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Büyüme sürüyor
Yakın Doğu Bank, KKTC 

Bankalar Birliği verilerine 
göre 2011 yılı içerinde yüzde 
28.55 büyüme gösterdi. 12. 
Şubesini geçtiğimiz Cuma günü 
Karaoğlanoğlu bölgesinde açan 
banka, tüm bankalar arasında 
üçüncü oldu.

10 DAKİKADA PARA TRANSFERİ
Yakın Doğu Bank Genel Müdür 
Yardımcısı Kozan Karakurt, 
MoneyGram hizmetiyle, şu
anda 191 ülkede 239.000 noktaya 
anında havale yapılabildiğini 
söyledi. Karakurt, “Kredi kartına 
veya banka hesabına ihtiyacınız 
olmadan para transferinizi 10 
dakikada zahmetsiz bir
şekilde gerçekleştirebilirsiniz” dedi.

GÜLÜCÜK HESABI
“İleri teknoloji ve genişletilmiş 
ürün yelpazesiyle, müşterilerine 
verdikleri kaliteli hizmetin  
düzeyini arttırmayı sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullanan Kozan Karakurt, 
“Çocuklarımızı unutmadık. Onlar 
için Gülücük Hesap’la birlikte 
Gülücük Gazetesi’ni de çok yakında 
çıkartacağız” dedi.

MONEYGRAM’LA ULAŞILAN 
ÜLKELER
Yakın Doğu Bank’ın Moneygram’la 
para transfer edilebilenler listesinde 

192 ülke bulunuyor. Afganistan, 
Arnavutluk, Amerikan Samoa, 
Andora, Arjantin, Ermenistan, 
Aruba, Avustralya, Avusturya, 
Azerbaycan, Afrika, Bahama, 
Bahreyn, Bangladeş, Barbados, 
Beyaz Rusya, Belçika, Belize, 
Benin, Bolivya, Bosna Hersek, 
Gana, Yunanistan, Grenada, 
Guam, Guetamala, Gine, Haiti, 
Honduras, Hong Kong, İzlanda, 
Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, 
İtalya, Jamaika, Japonya, Filistin, 
Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, 
Poland, Portekiz, Porto Riko, 
Katar, Romanya, Rusya, Lübnan, 
Tacikistan, Kenya, Litvanya, Kanada 
bu ülkelerden yalnızca birkaçı.

YENİ PROJE
Avrupa Birliği’yle çok önemli bir 
anlaşma yaptıklarını belirten Kozan 
Karakurt , “Bu proje kapsamında 
mikro kredi türünü uygulayacağız, 
farkı ise bir eğitim bacağı olacak, 
kırsal kesim veya kendi işini yapmak 
isteyen girişimcilere 1000 TL ile 
sınırlı krediler verilecek. Girişimciler 
Avrupa Birliği’nin sağladığı uzman 
kişilerden eğitimlerini aldıktan 
sonra, bankamıza kredi işlemi için 
başvurabilirler” dedi.

Yakın Doğu Bank Genel Müdür Yardımcısı Kozan Karakurt
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KKTC’den ilk katılım
Emin KAHRAMAN

Dünyanın en büyük turizm 
fuarı sayılan Uluslararası 

Turizm Fuarı (ITB),Almanya’nın 
başkenti Berlin’de düzenlendi. 
Geçtiğimiz günlerde Yakın Doğu 
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu da üniversitemiz 
adına Berlin’deydi. 

ITB Berlin 2012 Fuarı’na, 17 öğrenci 
ve 6 öğretim üyesiyle katılan 
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 
üniversitemizi uluslararası alanda 
temsil etmiş olmaktan mutlu. 
Turizm Araştırma Merkezi Müdürü 
ve aynı zamanda Turizm ve 
Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç Dr. Tülen Saner, KKTC’den ilk 
kez bir üniversitenin bu etkinliğe 
katıldığını söyledi ve fuardaki 
katılımcıların, “Öğrencilerimizin 
isteklerine ve girişimci ruhlarına 
gıpta ile baktıklarını gözlemledim, 
bu da bizi çok mutlu etti” 
ifadelerini kullandı. 

İLK KATILIM
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm 
Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Tülen Saner, “Berlin’deki bu 
fuara KKTC’den ilk kez üniversite 

olarak biz katıldık, üniversitemiz 
bir ilk daha gerçekleştirdi” dedi. 
Tülen Saner, 7-11 Mart arasında 
düzenlenen ve 150 bini aşkın 
ziyaretçinin katıldığı, dünyanın 
en büyük, en kapsamlı turizm 
fuarı olan ITB’de bu yıl Mısır’ın ön 
planda olduğunu anlatırken, Kuzey 
Kıbrıs’a da dikkat çekici bir ilgi 
olduğunu, bunun turizm açısından 
olumlu olacağını söyledi.

ÖĞRENCİLERİN VİZYONU DEĞİŞTİ
Öğrencilerin, incelemeler yaptığını, 
diğer ülkelerin stantlarına gidip 
staj ve iş imkanı için ön görüşmeler 
gerçekleştirdiğini ifade eden Saner, 
“Fuara katılan öğrenciler arasında 
bu yıl mezun olacak olanlar 
açısından iş hayatı için büyük bir 
fırsattı” dedi. Fuarın profesyonel 
gününe katıldıklarını anlatan 
Tülen Saner, öğrencilerin bu fuara 
katılarak, sadece okuldaki eğitimle 
kalmadıklarını, kitaptaki bilgileri 
öğrencilere pratikte de gösterme 
imkanı bulduklarını, şirketlerin 
birbirleriyle yaptıkları anlaşmaları 
izleme fırsatı yakaladıklarını 
belirtti. Saner, “Kuzey Kıbrıs’a 2011 
yılında en çok turist getiren tur 

operatörleri NTL Travel ve Akmina 
Travel’in oluşturduğu konsorsiyum 
ile Yakın Doğu Üniversitesi 
arasında, ülkeye bu yıl getirilecek 
60,000 turistin sağlığına yönelik 
olarak imzalanan protokole de 
şahit olduk” dedi.

GÜZEL BİR DENEYİM
“2 gece 3 günlük seyahatimiz 
sırasında öğrencilerle birlikte 
Berlin gibi dünya turizminin önde 
gelen şehrini gezme fırsatı da 
bulduk” diyen Tülen Saner, “Berlin 
Duvarı’nın bulunduğu bölgeye 
gittik. Şehir içinde bulunan 

bisiklet turlarının turizme katkısını 
gözlemledik, bu arada 5 ve 6 
kişilik bisikletler gördük çok ilginçti 
bunlar dikkatimizi çekti, güzel bir 
uygulamaydı” ifadelerini kullandı. 
Tülen Saner, Kıbrıs standında 
yer alan Dizayn 74’ün direktörü 
Hasan Eminağa’nın stantta 
seramik üretimi sırasında çekilmiş 
bir fotoğrafının da Almanca ve 
İngilizce olarak yayınlanan “Fvw 
Daily” adlı fuar gazetesinde 
yayınlandığını, bunun da Kuzey 
Kıbrıs’ın tanıtımı açısından çok 
önemli olduğunu ve büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi.
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Yakın Doğu Üniversitesi 
Sağlık ,Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığınca yürütülen Tango 
kurs programı.
Pazartesi : 18:00-19:00 ( Başlangıç 
Seviyesi)
Salı: 18:00-19:00 ( Orta Seviye )
Perşembe : 18:00- 19:00 
akademik ve İdari Personel  
(Başlangıç Seviyesi)
Tango Eğitmeni Yrd.Doç.Dr. Ali 
DENKER
Başvuru: 223 64 64 / 266  veya 
0533 860 73 43 ( Ali Denker)

Tango sosyal bir üründür. 
Doğduğu toplumla 

özdeşleşmiş, onun yazgısını 
paylaşmıştır. Etki alanını 
müzikten çok ötelere 
genişletebilmiş ve bir milletin 
sosyo-kültürel yaşamının 
açıklaması olmuştur.
Yöresel bir müzik türü olarak 
ortaya çıkmış ama uluslar arası 

bir nitelik kazanmıştır. Belki de 
hakkında en çok kitap yazılan bir 
müzik ve dans türüdür tango. 
Hiçbir söz olmadan kendi kendini 
ve karşısındakini anlayabilme,     
tanıyabilme sanatıdır tango. Tanım 
ve tarifi tam olarak mümkün 
olamayıp aslında içimizde bilinen, 
kişiye göre şekillenen ve değişim 
gösteren bir danstır.
Tutkulu  dokunaklı ve kışkırtıcı; 
Tango bir çok insan için değişik 
şeyler ifade eder. Melankoli dansı 
olarak ün yağmış olmasına rağmen 
Tango aslında bütün bu duyguları 
ve daha fazlasını içinde barındırır. 
Buenos Aires’in varoşlarındaki 
hayat tecrübesinin doğurduğu 
Tango  mütevazi günlerini geride 
bırakarak Paris’in yükek sosyete 
mekanlarına kadar yükseldi  ancak 
Tango’ya hayat verenlerin gözünde 
varoş barları  onun gerçek evi 
olmaya devam etti.
19. yüzyılın son yıllarında Avrupa 
savaşlar , kıtlık ve ekonomik 
belirsizlikler yüzünden harap 
durumdaydı. Gelecekten pek az 
beklentisi ve anavatanlarında 
geçirecekleri düzenli bir hayata 
karşı fazla ümidi olmayan bir 
çok genç adam  yeni bir hayata 
başlamak için Güney Amerika 
ülkelerine göç etti. Bunlardan 
yüzbinlercesi Arjantin’in Rio de la 
Plata üzerindeki başkenti Buenos 
Aires gitti.
Avrupa kökenli yeni Arjantin’liler 
ortak bir kaderi paylaşıyorlardı 
ama yine de çoğu zaman 
umutsuzluk ve hayal kırıklığı 
içindeydiler. Bu genç insanlar 
genellikle academias ve 
pregundies  yani kadın garsonların 
dans etmeleri için kiralanabildiği 
salaş kafelerde vakit geçiriyordu. 
Kadınları etkileyebilmek için genç 
adamların çok iyi dansçılar olması 

TANGO 1

Akademik Bakış Yrd.Doç.Dr. Ali DENKER
Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Öğr.Üy.

gerekiyordu  bu yüzden dans onlar 
için çok önemli bir hale geldi. 
Profesyonel anlamda dans 
akademileri bulunmadığı için  
erkekler birbirlerine Tango 
öğretmeye  sırayla erkek ve 
bayan adımlarını yapmaya ve 
kafelerdeki kadınları baştan 
çıkarmadan önce bu şekilde pratik 
yapmaya başladılar. Artık Avrupa 
danslarındaki katı kurallara bağlı 
olmadıkları için erkekler  bayanları 
dans ederken ustaca yönetmek 
için çok pratik ve çoğu zaman 
da tamamen yeni yollar bulmaya 
başladılar. 
Daha sonraları ,1929’da bütün 
dünyayı etkileyen büyük ekonomik 
buhran ve sonrasındaki siyasi 
krizler sırasında Tango, anavatanı 
Arjantin’de de büyük bir düşüşe 
geçti. 1950’li yıllarda Juan Perón 
hükümetinin tangoyu bir milli 
değer ve ulusal gurur meselesi 
haline getirmesiyle tango tekrar 
altın yıllarını yaşasa da Perón 
hükümeti sonrasında Arjantin’de 
yaşanan askeri diktatörlük, halkın 
sosyal mekanlarda toplanmasını 
yasaklaması ve sonrasında ortalığı 
kasıp kavuran “Rock’and’Roll” 
çılğınlığıyla tekrar unutulmaya yüz 
tutmuştur. Tango, bu dönemlerde 
küçük dans klüplerinde yaşamını 
sürdürüp 1980’lerde dünya 
çapında canlanarak tekrar hayata 
dönmüştür.
“Tango” kelimesini Afrika kökenli 
olduğu düşünülmektedir ve 
“buluşma yeri” veya “özel yer” 
demektir. Ancak bu Tango’nun da 
Afrika kökenli olduğu anlamına 
gelmez. Küba’daki Habanera  
İspanya’daki Contradanza ve Afrika-
Arjantin kökenli bir dans olan 
Candombe  Tango’nun doğuşunda 
etkili olmuşlardır; ancak bu 
dansların hiçbirisi Tangoyu Milonga 
kadar etkilememiştir.
Milonga “parti” veya “fiesta” 
demektir ve Milonga müziği canlı  
heyecanlı ve neşelidir.
Arjantin’in sokaklarında ilk çıktığı 
dönemlerde ayıplanan, hor 
görülen bir dansmış tango. Büyük 
şehre alışamamış göçmenler 
sıkıntılarını, hüzünlerini atarlarmış 
bu dansla sokaklarda. Daha sonra 
ise salonlara girmiş tango ve tüm 
dünyaya yayılmaya başlamış, 
Buenos Aires’ten yola çıkarak. Tabii 
ki tutkusu, hüznü, yaşanmışlığı, 
anlamı, güzelliği, öfkesi, hırçınlığı 
da artmış giderek ve artmaya 
devam ediyor. Artık, dünyanın 
her yerinde “milonga” denilen 
gecelerde her gün yüzbinlerce, 
milyonlarca insan tango yapıyor.
Tango müziği
Tango ile birlikte ilk kullanılan 
enstrümanlar gitar  flüt ve kemandı. 
Daha sonra bandoneon  bu 
dansın vazgeçilmez enstrümanı 
haline geldi. Bandoneonun 

Tango’nun ruhu olduğu söylenir; 
Tango besteleri de bu “şeytanın 
enstrümanı”na ithafen yapılmıştır. 
Bandoneon  bir çeşit konsertinadır 
ve çalması gerçekten çok zordur. 
Solo seslendirilen bazı Tango’ların 
dışında Tango bestelerinin hepsi 

bandoneon üzerine yazılmıştır.
Belki dünyada en çok tanınan 
parça olan “La Cumparsita” 
1916 yılında  Gerardo Matos 
tarafından esasen bir marş olarak 
yazılmıştır ve daha sonra bir Tango 
parçası olarak düzenlenmiştir. 
“La Cumparsita” küçük bir sokak 
topluluğu veya karnavalda bir 
gösteri demektir. Başka bir 
meşhur Tango parçası da  1905 
yılında Angelo Villoldo tarafından 
bestelenen “El Choclo”dur. Bu parça 
bütün zamanların en beğenilen 
parçalarından biridir ve 1950 yılında 
çıkarılan “Kiss of Fire” isimli yeni 
düzenlemesi Amerikan pop müzik 
listelerine girmiştir.
Bandoneonun derinden gelen 
gür sesi ile Tango  daha yoğun ve 
düşündürücü ve hatta her zaman 
olmasa da bazen melankolik bir 
havaya bürünmüştür. Melodilerin 
üzerine insanların yaşamlarını 
anlatan sözler yazılmıştır.
Tango söz yazarlarının kullandıkları 
ana fikirler kaderci görüşler ve 
kendi görüşlerine göre hayatın 
insanı soktuğu sınavlar ile ilgiliydi. 
Carlos Gardel bütün zamanların 
en büyük Tango yorumcusuydu. 
Gardel tam bir Latin sevdalısıydı ve 
1935 yılında geçirdiği trajik bir uçak 
kazasında hayatını kaybetti. Buenos 
Aires’in La Chacarita semtinde 
bulunan mezarını hayranları sürekli 
olarak ziyaret eder. Gardel’in 
söylediği parçaların bir çoğunda 
kendisine gitar eşlik etmektedir  bu 
da eski payadores’in yaşam tarzını 
yansıtmaktadır. Gardel tarafından 
1917 yılında yorumlanan ilk Tango 
parçası 
“Mi Noche Triste” (“Üzgün gecem”) 
idi. Bu parça terk edilen ve 
kendini içkiye veren bir sevgilinin 
üzüntüsünü anlatmaktaydı.
Çok tanınmış bir Tango söz yazarı 
ve bestecisi olan Enrique Santos 
Discepolo bir seferinde “Tango  
dans ederek anlatılan üzgün bir 
düşüncedir” demişti.
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Yakın Doğu benim vatanım
Cankut TAŞTAN

Üniversitemize 15 senedir 
emek veren elektrik 

teknisyeni Hasan Celal’in 
kampüs içindeki tüm 
binalarda izi var. Celal, işini, 
öğrencilerle olan ilişkilerini ve 
üniversitemizin hayatındaki 
anlamını emeği kadar değerli 
ifadelerle anlattı. 

Üniversitemiz, ileri derecedeki 
teknolojik imkânları kullanarak 
ve uzman öğretim kadrosu 
ile öğrencilere en iyi eğitimi 
vermek için var gücü ile 
çalışıyor. Bu çalışmanın başarıya 
ulaşmasında katkısı olan 
yalnızca öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimiz değil kuşkusuz. 
Günlük işleyiş içersinde bekli de 
hiç fark etmediğimiz, tuğlaları 
yerine koyup, orada kalmasını 
sağlayan gizli eller de var. Hasan 
Celal onlardan biri. Bu hafta 
siz okurlarımızı, 15 senedir 
üniversitemizde çalışkanlığı ve 
emeğiyle büyük katkılar sağlayan 
Hasan Celal’e buluşturmak istedik. 
 
15 SENE
Hasan Celal bir Mısırlı. Yaklaşık 
15 yıldır okulumuzda elektrik 
teknisyeni olarak çalışıyor. Günlük 
hayat içersinde üniversitenin her 
yerinde onu görmek mümkün, her 
yerde her an her işe koşturuyor. 
Sevimli Türkçesi ve kendine özgü 
sempatik hareketleri ile öğrenciler 
ve çalışanlar arasında tanınan ve 
çok sevilen birisi. 1987 yılında 
Kıbrıs’a gelen Celal, ilk önce İslam 
Bankası’nda şoför olarak çalışmış. 
Kahire Üniversitesi Muhasebe 
Bölümü mezunu olan Hasan Celal, 
ülkesindeki dönemin mevcut 
şartları yüzünden mesleğini icra 
edemediğini belirtiyor.

 “BENİ YAKIN DOĞU YETİŞTİRDİ”
1997 yılına kadar çeşitli işlerde 
çalıştığını ifade eden Celal,1997 
yılında üniversitemizde işe 
başladığını, Üniversitemiz hizmet 
kadrosundaki, elektrik ustalarının 
yanında eğitim gördüğünü ve 
mesleği öğrenerek ustalaştığını 
ifade ediyor. Celal, “Beni de Yakın 
Doğu yetiştirdi” diyor. Hasan Celal 
kendisi dışında iki elektrik ustasının 
daha olduğunu belirttiği işini çok 
sevdiğini ifade ederek, “İşim benim 
hayatım, beni hayata bağlıyor” 
şeklinde konuştu.

MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN 
AĞLIYORUM
Çalışanlar ve öğrencilerle oldukça 
samimi ilişkileri olan Celal bu 

ilgiden oldukça memnun olduğunu 
ifade ederek, “Yol üzerinde sürekli 
tanıdık birileri ile karşılarım sohbet 
ederiz, şakalaşırız bana takılırlar 
bu benimde çok hoşuma gider” 
diyor. Öğrencilerle arasında oluşan 
samimiyeti anlatan Celal şunları 
söylüyor, “Her yıl samimi olduğum 
öğrenci kardeşlerim oluyor, geçen 
yıllar içinde dostluğumuz artıyor 
ve her mezuniyet benim için eşiz 
bir mutluluk ve aynı zamanda 
hüzün oluyor. Onlar için çok mutlu 
oluyorum başarılı birer insan 
olmaları için dua ediyorum ama 
ayrıldığımız izin çok üzülüyorum, 
zaman zaman ağlıyorum”.

AİLEM VE VATANIM
 Burada bir aile olduklarını işaret 
eden Celal, “Arkadaşlarım dostlarım 
ailem her şeyim burada her sabah 
sıcak bir selam almak beni mutlu 
ediyor” dedi. Hasan Celal bir 
Kıbrıslı Türk’le evli. Üniversitemiz 
Biyomedikal Mühendisliği 
bölümünde öğrenimini sürdüren 
bir de oğlu var. “Yakın Doğu ailesi 
derken bundan bahsediyorum. 
Ailemin her ferdi bir şekilde 
bu kurumun içinde, Yakın 
Doğu’yu ve bu ülkeyi vatanım 
olarak görüyorum” ifadelerini 
kullanan Hasan celal, Mısır’da 
hiç akrabasının kalmadığını ve 
bağlarının koptuğunu anlatıyor. 
Mısır’da yaşananları umutsuzluk 
içinde izlediğini söyleyen Celal geri 
dönmeyi düşünmüyor.
Sohbetin sonunda gazetemiz 
aracılığıyla öğrencilere de seslenen 
Hasan celal, “Çok çalışsınlar 
okullarına bitirsinler ülkeye ve 
halklarına faydalı insanlar olsunlar 
bu günlerin ve bu yaşadıklarının 
kıymetini bilsinler hepsini çok 
seviyorum” dedi.
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Şampiyonların hızına yetişilemiyor
Yakın Doğu İlkokulu Masa Tenisi ve 

Badminton’da KKTC şampiyonu 
oldu. geçtiğimiz günlerde yapılan 
şampiyonalarda kupanın sahibi olan 
küçük sporcular, Türkiye’de yapılacak 
yarışmalarda hem Yakın Doğu’yu hem 
de KKTC’yi temsil edecek. Bu hafta 
sizleri şampiyonlarla tanıştırıyoruz.

Yakın Doğu 
İlkokulu 
Badminton takımı 
isim listesi: 
Özgem İpek ÖGE
Misal ATIŞ
Arda EROĞLU
Zeynep Ekin YAYCI
Burhan DAYI
Batu AYBARS
Ceren SOYKAN
Sıla HACIARİF
Alp RIZA
Ahmet SERVER
Doğa TEHDİT
Nazım Can  ERGİN
Eren ÖZUYANIK

Yakın Doğu 
İlkokulu  Masa 
Tenisi Kız takımı 
isim listesi: 
Samiye İçli
Kamelya Fahrioğlu
Tuğdem Berksel
Asuman Atakan

Yakın Doğu 
İlkokulu  Masa 
Tenisi Erkek takım 
isim listesi:
Berkem Dikengil
Bora Altıntaş
Doğukan Kopça
Bartu Harmandağlı
Ertuğ M. Çomunoğlu

Yakın Doğu İlkokulu  Masa Tenisi Kız takımı Yakın Doğu İlkokulu  Masa Tenisi Erkek takımı 

Yakın Doğu İlkokulu Badminton takımı



Ağustos 1998, Yakın Doğu Üniversitesi, İzmir temsilciliğinin açılışı

Gazi Yüksel’in Arşivinden

Fotoğraf: Gazi Yüksel
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“Oğluma Bi Haller Oldu”

Kolej deneylerini sürdürüyor

KISA... KISA... KISA... 

Cem Özer’in yönetmeliğini ve oyunculuğunu 
yaptığı “Oğluma Bir Haller Oldu” isimli oyun 

Yakın Doğu Bank’ın katkılarıyla KKTC turnesini 
gerçekleştiriyor. Necef Uğurlu’nun çevirisini 
yaptığı, Ron Clark ve Sam Bobrick’in yazdığı daha 
önce “Oğlum Çiçek Açtı” ismiyle sahnelenen 
oyunda Paşhan Yılmazel, Lale Başar, Sevda Dalgıç, 
Erdem Sakalıbüyük ve Serhan Atak da rol alıyor. 
Oyun eşiyle kavga ettikten sonra evini terk 
edip, okutmak için başka bir şehre gönderdiği 
oğlunun evine giden bir adamın, oğlunun 
eşcinsel olduğunu ve bir erkek arkadaşıyla aynı 
evi paylaştığını öğrenmesi üzerine gelişen olayları 
konu alıyor. Oyun, Yakın Doğu Üniversitesi A.K.K.M 
Büyük Salon’da 17, 18, 19 Mart 2012 saat 20:30’da 
tiyatroseverleri bekliyor.

Yakın Doğu Koleji’nde fen projesi çalışmalarına 
büyük önem veriliyor. Öğrencilerin ufkunu 

genişleten bu tür bilimsel projelerin ülkemiz 
ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade eden 
Kolej yetkilileri, 2011-2012 Öğretim Yılı’nda Fen 
Laboratuvarı’nda inşaat ve tarımla ilgili yeni proje 
çalışmalarının yapıldığına dikkat çekti. Yakın 
Doğu Koleji Fen Bölümü Başkanı Biyolog Cem 
Hami, “Fen Laboratuvarları’nda yürütülen bilimsel 
çalışmaların büyük bir bölümü, iklimimize daha 
uygun inşaat malzemeleri üretmek ve kurak bölge 
tarımına yönelik olarak ele alınmaktadır” derken 
çalışmalarının süreceğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Hazırlık 
Okulu Müdür Yardımcısı, Mahmut Sinan’ın 

ölümü nedeniyle Eğitim Sarayı önünde bir tören 
düzenlendi. Törene, merhumun ailesi, üniversite 
yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.  
Törende bir konuşma yapan Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, “Mahmut 
Hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsü 
içerisindeyiz. O, üniversitemizin çınarıydı. Çınar 
devrildi. Geriye hiç kimsenin dolduramayacağı 
derin bir boşluk kaldı” ifadelerini kullandı. 
İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü, Enis Sayman 
da, “Sevgili hocam sen bizim babamızdın, 
arkadaşımızdın, 
sırdaşımızdın, 
hocamızdın. Nur 
içinde yat, mekânın 
cennet olsun” diyerek 
başladığı konuşmasını, 
merhumun ailesi ve 
öğrencilerine baş 
sağlığı dileyerek 
tamamladı. Son olarak 
yapılan dini törenin 
ardından, cenaze 
toprağa verilmek üzere 
Lefkoşa Kabristanlığı’na 
uğurlandı.

NOSTALJİ

Haftanın
Fotoğrafı

Üniversitemiz 
‘çınar’ını uğurladı

Mezunlarımız “Çok kıymetli günlerdi”
Kevser Cerit 2009 yılında Mimarlık 

Fakültesi’nden dereceyle mezun oldu. 
Mezuniyetinin ardından hemen Ankara, Borabey 
İnşaat LTD. ŞTİ. Bünyesinde çalışmaya başlayan 
Cerit artık Proje Bölümü’nde Şef olarak görev 
yapıyor. “İlk derste daha T cetvelini bile tutmayı 
bilemezken şu an hayata geçen, gerçek projeler 
çiziyor olmak güzel” diyen Cerit, “Mimarlık eğitimi 
adına üzerimde hakkı olan tüm hocalarımı saygı 
ve sevgiyle anıyorum” ifadelerini kullanıyor. Cerit 
öğrencilik ve iş yaşamını şöyle anlatıyor; “Okurken 
bitse de gitsek diye hayıflandığımız o günlerin ne 
kadar kıymetli oldugunu iş hayatına girince daha 
iyi anlıyormuş insan. Kıbrıs’ı, okulumu ve arkadaş 
ortamlarımızı inanılmaz derecede çok özledim. 
Okulda hocalarımızın attığı temeller üzerine 
hergün yeni bir şeyler ekliyorum. Hayat bir okul 
ve eğitim devam ediyor”. 



Sahibi, Yakın Doğu Üniversitesi Adına
Dr. Suat İ. GÜNSEL

Genel Yayın Yönetmeni
Fatma TÜRKKOL

Mizanpaj
Yiğit Er YİĞİT
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Haber Merkezi 
Tezgül TUNALI, Cankut TAŞTAN, Emin KAHRAMAN

gazete@neu.edu.tr   •   http://www.neu.edu.tr/   •   http://www.facebook.com/universitegazetesi

Dr. Suat İ. Günsel’in Tıp Bayramı Mesajı: 14 Mart Tıp Bayramımız

Tıb Bayramı, emsalleri içerisinde kutlamaya layık günlerin şüphesiz en 
önlerinde yer alır.
Gerçekten de, evrensel anlamından yansıyan, millî belirişiyle, insanlık 
serüveninin eşsiz güzellikteki günlerindendir bu bayram.
Bugün Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitemizde, en genç hekim 
adayından kıdemli tıb hocasına, yöneticilerden sorumluluğunu bilen 
genç çalışanlara, nâmlı tabiblerden seçkin hemşirelere, destek birimlerin 
bütün görevlilerine kadar, Bayram’ın aslî sahiplerini, Tıb Fakültemiz’in çok 
değerli Dekanı’nın şahsında kutlamaktayız.
Yakın Doğu Üniversitesi; Tıb Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi’nin kuruculuk 
görevleri de üstlenmiş değerli dekanları, yöneticileri, yüksek düzeyli 
öğretim üyeleri ve geleceği sahiplenen öğrencileri ile, hakikî bir külliyedir. 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ise, artık tanımlamaya gerek 
yok, tıb hizmetlerindeki uluslararası ağırlığını çoktan göstermiş, bu 
düzeydeki işlevini, beşerî ve teknik bağlamlarda perçinlemeye girişmiş 
bulunmaktadır.
Bu açıdan düşünüldüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi, Tıb Bayramı’nı 
kutlamayı; oluşturmuş bulunduğu tıb fakültesi, hastanesi ve Tıb 
alanındaki fakültelerinin gerek otonom gerekse eşgüdümlü faaliyetlerinin 
toplamı bakımından hak etmektedir.
Ne var ki Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda, bütün bu eğitim ve 
sağlık hizmetlerini ülkesinin gereksinimlerini hep önde tutarak, bunları 
Türk varlığının bütünüyle paylaştırıp uluslararası platforma taşıma amacını 
gütmektedir.
Bu temel husus, tanınırlığı dışardan beklemeksizin, uluslararası kabulün 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları olarak temin edilmesi anlamını 
taşımaktadır.
14 Mart’ı, 14 Martımızı yürekten kutluyorum.

Dr. Suat İ. GÜNSEL / Kurucu Rektör

Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Tıp Bayramı Mesajı; 14 Mart: 
Şehzâdebaşı’ndan Lefkoşa’ya

14 Mart denilince tıbbın, İnsan’ı sağ ve esen kılmanın, bu yoldaki 
fedakarlıkların, heyecanların, zorluklarla dolu eğitimin, uykusuz gecelerin, 
uzmanlığın, kısacası doğayı yeniden üretmede bilimin payına düşen 
hakkın yerine getirilmesinin yüce anlamı bir kez daha gönüllere düşüyor.

Tıb Fakültesinin Değerli Dekanının şahsında, her anabilim dalı ve 
birimlerindeki bütün mensuplarını, sevgili öğrencilerini; Yakın Doğu 
Hastanesi’nin Başhekim’inden, özverili hemşirelerine kadar bütün 
kadrolarını; Tıb külliyesindeki birbirinden kıymetli beş fakültemizin Dekan 
ve mensuplarını kutluyoruz.

Tıb, özellikle Türk kültür ikliminde, hem tıb’dır, hem de tarih akışı, 
toplumsal bilinç, kişi’nin kemâl’e erme birikimidir.
Gerçekten de, sosyal tarihimizin hemen her yeni ve dönüştürücü 
eyleyişinde mevcut olmuştur tıb öncüleri. Ve tabiî, san’at hayatımızın da 
her dâim unutulmazları arasında yer alırlar.

Tıbhâne-i Âmîre ve Cerrâhhâne-i Âmîre’nin, ilk tıb ‘Yüksekokulu’nun 
Şehzâdebaşı’nda açılışı olan 14 Mart 1827, bu tıb bayramı günümüzde, 
Sağlık Haftası’nın başlangıcını işaretleyerek mührünü yeniden vurmuş 
oluyor. Tıbbiye’nin 1839’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne oluşu ona verilen 
önemi bir kez daha gösterir.

Tıb öğrencilerinin millî direnci bayram kılmaları, I. Dünya Savaşı 
sonrasında, 1919’da, İstanbul’un emperyalist güçler tarafından işgaline 
karşı hiç unutulmayacak tepkilerini ortaya koymaları ile başlamıştır.
‘Doğru’ tıbbî faaliyet sistemi içerisinde ‘Güzel’ beşerî davranışlarla, 
‘İyi’leştirme görevini sürdürenlerin bayramı kutlu olsun.

Prof. Dr. Ümit HASSAN / Rektör

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay ITB Berlin Turizm Fuarı’na 

Kuzey Kıbrıs şemsiyesi altında katılan Yakın 
Doğu Üniversitesi Hastanesi standını ziyaret etti. 
ITB Berlin fuarında çeşitli toplantılara katılan 
üniversitemiz Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Savaşan, 
sektörün büyük gayretleri ve sağlanan teşvik 
avantajlarının da katkısıyla 2012 yılında turizmde 
olumlu gelişmelerin yaşanacağını söyledi. 
Savaşan, “Turist sağlığı” açısından üniversitemiz 
hastanesinin önemli bir role sahip olduğunu 
vurguladı.

14 Mart Tıp Bayramı mesajları

Hedef büyük: “Sağlıklı Ülke”

8 Mart 2011, Dünya Kadınlar Günü basın açıklaması, Lefkoşa

Fotoğraf: Cankut TAŞTANBASIN FOTOĞRAFI


