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“KİÜ Kalitesini 
ispat etmiştir”

Başbakan Ersin Tatar:

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, Turizm Bakanı Kutlu Evren 
ve milletvekilleri ile birlikte Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Sayfa 3

Sayfa 3

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sel-
man Arslanbaş, üniversite yönetimi, dekanlar, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler tarafından karşılanan Tatar, kam-
püs içerisinde Covid-19 Pandemisinde şüpheli vakalı 
öğrencileri taşımak için özel olarak dizayn edilen araç-
ları inceledi. Tatar, pandemi nedeniyle alınan önlemler 
ve KKTC’de ilk olma özelliği taşıyan ambulans servis 
çalışmasından dolayı üniversite yönetimini tebrik etti.

Haberi 4. sayfada

“Birlikteliğimiz
yegâne

gücümüzdür”

KİÜ Onursal Başkanı
Doç.Dr. Mustafa AYDIN

1974’ten bugünümüze 
Ada’da barış ve hu-
zur içerisinde yaşayan 
Kıbrıs Türk halkı, Doğu 
Akdeniz’deki hak ve 
menfaatlerinden hiçbir 
zaman vazgeçmemiş ve 
vazgeçmeyecektir. Bu 
uğurda bedeller ödemiş 
ve ödemektedir. Ödenen 
tüm bedellerin arkasında 
asırlardır var olduğumuz 
bu aziz coğrafyada huzur 
ikliminin yeniden tesis 
edilmesi yatmaktadır.

Microsoft Teams’in Abar-
do uygulaması, Kıbrıs İlim 
Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Selman Arslanbaş 
ve Mühendislik Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Zalihe 
Yarkıner’i “Muhteşem Dijital 
Lider” ödülüne layık gördü. 

Dijital liderler

KİÜ’den!

Sayfa 4

2. sayfada
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Mütevelli Heyet Başkanımız Sn. 
Selman Arslanbaş’ın konuşması;

‘’Çağdaş, yenilikçi ve öğrenci odak-
lı eğitim vizyonumuz ile yarın-larımızı 
yönetecek ve fark yaratacak yeni ne-
sil liderler yetiştireceğimize yürekten 
inanıyoruz.”

Sevgili Gençler, 
Günümüzde birçok mesleki bece-

rinin yanında daha farklı disiplinlere 
sahip olmak gerekiyor. Diplomaya 
hayat veren, değerler ve disiplin-
ler bütününe sahip olan; araştıran, 
sorgulayan, girişimci, lider, rekabetçi, 
yenilikçi, teknoloji okur-yazarı, hayat 
boyu öğrenen ve güçlü iletişim be-
cerilerine sahip bireyler yaşıtlarından 
farklılaşarak öne çıkmaktadır. Kıbrıs 
İlim Üniversitesi (KİÜ) olarak öncelikli 
amacımız; 21. yüzyıl ihtiyaç ve bek-
lentilerini karşılayan, kendi toplumuna 
değer sağlayan, kendisinin ve ülkesi-
nin küresel re-kabette öne geçmesini 
sağlayacak farklılıklara imza atan ve 
geleceğe yön veren mezunlar yetiştir-
mektir. Yeni Nesil Üniversite 

Oncelikle üniversitelerin üç 
temel misyonu vardır: Eğitim, 
araştırma ve sosyal katkı. Bun-

lardan ikisi, araştırma ve sosyal katkı, 
değişen global eğilimlere bağlı olarak 
farklılaşmaktadır. Ancak eğitimin 
değişmez olduğuna inandığım önemli 
bir niteliği var: Bağımsız öğrenmeye 
olan sınırsız bağlılık. Kıbrıs İlim Üni-
versitesi, sizlerin öğrenme özgürlüğü-

nü sonuna kadar destekleyecek araç-
ları sizlerin hizmetine sunacak “yeni 
nesil bir üniversite”dir. Buradaki temel 
amacımız; yenilikçi, genç ve öğrenci 
odaklı bir üniversite olarak, öğrenci-
lerimizle reel sektör temsilcilerini bir 
araya getirmek ve derslerin tecrübe 
sahibi uzmanlar tarafın-
dan da aktarılmasını 
sağlamaktır. Böylece 
farklı disiplinleri farklı 
bölümlerle harman-
layarak, uygulamalı 
eğitimi öne çıkarıp 
yüksek nitelikli me-
zunlar elde etmeyi 
amaçlıyoruz. 

Nesiller boyu 
devam edecek bir 
üniversite kültürü-

nü hayata geçirmek 
için bütün 
teknolojik 
ve bili-
şim alt 
yapımızı 
revize 
ettik. 
Öğ-
renci 
mer-
kezli 

genç ve yenilikçi bir üniversite 
anlayışıyla uluslararası akademik 
kadromuz, uygulamalı eğitim anlayı-
şımız, gelişmiş teknoloji ile donatılmış 
laboratuvarlarımız, sınırsız bilgiye eri-
şim sağlayacağınız bilgi merkezimiz, 
fikirlerin hayata geçirildiği Kuluçka 

Merkezi’miz ile sizlere seçkin bir 
öğretim ortamı sunmaktayız.

Cazip burs imkanları, 
uluslararası akredi-
tasyon ve iş birlikleri, 

daha mezun olmadan işe 
yerleştirmeye imkan sağ-
layacak kariyer fırsatları, 
günümüzde ihtiyaç olan 
alanlardaki sertifika prog-

ramları, Akdeniz’in tüm gü-
zelliklerini bütün ihtişamıyla 

sunan doğayla iç içe ve 
aynı zamanda akıllı 

yerleşke-
siyle, 5 
yıldızlı 
otel 

kon-
sep-
tin-
de 

hazırlanmış öğrenci yaşam merkezi, 
sosyal ve kültürel faaliyetleri ile sizle-
re eşsiz bir eğitim ve öğrenim deneyi-
mi yaşatmaya hazırız.

Eğitim vizyonu çağın gerektirdiği 
niteliklerle donatıldığı takdirde 
somut sonuçlar ortaya koyacak-

tır. Çağdaş, yenilikçi ve rekabetçi eği-
tim vizyonu ile Kıbrıs İlim Üniversitesi 
olarak, yarının şekillenmesine katkı 
sağlayacak ve fark yaratacak yeni 
liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sınırların kalktığı, sınırsız bilginin 
üretildiği, bilginin ürüne, ürünün 
evrensel değerlere dönüştüğü 

bir yapıda sizleri kariyer hedeflerinize 
ulaştırmayı bir görev sayıyoruz.

En büyük hayalimiz, dünyanın her 
yerinde gururla taşıyacağınız 
bir diplomaya sahip olmanızdır. 

Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak bütün 
amacımız, gittiğiniz her yerde, bulun-
duğunuz her kurumda değer katarak 
geleceğinize güvenle yürümenizi 
sağlamaktır.

Niteliği yüksek, değerlerine say-
gılı, küresel dünya-da yaşanan 
değişim ve gelişimi yakından 

takip eden, yenilikçi, öncü, lider 
öğrencileri, mezunları, akademik ve 
idari kadrosuyla katlanarak büyüyen, 
değişen ve gelişen Kıbrıs İlim Üniver-
sitesinin ailesinde sizleri de aramızda 
görmekten memnuniyet duyarız. 
Aramıza HOŞ GELDİNİZ.
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1974’ten bugünümüze 

Ada’da barış ve huzur içerisin-

de yaşayan Kıbrıs Türk halkı, 

Doğu Akdeniz’deki hak ve 

menfaatlerinden hiçbir zaman 

vazgeçmemiş ve vazgeçme-

yecektir. Bu uğurda bedeller 

ödemiş ve ödemektedir. Öde-

nen tüm bedellerin arkasında 

asırlardır var olduğumuz bu 

aziz coğrafyada huzur ikli-

minin yeniden tesis edilmesi 

yatmaktadır. Devlet demek, 

hürriyet demektir. Türkiye, 

Kıbrıs Türkünün ve KKTC’nin 

bir devlet olarak verdiği varo-

luş mücadelesinin hiçbir şekil-

de zayıflatılmasına ya da yok 

sayılmasına yönelik üstenci 

yaklaşımlara asla müsaade 

etmeyecektir. 
Asırlardır içine çekilmeye 

çalışılan kirli oyunlara karşı 

birlikteliğimiz yegâne gücü-

müz olmuştur.
Akdeniz, bize atalarımızdan 

miras kalmış huzur iklimidir, 

barıştır, kardeşliktir. Bundan 

dolayı Türkiye ve KKTC’nin 

ebedi varlığı Akdeniz’in  çatı-

sı ve omurgasıdır. Akdeniz’e 

kıyısı olmayan ülkelerin dahi 

Türkiye ve KKTC arasında ni-

fak tohumları atmaya çalıştık-

ları bir ortamda verilecek en 

güzel cevap, KKTC ve Türkiye 

arasındaki sarsılmaz kardeşlik 

bağlarının güçlendirilmesin-

den geçmektedir.

Bu gerçeğin kabulü, Ada’da 

aynı zamanda kalıcı bir uzla-

şının da temelini oluşturmak-

tadır. İktidarı ve muhalefeti 

ile oluşturduğu çoğulcu de-

mokratik yapısı, Kıbrıs Türk 

halkının en büyük kazanımı ve 

zenginliğidir. KKTC’de insan 

haklarına saygılı, çağdaş de-

ğerleri titizlikle koruyan barış-

çı bir siyasi ve hukuki sistem 

vardır. Kıbrıs Türk demokrasi-

si, Kıbrıs Türk halkının gurur 

kaynağıdır.
Bu dönem, milli davamız 

olan Kıbrıs meselemizde birlik 

ve dayanışmamızı muhafaza 

etmemiz gereken kritik bir sü-

reçtir. Yaklaşık yarım asırdır el 

ele gönül gönüle sürdürdüğü-

müz varlık ve özgürlük müca-

delesinde, bugüne kadar kat 

edilen mesafenin temelinde, 

Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının 

birlik ve bütünlüğünü muhafa-

za etmekte gösterdiği kararlı-

lık ve başarı yatmaktadır.  

Tarihin en zor dönemlerinde 

dahi Türkiye ile omuz omuza 

kahramanca mücadele eden 

Kıbrıs Türkü, özgürlüğünü 

canı pahasına korumuş ve bu-

gün torunlarına huzur ve barış 

dolu bir ülkeyi miras bırakmış-

tır. Bu mirasa sahip çıkmak bu 

topraklarda yaşayan herkes 

için milli bir görevdir.

Önümüzdeki yeni dönemde 

de; KKTC ve Türkiye arasın-

daki aziz kardeşliğin, el ele ve 

gönül gönüle aydınlık ufuklar 

açacağına olan inancımla ve 

“Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC” 

anlayışıyla, şehit Kıbrıs Türk 

şairi Süleyman Uluçamgil’in 

dizeleriyle sizleri saygıyla 

selamlarım:
Ne çıkar aramızda 

Akdeniz varsa

Hep aynı sınırlarda sıvanmı-

şız
Kimimiz “ölürken” diyoruz

Kimimiz “ölürkana”.

“Kirli oyunlara karşı
birlikteliğimiz

yegâne gücümüzdür”

Doç.Dr. Mustafa AYDIN (Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başkanı)

Dijital liderler KİÜ’den
Microsoft Teams’in Abardo 

uygulaması, Kıbrıs İlim Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Selman Arslanbaş ve Mühendis-
lik Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Zalihe Yarkıner’i “Muhteşem 
Dijital Lider” ödülüne layık 
gördü. 

Kıbrıs İlim Üniversitesi, ge-
leceğin teknolo-
jilerini üniversite 
bünyesinde kullan-
maya ve dijital 
dünyayı öğrencile-
riyle buluşturmaya 
devam ediyor. Geli-
şen teknolojilerin ilk 
kullanımı ise bizzat 
mütevelli heyet 
başkanı ve alanında 
uzman isimler tara-
fından yapılıyor. Bu 
çerçevede Kıbrıs İlim 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Selman 
Arslanbaş ve Mühen-

dislik Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Zalihe Yarkıner,  Abardo ile 
yüzlerce katılımcının bulundu-
ğu platformda sanal konferans 
gerçekleştirdi. Gerçekleşen 
konferansın ardından Abardo 
Şirketi sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklama ile 

Kıbrıs İlim Üniversitesi yöneti-
mini başarısından dolayı kut-
ladı. Açıklamada önce Abardo 
uygulaması tanıtıldı daha sonra 
“Kıbrıs İlim Üniversitesi Başkanı 
Sayın Selman Arslanbaş ve Mü-
hen- dislik Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Dr. Zalihe 
Yarkıner, Abardo’yu 
kullanarak dünyanın 
dört bir yanından 
inanılmaz konuşma-
cıların, David Gibson, 
Hugh Blane, Martijn 
van de Veen, Hasan 
Atasoy, Emin Dev-
rim Fidan ve Ayşe 
Deniz Özkan, bilgi 
birikimi ve tecrü-
belerini yüzlerce 
katılımcıyla pay-
laştığı olağanüstü 
bir uluslararası 
sanal konferans 
gerçekleştirdiler” 
denildi.  
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“KİÜ kalitesini 
ispat etmiştir”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar:

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, Turizm Bakanı Kutlu Ev-
ren ve milletvekilleri ile birlikte Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Kıbrıs İlim Üniver-
sitesi Mütevelli He-
yet Başkanı Selman 
Arslanbaş, üniversite 
yönetimi, dekanlar, 
öğretim üyeleri ve 
öğrenciler tarafından 
karşılanan Tatar, kam-
püs içerisinde Covid-19 
Pandemisinde şüp-
heli vakalı öğrencileri 
taşımak için özel olarak 
dizayn edilen araçları 
inceledi. Tatar, pan-
demi nedeniyle alınan 
önlemler ve KKTC’de 
ilk olma özelliği taşı-
yan ambulans servis 
çalışmasından dolayı 
üniversite yönetimini 
tebrik etti.

Başbakan Tatar, 
yine kampüs içerisinde 
Hibrit (Karma) Eğitim 
Modeline göre seyrel-
tilmiş ve hazırlanmış 
dijital sınıfları gezdi.

Kıbrıs İlim Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Selman Ars-
lanbaş, dijital sınıflarda 
hazırlanan akıllı tahta-
lar ve senkron modül-

ler aracılığı ile derslerin 
aynı anda hem sınıf or-
tamında hem de uzak-
tan takip edilebileceği-
ni söyleyerek, KİÜ’nün 
yeni dönem için yaptığı 
hazırlıklar hakkında bil-
gi verdi. Hibrit Eğitim 
Modeli kullanılan akıllı 
sınıflarda inceleme-
lerde bulunan ve akıllı 
tahta sistemini kulla-
nan Başbakan Tatar, 
“Kıbrıs İlim Üniversitesi 
teknolojik olarak hazır 

durumdadır ve kalitesi-
ni ispat etmiştir. Siz-
lerin üniversitesi tabi 
ki güzide bir kurum. 
Çok güzel gerçekten 
bu ana kadar yüksek 
imkanlar öğrencilere 
gerçekten sunulmakta-
dır. Bunların devamını 
temenni ediyoruz” 
dedi.

Başbakan Tatar’a 
Kıbrıs İlim Üniversitesi 
Gastronomi Bölümü 
öğrencilerinin hazırla-

dığı KKTC’nin yöresel 
ve pratik yemeklerin-
den oluşan bir öğle 
yemeği ikram edildi. 
Uluslararası öğrenciler-
le bir süre sohbet eden 
Başbakan’a pandemi 
döneminde sağlanan 
imkanlar nedeniyle 
öğrenciler tarafından 
teşekkür edildi. Selman 
Arslanbaş da Başba-
kan’a ziyaretlerinden 
dolayı plaket takdim 
etti.

Öğrencilerimizden mesajlar...

İlim’ de eğitim; beyni geliştirme sanatıdır, 
belleği doldurma işi değildir. Çünkü ilim, mal ve 
mülkten hayırlıdır. İlim bizleri korur fakat ma-
lı-mülkü bizim korumamız gerekir. Temelinde 
bu görüşleri olan üniversitemde; ilgili ve güler 
yüzlü hocalarımdan hem akademik hem de 
yaşam dersi aldığım için mutluluk duyuyorum. 
Aynı zamanda Kurumsal İletişim Birimi Asistanı 

olarak bu ortamda “kendi”sinin 
farkında olan bilinçli ve erdemli ar-
kadaşlarımla beraber sıkı bir ekip 
çalışması halinde özveri ve arzuyla 
daha ileriye taşımak için elimiz-

den gelenin en iyisini yapmakta-
yız. İnanın bana bizi iş hayatına 
hazırlamak için ellerinden ge-
leni yapıyorlar... Bu sebepten; 
güzel, şirin, sıcak kampüsü-
müzde; her kültürden ve her 
coğrafyadan dostlarımla iyi ki 
Kıbrıs İlim diyorum!

Ben Fizyoterapi birinci sınıf öğrencisi Yağmur ERGİN. Okulumu çok seviyorum. Çünkü ailem-den uzak olacağıma kendimi hazırlamaya başla-dığım andan itibaren en büyük korkum kendimi yalnız hissetmemdi. Ancak KİÜ ailesi bünyesinde bulunan tüm personel ve akademisyenlerimizden aile sıcaklığı gördüm. Bu yüzden üniversite-mi çok seviyorum. İyi ki tercihim turun-cudan yana olmuş. Her alanda kendimi geliştirdiğim bir üniversite seçtiğimi; 
sağlık okurken dahi bir-çok alanda bana ilk yılım olsa dahi bilgi öğretmesiyle gö-rebiliyorum. Felsefe konulu düzenlenen konferansımızda Sokrates’in cümlesini duymuş, bu cümlenin KİÜ için yazıldı-
ğını düşünmüştüm... İyi ki KİÜ, İyi ki 
Turuncu Üniversitem 

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin en önemli yanı dina-

mik yapısı ve öğrencilerine kendini değerli hisset-

tirmesi. Üniversitemiz sürekli gelişen, değişimlere 

açık ve öğrenci fikirlerine önem veren bir eğitim 

kurumu. Üniversitem liyakatlı, her anlamda ken-

dini yetiştirmiş bireyler olarak eğitim hayatımızı 

tamamlamamızı istiyor ve bizleri geliştirmek için 

çeşitli imkanlar sunuyor. KİÜ sadece bir eğitim 

kurumu değil öğretim kurumudur. Çünkü 

bizlere burs olanakları sağladıkları gibi her 

türlü konuda yardımımıza koşuyorlar. Pande-

mi boyunca 2 gecede tüm sistemi online 

eğitime taşımış, eğitimimizi aksatmadan 

ve hiçbir problem yaşamadan almamızı 

sağlamıştır.  Bununla birlikte adada 

kalan arkadaşlarımla birlikte yurtlara 

ziyarette bulunmuş, KKTC’deki ailem 

olmuşlardır.  Üniversitem ‘Önce Sen’ 

diyor, bende Kıbrıs İlim Üniversitesi 

öğrencisi olarak ‘İyi ki KİÜ’ diyorum.

Öncelikle üniversitemi sevdiğimi ve memnun 
olduğumu belirtmek isterim. Bütün öğrenciler gibi 
bende tercih sırasında hiç görmediğim ve ailem-
den uzakta yaşayacağım üniversiteyi seçmekte 
kararsız kalmıştım. Tercihimi yapıp üniversiteme 
geldiğim zaman beni ve ailemi içten ve güzel karşılamaları kendimi aile ortamında hissetmemi sağladı, tam o an doğru tercih yaptı-ğımı hissettim. Kıbrıs İlim Üniver-sitesi bünyesinde çalışan herkesin güler yüzünü ve sıcaklığını sizle-rin de hissetmesini çok isterim. Benim bir daha tercih hakkım olsa bir kez daha Kıbrıs İlim Üniversitemi tercih ederim. Tercih edecek olan her-kesi geleceğin dünyasına, turuncu ailemize bekleriz. İyi ki KİÜ. 

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

birinci sınıf öğrencisiyim. Benim Üniversitem, 

KKTC’ye ilk defa gelen bir öğrencide ülkeye 

karşı olan tüm önyargıları kıran, bünyesinde 

barındırdığı öğrencileri bir anne baba edasıyla 

saran hocalarıyla mutlu ve sevgi dolu bir aile 

yuvasından farksız. Aileniz yanınızda olmasa 

bile eksikliklerini hissettirmiyorlar. Çünkü onlar 

da biliyorlar ki sizi emin ellere emanet ettiler. 

Bir öğretim görevlisi - öğrenci ilişkisinden 

daha çok abi-kardeş abla-kardeş hatta anne 

baba ve çocuk gibi samimi bir bağ oluşturul-

duğundan emin olabilirsiniz. Türkiye’deki ve 

KKTC’deki birçok üniversiteden çok daha iyi 

eğitim kalitesi ve hiçbir üniversitede olmayan 

sosyal etkinlik programları Kıbrıs İlim Üni-

versitesi’nde mevcut. #OnceSen diyerek her 

zaman öğrenciyi bir adım önde tutan ve en 

ufak bir sorunda bile hep yanımızda olan bir 

okul burası. Sadece lisans veya yüksek lisans 

eğitimi değil, tecrübeleri ve yaşamlarıyla dolu 

bir ömür geçirmekte olan hocalarının tavsiye-

leriyle dolu. KİÜ hayatımın yönünü değiştiren, 

umutlarım tükendi dediğim anda bir 

tomurcuk gibi beliren, sürekli son 

dakika sürprizleriyle beni mut-

lu eden, sevgisini bir an olsun 

esirgemeyen aile yuvam. Biz bir 

aileyiz, turuncu bir aile. Sizleri de 

biz Turuncu’lar arasında görmek, 

ailemizi genişletmek, KİÜ 

gibi bir tecrübeyi hayatınıza 

kazandırmak için aramıza 

bekleriz. 

Ekrem Ulaş Turan 
Türkçe Öğretmenliği 2. Sınıf

Yağmur Ergün
Fizyoterapi Bölümü 2. Sınıf 

Bahar Baz 

Hukuk Fakültesi 2. Sınıf
Mizgin AlparslanHukuk Fakültesi 2. Sınıf

Nuri Altay 
Hukuk Fakültesi 2. Sınıf


