K.K.T.C' de Lokomotif Güç Üniversiteler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üniversiteler devletin var olma mücadelesinde lokomotif
öncü güç görevini üstlenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyan 45.000 civarında
öğrenci, toplam nüfusun % 30 oranını teşkil ediyor. Bu da Dünyadaki tüm devletlerin ender
yakalayabilecekleri önemli bir kazanımdır.
Bu perspektifle baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam bir eğitim adasıdır
diyebiliriz. Eğitim adası Kıbrıs’ımızda halkın doğal olarak eğitim seviyesi yüksektir. Politik
Diplomatik ve ekonomik olarak batı toplumlarının adaya mahkum ettikleri Kıbrıs Türk halkı,
üniversiteleri vasıtasıyla dünyanın bir çok ülkelerinden öğrenci alıyor ve tüm dünyaya ben
buradayım ve varım mesajını evrensel bir dil ile üniversitelerle veriyor. Kıbrıs Türk halkı
coğrafi yapısı ve konumu itibari ile büyük maddi kazanımları olabilecek bir ülkeye sahip
olmasına rağmen, maalesef hak ettiği ekonomik kazanımlara sahip değil, anavatan Türkiye’nin
çok büyük özveri ile yaptığı ekonomik katkılar ve yatırımlar Kıbrıs Türk halkını olması gereken
yere getiremedi.
Kuzey Kıbrıs Türk devleti ve halkına, anavatan Türkiye’den sonra en büyük diplomatik,
ekonomik, ulusal ve uluslar arası katkıyı üniversiteler yapmakta ve yapmaya özveri ile devam
etmekteler. kurucu başkanı olduğum, uluslar arası üniversiteler konseyine, 27 ülkeden 100 den
fazla üye üniversitesi bulunmaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının önemli ve tarihi
misyona sahip üniversite rektörlerinden 39 rektör uluslar arası üniversiteler konseyinin yönetim
kurulu, bilim kurulu, akademik kurul ve denetim kurullarında aktif görev almaktalar.
Kurullarımızda aktif görev alan rektörlerimiz, diğer üye tüm üniversitelerimizin coğrafyamız
başta olmak üzere tüm dünyada uluslararasılaşmasına çaba göstermektedir.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDEKİ 5 ÜNİVERSİTENİN KATKILARI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ki Doğu Akdeniz üniversitesi, Uluslar arası Kıbrıs
üniversitesi ve Lefke üniversiteleri üyelerimiz olup, kurullarımızda aktif görevler alarak tüm
Kıbrıs üniversitelerinin dünyaya daha fazla açılımı ve Kıbrıs’ın tam bir eğitim adası olması
hedef ve amacımıza büyük katkı sağlamaktadırlar.
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Uluslar arası üniversiteler konseyi başkanlığımda yaptığı aylık toplantılarla üye üniversite
rektörleri ve aylık toplantının düzenlendiği ülkenin üniversitelerinin katılımı ev sahibi ülkenin
devlet erkanı ile toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılar çalıştay düzeniyle yapılmakta, katılımcı
üye ve üye olmayan üniversiteler arasında akademik projeler, akademisyen ve öğrenci
değişimleri gibi önemli protokoller yapılmakta ve mutlaka uygulanmaktadır
. Bu toplantıların tamamına Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Üniversitesi ve Uluslar arası
Kıbrıs Üniversitesi katılmakta, uluslar arası platformlarda Kıbrıs Üniversitelerini ve Kıbrıs
Türk Halkını hak ettiği şekilde temsil etmektedirler. Hedefimiz Kıbrıs Üniversitelerinin Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve Kıbrıs Türk Halkına daha fazla katkı sağlayabilmesi ve
üniversitelerin yaptığı özverili katkıya destek vererek, Kıbrıs’ımızın güzide üniversitelerinin
ulvi mücadele ve çalışmalarına katkı sağlamaktır.
5 ÜNİVERSİTENİN YAVRU VATANA KATKILARI
1-Akademik Katkı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan 5 üniversitenin 3’ü özel üniversite, 2’si vakıf
üniversitesidir. Türkiye den bazı üniversitelerin kampüsü var olmakla birlikte Kıbrıs Türk
Halkına ve Kıbrıs Türk Hükümetine önemli pozitif katkıları olan bu 5 üniversitedir. 3 özel
üniversitenin kurucuları benim için Kıbrıs’ın gerçek ve saygın kahramanlarındandırlar.
Kahramanlık payesi, ülkesi ve milletine önemli yararlılıklar sağlamaktan geçiyorsa ki
tanımlaması böyledir. Kıbrıs’taki bu 3 özel üniversitenin kurucuları ulusal ve uluslar arası
arenada çok büyük mücadele, emek ve fedakarlıklarla Kıbrıs Türk Halkına önemli katkılar
sunan on binlerce öğrenci okutmakta ve ülkenin diplomatik, ekonomik ve istihdamına
olağanüstü katkılar sunmaktadırlar. Kıbrıs’ımızda okuyan on binlerce öğrenci ülkelerine Kıbrıs
Türkünün fahri elçileri olarak dönmekte, Kıbrıs’ın 5 üniversitesi, 5 adet Dış İşleri Bakanlığı
gibi hizmet vermektedir.
Üniversitelerimiz Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet adamlarına
milli davada Kıbrıs Türkünü ve haklarının tanıtımı görevine de böylelikle onurlu bir düzeyde
katkı sağlamaktadırlar. 5 üniversitemizi hiçbir ayrım yapmadan değerlendiriyorum. Hepimizin
de böyle değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Dünyanın birçok kıtasında ve ülkesinde
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çalıştay ve sempozyumlara katılıyor ve üniversiteleri analiz etme imkanı buluyorum.
Konferanslar verdiğim bu üniversitelerden Kıbrıs’ımızın 5 üniversitesinin akademik, fiziki ve
teknolojik içerik açısından hiçbir eksiği yok, birçok ülke üniversitelerinden de akademik ve
fiziki içerik olarak artıları var.
EKONOMİYE ÜNİVERSİTELERİMİZİN KATKILARI
Üniversitelerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Devletine yaptığı ekonomik katkı ve yatırımlar, Kıbrıs
Türkünün refah ve hayat standart’ının yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. Okuyan on
binlerce öğrencinin yaşam ihtiyacının tümünü Kıbrıs’ta karşılaması, hayatını Kıbrıs’ta idame
etmesi Kıbrıs Türk Halkının ekonomik gelirlerinin atar damarını oluşturmaktadır. 5 üniversite
de istihdam edilen binlerce yurttaşımız iş bulma imkanı, kalkınmaya ve üretime katkıda
bulunma fırsatını yine üniversiteler kanalıyla bulmuşlardır. Üniversitelerin yüksek orandaki
istihdamı unutmayalım ki Türkiye ve Kıbrıs Türk Hükümetlerinin omuzlarından önemli bir
ekonomik yükü de kaldırmaktadır.
TURİZME KATKI
5 Üniversitenin kampüslerinde okuyan on binlerce öğrenci aynı zamanda turizm ve turizm
işletmelerine de önemli katkılar sağlamaya aralıksız devam ediyor. Üniversitelerin çalıştay,
sempozyum ve konferanslarına aralıksız gelen katılımcılar, otellerde kalan öğrenciler veya
yakınları diploma veya sömestr açılış, kapanışlarına katılan binlerce misafir aynı zamanda
turizmin gelişmesine fayda ve katkı sağlamaya devam ediyorlar.
ÜNİVERSİTELER HAK ETTİĞİ KATKIYI ALIYOR MU?
5 Üniversitenin Kuzey Kıbrıs Türk Devletine ve dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine
sağladığı katkıların bir bölümünü neden kaleme aldım? Bizler beşeriz yapılan hizmet ve
katkıların unutulmaması, hak edilen algının devamı için üniversitelerimiz gündemde öncelikli
yerini her zaman korumalıdır. Anadolu da bir söz vardır; ‘ Ağlamayan çocuğa annesi bile olsa
süt vermezmiş ' Yavru vatan üniversiteleri bu algıyı da önemsemeden bazen destek yerine
sadece hizmetimize engel olmayın, felsefe ve azmi ile yollarına devam ediyorlar. 5
Üniversitemizin de kurucuları ve yöneticileri azimli çalışmalarıyla Kıbrıs Türk Halkına hizmete
durmaksızın devam ediyor.
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Hepimizin düşünmesi gereken önemli detay; üniversiteler ana vatan ve yavru vatandan hak
ettikleri ilgi ve katkıyı alıyorlar mı? Yavru vatan üniversitelerinin, ana vatandan daha fazla ilgi
ve katkıyı hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye de 165 Üniversite de okuyan 2 milyona yakın
öğrenci var. 75 milyonluk Türkiye’nin, Yavru Vatanın bu 5 üniversitesine daha çok ilgi ve
katkıyı sağlamasını arzuluyor ve bunun bir mecburiyet olduğuna inanıyorum. Biz uluslar arası
üniversiteler konseyi olarak tüm gücümüzle yavru vatanın 100.000 öğrenci kapasitesine
çıkması için çalışmaya devam edeceğiz.
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