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Altınkep Yarış-
ması’nda ikinci kez
başarı elde etti.
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LefkeAvrupaÜniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi tarafındandüzenlenen
“Neo-Liberal Dönüşüm:Bo-
yutları ve Sonuçları" sempoz-
yumugeniş katılımla
gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu açılışta yaptığı konuş-
mada sempozyumsonuçla-
rını inceleyerek bubilgilerden
yararlanacaklarını söyledi.

TürkiyeCumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçisi Halil İbrahim
Akça da yaptığı konuşmada
“BugünNeo-liberalizmin ye-
nidengündemegelmesinin
nedeni küresel finansal kriz-
dir” dedi.

Neo-Liberal Dönüşüm
sempozyumugerçekleştirildi
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LAÜ haber
Sayı: 1 Tarih: Nisan 2014Lefke Avrupa Üniversitesi

LAÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen hedeflerini LAÜ haber’e anlattı:

Hedef 3 yıl içinde 6500 öğrenci
-2013-2014 Akademik Yılı’nın başlamasıyla birlikte Lefke
Avrupa Üniversitesi’nin rektörlük görevine atanan Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen, LAÜ ile ilgili hedeflerini ortaya
koydu.

-Yükselen, bilimin sınırlarını ilerletmek için çıkmış oldukları
bu yolda, üniversitenin akademik kadrosuna yeni bilim
adamları katarak, ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış
laboratuvarlar kurarak ve LAÜ’nün araştırma altyapısını her
geçen gün arttırarak öğrencilere en iyi koşullarda eğitim
görme teminatı verdiklerini belirtti.

-LAÜ haber’e konuşan Rektör Yükselen, 4000 olan öğrenci
sayısını üç yıl içerisinde 6500’e yükseltmek hedefini önle-
rine koyduklarını vurguladı.
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Lefke Avrupa Üniversitesi
ve Polis Genel Müdürlüğü’nün
işbirliği ile polis mensuplarına
yönelik “İletişim ve Halkla
İlişkiler” konulu eğitim semi-
nerleri düzenlendi.
LAÜ İletişim Bilimleri Fa-

kültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü öğretim
görevlisi Dr. Esra Aydın Kılıç
tarafından verilen seminerler
11-13 Aralık 2013 tarihleri
arasında LAÜ Teknoloji Mer-
kezi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Seminerlere farklı gruplar-

dan oluşan 150 polis mensubu
katıldı.
Seminer programı kapsa-

mında polis mensuplarına
“İletişim ve Halkla İlişkiler”
konularında teorik bilgilerin
yanı sıra alanla ilgili örnek
olaylardan bilgiler aktarılarak
polis ve halk ilişkilerini geliş-
tirmeye yönelik “etkili ileti-
şim” yolları da anlatıldı.
Üç gün boyunca devam eden

eğitim seminerlerinin ardından
Polis Genel Müdürü Ahmet
Zaim, LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen, Polis
Okulu Müdürü Bekir Abatay,
Güzelyurt Polis Müdürü İsmail
Zeki Manicioğlu, LAÜ Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Akın Cel-
latoğlu’nun katılımıyla eğitim
alan polislere katılım belgeleri
verildi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali

Yükselen’e Polis Genel Mü-
dürü Ahmet Zaim, Dr. Esra
Aydın Kılıç ve
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Mehmet Mert’e de Polis
Okulu Müdürü Bekir
Abatay tarafından eğitim

programına katkılarından do-
layı plaket takdim edildi.

YÜKSELEN: POLİS TEŞ-
KİLATI MENSUPLARININ
HALKLA İLİŞKİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
ÖNEMLİ

Rektör Yükselen, Lefke Av-
rupa Üniversitesi ve Polis
Genel Müdürlüğü’nün ortak-
laşa düzenledikleri eğitim
programlarının polis teşkilatı
mensuplarının halkla olan ile-
tişimini daha da etkili kılmak
adına önemli olduğunu söy-
ledi.
Üniversite olarak bu tür eği-

tim programlarına destek vere-
rek ülkeye katkıda bulunmaya
çalıştıklarını vurgulayan Yük-
selen, Polis Teşkilatı ile olan
işbirliğinin artarak devam ede-
ceğini sözlerine ekledi.

ZAİM: 2013 YILI POLİSE
EĞİTİM YILI

Polis Genel Müdürü Ahmet
Zaim ise, 2013 yılını polis teş-
kilatında eğitim yılı olarak ilan
ettiklerini ve bu bağlamda
LAÜ ile birlikte Güzelyurt
Polis Müdürlüğü polis men-
suplarına yönelik halkla ilişki-
ler konulu eğitim
düzenlediklerini belirtti.
Zaim, üç gün boyunca

devam eden eğitim seminerleri
doğrultusunda polis mensupla-
rının iletişimlerinin daha da
geliştirildiğini belirterek bu
eğitim programına üniversite-
nin verdiği katkıdan dolayı
Rektör Yükselen’e teşekkür
etti.

LAÜ’deGüzelyurtPolis
Mensuplarınaeğitimsemineri verildi

Zaim’den LAÜ Rektörü
Yükselen’e teşekkür plaketi
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İslam İşbirliği Teşkilatı
Genel Sekreteri Prof. Dr.
Ekmeleddin İhsanoğlu’na
Lefke Avrupa Üniversitesi ta-
rafından, LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda düzenle-
nen törenle onursal doktora
unvanı verildi.
Törende Lefke Belediye Baş-

kanı Mehmet Zafer ile Güzel-
yurt Kaymakamı Doğan
Bağkur’un yanında bazı bölge
milletvekilleri, İİT yetkilileri
ve Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Yıldı-
rım Öner de hazır bulundu.

YÜKSELEN: “İHSAN-
OĞLU BÖLGE VE DÜNYA
İSTİKRARINA BÜYÜK
KATKI KOYDU”

LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen törende

yaptığı konuşmada; İhsan-
oğlu’na onursal doktora ver-
meye 15 Mayıs 2013’te karar
verdiklerini belirtti. Yükselen,
İhsanoğlu’nun çalışmalarının
üniversiteye, ülkeye, bölgeye
ve dünyaya büyük katkılar yap-
tığını ve İslam aleminin saygın-
lığını artırdığını dile getirdi.
İhsanoğlu’nun sergilediği çaba-
lar ile dünya ve bölge istikra-
rına katkı koyduğunu belirten
Yükselen, üniversite tarafından
kurulacak İslam Araştırma
Merkezi’nin de, İslam aleminin
dünyaya yaptığı katkıları anla-
tacağını söyledi.

İHSANOĞLU: “KIBRIS
OSMANLI’DAN ÖNCE İS-
LAMİYET’LE TANIŞTI”

Ekmeleddin İhsanoğlu tö-
rende yaptığı konuşmada,
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf

Raif Denktaş’ın, “Lefke’ye
dikkat ediniz” sözünü anımsa-
tarak, Lefke’nin Kıbrıs’ta İs-
lamlaşma adına ilk adımların
atıldığı yer olduğunu dile ge-
tirdi.

Kıbrıs’ın Osmanlı’nın fet-
hinden önce İslamiyet’le tanış-
tığını anlatan İhsanoğlu, Hala
Sultan Tekkesi’ni, Emevileri ve
Abbasileri örnek verdi. İhsan-
oğlu, kurulacak İslam Araştır-
maları Merkezi’nin bu konulara
eğilmesini tavsiye etti.

Konuşmaların ardından İh-
sanoğlu’na onursal doktora un-
vanı takdim edildi. İhsanoğlu
törenin sonunda, LAÜ Müte-
velli Heyeti Başkanı Mehmet
Zafer’e Merkez için kullanıl-
mak üzere maddi katkı takdim
etti.
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LAÜ’den İhsanoğlu’na
onursal doktora



Lefke Avrupa Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi ta-
rafından “Neo-Liberal Dönüşüm:
Boyutları ve Sonuçları" konulu
sempozyum gerçekleştirildi. LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salonu’nda iki
gün süren sempozyumun açılış tö-
reninde, Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lef-
koşa Büyükelçisi Halil İbrahim
Akça ile Merkez Bankası Başkanı
Bilal San da hazır bulundu. Tür-
kiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük-
elçisi Halil İbrahimAkça, büyüme
ve gelir dağılımı konusunda Tür-
kiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti arasında kapalı bir rol
dağılımı varmış gibi hareket edil-
diğini ifade ederek, KKTC’deki
yöneticilerin hem büyümeyi hem
gelir dağılımını dengeleyen bir
yaklaşımla hareket etmesi gerekti-
ğini söyledi. Cumhurbaşkanı Der-
viş Eroğlu da Kıbrıs adasının
stratejik öneminin gün geçtikçe
arttığını söyleyerek bu durumun
sıkıntıları da artırdığını ifade etti.

EROĞLU: “TEKNOLOJİK
GELİŞİM BU SORUNU İYİCE
KARMAŞIK BİR HALE SOK-
MUŞ”
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu

açılışta yaptığı konuşmada sem-
pozyum sonuçlarını inceleyerek
bu bilgilerden yararlanacaklarını
söyledi. “Üniversitelerimizin bu
gibi konularda sempozyumlar, pa-
neller, bilimsel çalışmalar yapması
bizim en fazla arzu ettiğimiz, gör-
mek istediğimiz şeylerin başında
geliyor” diyen Eroğlu, bu gibi ça-
lışmaların dünyaya, ülkeye ve
bölgeye önemli katkılar sağlaya-
cağını belirtti.
Eroğlu konuşmasına şöyle

devam etti: “Değerli kardeşlerim,
bilim adamlarına göre insanoğlu
yeryüzünde mevcut kaynakların
kıt olduğunu fark ettiği günden
bugüne bu kaynakları nasıl kulla-
nacağını tartışagelmiştir.
İnsanoğlu nun sınırsız istek ve

ihtiyaçları karşınsında kaynakların
sınırlı varlığı bu kaynakların nasıl
bölüşüleceği, bölüşümün kimler
tarafından yapılacağı ile ilgili or-
taya birçok görüş atılmıştır. İnsan-
oğlunun gelişimi ile ilgili süreçte

bu kaynakların nasıl bölüşüleceği
son derece karmaşık bir yol izle-
miştir. Günümüz dünyasındaki
teknolojik gelişim bu sorunu iyice
karmaşık bir hale sokmuş ve me-
safelerin ortadan kalkmasıyla bu
kaynaklar neredeyse herkes tara-
fından erişilebilir hale gelmiştir.
Ancak bu durum bu sorunun orta-
dan kalkmasına yardımcı olmak
yerine birçok kaynağın güçlü ül-
kelerin kontrolüne girmesine ve
birçok alanda bu bölüşümün adil
olmaktan uzaklaşmasına neden ol-
muştur. Ekonomi bilimi ile uğra-
şan bilim insanları da bu konudaki
gelişime paralel olarak bu bölüşü-
mün lehine ve aleyhine birçok ar-
güman, tez ve teori geliştirmişler-
dir. Bu konudaki tartışmalar halen
devam etmekte ve bu kaynaklar
var oldukça da devam edecektir.

Bu konuyu sadece ekonomik bir
perspektifle ele almak da yeterli
bir yaklaşım değildir. Siyaset bi-
limi, uluslararası ilişkiler ve sos-
yoloji bu tartışmaların tamamla-
yıcı unsurları arasında başı çek-
mektedir.”

AKÇA: “BUGÜN NEO-Lİ-
BERALİZMİN YENİDEN
GÜNDEME GELMESİNİN
NEDENİ KÜRESEL FİNAN-
SALKRİZDİR”
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa

Büyükelçisi Halil İbrahimAkça
da yaptığı konuşmada sempozyu-
mun konusuna değinerek şunları
söyledi: “Sanırım bugün bu başlı-
ğın atılmasının nedeni 2008 yı-
lında yaşananlardır. Çünkü
1930’larda Keynesyen ekonomi-
nin öne geçmesinde Büyük Buh-

ran’ın önemi olduysa, 1970’lerde
yaşananlarda liberalizmin öne
geçmesi neden olduysa, bugün
neo-liberalizmin yeniden gün-
deme gelmesinin nedeni küresel
finansal krizdir.”
Dünya ekonomisinin iki temel

sorununun kontrol edilemez fi-
nans sektörü ve üstesinden geline-
mez kamu borç stoku sorunu
olduğunu dile getiren Akça,
“Nasıl ki Keynesyen döneminde
bazı sorunlar çıkmışsa neo-libera-
lizmde de benzer sorunlar olmuş-
tur” dedi. Hangi ekonomik sistem
uygulanırsa uygulansın iyi uygu-
landığı takdirde sonuç alınabilece-
ğini söyleyen Akça, KKTC’deki
uygulamalar açısından kurumsal-
laşma konusunun masaya yatırıl-
ması gerektiğini dile getirdi.

YÜKSELEN: “ÜNİVERSİ-
TELER KKTC İÇİN
ÖNEMLİ”
LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yük-

selen, konuşmasında üniversitele-
rin KKTC için önemli olduğunu
söyleyerek, LAÜ ile ilgili bilgi
verdi. Sempozyumun LAÜ için
önemine de değinen Yükselen,
emeği geçenlere teşekkür etti.

AKSOY: “NEO-LİBERAL
POLİTİKALARIN NE KADAR
YERİNE GETİRİLDİĞİ TAR-
TIŞILACAK”
Sempozyum Düzenleme Kurulu

Başkanı Prof. Dr. Şinasi Aksoy da
konuşmasında neo-liberal politi-
kalarla ilgili bilgi verdi. Neo-libe-
ralizmin 1970’li yılların ortalarına
dayandığını söyleyen Aksoy, bu
dönemde kapitalizmin ciddi bir
krizle karşılaştığını ve neo-libera-
lizmle sistemin yeniden ayakta
durmasının yollarının arandığını
anlattı. Aksoy neo-liberalizmin,
doğası gereği kaynaklarını verimli
ve etkin kullanılmayan devletin
faaliyet alanlarından geri çekile-
rek, bu alanları özel sektöre açma-
sını; kamunun küçülmesini ve
kamunun elinde kalacak alanların
özel sektör bakış açısıyla yönlen-
dirilmesini öngördüğünü ifade
etti.
Sempozyumun amacının bu po-

litikaların ne ölçüde yerine getiril-
diğini tartışmak olduğunu dile
getiren Aksoy, sunulacak bildiri-
lerden yeterli görülenlerin kitap-
laştırılacağını aktardı.

Neo-Liberaldönüşüm
sempozyumuyapıldı
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2013-2014 Akademik Yılı’nın
başlamasıyla birlikte Lefke Av-
rupa Üniversitesi’nin rektörlük
görevine atanan Prof. Dr. Meh-
met Ali Yükselen LAÜ ha-
ber’in sorularını yanıtladı.

Eylül 2013 tarihi itibari ile
Lefke Avrupa Üniversitesi
rektörü olarak göreve başla-
dınız. Rektörlüğe başladığınız
dönemden itibaren ne gibi
faaliyetler gerçekleştirildi?
Bahsedebilir misiniz?

1 Eylül 2013 tarihi itibari ile
başladığım görevimde, önce-
likle üniversitenin mevcut du-
rumu hakkında detaylı bir
çalışmanın ardından öncelikli
hedefler belirlendi ve bu hedef-
leri gerçekleştirmek için vakit
kaybetmeden gerekli adımlar
atılmaya başlandı.
Şu an yaklaşık 4000 öğrencisi
bulunan üniversitemizi 3 yıl
içinde 6500 öğrenci sayısına
ulaştırma hedefini belirledik
ve bu amaçla çalışmalarımıza
başladık. Öğrenci artışında be-
lirlenen hedeflere varılabilmesi
için üniversite adaylarının bek-
lentilerine yönelik yeni bölüm-
lerin açılması için gereken
adımları atmış bulunmaktayız.
Öğrenci sayısının yükselmesi
bölgede konaklama ihtiyaçla-
rında bir artışı da gündeme ge-
tirecektir. Bu amaçla
öğrencilerin hem konforlu hem
de uygun fiyatlarla konaklaya-
bilecekleri alanların hazırlan-
ması için gerekli girişimler
yapıldı. Hedeflenen öğrenci sa-
yısına ulaşıldığında konaklama
sorununun yaşanmaması için
Lefke ve bölgesi yurt işletmeci-
leri ve sivil toplum örgütleri
temsilcileri ile çeşitli toplantı-
lar düzenlendi. Önceden atıl-
ması gereken adımlarla ilgili
kararlar üretildi. Bu kararlar
doğrultusunda projeler hayata
geçirilmeye başlandı.

Bunların yanısıra üniversite-
mizin ulaşım filosu, bilişim alt
yapısı, laboratuvar ve derslik
ihtiyacı gibi konularda da bu
kısa süre içerisinde adımlar
atıldı.
Üniversitemizin mevcut ula-
şım filosuna yeni araçlar ekle-
yerek öğrencilerimize
sunduğumuz ulaşım hizmetle-
rini daha iyi duruma getirdik.
Kampüsümüz içerisinde öğren-
cilerimiz ve çalışanlarımızın
ihtiyacı olan bilişim alt yapısı-
nın geliştirilmesi için ciddi bir
yatırım yapıldı. Bu kapsamda;
internet erişimi, ağ güvenliği
cihazı, kanallaştırma sunucu-
ları, e-mail sunucuları ve yerel
ağ altyapısı yenilendi.
Üniversitemizin web sitesinin
yenilenmesi için de çalışmalar
yapıldı ve yeni sitemiz yayına
başladı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi için
gerekli olan çeşitli laboratuvar-
lar kuruldu. Öğrencilerimizin,
uygulamanın çok önemli ol-
duğu sağlık alanında en iyi eği-
timi alabilmeleri için Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon La-
boratuvarı, Hemşirelik Uygu-
lama Laboratuvarı ve Beslenme
ve Diyetetik Uygulama Labora-
tuvarının altyapı düzenlemeleri
tamamlanmıştır.
Mühendislik Fakültesi Labo-
ratuvarlarının altyapısının ge-
liştirilmesi için de adımlar
atılmış ve en kısa sürede mü-
hendislik laboratuvarlarını tam
donanımlı hale dönüştürmek
için gerekli çalışmaları sürdür-
meye devam etmekteyiz.
Üniversitemizin kütüphane-
sine de ciddi yatırımlar yapıl-
mış, kütüphanenin zemin
kaplaması yenilenmiş, güvenlik
ve kamera sistemi kurulmuş ve
çok sayıda kitap alımı gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca kütüphane
içerisinde öğrencilerimizin ça-
lışmalarında onlara katkı yapa-
cak çok sayıda bilgisayar

alınmış ve 64 kişinin aynı anda
kullanabileceği yeni bir bilgisa-
yar laboratuvarı LAÜ Ertuğrul
Apakan Kütüphanesi’ne kazan-
dırılmıştır.
Üniversitemizin büyümesine
paralel olarak ihtiyaç olacak
yeni derslik ve amfi yapımı için
de projeler hazırlanmış ve ha-
yata geçirmek için gerekli ça-
lışmalar başlatılmıştır.

Lefke Avrupa Üniversite-
si’nin Lefke bölgesine katkı-
ları nelerdir?
Lefke Avrupa Üniversitesi,
bölge için önemli bir işlev üst-
leniyor. Üniversitenin başarısı
bölgenin de başarısı olarak gö-
rülüyor. 1990 yılında Lefke
bölgesinde kurulan üniversite-
miz, Lefke bölgesine gerek eği-
tim görmeye gelen öğrenciler
ile gerekse üniversite tarafın-
dan düzenlenen sosyal ve kül-
türel faaliyetlerle renk katıyor.
Ayrıca üniversitenin Lefke ve
çevresindeki esnafa, işletme sa-
hiplerine ve bölge halkına eko-
nomik açıdan da sağladığı katkı
çok büyüktür.
LAÜ, bölgede gerçekleştiri-

len sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklere de destek veriyor.
Bunun yanında üniversitemizde
gerçekleşen sempozyum, panel
vb. etkinliklere bölge halkı,
sivil toplum örgütleri ve ilgi
duyan herkes katılma imkanı
buluyor.
Ayrıca, Lefke Avrupa Üniver-
sitesi yıl içerisinde sivil toplum
örgütleri ve Lefke Belediyesi
ile ortaklaşa düzenlediği çeşitli
aktivitelerle öğrenci ve bölge
halkının kaynaşmasını sağlıyor.
Lefke Avrupa Üniversitesi
içinde bulunduğu bölgeden ba-
ğımsız düşünülemez ve böl-
geye katkıda bulunmak
üniversitemiz için sosyal bir
sorumluluktur.

Lefke Avrupa Üniversite-
si’ni tercih edecek öğrencilere
yeni akademik yılda ne gibi
burs ve indirim olanakları
sunulacaktır. Konaklama im-
kanlarından da kısaca bahse-
debilir misiniz?

Lefke Avrupa Üniversitesi
1989 yılında Kıbrıs Bilim Vakfı
tarafından kurulan ve 1990 yı-
lında faaliyete geçen bir Devlet
Vakıf üniversitesidir. Türkiye
Yükseköğretim Kurumu (YÖK)
tarafından kurulduğu ilk yıldan
itibaren tüm bölümlerine denk-
lik almıştır. Üniversitemiz Dev-
let Vakıf Üniversitesi olma
avantajı ile öğrencilerine çeşitli
burs ve indirimler sunmaktadır.
Bu kapsamda LAÜ’de; ÖSYM
Bursu, Tercih Sırası Bursu,

Akademik Performans Bursu,
Teşvik Bursu, Spor, Kültür ve
Sanat Bursu, TSK ve Emniyet
Mensuplarına Yönelik Burs,
Öğretmen Çocukları Bursu,
Kardeş İndirimi, Memur Ço-
cuğu Bursu, Şehit ve Malul
Gazi Çocukları Bursu, DGS
Bursu, Özel Paket Bursu, Tarım
Bilimleri ve Teknolojileri
Bursu, Özel Yetenek Bursu ve-
rilmektedir.
Lefke Avrupa Üniversitesi gü-
venli kampüs yaşamıyla öğren-
cilerine huzurlu bir eğitim
hayatı sunmaktadır. LAÜ, sağ-
lık hizmetlerinden spora, yurt-
lardan kafelere, öğrencilerin
her türlü ihtiyacını karşılayabi-
lecek kapasiteye sahip bir
“Kampüs Üniversitesi” dir.
Lefke Avrupa Üniversitesi
kampüsü içerisinde öğrencile-
rin toplu yaşam koşullarına
uyum göstermelerine yardımcı
olan ve eğitim hayatları süre-
since rahat, huzurlu ve güveni-
lir bir ortamda, konaklama
ihtiyaçlarını karşılayabilecek
“Kampüs Yurdu” ve “KYK
Yurtları” bulunmaktadır. Ay-
rıca, kampüse yürüyüş mesafe-
sinde bulunan özel yurtlar da
öğrencilere ekonomik konak-
lama alternatifleri sunmaktadır.

Üniversite adaylarına mesa-
jınız nedir?

Üniversitemizde 38 farklı ül-
keden 4000’e yakın öğrenci
eğitim görmektedir. Görkemli

kültür öğelerini birarada barın-
dıran üniversitemizin eğitim te-
melinde ‘yetişmiş insan olma’
paydası esastır. Üniversite ola-
rak yetiştirdiğimiz yeni kuşak-
ların barışçıl değerlerle
donanmalarını hedeflemekte-
yiz.
İnsanların hayat görüşleri,
inançları ve değerleri eğitim
amaçlarına yansımaktadır. Siz-
lere sunduğumuz eğitim amacı-
mız, gelecekteki mesleki bilgi
ve becerilerinizi arttırmak, far-
kındalığı yüksek bireyler olarak
eleştiren, sorgulayan, analiz-
sentez yapabilen, bilgiye nasıl
ulaşacağını bilen, üretken ve
yaratıcı bir nesil olarak yarın-
lara hazırlamaktır.
Eğitim sektöründe 24 yıllık
deneyimi olan Üniversitemiz,
öğrencilerini dünyaya hazırla-
mak için dünya ile uyumlu
müfredat sistemi uygulamakta-
dır.
Bilimin sınırlarını ilerletmek

için çıkmış olduğumuz bu yol-
da, akademik kadromuza yeni
bilim adamları katarak, ileri
teknoloji ürünü cihazlarla do-
natılmış laboratuvarlar kurarak
ve araştırma alt yapımızı her
geçen gün arttırarak sizlere en
iyi koşullarda eğitim görme te-
minatı veriyoruz.
Çağın tüm gereklerini yerine
getirerek evrensel eğitime ön-
cülük eden üniversitemize siz-
leri davet eder, yüksek
öğrenim hayatınızda başarılar
dilerim.

LAÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen hedeflerini LAÜ haber’e anlattı:
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LefkeAvrupa Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi İnsan Hak-
ları ve Demokrasi Haftası
dolayısıyla “İnsan Hakları, De-
mokrasi ve Sağlık Hakkı” konulu
panel düzenledi. 12Aralık Per-
şembe günü LAÜ Rauf Raif Denk-
taş Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen panelin
oturum başkanlığını LAÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Nilgün Sarp yaptı.
Sarp’ın açılış konuşması ile baş-

layan panelde Sarp, insanoğlunun
doğuştan itibaren vazgeçilmez hak-
lara sahip olduğuna vurgu yaparak
insan onurunun temelinde olan
yaşam hakkının önemine dikkat
çekti. Açılış konuşmasının ardın-
dan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

“HİPOKRAT’TAN GÜNÜ-
MÜZE TIBBİ ETİK”
Fakülte dekanları, bölüm baş-

kanları, öğretim görevlileri ve çok
sayıda öğrencinin katılım göster-
diği panel programında daha sonra
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Çetin Yiğit “Hipo-
krat’tan Günümüze Tıbbi Etik” ko-
nulu sunum gerçekleştirdi.
Hipokrat’ın tıp etiğine katkıların-
dan bahseden Yiğit etiği, iyi ve
doğru kavramlarının ne olduğunu
araştıran bir düşünsel yeti olarak
açıkladı. Yiğit sunumunun deva-

mında mesleki etik ilkelerden söz
ederek bu ilkelerin meslek adamla-
rının kendilerini koruması için
değil toplumu korumak için uygu-
lanan kararlar olduğunu belirtti.
Yiğit günümüzde tıp etiğinde yer
alan ilkeleri; özerkliğe saygı, yarar-
lılık, zarar vermeme, adalet, kötü
davranmama, gizliliğe saygı, sada-
kat, özgürlük, doğruluk, sözünde
durma ve gerçeği söyleme şeklinde
sıraladı.

“İNSAN HAKLARI, DE-
MOKRASİ VE SAĞLIK EĞİ-
TİMİ”
Uygulamalı Bilimler Yüksek

Okulu Sağlık Yönetimi Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Münür Acuner ise, “İnsan Hakları,
Demokrasi ve Sağlık Eğitimi” ko-
nusunda sunum yaptı. Acuner sağ-
lık eğitiminin, insanların
kendilerini ve çevrelerini temiz tu-
tarak, dengeli beslenerek, sağlık
kurallarına uyarak, kazalardan ve
hastalıklardan korunarak, özenli ve
uysal davranarak, başkalarına zarar
vermeden yaşayarak sağlandığını
ifade etti.
Acuner, demokrasiyi halk tara-

fından, halk için, halkın yönetimi
biçiminde tanımlayarak "Demok-
rasi eleştirilemez, sorgulanamaz bir
yöntem değildir, ülkenin bağımsız-
lığının üzerinde bir değer değildir"

şeklinde konuştu.

"SAĞLIK HAKLARI"
Panelde son olarak LAÜ Sağlık

Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak "Sağ-
lık Hakları" başlıklı sunum gerçek-
leştirdi. Tabak, öncelikle insan
haklarının uluslararası standartlarla
garanti edilmiş, yasalarla korun-
muş, insan onuru üzerine odakla-
nan, bireyi ve grupları koruyan,
devleti ve devlet görevlilerini mec-
bur bırakan, vazgeçilemez ve gasp
edilemez, birbirine bağımlı ve bir-
biriyle bağlantılı ve evrensel oldu-
ğunu belirtti.
Sağlık hakkını olabilen en yük-

sek sağlık standartlarına ulaşma
hakkı olarak açıklayan Tabak, sağ-
lık hakkının sağlıklı olma hakkı ve
sağlık hizmetlerinden yararlanma
hakkı olmak üzere iki ana bileşen-
den oluştuğunu vurguladı. Sağlık
ile İnsan Hakları arasındaki bağ-
lantıya da değinen Tabak, "korun-
masızlığın ve bozuk sağlığın
etkileri, insan haklarına saygı du-
yulması, onların korunması ve uy-
gulanması için adımlar atılarak
azaltılabilir" dedi. Son olarak Prof.
Dr. Ruhi Selçuk Tabak, sağlık hak-
kının değerlendirilmesinde varlık,
erişilebilirlik, kabul edilebilirlik ve
kalite olmak üzere dört kriterin bu-
lunduğunu belirtti.
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Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü öğretim görevli-
leri ve öğrencileri 2013 Sosyal
Hizmet Sempozyumu’nda
LAÜ’yü temsil etti. Sosyal Hiz-
met Uzmanları Derneği, Gündem
Çocuk Derneği, Kocaeli Üniver-
sitesi Sosyal Hizmet Bölümü iş-
birliği ve Berhard van Leer Vakfı
ile Sivil Düşün AB Programının
katkılarıyla gerçekleştirilen sem-
pozyumda, “Türkiye'de Çocuğun
Refahı ve Korunması: Kapsayıcı
Bir Yaklaşım Arayışı" temalı
konu irdelendi.
Sempozyumda LAÜ Sosyal

Hizmet Bölümü Öğretim Görev-
lisi Ayşe Özada, Ankara Üniver-

sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Yasemin Özkan
ile ortak hazırladıkları “SOS
Çocuk Köyü’nde Anne Olmak:
KKTC Örneği” başlıklı bir bil-
diri sundu.
Üç gün süren sempozyumda,

çocuklara ilişkin yasal düzenle-
meler, çocuk ihmali ve istismarı
ile çocuklara yönelik politika
programları ele alındı. Sempoz-
yumun son gününde ise, düzen-
lenen öğrenci forumunda farklı
üniversitelerin sosyal hizmet bö-
lümü öğrencileri, sosyal hizmet
eğitimi ile ilgili sunumlar yapa-
rak, sosyal hizmet eğitim prog-
ramlarını tartıştı.

2013SOSYALHİZMET
SEMPOZYUMU’NDALAÜDEVARDI

Lefke Avrupa Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve LAÜ Has-
sas Terazi Kulübü tarafından,
“Sözleşme ve Mülkiyet Özgür-
lüğü” ve “Hukukçu: Eğitimi ve
Yetiştirilmesi” konularında kon-
ferans düzenledi. 28 Kasım Per-
şembe günü LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen konferansa Türki-
ye’nin önemli Hukukçularından
Prof. Dr. Fikret Eren ile Prof.
Dr. Veysel Başpınar konuşmacı
olarak katıldı.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Şeref Ertaş’ın başkanlığını
yaptığı konferansta, Prof. Dr.
Fikret Eren, “Sözleşme ve Mül-
kiyet Özgürlüğü”, Prof. Dr. Vey-
sel Başpınar ise, “Hukukçu:
Eğitimi ve Yetiştirilmesi” konu-
larında hukuk öğrencilerine
sunum gerçekleştirdi.

EREN: HUKUKUN İKİ
TEMELSÜTUNU VARDIR
Prof. Dr. Fikret Eren konuş-

masının başında Lefke Avrupa
Üniversitesi’nde Hukuk Fakül-
tesi öğrencileri ile olmaktan son
derece memnuniyet duyduğunu
belirterek LAÜ yönetimine da-
vetinden dolayı teşekkür etti.
Eren ileri demokrasinin iki

temel sütunu olduğunu söyleye-
rek bu temel sütunları “söz-
leşme özgürlüğü”, ve “ mülkiyet
özgürlüğü” olarak konferans sü-
resince güncel olaylardan örnek-
ler vererek açıkladı.
Eren, bu iki önemli temel sü-

tunun, çağdaş dünyaya yön
veren, devlet düzeninin ve
hukuk üstünlüğünün iki kanadı
olduğunu vurgulayarak “bu ka-
natların üzerine modern demok-

rasi ve kutsallığına inanılan bi-
reyin hukuk üstünlüğü oturtul-
muştur” dedi. İrade özerkliğinin
bireye ilk sunduğu ve kazandır-
dığı en önemli hukuki araçlar-
dan birinin de sözleşme
özgürlüğü olduğunu belirten
Eren, bu özgürlükle birlikte in-
sanlar ve bireyler, mülkiyet sa-
hipliğine kavuşarak, daha iyi
yaşamayı, daha refah hayat sür-
dürmeyi, özgürce düşünmeyi,
güçlü bir yapıya sahip olmaları
konularında önemli bir etken ol-
duğunu ifade etti.

BAŞPINAR: İYİ BİR HU-
KUKCUNUN İYİ BİR
HUKUK BİLGİSİNE SAHİP
OLMASI GEREKİR
Başpınar ise konuşmasında,

iyi bir hukukçu olmak için iyi
bir hukuk bilgisine sahip olmak
gerektiğine vurgu yaparak
hukuk kurallarını doğru bir bi-
çimde yorumlayıp olaylara uy-
gulayabilecek hukuk tekniğine
sahip olunması gerektiğini söy-
ledi. Hukuk Bölümü öğrencile-
rine hiç bir etki ve baskı altında
kalmadan objektif kararlar vere-
bilmeleri hakkında öğütlerde
bulunan Başpınar, hukukcuların
hukukun üstünlüğüne inanmala-
rını, idealist olmalarını ve mes-
leki ideallerinin şahsi
menfaatlerinin üstünde olması
gerektiğini ifade etti. Son ola-
rak Başpınar hukukcuların
çağdaş ülkelerdeki gelişmeleri
takip eden, yabancı dil bilgisine
sahip, Türkçe’yi iyi konuşan ve
yazan, insanlarla iyi ilişkiler
kuran, sosyal ve entelektüel se-
viyesi yüksek kişiler olması ge-
rektiğini söyledi.

LAÜ’deHukukMesleği konuşuldu “İnsanHakları,
DemokrasiveSağlık
Hakkı”paneli

Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) İletişim Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr.
Faruk Kalkan, ülke ve ülke
dışındaki yazılı, görsel ve ta-
sarım alanındaki birçok
medya kuruluşuna donanımlı
eleman yetiştirmeye devam
ettiklerini söyleyerek en iyi
teknolojiye sahip uygulama
laboratuvarlarında verdikleri
eğitimin önemine vurgu
yaptı.

Kalkan, ‘Sektöre dona-
nımlı eleman
yetiştiriyoruz’

Kalkan fakülte bünyesinde
Halkla İlişkiler ve Reklamcı-
lık, Radyo TV Sinema ve
Görsel İletişim Tasarımı Bö-
lümlerinde eğitim verildiğini
söyleyerek tüm bölümlerde
uygulamalı eğitime önem
verdiklerini belirtti.
LAÜ’nün sunmuş olduğu
tam donanımlı Radyo-TV
Stüdyoları ve Uygulama La-
boratuvarları ile tüm İletişim
Fakültesi öğrencilerine pratik
deneyim kazandırıldığını
ifade eden Kalkan öğrenci-
leri sektöre tam donanımlı
olarak yetiştirdiklerini

vurguladı.
Kalkan, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü’nde
eğitim gören öğrencileri,
kurum ve kuruluşlarda, rek-
lamcılık alanında, reklam ve
iletişim yönetiminin gücünün
bilincinde olarak iletişim
sektörüne yetiştirme hede-
finde olduklarını söyleyerek
Radyo TV Sinema Bölümü
ile de medya sektöründe özel
ve kamu kurumlarının ihti-
yaç duyacağı donanıma
sahip, diksiyon, senaryo ve
doğrudan iletişim konusunda
uzman elemanlar yetiştirdik-
lerini belirtti.
Görsel İletişim Tasarım
Bölümü’nde ise görsel
medya organlarında çalışa-
cak, iletişimin yanı sıra sanat
disiplinine de hakim, iletişim
teknolojilerini en iyi biçimde
kullanan bireyler yetiştirmek
için, bütün imkanları kullan-
maya özen gösterdiklerini
anlatan Kalkan, ‘ses ve gö-
rüntü çerçevesinde video, fo-
toğraf, ses, yazı, grafik, 3
boyutlu tasarım ve animas-
yon ile iletişim tasarımına
hakim öğrenciler yetiştir-
meyi amaçladıklarını ifade
etti.

Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şinasi Aksoy, İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi’nin üniversitenin
kuruluş yılı olan 1990 yı-
lında İşletme Bölümü ile
eğitime başladığını, daha
sonra Ekonomi, Uluslararası
İlişkiler, Kamu Yönetimi,
Bankacılık ve Finans Bö-
lümleri ile genişleyerek eği-
tim-öğretim faaliyetlerini en
iyi şekilde sürdürdüklerini
belirtti ve İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’ni değer-
lendirdi.

Aksoy, alanlarında uzman
akademisyenler ile İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
öğrencilerine hem teorik/ku-
ramsal-kavramsal hem de
uygulamaya yönelik bilgi ve
beceriler kazandırarak on-
ları çalışma yaşamına hazır-
lamaya özen gösterdiklerini
söyledi.

Dekan Aksoy, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi ola-
rak ders programlarında bir
yandan güncelliğe önem

verdiklerini bir yandan da
öğrencileri, öğrenme ve öğ-
renmiş olduklarını kullana-
bilme yeteneğini geliştire-
bilmeleri için araştırma ve
analiz yapabilme odaklı bir
program uygulayarak başa-
rıya ulaştırma hedefinde ol-
duklarını ifade etti.
Aksoy ayrıca, lisans prog-
ramlarının yanında LAÜ Li-
sansüstü Eğitim, Öğretim ve
Araştırma Enstitüsü ile iş-
birliği içinde bulunduklarını
İşletme ve Uluslararası İliş-
kiler yüksek lisans ve İş-
letme alanında da Türkçe ile
İngilizce doktora program-
larını yürüttüklerini söyledi.
Aksoy son olarak “uluslar-
arası nitelikli öğrenci profi-
limizi zenginliğimiz olarak
görüyorüz ve değerlendiri-
yoruz” diyerek fakülte öğ-
rencilerinin dört yıllık
öğrenim süresinde en ve-
rimli bilgi birikimini alma-
larına ve değişen koşullarda
rekabet edebilme gücüne
sahip bireyler olarak top-
luma kazandırılmasına
önem verdiklerini sözlerine
ekledi.
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LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası nitelikli öğrenci yetiştiriyor

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Kalkan: Hedef, medya alanına donanımlı mezunlar yetiştirmek
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Hazırlık Okulu eğitimine
son teknoloji ile donatılmış
sınıf ve laboratuvarlardan
oluşan Lefke Kampüsü’nde
devam ediyor.

LAÜ İngilizce Hazırlık
Okulu, 2013-2014 Akade-
mik Yılı’na, Lefke’de açılan
yeni kampüsünde merhaba
dedi.
İngilizce Hazırlık Okulu,

hangi dil seviyesinden baş-
lanmış olursa olsun, tüm öğ-
rencilerin dil öğrenimindeki
potansiyallerini keşfetmele-
rine ve tümüyle kullanmala-
rına yardımcı olmak ve buna
hizmet edecek her türlü aka-
demik ve bireysel desteği
vermek hedefi ile öğrencile-
rini yetiştiriyor.
Hazırlık Okulu’nda ulus-

lararası düzeyde verilen İngi-
lizce eğitimin yanında öğren-
cilere dil laboratuvarlarında
uygulamalı olarak okuma,
yazma, dinleme ve konuşma
becerilerini de geliştirme im-
kanı sağlanıyor. Bu program-

larda öğrencilere, genel an-
lamda “dinleme ve dinledi-
ğini anlama, not alma, farklı
okuma tekniklerini kullanma,
görüş bildirme ve yorum
yapma” gibi akademik bece-
riler de kazandırılıyor.

HazırlıkOkuluyenikampüsünde…

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi bilim ve
teknoloji çerçevesinde çağdaş
yaklaşım ve yöntemlerle eğitil-
miş, profesyonel alanda yetkin,
evrensel ve kültürel değerlere say-
gılı, ulusal ve uluslararası gereksi-
nimlere yönelik sağlık profes-
yonelleri ve eğiticileri yetiştiriyor.
Toplum yararına hizmet ve tekno-
loji üreten; uluslararası bilimsel
düzeyde tanınan, izlenen ve refe-
rans gösterilen; sağlık bilimleri
eğitim ve öğretiminde yetkinliği
kabul edilen; sağlık politikaları
oluşturulmasında ve geliştirilme-
sinde söz sahibi, öncü ve önder
bir fakülte olmak amacıyla bünye-
sinde açılan yeni bölümleriyle
hızla büyümeye devam ediyor.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nilgün Sarp fakülteye
bağlı bölümlerin öğretim prog-
ramlarının uluslararası akreditas-
yon kuruluşlarının öngördüğü
ölçütler doğrultusunda hazırlandı-
ğını, her bölümde temel bilimler
ve mesleğe özgü derslerin yer al-
dığını belirterek kuramsal olarak
işlenen derslerin, klinik stajlarda
uygulamalarla desteklendiğini de
ifade etti. Sağlık sektörünün öne-
mine dikkat çeken Sarp, ders
programlarının içeriği ile mesleki
bilgiye katkı sağlayacak araştır-
maları takip edecek, bunları pratik
uygulamalara geçirebilecek yeter-
lilikte mezunlar vermeyi hedefle-
diklerini vurguladı.

BEŞ LİSANS PROGRAMI
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin

2009 yılında eğitim vermeye baş-
ladığını belirten Sarp bugün beş
lisans programı ile hızla büyüdük-
lerini ve yeni açılan Sağlık Yöne-
timi Yüksek Lisans Programıyla
uzmanlık becerilerine ek olarak
sağlık sektörü alanında ve akade-
mik pozisyonlarda da çalışabile-
cek uzmanların yetiştirilmesini
amaçladıklarını sözlerine ekledi.
Fakülte bünyesinde Sağlık Yöne-
timi, Sosyal Hizmet, Beslenme ve
Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabi-
litasyon ve Hemşirelik lisans
programlarının yer aldığını belir-
ten Sarp, alanlarında uzman aka-
demik kadrosu ile eğittikleri
kalifiye elemanlar ile sağlık sek-
törüne katkıda bulunduklarını
söyledi.

İSTİHDAMALANLARI
Mezunların istihdam alanların-

dan da söz eden Sarp, Sağlık Yö-
netimi programından mezun
olacak öğrencilerin "Sağlık Yö-
neticisi" unvanı aldığını ve Sağlık
Bakanlığı, kamu ve özel sağlık
kurumları (hastane, tıp merkezi,
poliklinik, ağız ve diş sağlığı mer-
kezi vb.), sigorta şirketleri, deği-
şik düzeylerde sağlık hizmeti
yürüten özel ve gönüllü kuruluş-
lar, öğretim elemanı olarak çalıştı-
rılmak üzere üniversitelerin
benzer eğitim veren bölümleri ve
programlarında sağlık yönetimi
ve benzeri dersleri olan bölümler,
sağlık subayı olarak çalıştırılmak
üzere Silahlı Kuvvetler, ilaç ve
tıbbi sarf malzeme şirketleri,
basın ve yayın kurumlarının sağ-

lıkla ilgili birimlerde çalışabile-
ceklerini belirtti. Sosyal Hizmet
Bölümü’nde eğitim alan bireyle-
rin, kırsal ve kentsel alanda,
kamu, özel sektör ve sivil toplum
örgütlerinde düzenleyici, planla-
yıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve
liderlik niteliklerini taşıyan “Sos-
yal Hizmet Uzmanı” olarak görev
alabileceklerini ifade eden Sarp,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bö-
lümü mezunlarının “Fizyotera-
pist” unvanı ile yataklı tedavi
merkezleri (Üniversite ve Devlet
Hastaneleri gibi), rehabilitasyon
merkezleri / protez-ortez üniteleri,
meslek okulları, spor kulüpleri,
mesleki rehabilitasyon merkezle-
rinde çalışmalarının mümkün ol-
duğunu vurguladı.
Sağlıklı yaşamın önemine dik-

kat çeken Sarp, topluma yeterli ve
dengeli beslenme bilincinin yer-
leşmesinin sağlanması amacıyla
eğitim veren Beslenme ve Diyete-
tik Bölümü mezunlarının “Diye-
tisyen” unvanı ile iş hayatına baş-
layacaklarını ifade etti ve fakülte
olarak toplumun sağlığını geliştir-
mek ve iyileştirmek için, sağlık ve
bakım hizmetlerini evrensel stan-
dartlarda, yenilikçi, işbirlikçi,
araştırmacı, sorgulayıcı ve insan-
cıl anlayışla sunan hemşireler ye-
tiştirmeyi amaçladıklarını da söy-
ledi. KKTC’de ve dünyada geli-
şen sağlık hizmetlerinin hem özel
sektörde hem de kamuda hemşire
açığına yol açtığını söyleyen Sarp
bu nedenle sektörde önemli sa-
yıda hemşire istihtamına ihtiyaç
duyulduğunu sözlerine ekledi.

LAÜSağlıkBilimleri Fakültesi
büyümeyedevamediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi bün-
yesinde açılan Hemşirelik Bö-
lümü 2013 – 2014 Akademik
Yılı Güz Dönemi’nden itibaren
öğrenci kabul etmeye başladı
Eğitim dili Türkçe olan prog-

ramda yer alan ders içerikleri ile
toplumun sağlığını geliştirmek
ve iyileştirmek için sağlık ve
bakım hizmetlerini evrensel
standartlarda, yenilikçi, işbir-
likçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve
insancıl anlayışla sunan hemşi-
reler yetiştirmek amaçlanıyor.
Ayrıca program ile mesleki

bilgiye katkı sağlayacak,
araştırmaları takip edecek ve
bunları pratik uygulamalara ge-
çirebilecek kapasitede
mezunlar verilmesi
hedefleniyor.
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi Dekanlığı’ndan yapılan

açıklamaya göre; KKTC’de ve
dünyada gelişen sağlık hizmetle-
rinin, hem özel sektörde hem de
kamuda hemşire açığına yol
açtığını, bu nedenle sektörde
önemli sayıda hemşire istihda-
mına ihtiyaç olduğu belirtildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesine

bağlı bölümlerin öğretim prog-
ramlarının uluslararası akredi-
tasyon kuruluşlarının öngördüğü
ölçütler doğrultusunda
hazırlandığı, her bölümün öğre-
tim programında temel
bilimler ve mesleğe özgü dersle-
rin yer aldığı vurgulandı.

HemşirelikBölümüaçıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve
Araştırma Enstitüsü’ne bağlı
yüksek lisans programlarına
bir yenisini daha ekledi.

LAÜ Lisansüstü Eğitim Öğ-
retim ve Araştırma Enstitüsü
bünyesinde açılan ve Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) tarafından onay-
lanan Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Yüksek Lisans
Programı 2013-2014 Akademik
Yılı Güz Dönemi’nden itibaren
öğrenci kabul etmeye başladı.
Yüksek lisans programında yer
alan ders içerikleri ile uzmanlık
becerilerine ek olarak hemen
hemen diğer tüm ruh sağlığı ala-
nında çalışan uzmanların sahip
olduğu bilgi ve becerileri kazan-
dırarak akademik pozisyonlarda
da çalışabilecek elemanların ye-

tiştirilmesi amaçlanıyor. Prog-
rama, üniversitelerin Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Eği-
timde Psikolojik Hizmetler ve
ya Psikoloji Bölümlerinin her-
hangi birinden mezun olan
KKTC ve TC uyruklu adaylar
başvurabilir.
Rehberlik ve Psikolojik Da-

nışmanlık Bilim Dalı Tezli Yük-
sek Lisans Programının eğitim
dili Türkçe’dir.

LAÜ’denyeni bir YüksekLisansProgramı daha

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi bün-
yesinde Özel Eğitim Öğretmenliği
Bölümü açıldı. Dr. Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç.
Dr. Oğuz Serin yaptığı açıklamada,
Özel Eğitim Öğretmenlerine
KKTC ve Türkiye’de acilen ihtiyaç
duyulduğunu kaydetti.
Özel Eğitim Öğretmenliği eğiti-

minin KKTC’de ilk kez LAÜ’de
verileceğini kaydeden Serin prog-
ramdan mezun olacakların “Zihin
Engelliler Öğretmeni” yanı sıra

“Otistik Çocuklar Öğretmeni” ola-
rak KKTC ve TC Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na bağlı özel ve devlet
okullarında görev alabileceklerini
söyledi.
Serin, Eğitim Fakültesi bünye-

sindeki tüm lisans programlarının
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Öğretim Denetleme ve
Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) ve
Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğre-
tim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylı olduğuna işaret etti.

Özel EğitimÖğretmenliği
Bölümüaçıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi bünyesinde
açılan Psikoloji lisans programı
2013-2014 Güz Dönemi itibariyle
eğitim vermeye başladı. Fen-Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüseyin Oğuz fakülte bünyesine,
sürdürmekte oldukları Türk Dili
ve Edebiyatı ile Tarih lisans prog-
ramlarına, çağın gereklerine
uygun hazırlanan ve Türkçe eği-
tim veren Psikoloji lisans progra-
mını da eklediklerini söyledi.
Oğuz, Fen-Edebiyat Fakül-

tesi’nin üniversitenin en köklü fa-
külteleri arasında olduğunu
vurgularken alanlarında yetkin ve

dinamik bir akademik kadroyla
yeni akademik yıla başladıklarını
belirtti.

ÇALIŞMAALANLARI
GENİŞ
Oğuz, Psikoloji Bölümü’nden

mezun olacak öğrencilerin
KKTC’de ve Türkiye’de çeşitli
bakanlıklar bünyesinde yer alan
hastaneler, üniversiteler, kreş ve
anaokulları, huzurevleri, ceza
ve tevkif evleri, psikoteknik de-
ğerlendirme merkezleri, özel
eğitim merkezleri, rehabilitasyon
merkezleri, danışmanlık
merkezleri, araştırma merkezleri,

sanayi kuruluşları ve örgütleri,
insan kaynakları, reklamcılık,
medya sektörleri gibi oldukça
geniş bir yelpaze içerisinde
eğitim ve uzmanlık düzeylerine
göre rahatlıkla istihdam edilebile-
ceklerini ifade etti.
Ayrıca önemli sayıda lisans

mezununun yüksek lisans dere-
cesi ile uzmanlaşmaya ya da
doktora derecesi alarak akademis-
yen olmaya yönelebileceklerini
de söyleyen Oğuz, Psikoloji
bölümünün Türkiye ve KKTC’de
tercih edilme bakımından ön
sıralarda yer aldığını vurguladı.

LAÜPsikoloji Bölümü
eğitimi başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Şeref Ertaş, adanın en iyi
eğitim veren hukuk fakültesi
olmayı hedeflediklerini belirte-
rek, “Hukuk mesleği bir demet
meslek demektir” dedi.
Ertaş yazılı açıklamasında,

Hukuk Bölümü’nden mezun
olacak öğrencilerin avukat,
hakim, savcılık gibi toplum
içinde prestijli meslekler ya-
nında hukuk danışmanlığı, kay-
makamlık gibi yönetim
kadrolarında çalışabilecekle-

rini, ayrıca bankacılıkta ve dış-
işleri kadrolarında da tercih
edilebileceklerini belirtti.
Hukuk Fakültesi’nin çağdaş,

mukayeseli bir hukuk eğitimi
ile ikinci yılına başladığını
söyleyen Ertaş, fakülte kapsa-
mında Kara Avrupası, Türkiye
Cumhuriyeti hukukunun ağır-
lıklı olarak öğretildiğini ve
ayrıca KKTC’nin hukukçu ihti-
yacının da dikkate alınarak
Anglo Sakson hukukuna da yer
verildiğini kaydetti.

“Hukukmesleği bir
demetmeslektir”
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LefkeAvrupa Üniversitesi
(LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Sağlık Bakanlığı, Barolar Birliği ve
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tara-
fından düzenlenen “V. Sağlık Hu-
kuku Sempozyumu 8 Kasım’da
Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşti-
rildi ve iki gün sürdü. “V. Sağlık
Hukuku Sempozyumu”nun açılış
konuşmalarını LAÜ Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil-
gün Sarp, Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri
Avukat Cahit Doğan, Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği Başkanı Filiz
Besim ve Barolar Birliği Başkanı
Ünver Bedevi yaptı. Sempozyu-
mun ilk gününde üç oturum ya-
pıldı. Oturumlarda, “KKTC’de
Hasta Hakları Ne Durumda?”,
“KKTC’de Çevre Sağlığı Sorunu”,
“Sağlık Hakları Konusunda Top-
lum Nasıl Bilinçlendirilmelidir”,
“Avrupa Birliği’nde Hasta Hak-
ları”, “Diş Hekimlerinin Hukuki
Sorumluluğu”, “KKTC Huku-
ku’nda Hekim Sorumluluğu”,
“Hastane Yönetiminin Sorumlu-
luğu”, “Alman Hukukuna Göre
ÇocuklardaAydınlatılmış Rıza”,
“Çocuk Düşürtme”, “Hekimin
Tıbbi Özen Yükümlülüğü”, “Kom-
pozit Doku Nakli Sonucu: Yeni
Yüzlerimizin ve Parmak İzlerimi-
zin Hukuki Niteliği konuları tartı-
şıldı. Sağlık Hukuku
Sempozyumu’nun ikinci gününde
ise “Genetik Testler ve İnsan Hak-
ları”, “Ruh Hastalıkları ve Ceza
Hukuku”, “Estetik Cerrahi Uygula-
malarında Tazminatlar Nereye Gi-
diyor?”, “Hasta Mahremiyeti”,
“Alman Hukuku’nda İlaç Üreticisi-
nin Hukuki Sorumluluğu”, “Özel
Hastanelerin Hukuki Sorumlu-
luğu”, “Tıbbi Uygulama Hatası
Davalarında Taraf Bilirkişiliği”,
“Hemşirelerin Ceza Hukuku So-
rumluluğu” irdelendi.

SARP: “SAĞLIK HARCA-
MALARINDADURUM BELİR-
SİZ”
Açılışta ilk konuşmayı yapan

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, sağ-
lığın kaybolunca sıkıntısı hissedi-
len bir unsur olduğunu söyledi.
Sağlık harcamalarına değinen Sarp,
ülkede veriler belli olmadığından,
sağlık harcamalarıyla ilgili duru-
mun belirsiz olduğunu ifade etti.

“DOĞAN, SAĞLIK HAK-
KINIANLATTI”
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ba-

kanlığı Hukuk Müşaviri Cahit
Doğan, sağlık hakkı konusuyla il-
gili detaylı bilgi verdi. Doğan sem-
pozyumun yararlarına da
değinerek, geçen yıl düzenlenen
sempozyumun kitaplaştırılmasının
önemine dikkat çekti.

BESİM: “SAĞLIK HUKUKU
İYİ BİLİNMİYOR”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Başkanı Filiz Besim, ülkede sağlık
hukukunun iyi bilinmediğini, hasta,
sağlık kurumları, hekim hakları
gibi başlıca konularda arzu edilen
durumda olunmadığını belirtti.
Hasta Hakları Yasası Tasarısı’nın

hazır olduğunu söyleyen Besim, ta-
sarının en kısa zamanda yasalaş-
masını umut ettiğini söyledi.
Birçok alanda geçirilen yasaların
uygulanmasında sıkıntı yaşandığını

ifade eden Besim, “Yasaları uygu-
lama konusunda başarısızız” dedi.
Sağlıkta, sistemsizlik ve dağınık-

lık olduğunu söyleyen Besim, sağ-
lık eğitiminin planlanmadığını
kaydetti. Üniversitelerde sağlıkla
ilgili bölümler olduğunu ancak
kontenjanların denetlenmediğini
belirten Besim, ihtiyaç duyulan
alanlarda eğitim alınıp alınmadığı-
nın bilinmediğini kaydetti.
Besim, sorunların aşılabilece-

ğini, umutsuz olmadığını ancak el-
birliğiyle özveri içinde çalışmak
gerektiğini ifade etti.

BEDEVİ: “SAĞLAMHU-
KUKİ ZEMİNYOK”
Barolar Birliği Başkanı Ünver

Bedevi, yasalar konusunda eksik-
likler bulunduğunu, doğru şekilde
geçirilmesi gereken yasalar oldu-
ğunu söyledi. Uzmanlara danışıl-
madan, gelişigüzel maddelerin
yasalara girebildiğini belirten Bed-
evi, bunun aşılması ve Meclis’in
daha kaliteli ve üretken bir yapıya
kavuşmasının şart olduğunu söy-
ledi. Sağlığın, sağlam bir hukuki
zemini olmadığında doğru seyir
göstermediğini söyleyen Bedevi,
“KKTC’de sağlam bir hukuki
zemin yoktur” dedi.

Lefke Avrupa Üniversitesi,
“1 Aralık Dünya AIDS
Günü” kapsamında bir dizi
etkinlik düzenledi. LAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi ön-
cülüğünde 1 Aralık Pazar
günü, LAÜ kampüsü ve Bağ-
lıköy güzergahında ‘Farkın-
dalık Yürüyüşü’
gerçekleştirildi.
Yürüyüşe AIDS’e dikkat

çeken pankartları ve AIDS’in
dünyaca kabul görülen ve
simgesi olan kırmızı kurdele-
leriyle katılan öğretim görev-
lileri ve öğrenciler yürüyüş
boyunca bölge halkına
AIDS’le ilgili bilgilendirme
amaçlı broşür dağıttı. Halkla
bire bir iletişim kurularak
günün anlam ve öneminin
vurgulandığı yürüyüşte bölge
halkına kırmızı kurdele de
takıldı.

DR. ÖZTOPRAKAIDS
KONUSUNDABİLGİLEN-
DİRDİ
Dünya AIDS Günü etkin-

likleri 2 Aralık 2013 Pazar-
tesi günü, Sağlık Bilimleri
Fakültesi tarafından düzenle-
nen konferansla devam etti.

Dr. Hasan Öztoprak’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı kon-
ferans Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda yapıldı. Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nilgün Sarp’ın açı-
lış konuşması ile başlayan
konferans Dr. Hasan Öztop-
rak’ın, “AIDS ve Cinsel Yolla
Bulaşan Hastalıklar” konulu
sunumu ile devam etti.
HIV virüsünün nasıl ve

hangi yollarla bulaştığını, bu
hastalıktan nasıl korunul-
ması gerektiğini ve hastalığın
dünya üzerinde ortaya çık-
masından günümüze kadar
geçen süreçte hastalık yüzün-
den ölen kişi sayısı hakkında
detaylı bilgiler veren Dr. Öz-
toprak “AIDS global bir so-
rundur ve herkes bu konu
hakkında bilinçli olmak zo-
rundadır” dedi.
Dr. Öztoprak konuşması-

nın devamında dünyanın teh-
likeli hastalıklarından olan
AIDS yüzünden bugüne dek
75 milyondan fazla kişinin
hayatını kaybettiğini de söz-
lerine ekledi.

LAÜ, AIDS’e
dikkat çekti

Sağlık sempozyumu
genişkatılımla
gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC Sağlık Bakanlığı,
KKTC Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen,
“V. Sağlık Hukuku Sempozyumu”Lefkoşa Merit Hotel’de Gerçekleşti

Nisan10 Lefke Avrupa Universitesi
..

Lefke Avrupa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü ta-
rafından 18 Aralık 2013 tari-
hinde saat 14:30’da LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda “Mitoloji ve Türk
Şiiri” konulu bir konferans
gerçekleştirildi. Açılış konuş-
masını Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Nazım Muradov’un yaptığı
konferansa, Uluslararası Kıb-
rıs Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof Dr.
Metin Karadağ konuşmacı
olarak katıldı.
Şiirle ilgili çok fazla tanı-

mın olduğunu belirten Prof.
Dr. Metin Karadağ, konuşma-
sına Melih Cevdet Anday’ın
‘şiirin yüzlerce tanımı varsa,
en iyisi, onu tanımlamaktan
vazgeçmektir’ sözlerini hatır-
latarak başladı. Karadağ sunu-
munda, mitolojinin dünya
kültürünün temelinin oluşma-
sında çok büyük bir etkisi ol-
duğundan bahsederek
mitolojinin Türk şiiri üzerin-
deki etkisinden de söz etti.
Karadağ, mitolojiden esinle-
nerek kaleme alınan divan şi-
irlerinden, günümüz
şairlerinin eserlerine kadar
uzanan süreçteki birçok şiiri
örnek göstererek açıkladı.

Lefke Avrupa Üniversite-
si’nde 16 ve 17 Aralık 2013 ta-
rihlerinde ‘Diksiyon ve Etkili
Konuşma’ konulu atölye çalış-
ması gerçekleştirildi.
LAÜ TV tarafından organize

edilen diksiyon eğitimi, emekli
TRT spikeri, eğitmen ve Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti
Şeref Divanı üyesi Fikret Alan
tarafından verildi.
İki güne yayılan ve toplam

dört oturumda gerçekleşen dik-
siyon eğitiminde Fikret Alan,

katılımcılara ses-nefes teknik-
leri, anlaşılır ses çıkarma (bo-
ğumlanma), heceleri doğru
vurgulayabilme, düzgün cümle
kurma, konuşmaları vücut di-
liyle destekleme ve etkili ko-
nuşma planını yapma (sunuş)
becerilerini kazandırma
adına sunumlar yaparak günlük
konuşmalarda Türkçe’nin
özellikleri, hece, kelime ve
cümle vurguları ile ses büküm-
leri konularında doğru bilinen
birçok telaffuz ve okuma

pratiğinin aslında yanlış oldu-
ğunu belirtti.

ALAN: TÜRKÇE BÜYÜK
ORANDAYAZILDIĞI GİBİ
OKUNAN BİR DİLDİR

Türkçe’nin büyük oranda ya-
zıldığı gibi okunan bir dil ol-
duğunu belirten Alan,
yazılışından farklı okunması
gereken birçok istisnai duru-
mun olduğunu da örnekler ve-
rerek açıkladı.

Alan, harfleri okurken sarfe-
dilen dikkat ile çok daha düz-
gün ve etkili konuşmalar
yapılabileceğini vurgulayarak
katılımcılara pratik uygulama-
lar da yaptırdı.
Diksiyon eğitiminin neden

bir ihtiyaç olduğuna dikkat
çekmek isteyen Alan, ‘bu eği-
timler ile duygu ve düşüncele-
rinizi akıcı ve anlaşılabilir
şekilde aktarabilir, konuşma
veya sunum heyecanınızı kont-
rol altına alabilir, ses tonunuzu

etkili bir biçimde kullanabilir
ve iş yaşamında çok daha başa-
rılı olabilirsiniz’ diyerek
Türkçe’yi doğru kullanabilme-
nin tartışılmaz önemini vurgu-
ladı.
Eğitim sonunda İletişim

Bilimleri Fakültesi, Radyo Te-
levizyon Sinema Bölümü Kı-
demli Öğretim Görevlisi Le-
vent Duranlı tarafından
Fikret Alan’a teşekkür belgesi
takdim edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Genç Beyinler Kulübü
tarafından, “Zihin Kontrolü”
konulu konferans düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen konfe-
ransa, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiz-
yoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Sinan Canan ko-
nuşmacı olarak katıldı. Canan
konferansta öğrencilere beyin,
hafıza, beynin süzgeçleri, dijital
bilginin yararları ve zararları,
elektromanyetik kontrol, hipnoz
ve bilinçaltı konularını örnekler
vererek anlattı. Canan sunu-
munda, insanların bazen birile-
rinin onların beynini uzaktan
izlediğini sandıklarını, halbuki
bunun yersiz bir korku oldu-
ğunu, hiç kimsenin bunu yapa-
mayacağını, çünkü insan
beyninin çok karmaşık bir nesne
olduğunu söyledi.

“İNSAN BEYNİ, BİLGİSA-
YARDAN FARKLIDIR”

İnsan beyninin bazen bir bil-
gisayar ya da sabit disk sürücü-
süne benzetildiğini belirten
Canan, “İnsan beyni işleme sü-
reci aşamasında bir bilgisayara
benzetilebilir, ancak insan beyni
daha karmaşık bir sistemdir”
şeklinde konuştu. Beynin evren-
deki en gelişmiş hayatta kalma
donanımı olduğunu ifade eden
Canan, zihnin gerçekleri çarpıt-
tığını, yalan söylediğini, boşluk-
ları doldurduğunu, anlam
verdiğini, hikayeler uydurdu-
ğunu ve öznel bir evren oldu-
ğunu söyledi.

“BEYNİN ÜÇ TEMEL
FONKSİYONU VARDIR”
İnsan beyninin, diğer canlılar-

dan daha farklı ve büyüyerek
geliştiğini ve bu gelişmişlik dü-
zeyi ile insanın diğer canlılar-

dan daha kolay kontrol edilebil-
diğini belirtti. Canan sunumu-
nun devamında birkaç hafıza
tipinin olduğunu söyleyerek
bunların sözel hafıza, hareket
hafıza, duygusal hafıza, ödül ve
ceza hafızaları olduğunu vurgu-
ladı.
İnsan beyninin yüksek zihin,

temel dürtüler ve temel yaşam
faaliyetleri gibi üç temel fonksi-
yonunun bulunduğunu anlatan
Canan, üst beynin işlevi ne
kadar gelişmişlik gösterirse, alt
beynin bölümlerinde o kadar
gelişmişlik gösterileceğini dile
getirdi.

“İNSANLAR KARAR
VERME SÜREÇLERİNİ İYİ
KULLANMALIDIR”

İnsanların karar verme süre-
cine de değinen Canan, “insan-
ların karar verme süreçlerini iyi
kullanması için öncelikle duy-
gularını düzenli bir şekilde
kontrol altına almaları gerekir”
dedi. Canan insanların en çok
alışveriş ve duygusallık anla-
rında karar verme süreçlerinde
kendilerine hakim olamadıkla-
rını bunun nedeni de kendini
“iyi hissetme” algısının o an or-
taya çıkmasından kaynaklandı-
ğını açıkladı. Konferans
sonrasında sunumundan dolayı
Doç. Dr. Sinan Canan’a, Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ayşen Türkman tarafından
teşekkür belgesi verildi.

‘ZihinKontrolü’ konulukonferansdüzenlendi

‘DiksiyonveEtkiliKonuşma’

Mitoloji ve Türk şiiri
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Lefke Avrupa Üniversi-
tesi’nde, Nijerya Federal
Cumhuriyeti’nin bağımsızlı-
ğının 53. Yılı çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı.Kutlama
Nijeryalı öğrencilerin yöresel
kıyafet ve müzikleri eşliğinde
düzenlenen kortej yürüyü-
şüyle başladı.

Yürüyüşte dünyanın
farklı ülkelerinden LAÜ’ye
eğitim görmek üzere gelen
öğrenciler Nijeryalı arkadaş-
larına eşlik ederek dostluk
mesajı verdiler. Öğrenci Mer-
kezi Binası önünde gerçekleş-
tirilen tören ise Nijerya
ulusal marşının okunmasıyla
başladı.
Günün anlam ve önemine

yönelik yapılan konuşmala-

rın ardından Nijeryalı öğren-
ciler geleneksel kıyafet defi-
lesi ve dans gösterileri sergi-
ledi. Tören’de LAÜ Mütevelli
Heyeti Başkanı, Lefke Bele-
diye Başkanı Mehmet Zafer,
Üniversite Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen, Rektör
Yardımcısı Doç Dr. Carolina
Smochina ve Dışilişkiler Di-
rektörlüğü yetkililerinin katı-
lımıyla pasta kesildi.
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Lefke Avrupa Üniversite-
si’nde Noel kutlamaları çerçe-
vesinde 25 Aralık Çarşamba
günü saat 17:30’da LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salonu’nda
etkinlik gerçekleştirildi. Lefke
Avrupa Üniversitesi Öğrenci
Dekanlığı tarafından düzenle-
nen etkinliğe çok sayıda ya-
bancı uyruklu öğrenci katıldı.

Christian Fellowship’in açılış
duaları ve şarkılarıyla başla-
yan etkinlik LAÜ müzik grup-
larının sahne almasıyla devam
etti. Jazziez ve Gossiple Gru-
bu’nun müzik performansla-
rıyla saat 21:30’a kadar devam
eden kutlamada öğrenciler eğ-
lenceli saatler yaşadı. Program
sonunda, Noel pastası kesilerek
yeni yıl mesajları verildi.

Christmas renkliChristmas renkliChristmas renkliChristmas renkliChristmas renkliChristmas renkli

Nijeryalı öğrenciler, ülkelerinin
kuruluş yıldönümünükutladı
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LefkeAvrupa Üniversitesi
“Azerbaycan Bağımsızlık Günü”
nedeniyle etkinlik düzenledi.
LefkeAvrupa Üniversitesi’nde

Azeri öğrencilerAzerbaycan’ın 22.
Bağımsızlık Günü’nü çeşitli etkin-
liklerle kutladı. 21 Ekim 2013 tari-
hinde LAÜTeknoloji Merkezi
Sinema Salonu’nda ve LAÜ Fun
Club’da gerçekleşen “Azerbaycan
Bağımsızlık Günü” etkinliklerine

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, Rektör Yardımcıları
Doç. Dr. Carolina Smochina ve
Doç. Dr.Akın Cellatoğlu, akade-
misyenler, LAÜ’de eğitim gören
Azerbaycanlı ve diğer ülkelerden
öğrenciler katıldı. Teknoloji Mer-
kezi Sinema Salonu’nda saat
18:30’daAzerbaycan’ın tarihi ile
ilgili tanıtım filminin gösterilme-
siyle başlayan etkinlikte daha sonra

çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi.
Saat 20:30’da Fun Club’da devam
eden “Bağımsızlık Günü Kutlama-
ları”ndaAzeri öğrenciler tarafından
sunulan geleneksel dans gösterileri
geceye ayrı bir renk kattı.
Dans gösterilerinin ardından

pasta kesimi yapılan etkinlikte
Azeri öğrenciler diğer öğrenci ar-
kadaşları ile eğlenceli saatler ya-
şama fırsatı buldu.

LAÜ’deAzerbaycanBağımsızlıkGünüKutlandı

Lefke Avrupa Üniversi-
tesi’nde (LAÜ) eğitim
gören Kazakistanlı öğren-
ciler, Kazakistan’ın
22’inci bağımsızlık yıldö-
nümünü çeşitli etkinlik-
lerle kutladılar. 16 Aralık
2013 tarihinde saat
17.00’de LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen
kutlama etkinliğine, LAÜ
Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Carolina Smochina,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nilgün
Sarp, Fen- Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Nazım Muradov, Öğ-
renci Dekanı Özgür Yıl-
mabaşar, Dışilişkiler
Direktörü Kezban Zurna-
cı’nın yanı sıra öğretim
görevlileri ile öğrenciler
katıldı.
Kutlama etkinliği, saygı

duruşu, Kazakistan Milli
Marşı’nın okunması ve
sinevizyon gösterimleriyle
başladı. Ardından Kaza-
kistan’ın kuruluş tarihi,
ülkenin farklı şehirleri ile
ilgili bilgilendirici sunum-
lar gerçekleştirildi. Geceye
katılanlara, Kazakistan’ın
milli içeceği olan kımız ile

çeşitli tatlılar ikram edilir-
ken ayrıca Kazakistan’a
özgü yöresel yiyecek-içe-
cekler tanıtıldı. Kazak öğ-
renciler yöresel kıyafetleri
ile izleyicilere halk dans-
ları gösterisi de sunarak
birçok farklı ülkeden gelen
LAÜ’lü öğrencilere kül-
türlerini tanıtma imkanı
buldular.
Ayrıca LAÜ Fun

Club’ta düzenlenen farklı
yarışmalarda gecede dere-
ceye giren öğrencilere çe-
şitli hediyeler verildi.
Gecenin sonunda Kazakis-
tan’ı simgeleyen pasta ke-
sildi.

Kazakistan’ın 22. bağımsızlık
yıldönümükutlandı…

geçtiC geçtiC geçtiC geçtiC geçtigeçti



LAÜ, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşunun 90. yıldö-
nümü kutlamaları dolayısıyla
panel düzenledi.

LefkeAvrupa Üniversitesi
Tarih ve Kültür Kulübü tarafından
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kut-
lamaları kapsamında "90. Yıldönü-
münde Cumhuriyetimiz'' konulu bir
panel düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen panele Rektör
Yardımcıları Doç. Dr. Akın Cella-
toğlu ve Doç. Dr. Carolina Smoc-
hina, öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan panelde Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı öğrencilerden Onur
Babayiğit “On Beş Yılı Karşılar-
ken”, AysunAnlı “Akdenize
Doğru” ve Mehmet Özçelik “Ata-
türk ve Cumhuriyet” adlı şiiri oku-
dular. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İhsan
Tayhani ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar
Yavuz’un konuşmacı olarak katıl-
dığı panelde izleyicilere görsel
sunumlar da izletildi.

TAYHANİ: CUMHURİYET
DEVRİMDİR

Günün anlam ve önemini belir-
terek konuşmasına başlayan Tarih
Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr.
İhsan Tayhani panelde “Ulus Bi-
linci ve Cumhuriyetimizi Kuşatan
Tehditler” konulu sunum gerçekleş-
tirdi.

Tayhani konuşmasında, devrim
kelimesinin siyasal, ekonomik, sos-
yal düzenin kuvvet kullanarak de-
ğiştirilmesi anlamına geldiğini
belirterek "Cumhuriyet devrimdir"
dedi. Tayhani, tarih boyunca yaşa-
nan etkili ve sarsıcı devrimler olan
1789 Fransız Devrimi, 1917 Ekim
Devrimi ve 1923 Türk Devri-
mi'nden bahsetti.

Devrimin üç aşamadan oluştu-
ğunu belirten Tayhani, ilk aşamanın
hazırlık safhası olduğunu, 18. yy
Islahat Hareketleri'yle başladığını,

19.yy da yazar ve düşünürlerin
halka yeni fikirler aşıladığını söy-
ledi. İkinci olarak İhtilal aşamasının
yani emperyalist güçlerin yurttan
çıkarılması olduğunu vurgulayan
Tayhani, son olarak yeni düzen
aşamasına değindi.

YAVUZ, CUMHURİYETTE
EĞİTİMİN ÖNEMİNİ VURGU-
LADI

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yavuz ise
konuşmasında eğitimin önem ve
gelişimi hakkında bilgiler verdi.
Eğitim amaçlarının insanın bilişsel,
duyuşsal ve devinsel yeterliliklerini

geliştirmek olduğunu söyleyen
Yavuz, insanların çağlara göre eği-
tim alanlarında yaptıklarını anlattı.
Cumhuriyetin eğitim kazanımlarına
değinen Yavuz, özellikle Köy Ens-
titüleri'nin Türkiye'deki dağılımını
anlatarak, bu okulların önemini
vurguladı.
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Lefke Avrupa Üniversitesi,
Mustafa Kemal Atatürk’ün 75.
Ölüm Yıldönümü nedeniyle
geniş kapsamlı bir anma prog-
ramı gerçekleştirdi.
10 Kasım Pazar günü öğretim

görevlileri ve öğrencilerin katı-
lımıyla başlayan tören, Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Carolina
Smochina’nın Atatürk büstüne
çelenk koyması ile devam etti.
Tarih Bölüm Başkanı Yrd. Doç.
Dr. İhsan Tayhani’nin konuş-
masıyla süren anma töreninde,
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Münir AcunerAtatürk’ü anla-
tan bir şiir okudu.
Program, saat 09:05’te siren

sesinin duyulmasının ardından
saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile sona erdi.
Bir sonraki anma programı

kapsamında, 11 Kasım Pazar-
tesi günü Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü tarafın-
dan düzenlenen ‘’Atatürk’ü
Anlamak ve Anlatmak’’ adlı bir

konferans gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
ile başlayan programda, katı-
lımcılara Atatürk’ün tüm dün-
yada kabul görmüş çağdaş,
inkilapçı ve ilime önem veren
güçlü bir lider olduğunu anla-

tan görsel bir sunum izletildi.
Tarih Bölümü öğretim üyesi

Yrd. Doç. Dr. Vehbi Zeki Ser-
ter’in konuşmacı olarak katıl-
dığı konferans ayrıca LAÜ
öğrencilerinin Atatürk’e atfe-
dilen şiirleri okumasıyla sona

erdi. Mustafa Kemal Atatürk’ü
anma programı kapsamında
son olarak, saat 20:00’da Si-
nema Salonu’nda Atatürk’ün
hayatından kesitlerin sunul-
duğu ‘Veda’ filmi gösterimi ger-
çekleştirildi.

Atatürkölümünün75. yılındaanıldı

29EkimCumhuriyetBayramı
etkinliklerlekutlandı

Kanbağışı kampanyası yapıldı
Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi, Lefke Merkez Lions
Kulübü, Güzelyurt Yeşilada
Lions Kulübü ve LAÜ Öğ-
renci Dekanlığı işbirliği ile
Thalassemia Derneği ve
Kıbrıs Kan Bankası için
“Kan Ver Hayat Ver” sloga-
nıyla kan bağışı kampanyası
yapıldı. 14 Mart Cuma günü
saat 09.30’da LAÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nde yapı-
lan kan bağışına LAÜ öğre-
tim görevlileri, öğrencileri
ile bazı gönüllü vatandaşlar
katıldı.
Lefke Merkez Lions Ku-

lübü, Güzelyurt Yeşilada
Lions Kulübü, LAÜ Öğ-
renci Dekanlığı ve LAÜ
Sağlık Bilimleri Fakülte-
si’nin katkı koyduğu kan ba-
ğışına öğrenciler ilgi
gösterdi.
Lefkoşa Kan Alma Mer-

kezi sağlık ekipleri tarafın-
dan önce yapılan testlerden
sonra kan vermeye uygun
olan kişiler daha sonra fa-
külte içerisinde kurulan iki
farklı merkezden kan verdi.
Toplanan kanlar Thalasse-
mia Derneği’ne bağışlanmak
üzere Kıbrıs Kan Bankası’na
gönderildi.

LefkeAvrupa Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü tarafından
düzenlenen "İnşaat Mühendisliği
Mesleği ve Kıbrıs Türk İnşaat Mü-
hendisleri Odası Uygulamaları"
konulu seminer Kıbrıs Türk İnşaat
Mühendisleri Odası (KTİMO) Baş-
kanı Özgür Akcan’ın katılımıyla
gerçekleştirildi. LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen
seminere çok sayıda öğretim ele-
manı ve öğrenciler katıldı.

AKCAN: KIBRIS’TACAN
KAYBINANEDEN OLAN DEP-
REMYAŞANDI
İnşaat Mühendisliği Bölüm Baş-

kanı Doç. Dr. İbrahimYitmen’in
açılış konuşmasının ardından söz
alan KTİMO Başkanı Özgür
Akcan, sunumunun ilk bölümünde
inşaat mühendisliği mesleğini an-
lattı. Akcan, geçmişten günümüze
inşaat mühendisliği uygulamaları
ve tarihsel gelişmeleri, günümüz
inşaat mühendisliğinde eğitim, ka-
riyer, mesleki yetkinlik, hizmet
alanları, yöntem, tasarım, bilgisa-
yar kullanımı ve sosyal sorumluluk
konularına değindi. Akcan konuş-
masının devamında Kıbrıs’a ait ta-

rihsel deprem verileri incelendi-
ğinde can ve mal kaybına neden
olan depremlere rastlandığını ve 23
Şubat 1995 tarihinde Lefke bölge-
sinde gerçekleşen 5.7 şiddetindeki
depremi hatırlattı. 17 Ağustos
1999’da Marmara’da meydana
gelen depremden de söz eden
Akcan, zemindeki sıvılaşma dola-
yısıyla bazı binalarda çarpık şe-
kilde yıkılma gözlendiğine dikkat
çekti.

KTİMO UYGULAMALARI
Akcan, sunumunun ikinci bölü-

münde KTİMO Uygulamaları hak-
kında bilgi verdi. Proje ve Yerinde

Yapı Denetiminin çok önemli oldu-
ğunu söyleyenAkcan, Lefkoşa Be-
lediyesi ile sağlanan mutabakat
sonucunda Yapı Denetiminin ilk
aşamada Lefkoşa’da mart ayından
itibaren yürürlüğe gireceğini be-
lirtti. Akcan, ülkenin de deprem
kuşağında olduğunu bilerek, yasal
yapı malzemeleri standardı olma-
masına rağmen can ve mal güven-
liğinin yanında uzun ömürlü
yapılar inşa edebilmek için inşaatta
kullanılacak yapı malzemelerinin
tümünün İnşaat Mühendisleri
Odası ve üniversite laboratuarla-
rında, standartlara ve projeye göre
uygunluk testlerinin yapılması ge-

rektiğini vurguladı. Akcan ayrıca
Deprem (Afet) Sigortası sisteminin
yasal düzenlemesinin de süratle ya-
pılması gerektiğini belirtti.
Akcan, konuşmasının deva-

mında üyelerinin mesleki gelişim-
lerine katkıda bulunmak için
birçok etkinlik (meslekiçi eğitim
seminerleri gibi) düzenlediklerini
ve inşaat sektörünün paydaş sivil
toplum örgütleri ile sektörün prob-
lemlerinin tespitine yönelik toplan-
tılar yaptıklarını da sözlerine
ekledi.

AKCAN’DAN TAVSİYELER
KTİMO Başkanı Akcan konuş-

masının sonunda öğrencilere tav-
siyelerde bulunarak temel mü-
hendislik kavramlarını
öğrenmelerini, bilimsel ve teknik
gelişmeleri takip etmelerini, mes-
leki etik sahibi olmalarını, sorgu-
layıcı ve yaratıcı olmalarını,
rapor hazırlamayı ve bilgisayar
programlarını öğrenmelerini
önerdi.
LAÜ İnşaat Mühendisliği Bö-

lümü öğretim üyeleri ve öğrenci-
lerinin soruları ile devam eden
seminerin sonunda İnşaat Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Doç. Dr.
İbrahim Yitmen, Özgün Akcan’a
teşekkür belgesi takdim etti.

KTİMOBaşkanıAkcangeleceğin
mühendislerinetavsiyelerdebulundu
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Lefke Avrupa Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı ve İnşaat Mühendisliği
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ertuğ Aydın, İnşaat Mühendisliği
alanında verilecek uygulamalı
eğitimin öneminden bahsederek
üniversite olarak önem verdikleri
konuların başında uygulamalı
eğitimin geldiğini söyledi. Aydın,
bölüm laboratuvarları ile İnşaat
Mühendisliği alanında uygula-
malı eğitim verebilecek çok iyi
bir altyapıya sahip olduklarını
vurgularken Hidrolik, Geoteknik,
Ulaştırma, Yapı Malzemesi ve

Topoğrafya laboratuvarları ile
öğrencilere İnşaat Mühendis-
liği’nin farklı alanlarında uygula-
malı eğitim imkanını
sunduklarını belirtti.

TAM DONANIMLI
LABORATUVAR
Aydın, üniversite bünyesinde

bulunan en önemli mevcut cihaz-
lardan da bahsederek Bilgisayar
Kontrollü Çelik Çekme ve Düşük
Frekanslı Sünme Tespit Cihazı,
Bilgisayar Kontrollü Üç Eksenli
Basınç Dayanım Test Sistemi,
Bilgisayar Kontrollü Direk

Kesme Test Sistemi, Borularda
Enerji Kaybı Direnci Test Sis-
temi, Bernoulli Teoremi Uygu-
lama Test Sistemi ve Açık Kanal
Test Sistemi cihazları ile öğrenci-
lerin her türlü uygulamayı yapa-
bildiğini aktardı. Yrd. Doç. Dr.
Ertuğ Aydın, laboratuvar altyapı-
larını geliştirmek için projeler ha-
zırlama ve bu projeler
kapsamında dünyada yaygın ola-
rak kullanılan tahribatsız yön-
temler ile mevcut betonarme
yapıların durumu hakkında ül-
keye ve sektöre katkı sağlama
hedeflerinin bulunduğunu da söz-

lerine ekledi. Aydın son olarak,
LAÜ İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü olarak inşaat sektörüne do-

nanımlı inşaat mühendisleri ye-
tiştirmeyi amaçladıklarını söy-
ledi.

“Amaçdonanımlı inşaatmühendisleri yetiştirmek”“Amaçdonanımlı inşaatmühendisleri yetiştirmek”“Amaçdonanımlı inşaatmühendisleri yetiştirmek”“Amaçdonanımlı inşaatmühendisleri yetiştirmek”“Amaçdonanımlı inşaatmühendisleri yetiştirmek”“Amaçdonanımlı inşaatmühendisleri yetiştirmek”
LAÜMühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, fakültenin çalışmaları hakkında bilgi verdi:

Lefke Avrupa Üni-
versitesi Elektrik ve
Elektronik Mühendis-
liği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Soydan
Redif, Elektrik Maki-
neleri laboratuvarında
Rüzgar Türbinleri
senkron motorları
üzerinde deneysel ça-
lışmalara 2013-2014
Güz Dönemi itibari
ile başladıklarını be-
lirtti.
Redif, KKTC’de

artan elektrik enerji
ihtiyacı ve maliyetleri
ile yenilenebilir enerji

kaynaklarına olan ih-
tiyacın her geçen gün
artarak zorunlu hale
geldiğini söyleyerek
yenilenebilir enerji
kaynakları içerisinde
önemli bir yere sahip
olan rüzgar enerji
türbinlerinin orta va-
dede elektrik şebeke-
lerine dahil
edilmesinin gereklili-
ğinden bahsetti.
Büyük güçteki yenile-
nebilir enerji kaynak-
larının mevcut şebeke
sistemine bağlanması
ile ortaya çıkacak so-

runların önceden ta-
nımlanmasının büyük
önem arz ettiğini söy-
leyen Redif, bu bilinç
ile ortaya çıkabilecek
sorunları Elektrik ve
Elektronik Mühendis-
liği Bölümü olarak
araştırdıklarını vurgu-
ladı.

Mühendislik Fa-
kültesi bünyesinde
eğitim veren Elektrik-
Elektronik Mühendis-
liği ve İnşaat
Mühendisliği bölüm-
lerinin sürdürülebilir
enerji projelerine

katkı koymak adına
ortak çalışmalara
devam ettiğini belir-
ten Redif, modern
ekipmanlar ile inte-
raktif bir ortamda ve-
rilen simülasyon
çalışmalarının gelişti-
ğini ve her geçen
gün altyapısı zengin-
leşen LAÜ Elektrik
ve Elektronik labora-
tuvarlarının katkısı ile
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği eğitimi-
nin en iyi şekilde
desteklendiğini sözle-
rine ekledi.

ElektrikveElektronikMühendisliği’nden,
RüzgarTürbinleriyle ilgili araştırma



LefkeAvrupa Üniversitesi’nde
2013-2014Akademik Yılı’na
yeni kayıt yaptıran öğrencilerin
oryantasyon etkinlikleri her yıl
olduğu gibi bu yıl da gerçekleşti-
rildi. Seminerler dizisi ile başla-
yan etkinliklerde ilk olarak
Rek tör Yardımcıları Doç. Dr.
Akın Cellatoğlu ve Doç. Dr.
Carolina Smochina yeni öğrenci-
lere seslendi. Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen semi-
nerde üniversitenin diğer birimleri
tarafından da bilgilendirici su-
numlar yapıldı.
CELLATOĞLU: BAŞARI-
NIN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK-
TAN GEÇER
Cellatoğlu öncelikle, LAÜ aile-
sine katılan öğrencileri tebrik ede-
rek geleceğe yönelik attıkları bu
adımın kendileri için hayırlı olma-
sını diledi. Öğrencileri yeni arka-
daşları ile kaynaştırmak ve
adaptasyon sürecini kolaylaştır-
mak amacıyla düzenlenen oryan-
tasyon günleri kapsamında bir-
çok aktivitenin yer alacağını belir-
ten Cellatoğlu öğrencilerin bu
aktivitelerde iyi vakit geçirmele-
rini diledi. Başarının sırrının çok
çalışmaktan geçtiğini ifade eden

Cellatoğlu, öğrencilerin iyi bir
kariyere sahip olmaları için eğitim
hayatları boyunca kendilerini
geliştirmeleri gerektiğini de

vurguladı.
Yıl boyunca her türlü akademik
konuda öğrencilerin kendisine da-
nışabileceğini söyleyen Cellat-

oğlu, öğrencilere eğitim hayat-
larında başarılar dileyerek konuş-
masını sonlandırdı.

SMOCHINA: ULUSLAR-
ARASI EĞİTİMLEYAŞAM
YOLCULUĞUNUZU DES-
TEKLEYECEĞİZ
Smochina ise konuşmasında,
öğrencilerin kendilerini keşfede-
cekleri, daha fazla öğrenme ve
bilgi paylaşımı merkezli yeni bir
yaşam yolculuğuna çıktıklarını
belirterek LefkeAvrupa Üniversi-
tesi olarak verdikleri uluslararası
eğitim ve araştırmalarla bu yolcu-
luğu destekleyeceklerini vurgu-
ladı. LAÜ ailesine katılan
gençlere LAÜ’de verimli ve eğ-
lenceli zaman geçirmelerini söyle-
yen Smochina tüm öğrencilere
eğitim hayatlarında başarılar
diledi.

RENKLİ ETKİNLİKLER
DÜZENLENDİ
Gün içerisinde çeşitli spor akti-
vitelerine katılan öğrenciler üni-
versite bünyesindeki kulüplerin
standlarını ziyaret ettiler.
Gençlerin yoğun katılımıyla ger-
çekleşen açık hava sinema göste-
rimi- nin ardından “Hoşgeldin
Partisi”nde öğrenciler yeni arka-
daşlarıyla doyasıya eğlendiler.
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Lefke Avrupa Üniversitesi Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve
Sağlık Bilimleri Fakültesi tara-
fından 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü nedeniyle panel düzen-
lendi.
“Hayatı paylaşmak için engel
yok, ben de varım!” mesajını
duyurmak ve herkesin bu ko-
nuda daha duyarlı davranmasına
dikkat çekmek için LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen panelin başkanlığını,
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Müfit Kömleksiz yaptı.
Kömleksiz’in açılış konuşması
ile başlayan panel, Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Nilgün Sarp, Yeşilyurt Özel Eği-
tim Merkezi Müdürü Esma İneci
ve Yeşilyurt Özel Eğitim Mer-
kezi velilerinden İlksen Şara-
fat’ın sunumlarıyla devam etti.
Sarp “Herkes, Bir Engelli
Adayıdır. Hayata Katılmak İçin
Engel Yok...” başlıklı sunumuyla
Dünya Engelliler Günü’ne vurgu
yaparak engelli tanımını, bir ye-
tersizlik veya özür nedeni ile

yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültü-
rel faktörlere bağlı olarak kişi-
den beklenen rollerin
kısıtlanması veya yerine getirile-
memesi hali olarak açıkladı. Ül-
kedeki nüfusun % 12,29’unu
engellilerin (kalp, şeker,
böbrek yetmezliği gibi süreğen

hastalığı ya da bedensel veya
zihinsel engeli olan) oluşturdu-
ğunu ifade eden Sarp doğuştan,
doğum sırasında ve doğumdan
sonra zihinsel, bedensel, işitme
gibi engelli olan kişilerin
toplam nüfus içindeki oranının
ise % 2,58 olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi
Müdürü Esma İneci ise
Güzelyurt Bölgesi olarak bütün
ailelere yönelik özel eğitim
verdiklerini ve bu bölgede özel
eğitim veren ilk kuruluş
olduklarını söyledi.
Yeşilyurt Özel Eğitim Merke-

zi’nde yaşadıkları ve gözlemle-
dikleri olayları anlatan
İneci, devlete bağlı bir kurum
olduklarını ve 18 yaş altı bütün
engelli öğrencilere yönelik
özel eğitim verdiklerini belirtti.
İneci son olarak, engellilere
nasıl davranılması gerektiğini
anlatarak onları anlamak için
çaba gösterilmesinin önemli
olduğunu vurguladı.
Panel sonunda, Yeşilyurt
Özel Eğitim Merkezi velilerin
den İlksen Şarafat da kızına
yazdığı şiiri okuyarak kızının
doğumundan 8 yaşına kadar
geçirdiği bütün evreleri
dinleyicilerle paylaştı.

LAÜ, “DünyaEngellilerGünü”
nedeniyle paneldüzenledi...

LAÜ ile yeni bir yaşam yolculuğu
LAÜ’de her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni öğrenciler için oryantasyon etkinlikleri gerçekleştirildi

LAÜ’nde ara sınavlar önce-
sinde öğrencilerin sınav kaygı-
sıyla nasıl başa çıkabileceğine ve
verimli ders çalışabileceğine yö-
nelik seminer gerçekleştirildi
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr.

Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık Bölümü, ara sınavlar ön-
cesi tüm öğrencilere yönelik
“Sınav Kaygımı Nasıl Azaltabili-
rim” konulu seminer düzenledi.
Rehberlik ve Psikilojik Danış-

manlık Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Nergüz Bulut Serin tarafından ve-
rilen seminer, 12 Kasım Salı
günü LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. İki aşa-
madan oluşan seminerin ilk
aşamasında sınav kaygısının ne
olduğunu ve bu kaygının nasıl
yönetilebileceğini anlatan Doç.

Dr. Nergüz Bulut Serin, ikinci
aşamada ise doğru nefes konulu
video gösteriminin ardından öğ-
rencilerle birlikte müzik eşliğinde
uygulamalı gevşeme egzersizi
yaptı.

SERİN: SINAV KAYGISI
BAŞARIYI DÜŞÜRÜR
Serin, sınav kaygısını, öğreni-

len bilginin sınav sırasında etkili
bir biçimde kullanılmasını engel-
leyen ve başarının düşmesine yol
açan yoğun kaygı durumu şek-
linde açıklayarak orta düzeyde
tutulan sınav kaygısının aslında
gerekli ve faydalı olduğunu; öğ-
renciyi öğrenmeye, bir amaç
edinmeye motive ettiğini, aşırı ve
yüksek kaygının ise başarısızlığa
neden olduğunu belirtti. Sınav
kaygısının belirtileri olarak da,
felaket yorumları içeren düşünce-

ler, unutkanlık, dikkati toplaya-
mama, konuları hatırlamakta güç-
lük gibi zihinsel belirtiler;
gerginlik, sinirlilik, karamsarlık
korku hali, panik, kontrolü yi-
tirme hissi, güvensizlik, çaresiz-
lik ve heyecan gibi duygusal
belirtiler; kaçma, ders çalışmayı
bırakma, sınavı yarıda bırakma
gibi davranışsal belirtiler şek-
linde sıraladı.
Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin,

sınav kaygısının nedenlerini de
zamanın etkin kullanılamaması,
yanlış ders çalışma alışkanlıkları,
mükemmelliyetcilik düşüncesi,
başarısızlık korkusu, sınava çok
fazla anlam yüklenmesi ve aile
baskısı şeklinde açıkladı.

SINAV KAYGISIYLA BAŞA
ÇIKMAK
Sınav kaygısı ile baş etme yol-

larına da değinen Serin, bu yol-
ların sınava planlı programlı ça-
lışmak, düzenli uyku, dinlenme
ve beslenme, olumlu düşünce ve
inançlar, doğru nefes alma ve
gevşeme olduğunu vurguladı.
Öğrencilere sınav kaygılarını

azaltmaya dönük her zaman ve
her yerde uygulayabilecekleri
uygulamalı doğru nefes egzersizi
ve müzik eşliğinde gevşeme eg-
zersizi yapan Serin, bu egzersiz-
lerin düzenli yapılmasının sınav
kaygısını azaltacağını ve dolayı-
sıyla da öğrencilerin başarılarını
artıracağını söyledi.
Uygulamalı gevşeme egzersizi

sonunda öğrenciler, oldukça din-
lenmiş ve pozitif enerji yüklen-
miş olarak uyandıklarını ve
bunun sınav kaygılarını azalt-
mada etkili bir yöntem olduğunu
ifade ettiler.
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Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nilgün
Sarp “5 Aralık Dünya Kadın
Hakları Günü” dolayısıyla
açıklamalarda bulunarak
kadın haklarının önemine
dikkat çekti.
Sarp, kadın hakları kavra-

mının özellikle ondokuzuncu
yüzyılda önem kazandığını,
dünyada çeşitli kurum ve ku-
ruluşlar kadınların karşılaş-
tığı sorunların ve
ayrımcılıkların giderilmesi
yönünde mücadele verdiğini
ancak hala kadınlara yönelik
problemlerin devam ettiğini
vurguladı. Sarp bu problem-
leri; kadınların eğitim-öğre-
tim hakkından yoksun veya
ikinci planda bırakılması,
birçok bölgede kadınların eş
seçme, evlilik, boşanma ve
diğer temel medeni hakları-
nın tanınmaması, kadınlara
yönelik fiziki şiddet ve psi-
kolojik baskının en çağdaş
ülkelerde bile tam anlamıyla
kırılamaması olarak sıraladı.

KADINLARA SEÇME
SEÇİLME HAAKI VERİ-
LİŞİNİN 79. YILI
Sarp, ‘bu yıl, kadınlara

“Seçme ve Seçilme
Hakkı”nın verilişinin 79. yıl-
dönümü olduğunu belirterek
Türkiye’nin de dünyada ka-
dına bu hakkı veren devlet-
lerin başında geldiğini
söyledi. Avrupa, Amerika ve
Asya'daki birçok ülkedeki
kadınların 1934 yılında bu
haktan yoksun olduğunu,
kadınların seçilme hakkına
Fransa'da 1944, İtalya'da
1945, Yunanistan'da 1952 ve
İsviçre'de ise 1971 yılında
kavuşabildiğini belirtti. Sarp
ayrıca, kadınları toplumun
önemli bir parçası olarak
gören ve kadınlara bir çok
hakkın sağlanmasında öncü-
lük eden büyük önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün
olduğunu belirtti.
Sarp açıklamasının so-

nunda, “bizler Atatürk’ün
görüşleri ışığında, ona layık
olmaya çalışan Türk kadın-
ları olarak çalışmaya, üret-
meye ve başarmaya devam
edeceğiz” dedi.

LAÜöğretim
üyesi
Sarp’tan
“Kadın
HaklarıGünü”
açıklaması

LAÜ’de “Liderimiz Dr.
Fazıl Küçük” konulu konfe-
rans ve fotoğraf sergisi düzen-
lendi.

Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fa-
kültesi tarafından “Liderimiz
Dr. Fazıl Küçük” konulu konfe-
rans ve fotoğraf sergisi düzen-
lendi.

Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan konferansın
açılış konuşmasını Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi Dekan
Vekili Doç. Dr. Oğuz Serin
yaptı.

Serin konuşmasında, Eğitim
Fakültesi’nin adının Dr. Fazıl
Küçük olmasından dolayı duy-
dukları haklı onur ve gururu be-
lirterek; “tüm öğretim

görevlileri ve öğrencilerimiz ile
birlikte Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi’ni taşıdığı isme layık
seviyeye ulaştırma arzusu ve
gayreti içerisindeyiz” dedi.

Serin’in konuşmasının ar-
dından, konferansa konuşmacı
olarak katılan Dr. Fazıl Küçük
Müzesi Müdürü Altay Sayıl,
Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr.

Fazıl Küçük’ün öğrencilik yılla-
rından KKTC’nin kuruluşuna
kadar geçen süredeki mücadele
yıllarını anlattı.

Dr. Fazıl Küçük ile birlikte
çalışma şansına nail olabildiğini
vurgulayan Sayıl, “Fazıl Küçük
çok cesaretli, halkı için büyük
çabalar sarfeden ve ömrünün
sonuna kadar Kıbrıs Türkü için
mücadele veren bir insandı”
dedi. Sayıl ayrıca, Dr. Fazıl Kü-
çük’e ait fotoğrafların yer aldığı
slayt sunumu da katılımcılara
izletti.

Konferans sonunda, General
Kazım Karabekir tarafından Dr.
Fazıl Küçük’e hediye edilen ve
Küçük’ün çok kıymet verdiği
Erzincan-Erzurum kitabı, dok-
torluk yaptığı yıllarda hastala-
rına dağıtılan sıra numaraları ve
el yapımı bir Türk Bayrağı da
sergilendi.

LiderimizDr. Fazıl Küçükanıldı

Sınavkaygısına
bilimsel yaklaşım



Lefke Avrupa Üniversitesi’nde
“Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kö-
keni” adlı konferans ve sergi dü-
zenlendi. Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü tarafından düzenlenen
“Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kö-
keni” adlı konferans 9 Aralık Pa-
zartesi günü, LAÜ Sinema
Salonu’nda İletişim Bilimleri Fa-
kültesi, Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü öğretim görevlisi Kadir
Kaba tarafından verildi.
Kıbrıs’ta ilk fotoğrafların İngi-

lizlerin teşviki ile adaya getirilen
yabancı fotoğrafcılar tarafından
çekildiğini belirten Kaba Kıb-
rıs’ta çekilen ilk fotoğrafların,
kazı çalışmasında ortaya çıkan
arkeolojik kalıntıların karelen-
mesi şeklinde olduğunu ve bu fo-
toğrafları çeken ilk fotoğrafçının
Louis de Clercq olduğunu söy-
ledi.

KABA: FOTOĞRAF, İLK
GÖRSEL SANAT DİSİPLİNİ
Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın 1887

yılında Özengen olarak doğdu-
ğunu ve ilk görsel sanat disiplini
olduğunu vurgulayan Kaba, bu
akımı etkileyen bir birikimin ol-
madığını dile getirdi. Adaya
gelen yabancı fotoğrafçıların
Türklere bu mesleğin incelikle-

rini ve nasıl yapıldığını öğretme-
mek için çok titiz davrandıklarını
vurgulayan Kaba, Kıbrıs Türk fo-
toğrafçılarının bu alandaki çalış-
maları kendilerinin
oluşturduğunu belirtti. Fotoğraf-
çıları üçe ayıran Kaba, ilk olarak
Stüdyo Fotoğrafçılarına değine-
rek bu fotoğrafçıların zanaat-

sanat anlayışı ve disiplini içeri-
sinde resim sanatının gelenekle-
rini benimsediklerini söyledi.
Ardından Seyyar Fotoğrafçıları
anlatan Kaba, bu fotoğrafçıların
portre anlayışı ile köy köy gezip
fotoğraf çektiklerini ifade etti.
Son olarak Özengenler adıyla be-
lirttiği fotoğrafçılar hakkında

bilgi veren Kaba, Özengenlerin
modern fotoğrafın geleneklerini
ortaya koyduklarını vurguladı.
Kadir Kaba, Özengenlerin haki-
katin mevcudiyetini resmetme
anlayışını benimsediklerini yani
hiçbir müdahalede bulunmadan
doğrudan çekim yaptıklarını be-
lirtti. Ayrıca Kadir Kaba, Özen-

genler’in sanat fotoğraflarının
öncüsü olduklarını da sözlerine
ekledi. Kıbrıs’ta fotoğrafla uğra-
şan insanların genellikle varlıklı
kişiler olduğunu söyleyen Kaba,
kullanılan malzemelerin zor bulu-
nan ve pahalı malzemeler oldu-
ğunu ifade etti.

İLK KIBRISLI FOTOĞ-
RAFÇI AHMET ŞEVKİ VE
İSMET ŞEVKİ
İlk Kıbrıslı fotoğrafçıların

Ahmet Şevki ve eşi İsmet Şevki
olduğunu söyleyen Kaba, Ahmet
Şevki’nin çektiği ilk fotoğrafı
1887 yılında basıldığını söyledi.
Şevki ile başlayan Kıbrıs fotoğ-
rafçılığının Mehmet Muhyi Said,
Ahmet Burhanettin, Hacı Meh-
met Sadık Efendi, Süleyman
Hasan Polili, Şevket Bıyıkoğlu ve
Fevzi Akarsu gibi birçok fotoğ-
rafçı ile devam ettiğini belirtti.
Kaba, özellikle Fevzi Akarsu’nun
Kıbrıs fotoğrafçılığının modern
hale gelmesinde önemli bir yere
sahip olduğunu da sözlerine ek-
ledi. Konferansın ardından, İle-
tişim Bilimleri Fakültesi girişinde
“Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kö-
keni” adlı serginin açılışı gerçek-
leştirilerek Kıbrıs Türklerine ait
eski fotoğraflar sergilendi.
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Lefke Avrupa Üniversitesi,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin 30. kuruluş yıldönümü kut-
lamaları kapsamında
“KKTC-Kıbrıs Türklerinde Milli
Mücadele” başlıklı konferans dü-
zenledi. LAÜ Tarih ve Kültür Ku-
lübü tarafından düzenlenen
konferansa KKTC Eski Dışişleri
Bakanı Taner Etkin konuşmacı
olarak katıldı. Konferans LAÜ
Rauf Raif Denktaş Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını LAÜ Fen-
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. İhsan Tay-

hani’nin yaptığı konferansta
Etkin, Kıbrıs adasına Türklerin
yerleşmesi döneminden başlaya-
rak KKTC’nin kurulduğu tarihe
kadar uzanan süreçte Kıbrıs Türk-
lerinin yaşadığı olayları anlattı.

ETKİN, KIBRIS TÜR-
KÜ’NÜN MİLLİ MÜCADELE-
SİNİ ANLATTI
1963, 1967 ve 1974 tarihle-

rinde yaşanan olayların, gergin-
liklerin, çatışmaların ve iki
ülke arasında oluşan siyasi ayrım-
larla birlikte Kıbrıs Türklerinin
karşı karşıya kaldığı birçok ko-
nuya değinen Etkin konferansa

katılan öğretim görevlileri ve öğ-
rencilere konuyla ilgili detaylı
bilgiler aktardı.
Kurucu Cumhurbaşkanı Mer-

hum Rauf Raif Denktaş ile bizzat
yaşadığı siyasi tecrübeleri de
öğrencilerle paylaşan Etkin,
konuşmasının ardından
öğrencilerden gelen soruları ya-
nıtladı.
KKTC’nin kuruluşu ve Kıbrıs

Türkü’nün verdiği milli müca-
dele hakkında yöneltilen soruları
cevaplayan Etkin’e konferans
sonunda katılım belgesi ve çiçek
takdim edildi.

Etkin, KKTC’ninkuruluş yıldönümünde
LAÜ’dekonferans verdi...

KKTC’nin kuruluş yıldönümünde Eski Dışişleri Bakanlarından
Taner Etkin, Kıbrıs Türklerinin mücadele tarihini anlattı
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İletişim Bilimleri Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Kadir Kaba, Kıbrıs Türk fotoğrafının kökenini anlattı

�Kaba Kıbrıs’ta çekilen ilk fotoğrafların,
kazı çalışmasında ortaya çıkan arkeolo-
jik kalıntıların karelenmesi şeklinde ol-
duğunu ve bu fotoğrafları çeken ilk
fotoğrafçının Louis de Clercq olduğunu
söyledi.

�Kaba, ilk Kıbrıslı
fotoğrafçıların
Ahmet Şevki ve eşi
İsmet Şevki oldu-
ğunu da belirtti.
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�Lefke Avrupa Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu bünyesinde
yer alan Gastronomi Bölü-
mü’nün uygulamalı mut-
fağı yenilendi

Gastronomi bölüm müfredatı-
nın %50’sini oluşturan uygula-
malı eğitim kapsamında
Gastronomi Bölümü tarafından
projelendirilen uygulamalı eğitim

mutfağı Türkiye Cumhuriyeti
Yardım Heyeti’nin katkıları ile
2013-2014 Akademik Yılı’nda
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksek Okulu Gastronomi Bö-
lümü öğrencilerine kazandırıldı.
Gastronomi Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Aytaç Yıldırım,

Gastronomi uygulama mutfağı-
nın her bir öğrencinin yiyecek
hazırlama ve pişirme modülüne
sahip olacak şekilde planlandı-
ğını ve uygulama eğitimcisinin
çalışma alanı dışında aynı anda
25 öğrencinin mutfakta uygula-
malı eğitim alabileceğini vurgu-

ladı.
Yıldırım, uygulama mutfa-

ğında sıcak ve soğuk mutfak eği-
timinin yanında ekmek ve
pastacılık eğitiminin de verildi-
ğini belirterek öğrencilerin sahip
olmaları gereken bütün uygula-
maları en iyi şekilde Gastronomi

mutfağında öğrenebileceklerini
söyledi. Yıldırım, öğrencilerin
Gastronomi alanında öğrenebile-
ceği mesleki teorik bilgileri tam
donanımlı mutfak sayesinde pra-
tiğe dökerek iş deneyimlerini art-
tırma fırsatını da
bulabileceklerini belirtti.

LAÜGastronomiMutfağı Yenilendi

LAÜ öğrencilerinin Altınkep’deki ikinci büyük başarısı

LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri VI. Altın-
kep Yarışması’nda Türkiye ikinciliği elde etti

Lefke Avrupa Üniversitesi Gas-
tronomi Bölümü Öğrencileri bu
yıl VI.’sı gerçekleştirilen Altın-
kep Yarışması’na katılarak ikinci
kez başarı elde etti. 15 üniversi-
teden 39 ekibin 3’er kişilik grub-
larla katıldığı VI. Altınkep
Yarışması “Üniversiteler Yarışı-
yor” kategorisinde 117 aşçılık
öğrencisi yarıştı. LAÜ öğrenci-
lerinden İsmail Ülger, Simge
Peksüz ve Halil Acar’ın yarış-
mada sunduğu “Zeytin Tozlu
Lagos Balığı” menüsü LAÜ’ye
Türkiye ikinciliği getirdi.
Ekip lideri İsmail Ülger, katıl-
dıkları bu yarışmanın hedefle-

dikleri kariyer için çok güzel bir
başlangıç olduğunu belirtti.
Ülger, “Geçen yıl, Gastronomi
Bölümü’nden farklı bir ekibin
aynı yerde birincilik kazandığı
bir yarışmaya gittiğimizin bilin-
cindeydik ve bu yüzden de ken-
dimizden, tabağımızdan ve
çalışmamızdan oldukça emindik.
Yarışmaya katılmadan önce de-
molara çok zaman ayırdık, en
az 4 kez demo yaptık. Yarışma
süresi olan 1 saatin 55 dakika-
sını, kendi aramızda iş bölümü
yaparak dolu dolu kullandık ve
çok güzel bir sunum ortaya koy-
duk” dedi. Ekip arkadaşları Halil
Acar ve Simge Peksüz ile ya-

rışma boyunca oldukça sakin
olduklarını, fakat sonuçlar açık-
lanırken heyecanlandıklarını dile
getiren Ülger, “hedefimiz yine
birincilikti; fakat ikincilik dere-

cesinden de oldukça memnunuz,
okulumuzu ve KKTC’yi çok
güzel bir şekilde temsil ettiği-
mize inanıyoruz, bunun için
mutluyuz” dedi. Ülger son ola-

rak, “Üniversitemize bizlere
böylesi yarışmalara katılma im-
kanı sunduğu için tüm ekip arka-
daşlarım adına teşekkür
ediyorum” dedi.

GastronomiBölümüÖğrencileriÖdüllendirildi
LAÜ, Türkiye’de yapılan uluslararası yarışmalarda derece elde eden
Gastronomi Bölümü öğrencilerine teşekkür belgesi verdi
Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) yönetimi, Şubat ayında
Antalya’da gerçekleştirilen “An-
talya Altınkep Üniversitelerarası
Yemek Yarışması”nda ikincilik
ve “12. İstanbul Uluslararası
Gastronomi” yarışmasında farklı
dallarda derece elde eden öğren-
cilerine teşekkür belgesi verdi.
LAÜ Gurme Restoran’da yapı-
lan kokteylle dereceye giren öğ-
rencilere, LAÜ Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksekokul Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali
Egemen tarafından ödülleri ve-

rildi.
Şubat ayında Antalya’da yapı-
lan “Antalya Altınkep Üniversi-
telerarası Yemek Yarışması”nda
LAÜ adına yarışmaya katılan
Halil Acar, İsmail Ülgen ve
Simge Peksöz, yaptıkları farklı
lezzetli yemek ve tatlılarla ikin-
ciliği kazandı. Yine Şubat ayında
12. İstanbul Uluslararası Gastro-
nomi yarışmasına katılan Meh-
met Sarıçicek, Özkan Ertural,
Hatice Abukan, Mert Civanlı-
oğlu, Burak Deniz, Süleyman
Özdemir ve Adil Bahadır Kaya,

Uluslararası “Michealin” yarış-
masında profesyonel şeflerle ya-
rışarak 4 dalda Merit ödülünü
kazandılar.
Yarışmada dereceye giren öğ-
rencilere belgelerini veren Ege-
men, üniversiteye ödül kazan-
dıran öğrencilere ve öğretim
üyelerine teşekkür ederek öğren-
cilerin başarılarının devamını di-
ledi. Ödüllerin takdiminden
sonra, öğrencilerin hazırlamış ol-
duğu çeşitli tatlı-tuzlu yiyecekler
ikram edildi.



2011 yılında yayın hayatına baş-
layan Lefke Avrupa Üniversitesi
Televizyonu (LAÜ TV), son tek-
noloji ile donatılan stüdyoları ve
uzman kadrosu ile kısa zamanda
üniversitenin ve Lefke Bölgesi’nin
gururu oldu.

Yemek programından gezi prog-
ramına, sanattan tarihe, spordan
magazine birçok iç yapım
programı bulunan LAÜ TV ayrıca
bünyesinde barındırdığı haber
merkeziyle de üniversite ve bölge-
nin günlük haberlerini izleyicilerle
buluşturuyor.

Öğrenci odaklı hizmet veren
LAÜ TV, üniversitenin İletişim
Fakültesi öğrencilerinin yanısıra
televizyonculuğa ilgi duyan diğer
fakülte öğrencilerine de eğitimler
vererek öğrencilerin boş zamanla-
rının değerlendirilmesinde etkin
bir görev üstleniyor. Üniversitenin
dışa açılan yüzü olan LAÜ TV
tüm bölgeden karasal yayın ağı ile
ve ayrıca internet üzerinden de iz-
lenebiliyor.

LAÜ TV ÜNİVERSİTENİN
UYGULAMAKANALI OLMA-
SININ YANINDALEFKE BÖL-

GESİ’NDE DÜZENLENEN ET-
KİNLİKLERE DE DESTEK
VERİYOR
Üniversite ve bölge etkinlikleri-

nin çekimini son teknoloji ile do-
natılan post prodüksiyon
stüdyolarında hazır hale getiren
LAÜ TV ekibi, bu yıl 4.sü gerçek-
leştirilen Lefke Hurma Festiva-
li’nin de reklam filmini hazırladı.
LAÜ TV ekibi, reklam filminin
prodüksiyonundan, senaryosuna
ve seslendirilmesine kadar tüm
aşamalarını üniversitenin TV stüd-
yosunda hazırlayarak festivale
katkı sağladı.
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Lefke Avrupa Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi İç Mimar-
lık Bölümü akademisyenlerin-
den Öğretim Görevlisi Yüksek
Mimar M. Selen Abbasoğlu Er-
miyagil ve Araştırma Görevlisi
Dizem Üzümoğlu’nun eşli-
ğinde LAÜ İç Mimarlık Bö-
lümü ikinci sınıf öğrencileri
geri dönüşüm malzemelerinden
farklı tasarımlar ortaya çıkardı.
Modelling For Interiors dersi
kapsamında gerçekleştirilen
atölye çalışmasında belirlenen
‘geri dönüşüm malzemeleri ile
yeni tasarım’ konseptiyle bir-
çok ilgi çekici tasarımlar ya-
pıldı.
Tasarım bölümlerinde bir

günlük veya birkaç günlük sü-
relerle uygulanan atölye çalış-
malarının amacının
öğrencilerin motivasyonunu
arttırmak olduğunu vurgulayan
Ermiyagil, “bu çalışmalar öğ-
rencilerin dönem projeleri içe-
risinde eğlenerek kısa sürede
neler üretebileceklerini ve öğ-

renebileceklerini düşünüp, ta-
sarlayıp uygulayarak öğretmek-
tir” dedi.

ÇEVREYE KATKI
Çalışma kapsamında çevreyi

kirleten, hergün kullanıp atılan
kağıt, karton, kumaş, pet şişe,
sigara paketleri gibi atık malze-
melerin bir hafta boyunca okul
içerindeki farklı kafeteryalar-
dan, evlerden ve çevreden top-
landığını belirten Ermiyagil, bu
malzemelerden farklı aydın-
latma elemanları, CD’lik, sak-
lama kutuları gibi tasarımların
ortaya çıktığını ifade etti.
“Uygulanan atölye çalışma-

sında öğrencilerin kendilerini
geliştirmesi, kısa sürede neler
üretebileceklerini planlayıp
bunları uygulaması eğitimimi-
zin bir parçasıdır” diyen Ermi-
yagil, bu tür çalışmalar ile
öğrencilerin tasarladıkları eşya-
ları kullanarak meslek yaşam-
larına olan ilgilerini arttırmayı
hedeflediklerini belirtti.

Atıkmalzemelerle yeni
tasarımlar hayat buldu

LAÜTV’ninLe�ebölgesindeki
etkinliklerekatkısıdevamediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bö-
lümü tarafından LAÜ Teknoloji
Merkezi Konferans Salonu’nda
“Sanat Eseri ve Süreç” konulu
bir konferans düzenlendi.
Açılış konuşmasını Görsel

İletişim Tasarımı Bölümü öğre-
tim görevlisi Zühre Özer’in
yaptığı konferans KKTC Devlet
Sanat Koleksiyonu’nda 3 adet
eseri bulunan ve adada düzenle-
nen resim yarışmalarında bir-
çok ödüle layık görülen Kıbrıslı

sanatçı-ressam Hasan Zey-
bek’in katılımıyla gerçekleşti-
rildi.
Konferansta, bir sanat eserini

oluştururken sanatçının içinden
geçtiği süreçler ve eserin üretil-
mesinde sanatçıyı etkileyen ko-
şullar ele alındı. Ayrıca
konferansta sanatçının beş
farklı plastik bakış açısıyla
üretmiş olduğu “Arkadia” adlı
serisi de incelenerek bu eserler
mekan, kimlik ve aidiyet ilişki-
leri bağlamında tartışıldı.

Sanat eseri ve süreç

Lefke Avrupa Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi İç Mimarlık Bö-
lümü öğrencileri, Öğretim
Görevlisi Yüksek Mimar M. Selen
Abbasoğlu Ermiyagil ve Araştırma
Görevlisi Dizem Üzümoğlu’nun
eşliğinde farklı ve yaratıcı projeler
tasarladı. “Modelling for Interiors”
dersi kapsamında düzenlenen bir
günlük atölye çalışmasında tasarla-
nan projeler doğal ve atık malze-

meler kullanılarak yapıldı.
Ders kapsamında gerçekleştir-

dikleri atölye çalışmalarında,
doğal ve atık malzemelerin değer-
lendirilmesi, çevreye duyarlı ve bi-
linçli iç mimarlar yetiştilmesi,
öğrencilerin tasarım gücünün ge-
liştirilmesini amaçladıklarını söy-
leyen Ermiyagil, yeni yıl
dolayısıyla konsept olarak yeni yıl
oyuncakları tasarladıklarını be-

lirtti. Ermiyagil, hediyelerin Gemi-
konağı Erdal Abit İlkokulu ana sı-
nıfı öğrencilerine yönelik
hazırlandığını belirterek, ana sınıfı
öğrencilerinin dikkatini çekebile-
cek oyuncakların tasarlandığını
söyledi. Tasarlanan oyuncak hedi-
yeler arasında kuklalar, robotlar,
arabalar ve birçok farklı oyuncak-
ların olduğuna dikkat çeken Ermi-
yagil, bu oyuncakların LAÜ İç

Mimarlık öğrencileri tarafından
Erdal Abit İlköğretim Okulu’nda
eğitim gören ana sınıfı öğrencile-
rine hediye edildiğini belirtti.
Ermiyagil son olarak, proje so-

nucunda öğrencilerin kısa sürede
doğal ve atık malzemeleri nasıl ta-
sarlayabileceklerini, uygulayabile-
ceklerini yapmış oldukları değişik
projeler ile öğrenme imkanı bul-
duklarını söyledi.
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Lefke Avrupa Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi tarafın-
dan “Mimarlık Alanında
Akademik ve Pratik Hayatın
Bütünleşmesi” konulu konfe-
rans düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş

Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
konferansa, KKTC Mimarlar
Odası Başkanı Azmi Öge ko-
nuşmacı olarak katıldı.
Mimarlık Fakültesi öğretim

üyelerinin ve öğrencilerinin
katılımıyla gerçekleşen konfe-
ransta Öge konuşmasına, mi-
marlık öğrencilerine iş
hayatındaki bilgi ve deneyim-
lerini anlatarak başladı.

ÖGE: MİMARLIK EĞİ-
TİMİ HAYAT BOYU SÜRER

Mimarlar Odası’nın görev
ve yetkileri, mimarın sorum-
lulukları gibi konular üzerine

sunumlar gerçekleştiren Öge,
mimarlık bölümü öğlencileri-
nin eğitimleri sırasında edin-
meleri gereken bilgi ve
becerilerden bahsetti.
Öge, mimarlık eğitiminin

hayat boyu devam ettiğini ve
bir mimarın teknolojik
gelişmeleri yakından takip
etmesi ve kendini sürekli
olarak geliştirmesi
gerektiğini de sözlerine ek-
ledi.
Öge son olarak, öğrencilere

piyasanın zorlu koşullarında
karşılaşılabilecek sorunların
nasıl üstesinden gelinebileceği
konusunda ilgi çekici
açıklamalar yaparak tavsiye-
lerde bulundu.
Mimarlık öğrencilerinden

gelen soruları cevaplayan
Öge’ye konferans sonunda
Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mesut Birol
Özdeniz tarafından
teşekkür belgesi verildi.

MimarlarOdası Başkanı LAÜ’dekonferans verdi

LAÜöğrencilerindenana sınıf öğrencilerine yeni yıl hediyeleri

Lefke Avrupa Üniver-
sitesi Mühendislik Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü 3. ve 4. sınıf öğ-
rencileri öğretim üyeleri
Prof. Dr. Ferhat Türkman
ve Doç. Dr. Khaled Marar
eşliğinde Geçitköy Bara-
jı’na teknik gezi gerçek-
leştirdi. Teknik Gezi’de,
Baraj İnşaatı ile ilgili tek-
nik detaylar şantiye yöne-
timi tarafından
öğrencilere ve öğretim
üyelerine aktarıldı. Şanti-
yede yapımı devam et-
mekte olan İnşaat
Mühendisliği uygulama-
larının yerinde bire bir
görülmesi sağlandı.
Asrın projesi olarak de-

ğerlendirilen projenin

KKTC ayağındaki Geçit-
köy Barajı’nın yapımını
yerinde görme fırsatı ya-
kalayan öğrenciler Türk
mühendisleri tarafından
gerçekleştirilen bu öl-
çekte bir projeyi yakından
görmenin heyacanını ya-
şadı.

TEKNOLOJİK OLA-
RAK GELİNEN SON
NOKTA İNCELENDİ

Geziye katılan öğretim
üyeleri, derslerde teorik
olarak anlatılan bu tür
projelerin planlanması ve
yapımında teknolojik ola-
rak gelinen son noktayı
öğrencilere yerinde aktar-
manın önemine dikkat

çekti. Öğretim
üyeleri öğrenci-
lerin büyük
projelerin pra-
tikte nasıl uy-
gulandığını
gözlemlemeleri
ve kendilerini
en iyi şekilde donatmaları
aynı zamanda da sektör
çalışanlarıyla interaktif
olarak iletişim kurmaları-
nın İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nün en önemli
misyonlarından biri oldu-
ğunu vurguladı.

SU PROJESİNİN
KIBRIS AYAĞI

KKTC Su Temin Proje-
si’nin Kıbrıs ayağındaki

en önemli elemanlarından
Geçitköy Barajı’nın inşa-
sında artık son aşamalara
gelindiğini ve geri sayı-
mın başladığını dile geti-
ren yetkililer işin
genelinde % 90 fiziki ger-
çekleşme sağlandığını ve
barajın Mart 2014’te ta-
mamlanacağını LAÜ öğ-
rencilerine ve öğretim
üyelerine aktardı.
Öğrencilere proje hak-

kında geniş bilgiler veren

proje sorumluları, proje-
nin bütün üniteleri ta-
mamlandığında Dragon
çayından; Türkiye tarafı
23 km, deniz geçişi 80
km ve KKTC tarafı 3 km
olmak üzere toplam 106
km uzunluğundaki hat ile
yılda 75 milyon m3
(37,24 milyon m3 tarım,
37,76 milyon m3 içme
suyu) suyun KKTC’ye
iletileceğini söyledi.

GeçitköyBarajı’na teknikgezi

Lefke Avrupa Üniversitesi
Tiyatro Kulübü tarafından
tiyatro gösterisi gerçekleşti-
rildi.
Kulübe yeni katılan oyun-

cuların sahne adaptasyo-
nunu sağlamak ve öğren-
cilerle kaynaşmak amacıyla
düzenlenen etkinlikte birbi-
rinden farklı skeçler sahne-
lendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş

Eğitim Kompleksi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşen
etkinliğe çok sayıda öğrenci
katıldı. Sahnelenen oyunda
“Efekt Otel”, “Dünyanın
Çivisi Çıkmış” ve “Ben Bil-
mem Eşim Bilir” adlı ko-
medi türünde skeçler
sergilendi.
Etkinliğe katılan izleyi-

ciler gösteri boyunca keyifli
anlar yaşadı. Oyun kahka-
halar eşliğinde ilgiyle iz-
lendi.

Skeçler
ilgiyle
izlendi

Sinemagünleri
budönemde
devamediyor
LefkeAvrupa Üniversitesi

Teknoloji Merkezi’nde yer alan
Sinema Salonu’nda öğrencile-
rin ders saatleri dışındaki va-
kitlerini dğerlendirmek ve
eğlenmelerine olanak sağlamak
amacıyla düzenlenen “LAÜ Si-
nema Etkinlikleri” LAÜ TV ile
Sinema Kulubü’nün işbirli-
ğinde gerçekleşiyor.
Haftanın 3 günü 6 seanstan

oluşan sinema etkinliklerinde
gösterime sunulan filmler,
ağırlıklı olarak sinema tarihi-
nin kilometre taşını oluşturan
başyapıtlardan meydana geli-
yor. Bir çok modern sinema sa-
lonlarında kullanılan
Surround ses sistemi ile göste-
rilen filmler öğrencilere kaliteli
bir sinema keyfi yaşatıyor.
Cannes, Toronto, Berlin, An-

talyaAltın Portakal, Adana
Altın Koza gibi uluslararası
film festivalleri tarafından
ödüle layık görülen filmlerin
de gösterildiği sinema gecele-
rinde öğrenciler festivalde
öne çıkan filmleri izleme
imkanı buluyor.



Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) bünyesinde kesintisiz
yayın yapan LAÜ FM sahip
olduğu iki prodüksiyon stüd-
yosu, yüksek teknolojik dona-
nımı ve geniş programcı
kadrosuyla dinleyicilerine

hizmet vermeye devam edi-
yor.
LAÜ bünyesinde 2003 yılın-
dan beri 97.4 frekansıyla ka-
rasal yayın yapan LAÜ FM,
35 kişilik programcı kadro-
suyla dinleyecilerine pop,

rock, sanat müziği, özgün
müzik, türkü, şiir, şöyleşi,
sanat, edebiyat ve tarih konu-
larının yanı sıra güncel haber-
lerin de yer aldığı birbirinden
farklı programlar sunuyor.
Öğrencilerin almış olduğu
eğitim doğrultusunda
tecrübe kazanmalarını amaç-
layan LAÜ FM, farklı bölüm-
lerde eğitim gören biçok
öğrenciye de stüdyo orta-
mında program yapma im-
kânı tanıyarak
yaratıcılıklarını geliştirmele-
rine katkı sağlıyor.
Hafta içi her gün 8:30 ile
22:00 saatleri arasında farklı
yayın programıyla dinleyici-
siyle buluşan LAÜ FM, hafta
sonları ise, nostalji ve hit şar-
kılarla otomasyon yayın yapı-
yor. www.eul.edu.tr adresiyle
internet üzerinden ve 97.4
frekansıyla karasal yayınla
dinlenilen LAÜ FM,
haftanın her günü ayrı bir
müzik türüyle yayın yapıyor.
Ayrıca farklı aralıklarla
canlı yayın yapan LAÜ FM,
dinleyicilerine canlı yayına
bağlanma imkânı da sağlaya-
rak, istek parçaların yanında
duygu ve düşüncelerini pay-
laşma olanağı da veriyor.

Nisan22 Lefke Avrupa Universitesi
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Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) İletişim Bilimleri Fa-
kültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü tarafından
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Kampanya Araştırmaları dersi
kapsamında “Okulun İçin En
Güzel Kareyi Sen Yakala” ko-
nulu fotoğraf yarışması düzen-
lendi.

Yarışmada öğrenciler, üni-
versitenin farklı birim ve bö-
lümlerine ait çekmiş olduğu
fotoğraflarla yarışmaya katıl-
dılar. Yarışmaya katılan öğren-
ciler, ‘en iyi kareyi’ yakalamk
için, iki hafta boyunca birbi-
rinden farklı fotoğraflar çekti-
ler.

Düzenlenen yarışmaya çok
sayıda öğrenci, farklı fotoğ-
rafla katılım gösterdi. Yapılan
yarışma sonucu jüri tarafından
“en güzel” fotoğraflar belir-
lendi. Jürinin bir hayli zorlan-

dığı yarışmada, Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi Okul
Öncesi Öğretmenliği Bölümü
öğrencisi Celil Çiftçi birinci,
İletişim Bilimleri Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema
öğrencisi Pelin Rende ikinci,
İletişim Bilimleri Fakültesi
Gazetecilik Bölümü öğrencisi
Özlem Akçam üçünçü olurken,
İletişim Bilimleri Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü öğrencisi Feyyaz
Çiftçi ise, dördüncü oldu.

Yarışmada birinci olan
Celil Çiftçi’ye, Türkiye’ye
gidiş bileti hediye edilirken,
dereceye giren diğer yarışma-
cılara ise, çeşitli hediye ve te-
şekkür belgesi verildi.

Ayrıca yarışma sonrasında
dereceye giren fotoğraflar,
LAÜ İletişim Bilimleri Fakül-
tesi girişindeki alanda bir
hafta boyunca sergilendi.

‘En iyikareyi’yakalamak içinyarış�lar
“Okulun İçin En Güzel Kareyi Sen Yakala” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi

LAÜ FM 11 yıldır yayında
LAÜ bünyesinde 11 yıldır hız kesmeden yayın yapan LAÜ FM, ülkemize yeni programcılar kazandırmaya devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin çok değerli öğretim
elemanları, sevgili arkadaşlarımız

Yrd. Doç. Dr. FİGEN ARKIN,
AYŞE HADIMCI CANDEMİR, İMGE KOZOK

ve DİLEK YILMAZ’I

talihsiz bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin
üzüntüsü içerisindeyiz.

Değerli çalışma arkadaşlarımıza
Tanrı’dan rahmet,

yaslı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Onlar, LAÜ Ailesinin birer ferdi olarak yüreğimizde hep
yaşayacaklardır.

“Yattığınız yer nur mekȃnınız cennet olsun”

LAÜ MÜTEVELLİ HEYETİ, REKTÖRLÜĞÜ, PERSONELİ VE
ÖĞRENCİLERİ

ACIMIZ SONSUZ



KKTC Futbol Kulüpler Birliği ta-
rafından Lefke Avrupa Üniversi-
tesi’nin katkılarıyla düzenlenen
“Futbolcu Sağlığı” konulu seminer
19 Eylül Perşembe günü LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi.
KKTC Futbol Kulüpler Birli-

ği’nin eğitim çalışmaları çerçeve-
sinde LAÜ’nün katkılarıyla
organize edilen seminerlerin ilkine
Lefke Bölgesi’nde faaliyet gösteren
Doğancı Spor Kulübü yöneticileri
ve genç futbolcuları katıldı. KKTC
Futbol Kulüpler Birliği Başkanı
Yurdaer Galip ile Ekonomi, Turizm,

Kültür ve Spor Bakanlığı Spor Müs-
teşarı Süleyman Göktaş’ın açılış ko-
nuşmalarıyla başlayan seminerde,
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Nilgün Sarp ve LAÜ
Spor Dairesi Müdürü İlhan Terzi-
oğlu futbolcu sağlığı konusunda su-
numlar yaptı.
Sunumların ardından futbolcular-

dan gelen soruları yanıtlayan konuş-
macılar, anlatılan konuların
katılımcılar için yararlı olmasını
diledi ve genç futbolcuların bu spor
dalında sağlıkla ilerlemeleri için te-
mennide bulundular. Seminer, pla-
ket ve katılım belgelerinin takdim
edilmesiyle sona erdi.

NisanLefke Avrupa Universitesi
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Voleybol Takımı Hazırlıklara başladı
Lefke Avrupa Üniversitesi

(LAÜ) Bayan Voleybol takımı,
Mayıs ayında düzenlenecek olan
üniversitelerarası karşılaşmalar
öncesi hazırlıklarına başladı.

Yaklaşık bir aydan beridir tecrü-
beli Antrenör Ruhsar Bener, eşli-
ğinde LAÜ Dr. Fazıl Küçük Spor
Kompleksi’nde haftanın 4 günü 2
buçuk saat antreman yaparak hazır-
lıklarını sürdüren sporcular, Mayıs
ayında oynanacak karşılaşmalar
öncesinde moral ve kondisyon yük-
lüyor. Daha önce katıldığı turnuva
ve karşılaşmalarda ülke genelinde
6 kez üst üste şampiyon olan ve kı-
rılması zor bir başarıya imza atan

LAÜ Bayan Voleybol takımı, bu
başarıyı yeniden yakalamak için,
belli bir sistemde hazırlıklarını ak-
satmadan sürdürüyor. Her yıl yeni
sporcularla takviye edilen voleybol
takımında tek hedef, çalışmalarının
sonucu hak ettikleri başarıyı yaka-
lamak.

“Yeni bir oluşumuz”
Antrenör Ruhsar Bener, oyna-

nacak karşılaşmalar öncesinde bazı
bilgiler verdi. Bener, takım olarak
yeni bir oluşumun içine girdiklerini
söyleyerek, “her yıl takıma yeni
sporcular katılıyor, oynayacağımız
karşılaşmalarla üniversitemizi en
iyi şekilde temsil ederek gereken

başarıyı yakalamak istiyoruz” dedi.

“Başarılarımıza bir yenisini
eklemek istiyoruz”

Her yıl yapılan turnuvalarda
eleme usulü ile eşleşmelerin yapıl-
dığını belirten Bener, bu yıl eşleş-
melerin kura ile belirleneceğini
bununda bütün takımlar için daha
iyi olduğunu söyledi. Tek amaçları-
nın iyi mücadele ederek gereken
başarıyı yakalamak olduğunu söy-
leyen Bener, geçmişi bu kadar ba-
şarılarla dolu olan bir üniversitenin
başarılarına bir yenisini eklemek
için, öğrencilerle birlikte ellerin-
den geleni yapacaklarını belirtti.

Lefke Avrupa Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen

Genel Yayın Yönetmeni
Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen

Haber Koordinatörleri & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İsmet Yücefer
Münüse Zurnacı

LAÜ Haber Ajansı

Mustafa Özyağcı, Ceylan Erhan,
Özlem Akçam, Feyyaz Çiftçi,

Pelin Rende, Haslet Dok, Serkan Kaya

Görsel Yönetmen - Grafik Tasarım
Özen Çatal
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Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı, Lefke
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LAÜ merhum sporcuları içinLAÜ merhum sporcuları için
‘Anı Turnuvası’‘Anı Turnuvası’ düzenledidüzenledi

Futbolcu Sağlığı konuşulduFutbolcu Sağlığı konuşuldu

LefkeAvrupaÜniversitesi (LAÜ)
BasketbolTakımı,merhum takımar-
kadaşlarıKorayBekiroğlu veYahya
GökhanMutlu için basketbol anı tur-
nuvası düzenledi. LAÜDr. Fazıl
KüçükSporTesisleri’nde bu yıl 6’ncısı
gerçekleşen anı turnuvasınaLefke
AvrupaÜniversitesi (LAÜ),Girne
AmerikanÜniversitesi (GAÜ),Orta
DoğuTeknikÜniversitesi (ODTÜ)ve
UluslararasıKıbrısÜniversitesi (UKÜ)
BasketbolTakımları katıldı.
Turnuva,merhumsporcuların anısı-
na bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal
Marşı veLAÜGenel SekreteriMeh-
metYalçın’ın günün anlamve önemini
belirten konuşmasının ardından baş-
ladı.
TurnuvayaLAÜRektörüProf.Dr.
MehmetAliYükselen, LefkeBelediye
BaşkanıMehmetZafer, LAÜRektör
YardımcısıDoç.Dr.AkınCellatoğlu,
Genel SekreterMehmetYalçın,Öğ-
renciDekanıÖzgürYılmabaşar, Spor
DaireMüdürü İlhanTerzioğlu’nun
yanı sıramerhumların aileleri, öğretim
üyeleri ile öğrenciler katıldı.
Büyük bir coşku ve katılımla gerçek-
leştirilen turnuvada takımlar, dereceye
girebilmek için kıyasıyamücadele

verdiler.Turnuvada, ilk karşılaşma
LAÜ ileUKÜarasında yapıldı. LAÜ,
UKÜkarşısında üstün bir oyun sergile-
yerek sahadan 68-44 galip ayrıldı.
Turnuvanın ikinci karşılaşması ise,
GAÜveODTÜ takımları arasında
gerçekleşti.GAÜ,ODTÜkarşısında
86-59 galip geldi.
Turnuvanın ikinci gününde final
maçı yapıldı. LAÜ ileGAÜarasında

gerçekleşen finalmaçındaGAÜgüçlü
rakibi LAÜ’yü 80-70’lık skorla geçe-
rek birinci olurkenLAÜ ikinci,OD-
TÜ’de rakibiUKÜ’yüyenerek üçüncü
oldu.
Turnuvadamücadele eden ve dere-
ceye giren takımlaraLAÜRektörYar-
dımcısıDoç.Dr.AkınCellatoğlu ve
merhumsporcuların aileleri tarafından
kupa vemadalyaları verildi.


