirtti.
KKTC Milletvekili Dr. Sıla Usar’ın “İş Yaşamında
Sivil Toplum Örgütlerinde ve Mecliste Kadın”,
Avukat Boysan Boyra’nın “KKTC’de Hukukta ve
Yasal Uygulamalarda Kadın ve Çocuk” başlıklı
sunumlar yaptıkları panel, panelistlere ve Merit
Hoteller Grubu adına Halkla İlişkiler Müdürü Ebru
Denker’e plaket takdimi ile panel sona erdi.
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KKTC’NİN
KÜLTÜREL
MİRASI
AKTARILDI

KİÜ TURUNCU KAMPÜS
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), 2018-2019 Akademik Yılı Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bahar Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri gerçekleştirildi.
Oryantasyon günleri kapsamında düzenlenen şehir turu etkinliklerinde öğrencilere Girne ve Lefkoşa şehirleri tanıtıldı.
Farklı ülkelerden KİÜ’yü tercih eden öğrencilerin üniversiteyi
tanıması ve uyum sağlaması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen “Oryantasyon Günleri” adı altında organize edilen
Girne gezisinde KİÜ’lü öğrenciler, Bellapais Manastırı’nı, Girne Kalesi ve içerisinde yer alan Batık Gemi Müzesi’ni görme
fırsatını yakaladılar. Ayrıca Karaoğlanoğlu şehitliğini ziyareti
sırasında, orada hazır bulunan askerlerin sunumu eşliğinde
uluslararası öğrencilere farklı kültürel miraslar aktarıldı.
KİÜ Öğrencileri, Girne gezisi sırasında edindikleri tarihi bilgilerin ardından Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi, Ledra Palace
yaya sınır kapısı, Selimiye Camii ve Büyük Han’da keyifli vakit geçirerek, güneşli günün tadını çıkardılar.
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“DÜZENSİZ
GÖÇMENLER VE KKTC’’
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi
Müdürlüğü, “Düzensiz Göçmenler ve KKTC” başlığıyla konferans düzenledi.
Konferansa; İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Emekli Büyükelçi
Çavlan Süerdem, Doç. Dr. Nazım Beratlı, KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, KİÜ Mütevelli Heyet Üyesi
Fatma Özok, Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, Rektör
Yrd. Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç, dekanlar, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve konuya ilgi duyan konuklar katıldı.
Göçmenler tehdit olarak algılanıyor
Konferansta Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Balyemez “Düzensiz Göçmenler ve KKTC’’ konusunun ele alındığı konuşmasını gerçekleştirdi.
Konferansta ülkelerindeki çatışma ortamından kaçıp umuda yolculuk eden düzensiz göçmenleri tehdit olarak algılayan AB uygulamaları ile KKTC’nin düzensiz göçmen politikaları gündeme getirilerek çözüm önerileri sunuldu.
Türkiye ile protokol
KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yaptığı konuşmada; “Sonuç ve Öneriler” kısmında ifade edilen hususlara katıldığını, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile 7 Şubat 2019 tarihinde
konuyla ilgili olarak işbirliği protokolü imzalandıklarını vurguladı.
İnsan onuruna yakışır şartlar
Baybars, konuşmasında, ‘insanlık onurunun evrensel kurallar kapsamında bütün devletlerin önceliği olduğunu belirterek, KKTC sınırlarında tespit edilen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye gönderileceğini ve insan onuruna yakışır
şartlarda yaşamlarına devam etmelerinin hedeflendiğini’
vurguladı.
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KİÜ-KAM’DAN “UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE” KONFERANSI
KİÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KİÜKAM) organizasyonu ile konuşmacının
KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyon
(UMK) Başkanı Araştırmacı ve Gazeteci Hasan Karaokçu’nun yer aldığı bir konferans düzenlendi. 19 Mayıs
kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan bu konferans,
KİÜ Konferans Salonu’nda icra edildi.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız
konuşmasında, Atatürk ve Türk gençliğinin bir bütün
olması gerektiğini ve dünden bugüne gelen bir çalışma
içinde uyuşturmadan, uyuşturulmadan bir bütün olarak Atatürk gençliğinin ortaya çıkarılması gerektiğini
vurguladı.

“Gençlerde Madde Bağımlılığı Belirtileri, Zararları, Baş
Etme Yolları ve Önleme” başlıklı konferans, “Unutma
Sen Değerlisin. Kendin İçin Maddeye Hayır De” sloganıyla düzenlendi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle ilgili
KİÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden yapılan açıklamada Atatürk’ün Türk gençliğinin ruh, beden ve zihinsel bütünlüğüyle sağlıklı gelişimine büyük önem verdiği dikkat çekildi.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyon
(UMK) Başkanı Araştırmacı ve Gazeteci Hasan Karaokçu da, Başbakanlık uyuşturucu ile mücadele komisyonu, komisyonun görev ve yetkileri, UMK yasa çalışmaları komitesi faaliyetleri bilimsel çalışma ve eğitim
komitesi çalışmaları, Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme Projesi ve birçok farklı proje ve eğitime destek
verdiklerini hakkında detaylı bilgilere yer verdi.
“Madde kullanımı İlkokul seviyesine kadar indi”
Karaokçu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemlerde
ülkemizde bağımlılık özellikle gençlik açısından kaygı
verici çok büyük bir risk taşımaktadır. KKTC‘de UMK
olarak yapılan bilimsel araştırmalar sonuçlarına göre
madde kullananların İlkokul seviyesine kadar indiğini
göstermektedir. Mirasımızı devredeceğimiz gençliğimize hep birlikte sahip çıkıp aydınlık günler ve çağdaş
bir toplum olabilmenin gereğini yapabilmek için el ele
omuz omuza özveri ile çalışmalıyız.’’

Konferansın açılış konuşmasını KİÜ-KAM Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Asuman Bolkan gerçekleştirdi.
Bolkan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ulu
önder Atatürk’ün, Cumhuriyeti emanet ettiği, her
zaman güvendiği, inandığı ve önem verdiği gençlik
her zaman önemli toplumsal bir güç olmuştur. Türk
gençliğinin bu emaneti gururla taşıyabilmesi, çağdaş
zihniyetle yetişecek kuşakların ortak amaçlar ve sorumluluklar etrafında birleştirilmesi ile bugünkü ve
yarınki sorunlarımızın çözümünde mümkün olabilecek
ve büyük yarar sağlayacaktır. Ulu önder Atatürk Türk
Cumhuriyetini yaşatacak Türk gençliğinin bu devrede
sağlıklı, düşünebilen ve sorgulayan ruh, beden ve zihin
bütünlüğü ile birlik bilinci içerisinde mesleklerinde de
iyi yetişmelerini ısrarla istemiştir.’’
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KİÜ VE KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI ARASINDA
ÖNEMLİ PROTOKOL

Kıbrıs İlim Üniversitesi ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan “İngilizce Eğitim” protokolü kapsamında, 96 saatlik eğitimlerini başarı ile tamamlayan muvazzaf personele sertifikaları takdim edildi.
KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, Hukuk
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Turanlı,
Gelişim Merkezleri Direktörü Öğr. Gör. Tugay Yazgan ve
Öğr. Görevlisi Merve Saner sertifikaların verilmesinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan’ı makamında ziyaret etti.
KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş; eğitimde
emeği geçen tüm akademisyenlere ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerine teşekkür ederek, yapılan bu
protokolün, Kıbrıs İlim Üniversitesinin eğitim anlayışının
bir parçası olduğunu vurguladı. Arslanbaş ayrıca KKTC
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile devamı gelecek olan
olası işbirlikleri için ihtiyaçların tespiti, araştırma ve eğitim önerileri geliştirmek için kurum olarak üzerine düşeni
yapacaklarını belirtti.
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“HERKESİN BİR
KİTABI
VARDIR’’
Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından Kütüphaneciler Haftası kapsamında Kitap Bağış Kampanyası düzenledi. Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ve KİÜ Bilgi Merkezi iş birliği 55. Kütüphane Haftasında düzenlenen kampanya çerçevesinde ‘’Herkesin Bir Kitabı Vardır’’ sloganı adı altında çalışmalar başlatıldı.
Girne Barış Parkı’nda bulunan çarşamba pazarındaki stant, 20 Mart - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında,
her çarşamba günü faaliyet gösterdi. Bu süreç içerisinde bağışlar toplanırken, bağışlar ihtiyaç duyan
halk ve okul kütüphaneleri ile paylaşıldı.
Yoğun ilgi gören Kitap Bağış Kampanyası çerçevesinde vatandaşlar kitap bağış kampanyasına davet
edildi.
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KKTC’DE BİR İLK:
ÇOCUKLARA ÖZEL ÜNİVERSİTE
• KKTC’de bir ilk… Kıbrıs İlim Üniversitesi akademinin gücünü şimdi de çocuklar için kullanmaya hazır. KKTC’de ilk kez bir Çocuk Üniversitesi hayata geçti…
Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde oluşturulan, Çocuk Üniversitesi, 4 - 18 yaş aralığındaki
çocukların üniversite çatısı altında, üniversite ile etkileşim kurarak çağın gerektirdiği becerileri kazanmaları hedefi ile yola çıkan yep
yeni bir yapılanma olarak nitelendirildi.
Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde hayata geçecek olan Çocuk Üniversitesi, 4 yaşından başlayarak, 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençlere, yaşlarına ve düzeylerine göre oluşturulan
atölye çalışmalarıyla, laboratuar deneyleriyle,
bilim öğrenimine yönelik drama uygulamaları ve diğer çalışmalarla, deneyerek, eğlenerek, doğru ve yanlışı görerek düşünce ve ürün
üretimi sağlamalarını, öğrendikleri teorik bilgileri, projelerle pratiğe dönüştürerek, çözüm
odaklı düşünme yeteneklerini geliştirmelerini
hedefliyor.
Çocuk Üniversitesi’nde yer alan atölye çalışmaları; Fen-teknoloji, bilişim sistemleri, sanat,
drama, matematik, robotik teknoloji ve düşünce, web tasarımı gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaları kapsıyor.
Çocuk Üniversitesi ile ayrıca; bilimsel düşünce yöntemlerini çocuklar için ulaşılabilir hale
getirmek, çocukların bilimi - bilimsel konuları
keşfetmelerini ve sanatın özgün üretme potansiyelini kavramalarını sağlamak, çocukları araştırmaya, yaratıcı ve yenilikçi düşünce
üretmeye teşvik etmek ve yeni nesil bilim insanı profili oluşturmak, çocuklara yaşayarak,
uygulayarak ve eğlenerek bilimsel ve eleştirel
düşünme, yaratıcı olma, soru sorma, merak
duyma ve sorun çözme gibi becerileri kazandırmak gibi toplumsal ölçekli ve geleceğe dönük hedefleri de kapsıyor.
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KİÜ KARIYER GÜNLERI
Kıbrıs İlim Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin
koordinasyonuyla “Kariyer Günleri” etkinliği gerçekleştirildi. “Kariyer Günleri” etkinliğine Türkiye’den ve adadan birçok firmadan yöneticiler, CEO’lar, genel müdürler ve
öğrenciler katılım sağladı. ‘’Kariyer Günleri’’
etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman
Arslanbaş, ‘’Kariyer Günleri’’ etkinliğinin
KİÜ’da ilk kez düzenlendiğini belirtti.
KİÜ öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve vicdani duruş bakımından gösterdikleri performansa övgüler yağdıran Arslanbaş şöyle
konuştu: “Şunu çok içten söyleyebilirim ki;
Kıbrıs sele uğradı, KİÜ öğrencilerine öyle
bir görev vermemesine rağmen, öğrenciler yardımlaşma duygularının son derece
geliştiğini gösteren bir davranış sergilediler ve selde zarar görmüş yaşlıları ziyaret
ederek beyaz eşya yardımında bulundular,
kitap kampanyası, kıyafet bağış kampanyası gerçekleştirdiler. Palyaço kıyafeti giyip
huzurevi ziyareti yaptılar, yurtdışı fuarlarına
katılıyorlar. Üniversitemiz bütün misyonunu öğrencilerin üzerine kurmuştur. Kariyer
Günleri etkinliğiyle sektörlerinin önde gelenlerini dinlemelerinin mesleklerine çok
büyük katkısı olacaktır. Buranın hamurunu
en güçlü ve tok yapan birlik ve beraberliktir.”
‘’Kariyer Günleri’’ etkinliğinin ikinci konuşmacısı olan Basel Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Burak Başel ‘’Kariyerde Başarı ve
Girişimcilik’’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Şu ana kadar Türkiye, Malta, Hollanda
ve İngiltere gibi ülkelerde hayata geçirdiği
projelerin içeriğine değinen Başel, “Girişimcilik adı altında söylenebilecek en önemli
söz doğru ekibi kurmak ve paylaşımcı olabilmektir’’ dedi.
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ÖĞRENCILERIN
BAŞARILARI
ÖDÜLLENDIRILDI
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) başarılı öğrencilerini 17-20 ve 24-27 Nisan 2018 tarihlerinde uygulamalı eğitim için İstanbul
Uluslararası Eğitim Kampı’na göndererek
ödüllendirdi. “Her Başarı Ödülü Hak eder”
düşüncesiyle düzenlenen kampta öğrencilerin Motivasyon ve Başarı ödülü alarak
gelişimlerine katkı sağlamanın amaçlandığı
bildirildi.
Fakültelerarası bölümler ve sınıflarda genel
not ortalamaları en yüksek olan, derslere
devamlılıkları, kulüp ve okul etkinliklerinde
katılımları, okullarına karşı aidiyet duygusu
yüksek olması kategorilerinde değerlendirme yapılarak belirlenen 20 öğrenci, Kıbrıs
İlim Üniversitesi tarafından Ada’da bir ilk
olarak başlatılan “Başarı Programı” çerçevesinde İstanbul Teknoloji ve İnovasyon

Kampı’na götürülmeye hak kazandılar.
Uygulamalı eğitim programları İstanbul’da Teknoloji ve
İnovasyon Kampı’na katılan öğrenciler alanlarında ve
bölümlerinde Uluslararası Eğitim Kurumları’nda, uygulamalı eğitim programları çerçevesinde yüksek teknolojinin fırsatlarından yararlanarak eğitim alma ve yerinde uygulama şansına sahip oldular.
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BIL KOLEJLERI YÖNETICILERINDEN
KİÜ’YE ZIYARET
Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni ziyaret eden Bil Kolejleri
yöneticileri, Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş’la görüştü. Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel’in
üniversiteyi tanıtıcı genel sunumuyla devam eden
ziyarette, Öğrenci Konsey Başkanı Feyza Öztürk
“Benim Üniversitem’’ başlığı altında sunum yaptı.
Ziyaret programı Lisansüstü Eğitim ve Araştırma
Enstitü Müdürü ve KİÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Tokay
Gedikoğlu “Eğiticilerin Eğitimi’’ konferansının ardından Girne-Lefkoşa gezisi ile son buldu.
Heyecanlı ve dinamik
Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, yeni
nesil üniversite konseptinin genç, heyecanlı ve dinamik, öğrenciyi merkeze koyan bir anlayış ile oluşturduklarına dikkat çekti.
“Yükseköğretimin geldiği noktayı iyi anlamak için
siz eğitimcilere bazı tüyolar vermek istiyorum” diye
konuşan Arslanbaş ‘Sektör nereye gidiyor, öğrenci
ne istiyor, yeni nesil öğrencinin beklentileri neler’
gibi soruların karşılığını vermekteyiz’’ diyerek yeni
kuşağın beklentilerine uygun bir üniversite modeli
ve bir eğitim modeli oluşturmak gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel de yaptığı konuşmada, Bil Kolejleri yöneticilerine yönelik konuşmasına
programlar, akademisyenler, öğrenciler ve öğrencilere sağlanan olanaklar ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
Kurum içi düzenlenen akademik yayınlar, akademik
toplantılar, bilimsel araştırma projelerine dikkat çe-

ken Göksel, üniversiteye ve dolayısıyla eğitim
sektörüne olan olumlu katkılara dikkat çekti.
RPD son sınıf öğrencisi ve Öğrenci Konsey Başkanı Feyza Öztürk “Benim Üniversitem” adlı sunumunda, öğrencilerin üniversitenin, akademik
ve idari birimlerinin kapısını rahatlıkla çalarak
çözüm yolu bulabildiklerini, sosyal etkinlikler ve
öğrenci kulüpleri aracılığıyla birçok kültürü bir
arada yaşayarak tüm etkinlik ve kültürel faaliyetlerde yer aldıklarını vurguladı.
Yeniliğe açık olmak
Etkinliğin ikinci günü Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitü Müdürü ve KİÜ Rektör Yrd. Prof.
Dr. Tokay Gedikoğlu “Eğiticilerin Eğitimi’’ başlığı altında konferans gerçekleştirdi. Gedikoğlu,
“Değişimin önünde olmak, bilgi üretiminde öncü
olmak, yaratıcı ve rekabetçi üstünlükler elde etmek, var olanları da korumak gerekmektedir’’ diyerek değişimle birlikte değişebilmenin, bilgiye
ve yeniliğe açık olmayı gerektirdiğini ifade etti.
Uygulamalı alanlarda çalışanlar
Uygulamalı alanlarda çalışanlar kendi uzmanlık
alanlarında her iki yılda bir, temel alanlarda çalışanlar ise her dört yılda bir kendilerini adeta yeniden yaratmak zorunda olduklarını vurgulayan
Gedikoğlu, “Çağdaş örgütlerde her çalışan hem
sürekli öğrenen hem de sürekli öğreten konumundadır” ifadesini kullandı.
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KİÜ’DE
“KADININ İNSAN HAKLARI”
KONUŞULDU
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Öğretim
görevlisi Dr. Çiğdem Dürüst, 12 Mart
2018 tarihinde “Kadının İnsan Hakları” konulu bir konferans düzenledi.
Dr. Çiğdem Dürüst,
“Kıbrıs’ta Kadın ve Erkek eşit değil”
başlıklı sunumunda Kıbrıs toplumunda kadınların erkeklerle eşit olduğu
görüşünün aksine, yanlış bilgilerin olduğuna değindi.
Kadın Hakları ile ilgili çalışmalar yapan Dürüst, hem kadınların hem de
erkeklerin hakları ile ilgili dolayısıyla,
insan haklarından bahsedilmesi gerektiği noktasına dikkat çekti.
Dürüst, Kıbrıs Türk Toplumu’nda ve
birçok ülkede geçerli olan cinsiyet
eşitsizliği sorunu olmamakla birlikte
1998 yılından beri kadın dayanışması ve hareketinin içinde olan birisi
olarak aile yasası, miras yasası, toplumsal ayrımcılıkların meclisteki yasaların, komisyonların ve komitelerin
kurulması ile ilgili, cinsel yönelimlerin
ayrımcılıkların ortadan kaldırılması ve
o insanların şiddete ve yasaların yarattığı ayrımcılığa maruz kalmamak
için ne kadar çok mücadele verildiğini
bire bir yaşadığını belirtti.
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KİÜ’NÜN YARDIMSEVER GENÇLERİ
YARDIMA KOŞTU
Kıbrıs Ahbap kurumu aracılığı ile sel felaketinden etkilenen yeni evli ve iki aylık bebeğe sahip olan ailenin evine bir ziyaret düzenlendi. Anlamlı ziyarette; Kıbrıs İlim Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulüp
Başkanı Canan Aydemir, Psikoloji Kulüp Başkanı Kübra Tepe, Öğrenci Konseyi üyesi Efe Bakioğlu ve
Hukuk Kulübü üyesi Ahmet Tayyip Yıldırım, KİÜ Ailesi adına selden etkilenen aileye, hem maddi hem
de manevi destek sağladılar.
Yapılan ziyarette; ailenin sel felaketi sonucunda evlerindeki çoğu eşyanın büyük hasar nedeniyle kullanılamaz duruma geldiği saptandı. KİÜ Toplum Gönüllüleri Kulüp Başkanı Canan Aydemir, ‘’KİÜ Ailesi
adına, sel felaketi sonucunda zarar gören aileye maddi destek sağlayarak, onlara az da olsa umut vermek istedik’’ dedi.
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HUKUK ÖĞRENCİLERİ İÇİN
AKADEMİK KARİYER YOLCULUĞU
Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne (KİÜ) davetli konuşmacı olarak gelen Köln Üniversitesi öğretim üyesi ve Arslanbaş Hukuk Bürosu’nda
Avukat olarak görev yapan Halim Arslanbaş
hukuk öğrencilerine yönelik bir konferans
gerçekleştirdi.
Kendi özgeçmişine değinen Arslanbaş, ‘’No
pain, no gain- Acı yoksa kazanç da yok’’ parolası ile uykusuz geceler neticesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni zorluklarla kazandığını belirterek, emek vermeden
başarıya ulaşmanın mümkün olmadığına
vurgu yaptı. Şu anda Köln Üniversitesi ile
Hagen Üniversitesinde paralel olarak çalışmalarına devam ederken, aynı üniversitenin
“Motivasyon” biriminde “Motivatör” olarak
görev yaptığını, Alman olmayan öğrencilerin üniversitedeki sayısını arttırmak ve
Hukuk Fakültesindeki başarılarına destek
olmak amacıyla, motivasyon kadrosunda
Motivasyon Eğitmeni olarak devam etmekte
olduğunu kaydeden Arslanbaş öğrencilere,
hukuk eğitimi alan ünlü isimlerden örnekler
verdi: ‘’Üniversite imtihanlarında, paragraf
sorularında, mutlaka Fransız yazar Montaigne’nin, Montesquieu’nun denemelerini okumuşsunuzdur.
Bunlar ve Fransa’nın meşhur edebiyatçısı
Honoré de Balzac, Tolstoy ve Çiçero gibi
birçok ünlü isim Hukuk Fakültesi mezunudur. Hindistan denilince akla gelen Mahatma
Gandi, Güney Afrika’nın ilk siyah lideri Nelson Mandela, daha evvelki dönemde Amerika’ya başkanlık yapan ilk Afrika kökenli
Amerikan başkanı Barack Obama ve eşi
Michelle Obama gibi ünlü isimler de Hukuk
Fakültesi mezunudur.”
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İş Güvenliği KİÜ’de tartışıldı
Kıbrıs İlim Üniversitesi ile KKTC İSG Derneği’nin birlikte düzenlediği “KKTC’de
İSG’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları”
Sempozyumu öğrencilerden ve sektör
temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.
Programın akışında; KKTC İSG Mevzuatı;
İSG Bilinci ve Kültürü; Yüksekte Çalışma;
Turizme ve Konaklama Tesislerinde ISG;
Yüksek Öğrenimde ISG; Ağır Sanayide ISG
konuları uzmanlar tarafından ele alındı.
Sempozyum, İSG Derneği Başkanı Güvenç
Yüksel’in açılış konuşmasının ardından;
KİÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ata Atun “KKTC’de İSG’nin Tarihsel Gelişimi” ile ilgili sunumu ile başladı.
Emir Taşçıoğlu “KKTC’deki İSG Mevzuatı”
başlıklı sunumunda önleyici uygulamaların önemine dikkat çekti.
Uğur Ergün “İSG Bilinci ve Kültürü” isimli sunumunda proaktif davranmanın İSG uygulamalarındaki
önemini vurguladı.
Tunç Adanır KKTC’de en çok ölümlü iş kazasının yaşandığı “Yüksekte Çalışma” konulu sunumu ile inşaat
alanındaki gelişmelerden ve kazalara karşı alınmayan basit tedbirlerin ağır sonuçlarından bahsetti.
Turizm ve Konaklama Tesislerinde İSG uygulamaları alanında uzman olan Umut Kurşun ise çok göz
önünde olmasa da düşme, bıçak kesisi, haşlanma gibi nedenlerle çok fazla iş kazası yaşandığını belirtti.
Halil Erdim “Patlayıcı Ortamlarda İSG’ konulu sunumunda; talaş, domates gibi atık ve sebze-meyvelerin
bile uygun ortamlar oluştuğunda parlayıcı, patlayıcı özellik kazanabildiğini söyledi.
Tezel Baykent ‘Yüksek Öğrenimde İSG’ başlıklı sunumunda üniversite kampus ve binalarının nasıl daha
güvenli yerler olabileceğini örnekleri ile anlattı. Sempozyumun son sunumunda Mustafa Sarıgül; KKTC’de ağır sanayi alanları olan tersane, taşocağı gibi işletmelerde uygulanan İSG kuralları ile ilgili bilgiler
verdi.
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Kıbrıs tarihi “Gelinciğin Gözyaşları” yla
anlatıldı
Kıbrıs’ta Çiğnenen İnsan Hakları Konferansı
kapsamında gösterilen ‘’Gelinciğin
Gözyaşları’’ belgeseli duygulu anlar yaşattı
Kıbrıs İlim Üniversitesi okutmanlarından Dr. Yurdagül Atun öncülüğünde gerçekleştirilen ‘’Kıbrıs’ta
Çiğnenen İnsan Hakları’’ konulu söyleşi icra edildi.
‘’Kıbrıs’ta Çiğnenen İnsan Hakları’’ konulu söyleşinin
açılış konuşmasını Dr. Yurdagül Atun gerçekleştirdi.
Üniversite eğitimleri için KKTC’yi seçen öğrencilerin
bu ülkenin tarihini de bilmeleri gerektiğine dikkat
çeken Dr. Atun, “İnsan Hakları ve Demokrasi” dersi
verirken, Kıbrıs’ta yaşanan insan hakları ihlallerine
değinmemenin büyük eksiklik olacağını kaydetti.
Atun, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acıların bir kısmını
anlatan bir belgesel gösterimi gerçekleştirileceğini
belirterek sözü, “Gelinciğin Gözyaşları” belgeselinin yapımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’e
bıraktı.
Akdeniz Karpaz Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü
ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir,
yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı ‘’Gelinciğin Gözyaşları’’ belgeselinin gösterimi ve ‘’Kıbrıs’ta
Çiğnenen İnsan Hakları’’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Özdemir’in, 1974 yılında Atlılar, Muratağa, Sandallar
ilkokulunda okuyan öğrencilerin son kullandıkları
defterler ve sınıf öğretmenlerinin en son aldığı yoklama defterini de söyleşiyi takip edenlerle paylaşması duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.
Ayrıca katledilen öğrencilerin son sınıf öğretmeni
Aysel Soykara ve Hüseyin Güler isimli öğretmenler,
öğrencileri ve yaşananları sahnede anlattı. Şehit yakını Ahmet Aşır ise yaşanan sürecin ne kadar acı
olduğunu ve aradan yıllar geçmesine rağmen hala
acılarının taze olduğunu belirtti.
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Akademik Kariyerde

KİÜ Damgası

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Lisansüstü Eğitim ve
Araştırma Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
bünyesine yeni bir program daha eklendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2019 2020 Akademik yılı itibariyle ile öğrenci kabulüne
başlıyor.

”

KİÜ Lisansüsü Eğitim ve Araştırma Enstitü Müdürü ve Rektör Yrd. Prof. Dr. Tokay
Gedikoğlu, programın eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğunu belirterek; derslerin, dinamik ve her biri alanında deneyimli, seçkin öğretim üyelerinden oluşan
bir kadro tarafından verileceğini kaydetti. KİÜ’nün alanında uzman kadrosu ile
eğitim verileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gedikoğlu, eğitimin eğitim bilimleri ve
ilgili birimler ile entegre edilmiş olarak öğrenci merkezli bir biçimde yürütüleceğini de açıkladı.
Eğitim Liderliği, Eğitim Planlaması, Araştırma Yöntemleri ve Eğitim Denetimi
gibi derslerin ağırlıklı olarak verileceği Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program’ından uzmanlık belgesini alarak mezun olacak öğrenciler, bu alanda mesleklerini icra edebilecekleri gibi akademik yaşamlarına da devam edebilecekler.
Erken Kayıt Avanjatlarından Yararlanın
İletişim : info@csu.edu.tr

”
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KİÜ’YE TUNUS VE LÜBNAN’DA
BÜYÜK İLGİ
Türkiye Maarif Vakfının Tunus ve Lübnan’da gerçekleştirdiği eğitim fuarlarına Türkiye’den birçok üniversite ile birlikte KKTC’den de Kıbrıs İlim Üniversitesi katıldı. Tunus ve Lübnanlı öğrencilerin, büyük ilgi
gösterdiği fuarda Kıbrıs İlim Üniversitesi de büyük ilgi gördü.
Başkent Tunus’ta Kültür Şehri Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına, Büyükelçi Ömer
Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Torpil ve Hasan Yavuz ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Emin Devrim
Fidan katıldı.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Emin Devrim Fidan yaptığı açıklamada “KKTC’nin
bir yükseköğretim adası olma kimliğiyle hem Tunus hem de Lübnan’da büyük ilgi görüyoruz” dedi.
Fidan, “Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda dünyanın her yerinden nitelikli öğrenci teminine önem veriyoruz. Hem Tunus’ta hem de Lübnan’da yüzlerce öğrenci KİÜ
standımıza uğrayarak bilgi aldı. Bundan memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı.
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KİÜ’NÜN MALEZYA ATAĞI
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), dünya üniversiteleriyle Uluslararası iş birliklerine bir yenisini
daha ekledi. KİÜ son olarak Universiti Satins
Malaysia (USM) ile işbirliği protokolü imzaladı.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Uluslararası Akademik
ilişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Akeem Oladipo,
USM’de İş Birliği Direktör Yardımcısı Dr. Syaheerah Lutfi ile anlaşma metni için görüşmelerde
bulundu.
İmzalanan protokol; iki üniversite arasında eğitim ve araştırma alanlarında öğrenci değişimleri, kısa süreli programlar, araştırma projeleri ve akademik yayınlarda işbirliği, akademik
yayınlar ile bilimsel bulguların paylaşılmasını

içeriyor. Protokol ile iki kurum arasında, ortak ilgi
alanlarının tespiti ve ilgili bölümlerde akademik personelin işbirliği halinde araştırma ve eğitim önerileri
geliştirebilmeleri için iki kurumun da üzerine düşeni
yapacağı belirtilerek, birleştirilmiş lisans programları geliştirilmesi de hedefleniyor.
Protokol, KİÜ ve USM’ye özel ilgi alanları, öğrencilerin stajlarını ve ortak akademik araştırmalarını geliştirmek; toplum hizmeti kapasitesi; mühendisliğin
pratik uygulaması; finansal ölçümler; bilgi merkezi
ve sağlık hizmetleri gibi konu başlıklarını kapsıyor.
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KİÜ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLIĞİ
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Kıbrıs İlim
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından bir konferans organize düzenlendi.
Konferansta açılış konuşmasını yapan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gökçakan geleceğin öğretmen adaylarına nasihatlarda bulundu.
Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
öğretmenlik mesleğinin ne kadar değerli olduğunu
ilk öğreten kişi olduğuna değinen Gökçakan, ‘’Milletvekillerinin maaşlarını belirleyeceğiz, ne kadar
olsun Paşam?’’ sorusuna ‘’Öğretmen maaşlarını
geçmesin’’ cevabı vererek Atatürk’ün öğretmenlik
mesleğine verdiği değeri hatırlattığına dikkat çekti.
KİÜ Rektörü Ahmet Bülend Göksel konuşmasında,
doğru ve yanlışı ilk öğreten kişilerin öğretmenler
olduğu kaydederek, özellikle ilk öğretmenlerin ebeveynler kadar önemli olduğunun önemine vurgu
yaptı.

KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş
da, eğitimci bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, ‘’Tüm öğretmenlerimin önünde saygıyla
eğiliyorum’’ dedi. Eğitimin yazılmamış kurallarının olduğunu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Sınıfta cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir’’ sözlerini anımsattı.
Türkçe Öğretmenliği bölümü 1. Sınıf öğrencisi
Merve Sena Karaman ’Dünya’nın Bütün Çiçekleri’ adlı şiiri okurken katılımcılar duygulu anlar
yaşadı.
KİÜ Rektör Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim ve
Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu ise konuşmasında ‘’Öğretmenlik Mesleği ve Çağdaş Toplumda Öğretmenin Rolü’’ne
değindi.
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ULUSLARARASI EĞİTİM
BİLİMLERİ FORUMU
Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, T.C Milli Eğitim Bakan Yrd. Mustafa Safran, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Milli Eğitim Bakan
Müsteşarı Mehmet Burhan, Bakan Danışmanları,
EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, İl
Milli Eğitim Müdürü, Daire Müdürleri, akademisyenler, öğretim görevlileri, öğretmenler ve birçok farklı
camiadan misafirlerin katılımı ile yoğun ilgi gördü.
Eğitim Yöneticileri Uzmanları Derneği ve Teknik
Öğretmenler Derneği iş birliği ile Kıbrıs İlim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen forum, KKTC Milli
eğitim Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği desteği ile oturumun ilk günü, Oturum 1 - Oturum 6
şeklinde gerçekleştirildi.
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ri Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birime aktararak
bir vizyon olmaya çalıştıklarını ve bu çalışmalarını Uluslararası Avrasya Eğitimciler Federasyonu
desteği ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Kongre
Eş Başkanı Dr. Adem Çilek ile ne şekilde tanıştıklarını ve birlikte aynı çalışmaları sürdürdükleri
için aralarında gönül bağı oluştuğunu vurguladı.
ARSLAN; ‘’Çalışma yaşamına ne kadar katkı sağlarsak, eğitime ne kadar fayda sağlarsak ve ne
kadar vizyon açarsak o kadar gelişebiliriz.’’ Eğitimin bir ülkenin yegane kalkınma süreci olduğuna
ve iyi yapıldığı sürece de kötü yapıldığı sürece
de uzun vadede faydalarını ve zararlarını görebileceğimize değinerek sözlerine son verdi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen
Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu’nda Bilim Kurulu üyelerinden KİÜ adına katılan birçok öğretim
üyesi bulunmaktadır. KİÜ Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma ÖZMEN, KİÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU, KİÜ
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN
ve KİÜ Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba YAVAŞ gibi
isimler yer almaktadır.
ARSLAN: ‘’Eğiticilerin Eğitimini Ön Planda Bulundurduk’’

ARSLANBAŞ: ‘’Eğitim Modeli Fikri Ürüne Dönüştüren Bir Yapıdır’’

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KKTC Merkez Kaymakamı ve TÖDER Başkanı Ahmet ARSLAN, Kıbrıs
İlim Üniversitesi ve EYUDER’in tanıtımını görünce
TÖDER olarak içlerinde bir eksiklik hissettiklerini
ve en kısa zamanda kendilerinin de Teknik Öğretmenler Derneği’nin tanıtımını yapmak istediklerini
belirtti. Eğitime gönül verenler ile yola çıktıklarını
ve temel hedef olarak Teknik Öğretmenler Derneği
isminden de anlaşılacağı üzere; ülkemizde 12 tane
meslek okulunun, meslek öğretmeninin buluşma
noktası olarak kurulmuş bir dernek olduğuna değindi. Hedef olarak eğiticilerin eğitimini ön planda
bulundurduklarını, öğretmenlerin gelişen teknolojiye karşı yenilmemeleri ve sürekli kendilerini yenilemeleri için ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim
Birimine yol çizip, onlardan önde olmak adına hep
mücadele ettiklerini belirtti. Edindikleri tüm bilgile-

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Selman Arslanbaş, KİÜ ev sahipliğinde, EYUDER
ve TÖDER iş birliği ile gerçekleşen Uluslararası
Eğitim Bilimleri Forumu’nda konuşmasına başlarken ‘’Bir eğitim adası yapmak için canla başla
çalıştığımız KKTC’nin en güzel şehirlerinden birinde, en genç üniversitelerinden birinin temsilcisi olarak burada sizleri ağırlayıp, adamızı da bu
vizyona hizmet etmesi açısından değerli katkılarınızı sunacağınızdan hiç şüphem yok. Genç bir
eğitimci olarak şunu söyleyebilirim ki; biz bütün
konseptimizi, Türkiye’nin yakın zamanda 2023
vizyon belgesi ile desteklediği yeni nesil eğitim,
yeni nesil öğrenci, yeni nesil öğretmen konsepti
ile şekillendiren bir üniversiteyiz. Geleceği şekillendirecek olan insanı onu sahip olduğu bilgi, yetenek ve donanımla var olacağını, toplumların da
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bu yönde insan kaynağı yaratmak için eğitimi,
eğitim kurumlarını ve eğitimcileri şekillendirmesi gerektiğini düşünüyorum.’’ Yaklaşık 20 yıldır
eğitim sektöründe olduğunu, dünyada birçok,
Türkiye’de de bakanlıklarımıza kuruluşundan
beri uluslararası öğrenci temininde danışmanlık yaptığını, dünyaca bu anlamdaki örgütlerde
de yönetim kurulu üyeliği olduğunu belirterek,
bu katma değeri bir örnek ile vurguladı. Arslanbaş: ‘’4,5 milyon dolarlık eğitim geliri ile Yeni
Zelanda’nın şuan 5 milyon nüfusu bulunmaktadır. İstanbul’un ihracat geliri bir şehir olarak nüfusla baktığımız zaman 6 miyar dolardır. Yeni
Zelanda da bir eğitim adası olmasına rağmen;
eğitim, tarım, hayvancılık ve turizmden sonra
bir devlet geliri olarak devlet politikası kapsamında desteklenmektedir.’’ OICD’nin iki soruya
cevap aramakta olduğuna; birincisi öğrencilerin geleceklerini şekillendirmeleri için hangi
bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyacın olduğunu belirtti. 2000 yılının başında Güney Afrika’dan Amerika’ya üniversite eğitimini tamamlamak için bir uluslararası öğrencinin geldiğini
ve eğitim modelinin fikri ürüne dönüştüren bir
yapı olduğunu vurgulayarak; bu öğrencinin de
Amerikan ekonomisine katkı sağlamak üzere
üç önemli faktörün geleceği şekillendireceğini ifade etti. Bunların yenilebilir enerji, uzay ve
internet olduğuna dikkat çekti. Bir devlet, bir
uluslararası öğrencinin bu bakış açısına araçları
ayağına sererek, destek olarak katkı sağladığını ve bu öğrenci şuan Amerikan ekonomisine
tam 60 milyar dolarlık katkı sağladığını ve bu
uluslararası öğrencinin adının Elon Musk olduğunu belirtti. Bu kişinin Tesla’nın, SpaceX’in ve
PayPal’ın kurucusu olduğuna değindi. Dünya
güçleri ve dünya devleri ile yarışmak için aynı
yöntemleri, alışılagelmiş methodları deneyerek
bir yere ulaşılamayacağının en güzel kanıtının
dijital çağın çocukları Z Kuşağı olduğunu vurguladı. ‘’İyi bir eğitim toplumların geleceklerine
yapacakları en iyi yatırımdır.’’ diyerek sözlerine
son verdi.
DR. ÇİLEK: ‘’Kıbrıs’ta Yaşanan Eğitim Sorunların Başında Kültürel Sorunlar Gelmektedir.’’
TC. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Adem ÇİLEK, Uluslararası Eğitim Forum’u eğitimde yeni
yaklaşımları benimseyen bizler için bir klavuz
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niteliğinde olacaktır. Yakın zamana kadar eğitimi
teorik olarak ele aldığında, seçim dönemlerinde siyasetçilerin anahatları ile kullandığı eğitimi yapboz
tahtası olmaktan çıkaracağız ile ilgili bir temenninin
olduğundan bahsederek, bu durumun verimliliği
açısından doğası haline gelmesine sebep olduğuna
değindi. ‘’Eğitim ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda,
ülkenin sosyolojik, kültürel yapısının devamlılığını
sağlamak için iş gücü piyasası için ve doğru bir altyapı yaratmak için orta ve uzun vadeli hedeflerle
kalıcı, değişmez kalıplar etrafında şekillenmelidir.’’
Kuşak farkına ve anlayış farkının var olduğuna ve
kuşakların kendi aralarında farklı değer yargıları olduğuna değindi. Kıbrıs’ta yaşanan eğitim sorunların
başında kültürel sorunların geldiğini ve ilk değişmemiz gereken şeyin eğitimin devlet politikası olması
konusunda bir kararlılık ve tespit yaptıklarını, bu
konu ile ilgili de stratejik bir çalışma başlattıklarını vurguladı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Müsteşarı Mehmet BURHAN, EYUDER’in ulusal ve
uluslararası çalışmalar yaptığını ve sorunları dile getiren değil, çözüm önerileri sunan bir dernek olduğunu ve tüm zorluklara, farklı bakış açılarına belki
de engellemelere rağmen bir sivil toplumcunun nasıl olacağını belirten, uygulamacıları ve teorisyenleri
biraraya getiren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu
vurguladı. Ayrıca bu kuruluşun, 10 yıl içinde neler
yaptığına değindi.
Prof. Dr. SAFRAN: ‘’Değiştirenler’’ , ‘’Değişenler’’
ve ‘’Umutsuzlar’’
TC. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa
SAFRAN, Son 20 yılda herkesin arkasına saklanarak
yaptığı sihirli bir kavramın yani değişim kavramının
var olduğuna değindi. Bu değişim kavramının bütün makalelerin, bütün ilmi yazıların, kitapların başlığı olduğuna ve gerçekten birşeylerin değişmesinin
gerekliliğine ve değişime bakıldığı zaman ‘’Değiştirenler’’ , ‘’Değişenler’’ ve ‘’Umutsuzlar’’ olmaküzere
üç kavramın ortaya çıktığını vurguladı. Önemli olan
bu üç katogoride nerede yer aldığımızın olduğuna
ve son 10 yılda biyoteknoloji ve bilişim teknolojisi
alanındaki gelişmelerin son derece ilgi görmekte
olduğuna dikkat çekti.
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TURİZMİN
DUAYENLERİ
KİÜ’DEN ÇIKACAK

KİÜ,
YAŞLILARI
UNUTMADI

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik ‘’Importance of
Guest Satisfaction in the Hospitality Industry’’ başlıklı konferans düzenlendi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri, ‘’Yaşlılar Haftası’’ kapsamında ziyaret ettikleri
Lapta Huzurevi’nde yaşlılarla uzun uzun
sohbet etti, KİÜ Müzik Kulübü öğrencileri
çaldıkları enstrümanlar ile huzurevi sakinlerinin keyifli bir gün geçirmelerine olanak
sağladı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Turizm Fakültesi
tarafından düzenlenen konferansta, The
Arkın Colony Hotel Satış ve Pazarlama
Müdür Yardımcısı Wajahat Ali Shah, ‘’Importance of Guest Satisfactionin the Hospitality Industry’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasını yapan Turizm ve Otel
İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Sarvnaz Baradaranı, derslerin daha çok
teoriye yönelik olduğunu ve hedeflerinin bu konferans ile öğrencilerin teoriden
pratiğe yönelimlerini arttırmak olduğunu
vurguladı. Baradaranı, bu konferansın turizm ile ilgili gerçekleşen ilk konferans olduğunu ve bundan sonra da düzenli periyotlar ile devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı,
Öğrenci Temin Koordinatörlüğü birimleri
ve KİÜ Müzik Kulübü, Toplum Gönüllüleri
Kulübü, Psikoloji Kulübü Lapta Huzurevine
ziyaret gerçekleştirdi. Sosyal Sorumluluk
Projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret sırasında, KİÜ Müzik Kulübü üyelerinin
çaldığı enstrümanlar eşliğinde müziğin ritmine eşlik eden huzurevi sakinleri, neşeli
bir gün geçirdiler.
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KİÜ’DEN KIBRIS SÖYLEŞİLERİ
Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KİÜ-KIBAM) tarafından planlanan ve belli periyotlarla devam edecek olan Kıbrıs Şöyleşileri’nin ilki 11 Nisan 2019 tarihinde,
Demirören Haber Ajansı Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan’ın
katılımıyla gerçekleşti.
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Kıbrıs Söyleşileri etkinliği, T.C. ve KKTC’nin kuruluş sürecinde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu ve sonrasında coşkuyla söylenen İstiklal Marşı ile başladı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. A. Bülend Göksel, KİÜ-KIBAM’ın faaliyetlerini anlattı.
Daha sonra söz alan KİÜ-KIBAM Md. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez, Kıbrıs Araştırma Merkezi’nin kuruluş amaçları ve bu doğrultuda bugüne kadar icra edilen faaliyetlerden söz etti.

Kıbrıs Söyleşileri etkinliğinin konuğu Demirören Haber Ajansı Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, ’Kıbrıs Sorunu ve Güncel Gelişmeler’’ başlıklı konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özellikle
2000’li yılların başlarından itibaren artan girişimler ile Kıbrıs adası çevresindeki hidrokarbon arama
faaliyetleri hakkında güncel gelişmelerden bahsetti.
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SİNEMA GECELERİ

SİNEMATEK GECELERİ

Kraliçe
1. Elizabeth

Tarih: 26 Şubat 2019, Salı - Saat: 19.00
Yer: KİÜ Konferans Salonu
Not: Film gösterimi ücretsizdir.

Tel: +90 392 650 0000

Dr. Fazıl Küçük Caddesi No. 80 99320 Ozanköy, Girne
info@csu.edu.tr www.csu.edu.tr
/csuedutr
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Türkçe KİÜ’de öğrenilir

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Türkçe öğrenmek isteyenlere verdiği başarılı eğitimle de adından söz ettiriyor.
KİU-TÖMER Müdürü Doç Dr. Osman Yıldız konuyla
ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bundan yaklaşık üç
ay önce kurmuş olduğumuz KİU-TÖMER kısa süre
içerisinde Türkçe öğrenmek için kendisine başvuran 10 öğrenciyi başarılı bir şekilde bir üst düzey
olan A2 kuruna geçişini sağlamıştır. Başlangıç aşamasında Türk Alfabesini okumada ve telaffuzda
güçlük çeken bu öğrenciler, bugün gelinen noktada
kendilerini ifade edebilecek düzeye ulaşmışlardır.
Onların bu seviyeye ulaşmasında kuşkusuz KİU-TÖMER bünyesinde ders veren öğretim üyelerimizin
rolü büyük olmuştur. Bilindiği üzere, yabancılara
Türkçe Öğretimi konusu ayrı bir uzmanlık istemektedir. Bizim başarı sağlamamızda Öğretim elemanlarımızdan Yrd Doç Dr Hayrettin Parlakyıldız’ın ve
Öğretim Görevlisi İbrahim Arslan ın alandaki deneyimleri büyük rol oynamıştır Ayrıca İstanbul Aydın
Üniversitesinin bünyesinde yer alan AYDIN-TÖ-
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MER’in de katkılarını burada ifade etmek istiyorum AYDIN-TÖMER bizleri İstanbul Aydın Üniversitesine davet ederek, deneyimlerini ve çeşitli
eğitim dokümanlarını paylaşmışlardır” dedi.
Yıldız konuşmasının devamında, yabancılara
Türkçe öğretimi konusunda Kıbrıs İlim Üniversitesi onursal başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın
büyük bir hassasiyeti bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Kendisi, kurmuş olduğu üniversitelerinin küresel ölçekli olması için TÖMER
faaliyetlerine de büyük önem veriyor. Aydın, bir
konuşma esnasında öğüt olarak şöyle demişti:
‘Bugün Türkçe, sadece Türk dünyasında konuşulan bir dil değildir Türkçe günümüz dünyasının
parlayan yıldızı olarak dünya insanlığının odağına yerleşmiş durumdadır.’ Üniversitelerimizde
gittikçe sayısı artan yabancı öğrencilerin yanı sıra
Türkçeye ve Türk kültürüne olan ilgi de giderek
çoğalmaktadır. Bizlere düşen görev bu ihtiyaca
cevap vermektir.”
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KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
‘’ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA’’ ELİNİ UZATTI
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü nedeni ile, KİÜ Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Ayman Kole liderliğinde, “Toplum Gönüllüleri” Kulübü ve
“Psikoloji” Kulübü üyelerinden oluşan 26 kişilik ekiple
Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
KİÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk, Psikoloji ve Fizyoterapi bölümlerinde okuyan Toplum Gönüllüleri Kulübü ve Psikoloji Kulübüne üye öğrenciler
ve Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Ayman Kole ziyaretlerinde Girne Özel Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Varoğlu tarafından karşılandı. Ziyaret boyunca KİÜ ekibi
Girne Özel Eğitim Merkezi’nin 27 öğrencisi ile birlikte
dans etme, yüz ve afiş boyama gibi renkli ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi. KİÜ Psikoloji Kulübü ve

Toplum Gönüllüleri Kulübü üyeleri, böylesine özel çocukların kalplerine dokunabilme
fırsatını bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını
belirttiler. Çocuklara yaşattıkları mutluluktan dolayı onur duyduklarını, zamanın nasıl
geçtiğini anlamadıklarını, çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördüklerinde hissettikleri
duyguların tarif edilemeyeceğini ifade ettiler.
Bu proje kapsamında toplumda bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten KİÜ ekibi, özel çocuklara daha duyarlı yaklaşılması,
vatandaşların da bu duyarlılığı kendilerinde
hissetmesi gerektiğinin ve onların ne kadar
sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduklarının önemine değindi. Etkinliğe katılanların ortak
duygusu, adada yaşayan her bireyin ayda sadece 1-2 saat ayırarak bu çocuklar ile zaman
geçirebileceğini, bunun çocuklara faydasının
yanında katılımcılara getireceği olumlu duyguların tarifsiz olduğu idi.
KİÜ öğrencileri, bu özel gün ve hafta dolayısı
ile gerçekleşen program ile yaşadıkları olumlu deneyimlerin, Sosyal Sorumluluk Projesi
çalışmaları kapsamında planladıkları ve gerçekleştirdikleri bu tür etkinliklerin ilerleyen
günlerde devam etmesi için kendilerini motive ettiğini ifade ettiler.
Psikoloji 1. sınıf öğrencisi ve Psikoloji Kulüp
Başkanı Kübra Tepe ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1. Sınıf öğrencisi ve Toplum
Gönüllüleri Kulüp Başkanı Canan Aydemir,
bu güzel etkinlikte öncülük etme fırsatını
veren, etkinliği gerçekleştirirken maddi ve
manevi katkı sağlayan KİÜ Mütevelli Heyet
Başkanı Sn. Selman Arslanbaş ve Öğrenci
Dekanı Sn. Ayman Kole ile KİÜ ailesine teşekkürlerini ilettiler. Ziyaret, özel çocuklara
KİÜ öğrencileri tarafından getirilen pasta ve
hediye dağıtımı ile sona erdi.
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Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile, KİÜ Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr.
Ayman Kole liderliğinde, “Toplum Gönüllüleri” Kulübü ve “Psikoloji” Kulübü üyelerinden oluşan 26 kişilik ekiple Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
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KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
‘’ÖZGÜR İRADE: BEN VE ÖTEKİ’’ KONULU SÖYLEŞİ
Kıbrıs İlim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile PDR Öğrenci Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği, Uzm. Klinik Psk.
Yeliz Börekçi’nin konuşmacı olarak katılacağı
‘’Özgür İrade: Ben ve Öteki’’ konulu söyleşi 5
Nisan Cuma günü saat 14.00’da KİÜ Konferans
Salonunda gerçekleşecektir.
Uzm. Klinik Psk. Börekçi’nin Söyleşide Değineceği
Konular:
Uzm. Klinik Psk. Börekçi, gerçekleştireceği söyleşide özgür irade kavramının; eylemlerimizi, istek
ve amaçlarımıza göre belirleme gücümüz olduğuna ve tıpkı seçtiğimiz bölüm, arkadaşlıklarımız,
partnerimiz gibi, limitini doldurmuş kredi kartlarımız, bağımlılıklarımız, bizi üzdüğü halde içine
sıkışıp kaldığımız ilişkilerimiz ve mutsuz olduğumuz mesleklerimizin de özgür irademizin ürünü
olduğu konularına değinecektir. Ayrıca, ‘’Özgür
irademizin sınırlarını keşfetmek için başvurabileceğimiz yöntemler nelerdir?’’, ‘’Seçimlerimiz özgür irademiz, ya seçmediklerimiz?’’, ‘’Özgür irade
sandığımız şeyin bir kısmı, dünyaya geldiğimizde,
gerçekliği yakalamak için sistemimize yüklü olan
yazılım, birazı fizyoloji, birazı da ötekiyle kurduğumuz ilişkiler içinde şekillenen inanç ve davranış
kalıplarımız olabilir mi?’’ konularına yer verecektir.
Uzm. Klinik Psk. Börekçi Kimdir?
1981 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi İstanbul’da tamamladı. Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü Onur Bursu ile tamamladı. Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Aile Danışmanlığı
bölümünde yaptı. Şuan İstanbul Arel Üniversitesi
Klinik Psikoloji dalında doktora yapmaktadır. Eğitim süresince; EMDR, şema terapi, bilişsel terapi
ve dinamik terapi alanlarında eğitimler aldı. Ergen
ve yetişkinlerle bireysel olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşecek olan ‘’Özgür İrade: Ben ve Öteki’’ konulu söyleşiye tüm halkımızı davetlidir. Katılım
ücretsiz olup, tüm katılımcılara ‘’ Katılım Belgesi’’
verilecektir.
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İNOVASYONUN DEĞİŞEN COĞRAFYASI VE KKTC
Bu yazının amacı, bilgi, bilim ve teknoloji ile birlikte yaratıcılık
ve yenilikçilikten beslenen inovasyon dinamiğinde batı dışındaki
coğrafyalarda görülen hareketliliğe dikkat çekerek, KKTC’nin
durumu ile ilgili saptamada bulunmaktır.
133 ülkenin küresel ekonomi içindeki rekabetçi konumlarını analiz eden ‘Dünya Ekonomik Forumu’nun
“Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu”na göre; küresel kriz ile birlikte artan ve hızlanan bir hareketle, ileri
araştırmalar, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler önde olmak üzere inovasyon dinamiği Batı’dan Doğu’ya, özellikle de Asya-Pasifik bölgesine doğru kaymaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle teknoloji odaklı inovasyondaki öncü konumunun değişmekte
olduğu gözlenmektedir. Avrupa Birliği’nde ise, nanoteknoloji ve biyoteknolojideki bazı gelişmeler dışında, inovasyon alanlarındaki hareketlilikte azalmalar görülmektedir.
Küresel ağ ve bilgi teknolojisi kapitalizminin egemen paradigma olarak ortaya çıkmasıyla birlikte inovasyonda giderek artan bir hareketlilik yaşandığı; ‘Araştırma ve Geliştirme’de dış kaynak kullanımının
artığı; inovasyonu ithal eden ülkelerin başta artan teknoloji transferleri nedeniyle inovasyon ihraç eden
ülke konumuna geldiği görülmektedir.
Batının dışında kalan coğrafyada, özellikle Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere, ‘küresel inovasyon
merkezlerinin ortaya çıkışı gözlenmektedir.
Batı’nın prestij kaybederek gerileyen ölçek ekonomilerinin eski ve köklü markaları, alıcı bulduğu Doğu’ya satılmakta; kontrol endüstrisinde muazzam bir değişim yaşanmakta; ölçek ekonomisinden esnek
kapsam ekonomilerine geçilmekte, bunlar ve diğerleri pek çok alanda avantajlı coğrafyanın değişimine
neden olmaktadır.
Özellikle, son ekonomik krizlerin finans sistemine olan etkileri ve bu etkilerin neden olduğu değişimler
ile gelişmiş ülkelerin kaynak kontrolünü artıran uygulamalarının, inovasyonun finansmanını Batı’dan
Doğu’ya hareketlendirdiği, böylece yalnızca bilginin değil, sermayenin de coğrafya değiştirdiği görülmektedir.
Sonuç olarak, İnovasyon dinamiği, merkezi olarak yönetilen ve çok ağır işleyen büyük ‘ulusal ve bölgesel (örneğin, Avrupa Birliği) inovasyon sistemlerinden, küresel işbirliği ağları üzerinde yapılanarak dinamik, dağıtık ve açık inovasyon sistemlerine dönüşmektedir. Bu yeni sistemde, inovasyon dinamiğinin
arttığı “Küresel İnovasyon Merkezleri”, Doğu’da özellikle de Asya-Pasifik bölgesinde oluşmaktadır.
Kendi coğrafyamıza gelirsek; inovasyonun değişen coğrafyasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
yeri nedir? “ ve/veya “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için inovasyon ve yaratıcılık, yenilikçilik alanının
ve inovasyonun değişen coğrafyasının bir önemi var mıdır? “ Bu çok önemli soruların yanıtı için şunlar
söylenebilir:
İnovasyonu, yaratıcı ve yenilikçi hizmetleri, ürünleri ve ortamları geliştirebilmek, yaşam boyu öğrenici
olan; bilgi okuryazarı ve bilgi teknolojisi okuryazarı olan; toplumsal farkındalık, takım çalışması, liderlik
ve motivasyon yetenekleri gelişkin; etik değerlere sahip; toplumdaki çeşitliliğe ve farklılığa saygılı; top-
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lumdaki bireyler, gruplar ve örgütler ile işbirliği yapabilme yeteneğine sahip; yeni fikir ve uygulamalara
açık; hayal gücüne ve öngörüye sahip; yaratıcı ve kritik düşünebilen; bilişsel ve olumlu insan özelliklerine sahip (dürüst, nazik, düşünceli, saygılı, pozitif enerji yüklü, yardımsever, güler yüzlü vd.) bireyler
olmayı gerektirir.
Konuya tam bu noktada, toplumumuz bağlamında bakacak olursak, bu niteliklere sahip bireylerin varlığı, eğitim aldıkları alanlarda çalışmaya ilgi göstermeleri, istihdam edilebilmeleri ve yaratıcı hizmetler,
ürünler ve ortamlar geliştirmek üzere desteklenmeleri için de ‘bilgi mesleği’ ve ‘bilgi örgütler’ başta
olmak üzere tüm bilim ve uygulama alanlarında, yapılarda ve kurumlarda gerekli yönetsel, yasal ve mali
değişimin ve tüm bunların temelinde ise “zihinsel değişimin” gerçekleştirilmesi gereklidir.
Bu bağlamda ülkemizde yaratıcılık ve yenilikçilik alanında önder konumda, sayıları çok olmayan bireylerimiz ve inovasyon yapılarımız bulunmaktadır. Bunlara diğerlerinden farklılaşarak katılmakta olan
önemli biri de Kıbrıs İlim Üniversitesidir.
Bireylerin, yapıların, toplumların ve insanlığın sürdürülebilir varlığı ve geleceği için temel olan inovasyon ve yaratıcılık, yenilikçilik, KKTC genelinde, diğerlerinden farklılaşan özellikleri taşıyan Kıbrıs İlim
Üniversitesi örneğinde olduğu gibi bilimsel ve etik değerlerle beslenerek desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
Prof. Dr. Mesut Yalvaç
Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesi
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“Kıbrıs Türkü’nün Varoluşunda Kadınlarımızın Yeri”
Kıbrıs İlim Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KİÜKAM) organizasyonu ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kıbrıs Türkü’nün Varoluşunda Kadınlarımızın Yeri” başlıklı konferans düzenlendi.
Eski bakan ve milletvekili Dr. Gülsen Bozkurt’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta Kıbrıs Türk
kadınların emekleri ve tarihe mal olan etkileri konuşuldu.
KİÜ Konferans Salonu’nda yer alan konferans 8 Mart Cuma günü saat 10.30-12.30 saatleri arasında
gerçekleştirildi.
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KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ
ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMADA
Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, Yrd. Doç. Dr. Roozbeh Vaziri, Doç.
Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, Öğr. Gör. Soolmaz Azarmi Lafmajani ve Yrd. Doç. Dr. Ayman Kole tarafından hazırlanan çalışma, turizm sektörünün prestijli kitapları arasında yer alan “The Routledge
Handbook of Tourism Impacts “ kitabında Chapter 23 olarak yer aldı.
Editörlüğü Doğan Gürsoy ve Robin Nunkoo tarafından yapılan ve Routledge Taylor & Francis Group
yayınevi tarafından basılan kitap uluslararası endekslerce taranan yayınlar arasında yer alıyor.
550 sahife hacmindeki bu kitabın 4. Kısmında Kıbrıs İlim Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan
“Environmental impact of The Ugly Face of Tourism: Pollution and Management Perspectives“ başlıklı
çalışma 23. Chapter olarak yayınlandı.
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KIBRIS İLIM ÜNIVERSITESI’NDE

MEZUNIYET COŞKUSU
Kıbrıs İlim Üniversitesinin mezuniyet töreni coşkulu bir şekilde kutlandı. Gençler diplomalarını alıp yeni bir
dönemin kapılarını aralayarak meslek
hayatlarına yol aldılar.
KİÜ mezuniyet töreni Onursal Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın, Girne Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, Rektör
yardımcıları Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu ve Prof. Dr.
Lale Büyükgönenç, birçok akademisyen ve mezun
öğrenciler ile velilerin de katılımıyla Bellapais Manastırı’nda coşkuyla kutlandı.
Açılış konuşması
Mezuniyet töreninde açılış konuşmasını yapan KİÜ
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel “Bugün
diplomalarını alarak yepyeni bir yaşama başlayacak olan gençler değerli çalışmalarının mahsulünü
vermiş olacaklardır’’ diyerek üniversitenin sadece
ders ve okuldan ibaret olmadığını, öğrencilerin bu
süreçte birçok sosyal kültürel ve sportif etkinliklerden de faydalandığını belirtti.
Göksel, “Programlarımızla büyümeyi hedeflediğimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin maddi ve manevi destekleriyle, başta Onursal Başkanımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz’’ dedi.
“İnsanı yaşat ki Devlet Yaşasın’’
Daha sonra söz alan KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı
Selman Arslanbaş da şunları söyledi: “Sevgili mezunlarımız, bütün kurumsal yapısını sizlerin hayatlarını güzel şekillendirebilmek için, “Önce Sen’’ diyerek, yarınların değerini sizlere emanet ettik. Bu
değerlerin başında vatan sevgisi, millete hizmet,
toplumu kucaklama, bilgiyi küresel boyutta kullanma gibi değerler gelmektedir. 2018 – 2019 eğitim
öğretim yılı üniversitenin her alanında çok başarılı
bir yıl oldu. Emeği geçen tüm akademik ve idari
kadroya, öğrencilerimize çok teşekkür ederim. KİÜ
olarak öğrencilerimize mezun olma şartı olarak,
adaya katma değer sağlayacak, proje ya da çeşitli
çalışmaları başarı ile sonuçlandıracak bireyler yetiştirmeyi her zaman hedeflemekteyiz. “İnsanı yaşat ki Devlet Yaşasın’’ ifadesini kullandı.
Mezun olmanın gururu

KİÜ Yüksek Lisans öğrencisi ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan yaptığı konuşmada, “Ben de KİÜ ailesinde
yer almanın mutluluğu ile bu üniversiteden yüksek lisans öğrencisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum’’ dedi.
Eğitim süreci yolculuğu
Törende son konuşmayı yapan KİÜ Onursal Başkanı Doç.
Dr. Mustafa Aydın, “Eğitim süreci içerisindeki yolculuk
ve hedeflerin, varılmak istenen ve varmak durumunda
olunan noktaların net olarak ortaya konması gerektiğini
belirterek “Üniversitede öğrencisine destek olan kurumlar; girişimci ruhu olan, ulaşım çağını, bilişim çağını, uzay
çağını ve rekabetçi ve bu rekabet sadece eğitim alanlarında değil her alanda bireyler yetiştiren yol göstericilerdir. Eğitimci ahlakıyla, bir eğitimcinin sahip olması
gereken eğitim değerleri ve etik değerlerle gençlerimizi yetiştiriyoruz ve bununla iftihar ediyoruz. İş insanları
olarak, diplomatlar olarak sizleri görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kep atma sevinci
Tören, KİÜ Mütevelli Heyet üyesi Fatmanur Aydın’ın üniversite birincilerine plaketlerinin takdimiyle devam etti.
Mezuniyet töreni, üniversite birincisi Nurcan Kaya’nın
Mezuniyet kütüğüne ismini sabitlemesi, diploma takdimi
ve öğrencilerin kep atma sevinci ile son buldu.
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KİÜ’DEN BILIME KATKI

“

Kıbrıs ilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akeem
Oladipo tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları ve makalesi SCI en üstteki dergisi ‘Applied Catalysis
B: Environmental’ tarafından yayımlandı.

“

Kıbrıs İlim Üniversitesi akademik alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. KİÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akeem Oladipo tarafından hazırlanan ve
tüm Türkiye ve Kıbrıs’ta ilk defa 11.7 çarpma faktörü ile oldukça önemli bir etkiye sahip
endüstriyel (SCI RESEARCH)bir makale yayınlandı.
Endüstriyel odaklı akademik araştırma, 7 ay laboratuvar araştırması, 2 ay saha çalışması ve 1 ay Kuzey Kıbrıs, Kanada, Almanya ve Hollanda’da bulunan laboratuvarlarda etki
ve verimlilik testi yapılarak 10 ayda gerçekleştirildi.
Doç. Dr. Akeem Oladipo’nun araştırması gelişmiş nano teknoloji üretimini malzeme bilimi ve çevre mühendisliğini ile bir araya getirerek özgün manyetik nano katalizör üretebilmeyi sağlıyor. Araştırma ekibi, özellikle endüstriyel akışkanlar ve kanserojen çevre
atıklarından zehirli kirleticileri yakalamaya yarayan, maliyeti düşük, üstün performanslı
nano katalizörleri geliştirmeye odaklandı.
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KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’NE AZERBAYCAN’DAN
EN PRESTİJLİ ÖDÜL

“ Kıbrıs İlim Üniversitesi Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de ‘’Altın Buta’’
ödülüne layık görüldü.

“

Kıbrıs İlim Üniversitesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ‘’Altın Buta’’ ödülüne layık görüldü. Dünya
Azerbaycanlılar İctimai Merkezi tarafından verilen
bu ödül uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs’a Kıbrıs İlim
Üniversitesine verildi. Birçok farklı kategoride adayın yer aldığı ‘’Altın Buta’’ ödülü, eğitim kategorisinde ‘’Yeni Nesil Üniversite’’ konseptiyle uluslararası
çalışmalara ve projelere ağırlık vermesi uluslararası
öğrencilere sağladığı imkanlar nedeniyle Kıbrıs İlim
Üniversitesi’ne verildi. Bu ödülün Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne verilmesinde, kısa bir süre içinde üniversitede inovatif yenilikler gerçekleştirebilmesi de etken
oldu. Bu başarılar baz alınarak, Azerbaycan’da ve
yurt dışında yaşayan 10 bine yakın insan arasında yıl
boyu yapılan anket ve sosyal medya araştırmaları
neticesinde Altın Buta ödülünü almaya tek yurtdışı
kurum olarak Kıbrıs İlim Üniversitesi layık görüldü.
Altın Buta ödülünün takdim merasimine Azerbaycan
Milletvekilleri, Valiler, Bakanlık Temsilcileri, Büyükelçiler, Rektörler katıldı. Altın Buta ödülünü Milletvekili
ve aynı zamanda Azerbaycan Futbol Federasyonu
Başkan Yardımcısı olan Rauf Aliyev Kıbrıs İlim Üniversitesi adına Ferit Şahbazlı’ya takdim etti.

ÇANAKKALE NEDEN GEÇİLMEZ
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde, “Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yılını
Kutlama ve Şehitlerimizi Anma Programı” çerçevesinde bir konferans gerçekleştirildi.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği tarafından hazırlanan konferansın açılış konuşmasını yapan KİÜ Rektörü Ahmet Bülend Göksel, ‘’Çanakkale neden geçilmez?’’ diye sorarak, yanıtı verdi: “Çanakkale bir destan, ne ilk
ne son. Çanakkale’de çarıkla, eski püskü elbiseler ile büyük ulus olma bilinci ile 16 -17 yaşlarındaki gençlerle, büyük bir millet olma bilinci ile mücadele etmiştik. İşte Çanakkale onun için geçilmez.” Göksel, ‘’Allah bizi bir daha
böyle mücadelelerin destanlarını yazmaya mecbur kılmasın, inşallah bundan sonra savaş görmeden her zaman
barış içinde yaşamımızı devam ettirelim. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’’ vurgusuyla da barışın önemine dikkat çekti.
Konferansın ikinci konuşmasını yapan KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, Çanakkale’nin dünya tarihinde savunma ile kazanılan tek zafer olduğunu belirtti. “Biz barıştan yanayız, dünyada barıştan yanayız, ülkemizde barıştan yanayız” diyen Arslanbaş, gençlere, tarihi iyi okumaları çağrısında bulundu.
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BÜYÜK LIDER ANILDI
Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün
112. doğum yıldönümü dolayısı ile oğlu Mehmet Küçük, Kıbrıs İlim
Üniversitesi’nde “Dr. Fazıl Küçük”ün Hayat Hikayesi”ni anlatan
bir film gösterimi ve tarihi anlatım sunumu gerçekleştirdi.

“

“

KİÜ TURUNCU KAMPÜS

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) konferans salonunda gerçekleşen Dr. Fazıl Küçük’ün “Hayat Hikayesi” film
gösteriminde, oğlu Mehmet Küçük, babası Fazıl Küçük’ün hayatına dair bilgileri katılımcılarla paylaştı.
İsviçre’de aldığı tıp eğitimini 1935 yılında bitiren babasının, haftanın her Cuma gününü yoksul hastalar
için “ücretsiz muayene günü” olarak belirleyerek yoksul hastalarına hizmet verdiğini kaydeden Mehmet
Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam Fazıl Küçük, siyasi faaliyetlerine 1930’larda İsviçre’de öğrenci iken başlar. Kıbrıs’taki Türk Maarifinin İngiliz Müdürler tarafından yönetilmesine ısrar eden Kavanin
Meclisine karşı savaş açar. Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurabileceği gazete kurmayı hedefler ve 14 Mart
1942’de ‘Halkın Sesi Gazetesini’ çıkarmaya başlar. Britanya sömürge döneminde Kıbrıs’ta yaşayan Türk
halkını ‘Müslüman Cemaati’ statüsünden alarak ‘Kıbrıs Türk Toplumu’ olarak dünyaya kabul ettirir.
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“PSİKOLOJİK DANIŞMADA YAPILANDIRMA”
KONUŞULDU
Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gökçakan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinin daveti üzerine Psikolojik Danışma ve Psikoloji öğrencilerine “Psikolojik Danışmada Yapılandırma” konulu bir konferans verdi.

“

“

Yoğun katılımın bulunduğu konferansta Psikolojik Danışma sürecinin ilk oturumunda yapılması gereken
ve nasıl yapılacağı alanyazında belirtilmemiş olan yapılandırılmanın nasıl yapılacağı ve danışmanın danışana neler söyleyeceği Prof. Dr. Zafer Gökçakan’ın geliştirdiği sistematik içinde anlatıldı.
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KİÜ AİLESİNDEN ELA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON
MERKEZİNE ZİYARET
“ Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrenci Konsey Başka-

nı Feyza ÖZTÜRK, PDR Kulübünün başkanlığını da
yürüterek psikoloji öğrencileriyle de PDR Kulübünün kaynaşmalarını ve örnek olmalarını sağlamak
amacıyla 12 kişilik gönüllü öğrencilerden oluşturduğu grupla birlikte Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundu.

“

KİÜ Ailesini Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Eğitim birim sorumlusu İzlem DÜRÜST ve
sosyal aktivite birim sorumlusu Senar BATARYACI
karşılarken etkinliğin karşılama konuşmasını da Sn.
DÜRÜST yapmıştır. Kurumlarının 2008 yılında farklı
gelişen çocukların var olan performanslarını ortaya
çıkarabilmelerini sağlamak amacıyla kurulduğunu ve
kurucuları Osman Taş’ın liderliğinde yola çıktıklarını
aktardı. Rehabilitasyon Merkez’inde bulunan çocukları mutlu etmek amacıyla çeşitli figürlerde kıyafetler
giyen KİÜ öğrencileri, yapılan etkinlikte unutulamayacak dakikalar yaşattılar.
Etkinlikte; müzik dinletileri, el işi çalışmaları, dans
gösterileri ve çeşitli çocuk oyunları gibi faaliyetler de
yer aldı. Etkinliğe eşiyle birlikte katılan Başbakanımız
Sn. Tufan ERHÜRMAN, öğrencilerle bir araya gelerek
orada bulunmalarının öneminden bahsetti. Ayrıca;
KİÜ öğrencilerinin, özel çocuklar ile birlikte yaptıkları
gösterileri izledi.

Bu tür etkinlikleri, özel çocukları kaynaştırma ortamı
yaratıldığı ve sıkıntılarını en aza indirgeme amacıyla
düzenlendiğini belirten DÜRÜST, etkinlik sırasında tüm
çocukların çok eğlendiğini, eğlenerek öğrendiklerini ve
gözlemlediklerini bildirdi.
Toplumdaki ön yargıların azaldığını gösteren gönüllü
gençlerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapmış oldukları ziyarette, özel çocuklara karşı ön yargıların
azaldığı bir toplumda bulunulduğuna dikkat çekildi. Ela
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bu duyguların kendilerini sevindirdiğini ve devamlı olmasını istediklerini belirten DÜRÜST, “Daima ileriye gidip, özel
çocuklarımızın daha rahat ve huzurlu yaşam sürmelerini
sağlamak gayesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz”
diyerek sözlerine son verdi.
KİÜ öğrencileri, birim sorumlusu İzlem DÜRÜST’e ve
Kurum Direktörü Osman TAŞ’a bu anlamlı etkinlikte yer
alabilme fırsatını kendilerine sağladıkları için özel olarak
teşekkürlerini iletirken ‘’Her zaman şenlik ve aktivitelere
gönüllü destek olmaya hazırız.’’ diyerek gönül bağı kurduklarını kaydetti. KİÜ öğrenci kulüpleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplum üzerinde farkındalık
yaratacak, gençlerimize örnek olacak olan bu tür etkinliklere devam edeceklerdir.
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KİÜ TUBİTAK’TA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Özel Koleji, Manisa Soma Kaymakamlığı ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Darüşşafaka Eğitim Kurumu, işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirilen “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk Yaz Bilim Kampı – 2019” TÜBİTAK projesi
II. Dönemi Soma İlçesi öğrencileri (Maden kazasında birinci dereceden yakınını kaybeden), Bozcaada,
Çan, YİBO Akçakoyun, Yenice, Gökçeada, Gelibolu’ da öğrenim gören 7. sınıfa geçmiş, akademik başarıları yüksek 30 öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Proje sertifika töreninde konuşan yürütücüsü Öğr.
Gör. Arzu Bayındır amaçlarının öğrencilerde bilim farkındalığı kazandırmak, bilimle ve popüler bilim
ile tanıştırmak, bilimi sevmelerini sağlamak, bilimin her dakika yanımızda olduğunu hissettirmek ve
yaşamlarında problem çözme, analiz ve sentez yapabilme düşünsel becerilerinin de geliştirilmesi olduğunu belirten Arzu Bayındır başta TUBİTAK olmak üzere katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.
Proje Ekibi eğitmenlerinden olan Kıbrıs İlim Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr Üyesi Hayrettin
Parlakyıldız, bilim farkındalığı yaratmaya yönelik bu özel kampın ve bu tür çalışmaların şans olduğuna
dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

