
AKADEMİK YIL BAŞLADI
2014-2015AkademikYılı,
LAÜRaufRaif Denktaş
KonferansSalonu’nda dü-
zenlenen açılış töreni ile
başladı.
LAÜRektörüProf. Dr.
MehmetAli Yükselen, geçen
yıl 3 bin 875 olan öğrenci sa-
yısının bu yıl 5 bin 250’nin
üzerine çıktığını, LAÜ’nün,
küçük üniversiteden, orta
ölçekli bir üniversite düze-
yine geçtiğini belirtti.
LAÜMütevelli Heyeti Baş-
kanı Türkay Tokel de
LAÜ’nündünya üniversite-
leri ile aynı kulvarda yarıştı-
ğını görmekten gurur duy-
duğunu kaydetti.
TürkiyeCumhuriyeti Lef-
koşaBüyükelçisi Halil İbra-
himAkça, LAÜ’de öğrenci
sayısının yüzde yüzünüze-
rinde artmasını ise fevka-
lade bir gelişmeolarak
nitelendirdi.

LAÜ haber
Sayı: 2 Tarih: Kasım 2014Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke Avrupa Üniversitesi 2013-2014 Akade-
mik Yılı Mezuniyet Töreni 26 Haziran 2014 tari-
hinde Lefke 16 Ağustos Zafer Stadı’nda yapıldı.
Tören’e Meclis Başkanı Sibel Siber, Türkiye

Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve bazı
milletvekilleri katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, li-
sans, yüksek lisans ve doktora programların-
dan 308 mezun verdi.

2013 – 2014 Akademik Yılı
Mezuniyet Töreni

Üniversitelerarası
Akademik Koordi-
nasyon Kurulu
LAÜ’de toplandı

Kurucu Cumhurbaş-
kanı Rauf Raif
Denktaş, LAÜ'de
anıldı

Sayfa 6

Sayfa 7 Sayfa 8

Sayfa 2-3

Sayfa 10 Sayfa 9

Sayfa 5

“Kıbrıs Türk Siyase-
tinde Kadının Rolü”
konulu panel düzen-
lendi

LAÜ’den Polis Mensup-
larına “Öfke Yönetimi”
konusunda eğitim
semineri verildi

Sağlık Bilimleri Fakülte-
si’nin düzenlediği “8’inci
Sağlık ve Hastane İda-
resi Kongresi” yapıldı

Sağlık Bakanı
Ahmet Gülle
LAÜ’yü ziyaret
etti Sayfa 8
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“LAÜ bir numara!”
LefkeAvrupa Üniversitesi
2014-2015Akademik yılı
açılış töreni dün gerçekleşti.
Konuşmacılar, KKTC ge-
nelinde öğrenci sayısındaki
artışa dikkat çekerek, bir
numarada birçok anlamda
hızla büyüyen LAÜ’nün
yer aldığını vurguladı.

LefkeAvrupa Üniversitesi
2014-2015Akademik yılı
açılış töreni dün gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan tören pro-
tokol konuşmalarıyla devam
etti. TC Büyük Elçisi Halil
İbrahimAkça, Güzelyurt
Polis Müdürü İsmail Zeki
Manicioğlu, Mütevelli Heyeti
Başkanı Türkay Tokel ve
üyeleri, LAÜ Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Ali Yükselen,
Akademik/İdari Personel ve
öğrencilerin katıldığı açılış
töreninde konuşmacılar, üni-
versitelerin önemine ve öğ-

renci sayısının artmasıyla
bölgeye katkılarına değindi.
Bunun yanında LAÜ’de bir
önceki yıl meydana gelen ye-
nilikler ve gelişimlerin ya-

nında, yapılacak olanlarda
dile getirildi. Konuşmaların
ardından 2014-2015Akade-
mik yılının ilk dersini veren
KamuYönetimi Bölüm Baş-

kanı Prof. Dr. Gencay Şaylan
tüm akade- mik personel ve
öğrenciler önünde tamamla-
yarak akademik yılı açılmış
oldu.

5 bin 250’nin üzerinde öğrenci
LAÜ Rektörü Prof. Dr.

Mehmet Ali Yükselen açı-
lış konuşmasını yaparak,
Lefke Avrupa Üniversitesi
için çok önemli bir gün
yaşandığına dikkat çekti.
Bu yıl LAÜ’nün 25’inci
yıllını çeşitli etkinliklerle
kutlayacaklarını belirten
Yükselen, “Geçtiğimiz yıl
üniversitemizin açılışında
3 bin 875 tane öğrencimiz
varken, bu yıl bu rakam
5bin 250’nin üzerine çık-
mıştır. LAÜ’nün, küçük
bir üniversiteden, orta öl-
çekli bir üniversiteye geç-
miş olmanın getirdiği bir
rahatlık ve huzurla bu yılı
başlatıyoruz. Üniversite-
miz bir önceki yıla göre

LYS’de yüzde 27’lik bir
artış gerçekleştirdi. Bu
oran bütün KKTC üniver-
siteler arasında en yüksek
oranı oldu. LYS’de dolu-
luğa baktığımızda yüzde
62’lik dolulukla yine en
yüksek seviyeyi yakala-
dık. Bunun yanında aka-
demisyen sayımızı
geçtiğimiz yıl tam za-
manlı 112 akademisyen-
den, 183 akademisyene
çıkardık. Geçtiğimiz yıl
içerisinde ise 5 tane ön li-
sans, 1 tanede lisans bölü-
müne öğrenci almaya
başladık. Doktora bölüm-
lerimiz ise YÖK’ten alı-
nan onayla 4’e çıktı”
dedi.

“Rekor artış Le�e’ye nefes olacak”
LAÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Türkay Tokel,
KKTC’nin yaşamsal
öneme sahip Lefke Av-
rupa Üniversitesi’nin ve
diğer üniversitelerin her
geçen gün geliştiğini
görmenin gurur verici
olduğunu belirterek,
“Üniversitemizin dünya
üniversiteleriyle aynı
kulvarda yarıştığını bil-
mek ve evrensel kriter-
lere ulaştığını görmek
biz yöneticileri daha da
iyisini yapmak için kam-
çılamaktadır. Artan öğ-
renci sayısının
üniversitenin büyüme hı-
zına katkısı dışında,
gerek yatırımlar, gerekse

bölgenin ekonomik ve
sosyal hareketliliği açı-
sından adeta bir doping
etkisi yaratacaktır. Bu
rekor artış bölgede ciddi
bir şekilde fark edilecek
ve bölge halkına yapa-
cağı katkı unutulmaya
yüz tutmuş Lefke ve
çevresi için nefes ola-
caktır” şeklinde konuştu.
“Sayın elçiye teşekkür
ediyorum”
Tokel, sözlerine şu şe-
kilde devam etti; “Te-
meli 1990 yılında atılan
üniversitemize bütün hü-
kümetlerin, bugüne
kadar mütevelli heye-
tinde görev alan arkadaş-
larımızın, birçok

kurumun, yerel yönetim-
lerin ve şuanda sayama-
yacağım birçok insanın
desteği ve katkısı olmuş-
tur. Fakat Sayın Elçimi-
zin özellikle
üniversitemizin altyapı-
sında, gelişmesinde, öğ-
renci sayımızın
artmasında ve üniversite-
mizin kat kat büyüme-
sinde her götürdüğümüz
önemli projemize olumlu
cevap vermiştir ve
olumlu cevap vereceği
konusunda da açıklama
yapmıştır.
Üniversitemiz ve Mü-
tevelli Heyeti adına
Sayın Elçimize teşekkür
ediyorum.”
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Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Yükselen: “Yeni akademik
yıl LAÜ’nün yükseliş yılı ola-
cak”
LefkeAvrupa Üniversitesi
2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim
Yılı kapsamında düzenlenen
“Akademik Genel Kurul Top-
lantısı” 22 Eylül 2014 tarihinde
saat 10:00’da Rauf Raif Denk-
taş Eğitim Kompleksi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi.
LAÜ Dekanları, bölüm baş-
kanları, öğretim elemanları ile
idari yöneticilerin katılımı ile
gerçekleştirilen Genel Kurul’un
açılış konuşmasını LefkeAv-
rupa Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Ali Yükselen yaptı.
Yükselen Genel Kurul Top-
lantısı’nda, akademik yapılan-

dırma süreçleri, fiziki çevre
düzenlemeleri, LAÜ’nün üst-
lenmiş olduğu 3 büyük proje,
yeni açılan lisans ve lisansüstü
programları ve toplam öğrenci
sayıları hakkında detaylı bilgi-
ler aktardı.
Son bir yılda öğrenci sayı-
sında % 34.95 artış
Geçen akademik yıldaki ge-
lişmeleri değerlendirmek ve
yeni dönemdeki hedefleri
paylaşmak üzere toplandıkla-
rını söyleyen Yükselen, son
bir yıl içerisinde 3854 öğrenci
sayısının 5201’e yükseldiğini
ve bu rakamın geçen yıl ortaya
koydukları hedeflerinin de
üzerinde olduğunu belirtti.
Yükselen ayrıca, 24 yıllık eği-
tim geçmişi olan LAÜ’de ilk

kez 5000’li rakamların telaffuz
edildiğine dikkat çekti.
Yükselen öğrenci sayısın-

daki artışı değerlendirdi
Yükselen, geçtiğimiz akade-
mik yıl ile karşılaştırıldığında
LYS ile kayıt yapan yeni öğ-
renci sayısında % 26.5, DGS
ile kayıt yaptıranlarda ise
% 37.8 artış olduğunu belirtti.
Yükselen aynı zamanda 38
değişik ülkeden gelen öğrenci
profilinin de bu yıl 44’e yüksel-
diğini ve LAÜ’nün bir Dünya
Üniversitesi olma yolunda hızla
ilerlediğini ifade etti.
Üniversitenin akademisyen,
yeni açılan programları ve fiziki
altyapısına ilişkin bilgiler de
veren Yükselen, mevcut
akademisyen sayısının arttırıl-

dığını ve yeni akademik yıla
145 doktoralı öğretim üyesi
ile başladıklarını belirtti. Rektör
Yükselen ayrıca akademik yapı-
lanmada çeşitli değişiklikler ya-
pıldığını ve bunun yanında
akademik yükseltmelerin de be-
lirlenen kriterler doğrultusunda
hızlı bir şekilde gerçekleştirildi-
ğini söyledi.
LAÜ’de yatırımlar hızla
devam ediyor
Yükselen, üniversitenin ula-
şım filosu, bilişim altyapısı,
laboratuvar ve derslikler gibi
fiziksel altyapı çalışmalarında
yapılan yeniliklerden de bahse-
derek, TC Lefkoşa Büyükelçili-
ği’nin katkılarıyla devam eden
Sağlık Bilimleri Fakültesi II.
ve III. etap projesi ile yurt in-

şaatının tamamlanmak üzere
olduğunu ve Hukuk Fakültesi
Amfiler Projesi hakkında bilgi-
ler verdi. Yükselen LAÜ’nün
altyapı yatırımlarında her
zaman desteğini esirgemeyen
Türkiye Lefkoşa Büyükelçi-
liği’ne teşekkürlerini sundu.
Rektör Yükselen son olarak,
LAÜ’nün bu yıl 25. eğitim
yılını kutlayacağını söyleyerek
bu kapsamda çeşitli etkinlikle-
rin düzenleneceğini ve yeni
akreditasyon süreçlerinin de
25. eğitim yılında hızla devam
edeceğini vurguladı. Toplantı
sonunda tüm akademik ve idari
yöneticilere katılımlarından
dolayı teşekkür eden Yükselen,
yeni akademik yılda başarılar
diledi.

LAÜ ile Vodafone Mobile Operations arasında işbirliği sözleşmesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
ile Vodafone Mobile Opera-
tions Ltd. arasında işbirliği
sözleşmesi imzalandı. LAÜ
Rektörlük Senato Salo-
nu’nda gerçekleşen Protokol
İmza Töreni’ne LAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Ali
Yükselen, Vodafone Mobile
Operations Genel Müdürü
Rasim Karas, Vodafone Mo-
bile Operations Genel
Müdür Yardımcısı Fevzi
Tanpınar ve LAÜ Genel Se-
kreteri Mehmet Yalçın ka-
tıldı.
Sözleşmeye, LAÜ Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükse-
len ile Vodafone Genel Mü-
dürü Rasim Karas imza
koydu. Üç yıl sürecek olan
protokol çerçevesinde, Voda-
fone Mobile Operations Ltd.
ile Lefke Avrupa Üniversitesi
arasında çeşitli konularda iş-
birliği yapılacak.

İmza Töreni’nde konuşan
Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali
Yükselen Lefke Avrupa Üni-
versitesi’nin Lefke Bölgesi
için bir üniversite olmanın
ötesinde bölgeye sağladığı
katkılardan dolayı özel bir
anlam ifade ettiğini, Vodafone
gibi büyük bir kurumla işbir-
liği yapmanın üniversite ve

Lefke Bölgesi için önem arz
ettiğini söyledi. Yükselen
kampüs içerisinde öğrencile-
rin ve çalışanların ihtiyacı
olan bilişim alt yapısının ge-
liştirilmesi için üniversitede
ciddi yatırımların yapıldığını
söyleyerek Vodafone’nun iş-
birliği çerçevesinde de
LAÜ’nün mevcut laboratuvar

alt yapısına Görsel ve Tasarım
alanında KKTC Telsim Labo-
ratuvarı’nın kazandırılacağını
belirtti. Yükselen son olarak
söz konusu işbirliği protoko-
lünün hem üniversite hem de
Telsim için hayırlı olmasını
diledi.
Vodafone Genel Müdürü
Rasim Karas da, LAÜ’nün

hızla büyüyen ve giderek geli-
şen bir üniversite olduğunu
belirterek LAÜ ile yapılan iş-
birliğinden dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Karas, Vodafone olarak bu iş-
birliği çerçevesinde hem üni-
versiteyi hem de Lefke
Bölgesi’ni kapsayan projelere
imza atacaklarını söyledi.
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Üniversitelerarası
Akademik Koordinas-
yon Kurulu’nun
(ÜAKK) 21’inci toplan-
tısı Lefke Avrupa Üni-
versitesi’nde gerçekleş-
tirildi. YÖDAK Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin Gök-
çekuş’un başkanlığında
gerçekleşen toplantıya,
ÜAKK’yı oluşturan üni-
versitelerin Rektör ve se-
çilmiş üyeleri katıldı.
Akademik Koordinas-
yon Kurulu Toplantı-
sı’nda YÖDAKYönetim
Kurulu üye seçimi de ya-
pıldı.
LAÜ Rektörlüğü Senato
Salonu’nda gerçekleştiri-
len toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan YÖDAK
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin
Gökçekuş, bir önceki top-
lantıda akademik yüksel-
tilme kriterleri konusunda

yapılan çalışmaların son-
lanıp, oluşturulan kural-
lar manzumesinin
YÖDAK web sayfasında
yayınlandığını söyledi.
Gökçekuş, geleceğe yö-
nelik olarak YÖK ve üst
düzey yöneticilerle te-
masların sürdüğünü be-
lirterek, toplantıda bu
konuların paylaşılacağını
ve ayrıca YÖDAKYöne-
tim kurulu üye seçimi
yapılacağını kaydetti.
Önümüzdeki günlerde
dövizin yükselmesi ile
yaşanan ekonomik kriz
konusunda kısa, orta ve
uzun vadede neler yapı-
labileceğiyle ilgili olarak
YÖDAK koordinatörlü-
ğünde üniversite temsilci-
leriyle bir toplantı düzen-
leneceğini açıklayan Gök-
çekuş, toplantıdan çıkacak
sonuçların ilgili yetkili-

lerle paylaşılacağını be-
lirtti.
KKTC Meclisi tarafın-
dan YÖDAK üyeliğine
atanan Prof. Dr. Necdet
Osam da toplantıda kurul

üyeleri ile tanıştı.
Konuşmaların ardından
toplantının gündem mad-
desini oluşturan YÖDAK
üye seçimi için oylama
yapıldı. Prof. Dr. Aysel

Karafistan ile Prof. Dr.
Olgun Çiçek arasında ger-
çekleşen oylamada,
YÖDAKYönetim Kurulu
üyeliğine Prof. Dr. Olgun
Çiçek seçildi.

Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu LAÜ’de toplandı

LAÜ akademik işbirliklerine
bir yenisini daha ekledi

Lefke Avrupa Üniversi-
tesi (LAÜ) akademik iş-
birliklerine bir yenisini
daha ekleyerek Umman
Sultanlığı’nın Maskat
şehrinde bulunan Mazoon
University College ile
akademik işbirliği
anlaşması imzaladı.
LAÜ Rektörlük Senato
Odası’nda gerçekleşen
işbirliği anlaşmasının imza

törenine LAÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Ali Yük-
selen, LAÜ Rektör Yardım-
cıları Doç. Dr. Carolina
Smochina ile Doç. Dr. Akın
Cellatoğlu ve Mazoon Uni-
versity College adına Ku-
rucu ve Yönetici Direktör
Dr. Juma S. Al Ghailani,
Pazarlama ve Tanıtım Bö-
lümü Direktörü Jehad I.
S. Jabarin katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen ile Mazoon
University College adına
Kurucu ve Yönetici Direk-
tör Dr. Juma S. Al Ghaila-
ni’nin imza koyduğu
anlaşma, ortak bilimsel ça-
lışmaları, bilim insanları ve
öğrencilerin akademik de-
ğişim programı ile ortak
diploma programlarını kap-
sıyor.

“Arabanızla değil, aklınızla yarışın”

LefkeAvrupa Üniversitesi Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Polis
Genel Müdürlüğü ve Trafik Kazala-
rını Önleme Derneği işbirliğiyle
“Trafik Kazalarını Önleme:Araba-
nızla Değil, Aklınızla Yarışın” ko-
nulu panel ve sergi LAÜ’de
düzenlendi.
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi bünyesinde Dr. Çağda Kı-
vanç Çağanağa rehberliğinde Okul
Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğ-
retmenliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği bölüm-
leri öğrencilerine verilen ‘Topluma
Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsa-
mında trafik kazalarını önleme ko-
nusunda farkındalık yaratmak ve
alınabilecek tedbirler konusunda
öğrencileri bilinçlendirmek ama-
cıyla düzenlenen panele Polis Genel
Müdürlüğü’nden Müfettiş Muavini
Erdim Kara ve Trafik Kazalarını
Önleme Derneği Başkanı Dr. Meh-
metAvcı konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi De-
kanı Doç. Dr. Oğuz Serin eğitim an-
layışlarının öğrenci merkezli

olduğunu, yaparak ve yaşayarak öğ-
renme ilkesinin benimsendiğine
vurgu yaparak LefkeAvrupa Üni-
versitesi’nin Lefke ve yöre halkına
eğitim konusunda daima destek
olma arzusunda olduklarını belirtti.
Ocak 2014’de yaşanan elim trafik
kazasında kaybedilen dört öğretim
elemanını saygı ve rahmetle anan
Serin, trafik kazalarına dur demenin
eğitimden geçtiğini belirtti.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
Başkanı Dr. MehmetAvcı ise ko-
nuşmasında alınabilecek tedbirlere
vurgu yaparak trafik kazalarının sa-
dece sürücü ihmallerinden ötürü ol-
madığını, gerekli yasa ve
düzenlemelerin yapılmasının yanı-
sıra yolların daAvrupa standartla-
rına ulaşması için ışıklandırılması
ve yeniden düzenlenmesi gerekti-
ğini belirtti.
Polis Genel Müdürlüğü’nden Mü-
fettiş Muavini Erdim Kara ise ko-
nuşmasında özellikle çocukların
trafik kuralları konusunda bilinçlen-
dirilmeleri gerektiğini, trafik kural-
larına uymanın hayat kurtardığına
vurgu yaptı.
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2013 – 2014 Akademik yılı Mezuniyet Töreni
Lefke Avrupa Üniversi-
tesi (LAÜ) 2013-2014 Aka-
demik Yılı Mezuniyet
Töreni 26 Haziran 2014 ta-
rihinde Lefke 16 Ağustos
Zafer Stadı’nda yapıldı.
Tören’e Meclis Başkanı
Sibel Siber, Türkiye Cum-
huriyeti Lefkoşa Büyükel-
çisi Halil İbrahimAkça ve
bazı milletvekilleri katıldı.
LAÜ bu yıl ön lisans, li-
sans, yüksek lisans ve dok-
tora programlarından 308
mezun verdi.
Tören, Atatürk, merhum
akademisyenler ve şehitler
anısına bir dakikalık saygı
duruşunda bulunulmasıyla
başladı.

SİBER: “ÜNİVERSİTE
VE ÖĞRENCİLERİN BA-
ŞARISI BİZİM GÜÇ VE
GURURUMUZDUR”
Meclis Başkanı Sibel Siber
törende yaptığı konuşmada,
“Eğitim adası olma yönünde
ilerlerken üniversite ve öğ-
rencilerin başarısı bizim güç
ve gururumuzdur. Bu konuda
size büyük görevler düşü-
yor” dedi.
Mezunlara seslenen Siber,
“Her başarınız sadece aileni-
zin değil üniversite ve ülke-
nizin imzasını da taşıyacak-
tır” dedi.

AKÇA: “İNANIYORUM
Kİ ÇOKYAKINDALAÜ
YENİ BİR KİMLİK KA-
ZANACAK”
TC Lefkoşa Büyükelçisi
Halil İbrahimAkça ise,
bugün diplomalarını alanla-
rın arasında yurt dışında ça-
lışma imkanı bulacak olanlar

da bulunduğunu, bunların
izolasyonlar altında olan
Kıbrıs Türkünü dünyaya sa-
vunan temsilciler olacakla-
rını kaydetti.
Türkiye devleti ve hükü-
meti olarak her zaman
LAÜ’nün yanında durdukla-
rını ve durmaya devam ede-
ceklerini kaydeden Akça,
“Bunu son yıllarda çok net
bir şekilde ortaya koyduk.
İnanıyorum ki çok yakında
LAÜ yeni bir kimlik kazana-
cak” dedi.

TOKEL: “LAÜ’NÜN
GELENEĞİ BU GENÇ-
LERLE VE ONLARI
TAKİPEDECEK OLAN
SONRAKİ MEZUNLARI-
MIZLAMARKALAŞA-
CAK”
LAÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Türkay Tokel ise
LAÜ’nün 24 yıl önce başlat-
tığı öğretim ve bilim alanın-

daki çalışmalarını kendini
aşarak sürdürdüğünü, yaptığı
katkıların kendilerini gurur-
landırdığını ifade etti.
Mezunların hayatlarında
elde edecekleri her başarı ile
LAÜ’yü de taçlandırmış ola-
caklarını kaydeden Tokel,
“Eminim LAÜ geleneği, bu
gençlerle ve onları takip ede-
cek olan bundan sonraki me-
zunlarımızla markalaşacak”
dedi.
Mezunların alacakları dip-
lomalarla ek sorumluluk üst-
leneceklerini kaydeden
Tokel, “Bugünden sonra bu
sorumluluk bilinciyle hem
toplumumuza hem de dünya
gelişimine katkı sağlamak
için elinizden gelen tüm ça-
bayı göstermek zorunda ka-
lacaksınız. Sizlerin bu kutsal
yuvadan elde ettiğiniz çağ-
daş eğitim sayesinde bu so-
rumluluğu yerine getireceği-
nizden bir kuşkumuz yoktur”

dedi.
YÜKSELEN: “REFE-
RANS NOKTASI OL-
MAYIAMAÇLAYAN BİR
ÜNİVERSİTE”
LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen de tö-
rende yaptığı konuşmada,
“Mezunlarımıza baktıkça ge-
leceği sağlam ellere teslim
ettiğimizi görüyorum” dedi.
Yükselen mezunlara aydın
bir birey olmanın sorumlulu-
ğuyla hareket etme ve özgür
bakış açısıyla bakma tavsiye-
sinde bulundu.
Üniversite için belirledik-
leri hedeflere ve icraatlarına
da değinen Yükselen, “Refe-
rans noktası olan bir üniver-
site” olmayı hedeflediklerini
kaydetti.
Üniversiteye üç yeni yük-
sekokul kazandırdıklarını
Yükseköğrenim Kurulu’ndan
da 5 ön lisans programı için
onay aldıklarını kaydeden

Yükselen, Sağlık Fakülte-
si’nde 4 laboratuvar oluştur-
duklarını ve üniversitenin
bilgi teknolojisi alt yapısını
yenileyerek sürdürülebilir bir
üniversitenin temellerini
atmış olduklarını kaydetti.
Yükselen ayrıca Sağlık Fa-
kültesi için 2 bin metrekare-
lik ek laboratuvar mekânı ile
360 kişilik yurt için çalışma-
ların devam ettiğini kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti Lef-
koşa Büyükelçiliği’ne maddi
ve manevi destekleri için te-
şekkür eden Yükselen, “On-
ların desteği olmaksızın az
önce sıraladığım işlerin ya-
pılması mümkün olmazdı”
dedi.
Törende yabancı uyruklu
öğrenciler adına İşletme Bö-
lümü mezunu Abisola Leah
Akosite ile Okul Öncesi Öğ-
retmenliği Bölümü mezunu
Yağmur Seçil Cücük de birer
konuşma yaptı. ( TAK )
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“Kıbrıs Türk Siyase�nde Kadının Rolü”
konulu panel düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversi-
tesi’nde (LAÜ) “Kıbrıs
Türk Siyasetinde Kadı-
nın Rolü” konulu panel
düzenlendi. LAÜ İleti-
şim Bilimleri Fakültesi,
Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü tara-
fından düzenlenen
panelde, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyet Mec-
lis Başkanı Sibel Siber,
UBPGirne Milletvekili
İzlem Gürçağ ve KKTC
Meclis Eski Başkanı Dr.
Fatma Ekenoğlu ko-
nuştu.
LAÜ Rauf Raif Denk-
taş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda
yer alan panelin oturum
başkanlığını ise, Türk
Ajansı Kıbrıs (TAK) eski
Müdürü Perihan Aziz
yaptı.
Panlenin açılışında Tür-
kiye’nin Soma ilçesinde
meydana gelen maden
faciasında hayatını kaybe-
denler için saygı duru-
şunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu.
Panel başkanı Perihan
Aziz, yaptığı açılış konuş-
masında, Kıbrıs Türk siya-
setinde etkin rol alan 3
kadının panele katıldığını
ifade ederek, bugün ilk
kadın Başbakan, ilk kadın
Meclis Başkanı ve genç bir
milletvekilinin panelde ka-
dının siyasetteki yeri,
siyasetle ilgili görüşlerini
anlatacağını kaydetti.
Siyasetin sadece erkek
rolü olmadığını, kadınların
rolünün de en az erkekler
kadar etkin olması gerekti-
ğini belirten Aziz, kadınla-
rın siyasetteki yerinin
olması gereken düzeyde
olmadığını bu yüzden daha
etkin yer alması için siyasi
partilere de görev düştü-
ğünü kaydetti.
Aziz, hükümette, karar
mekanizmalarında kadının
yerinin de eksik olduğunu
ifade ederek, kadınların
siyasal kültür dolayısıyla
seçim zamanlarında ya eş
ya oğul peşinde olduğunu,
bu yüzden siyasetteki
yerini alabilmesi için ka-
dınların daha fazla sorum-
luluk alması gerektiğini

belirtti.
SİBER
Panelde ilk sözü alan
Cumhuriyet Meclisi Baş-
kanı Sibel Siber, KKTC’de
kadının yerinin çok önemli
olduğunu, okumuş kadın
sayısının çok yüksek oldu-
ğunu, örneğin hakimlerin
yüzde 70, öğretmenlerin
yüzde 60, akademisyenle-
rin ise yüzde 50’sinin
kadın olduğunu fakat
hükümette, belediye baş-
kanlığında ve rektörlük-
lerde kadın bulunmadığını
ifade etti.
Siber, “siyaset kadın işi
değildir” algısının bir
topluma yerleşmesi duru-
munda bunu kırmanın
zor olduğunu, örneğin kız
çocuklarının okul çağların-
dan başta hep erkekleri
görüyorsa, bunun kültür
haline geldiğini ve böyle
gittiğini söyledi.
Kadının siyasette daha
aktif rol alması gerektiğini,
kadın için kota konması
gerektiğini, buna inandı-
ğını, çünkü siyasetin erkek
işi olduğuna inanıldığını
ifade eden Siber, kadının
görünür olmasının da siya-
sette yer almak için önemli
olduğunu kaydetti.
Siyasi partilere de bu
konuda görev düştüğünü,
kadın adaylarını görünür
yapması durumunda ka-
dınların seçimlerde daha
başarılı olacağına inanç
belirten Siber, siyaseti dü-
şünen kadının da görünür
olması gerektiğini
vurguladı.

Mecliste yer alan kadın-
ların omuzlarındaki yükün
çok büyük olduğunu,
çünkü rol model oldukla-
rını belirten Siber, sorum-
luluklarının bilincinde
olduklarını ve siyaset yarı-
şında başarılı olmaları ge-
rektiğini, başarılı olmaları
durumun-da gelecek nesil-
lere de örnek olacaklarını
kaydetti.
Siber, kendisinin bir
doktor olduğunu ve görü-
nen biri olduğunu, bu yüz-
den seçimlerde bilinen biri
olduğu için başarıyla çıktı-
ğını, kadının daha yapıcı,
sorun çözücü olduğunu,
bu yüzden daha fazla kadı-
nın siyasette Mecliste yer
almasının, toplum için de
daha hayırlı olumlu oldu-
ğunu anlattı.
Sibel Siber, Başbakanlık,
Meclis Başkanlığı ve siya-
setteki çalışmaları ile ilgili
bilgiler de vererek, Meclis
Başkanlığı görevinde yap-
tıkları çalışmalarda top-
luma her bakımdan katkı
koymaya çalıştığını kay-
detti.
Meclisin siyasetin vitrini
olduğunu vurgulayan
Siber, Meclis Başkanı ol-
duğu günden itibaren Mec-
listeki kalitenin halkın
beklentisi doğrultusunda
yükseltilmesi için çalıştık-
larını belirtti.
Meclis Başkanı olarak
yurt içi ve yurt dışı ziyaret-
leri hakkında da bilgiler
veren Siber, kadının rol
model olması gerektiğini,
bunun çocuklar için de

büyük önem taşıdığını kay-
detti.

GÜRÇAĞ
UBP Girne Milletvekili
İzlem Gürçağ da, siyasette
kadının önemine vurgu ya-
parak, kadının toplumda
ne kadar başarıya ulaştığı-
nın ortada olduğunu, ka-
dınların evini, aile
hayatını, iş hayatını bir-
likte götürdüğünü kaydetti.
Gürçağ, kadının siyasette
ve bir karar mekanizma-
sında yer almasının çağ-
daşlığın gereği olduğunu
belirterek, örneğin kadınla
ilgili alınacak bir kararda
kadının orada yer alması-
nın önemine işaret etti ve
kadına sahip çıkmayan
devletlerin başarıya ulaşa-
mayacağını kaydetti.
Bir toplumda kadın
mutlu ve huzurluysa toplu-
mun da aynı şekilde refah,
mutlu ve huzurlu olacağını
belirten Gürçağ, kadınların
her zaman takdir edilmesi
gerektiğini, hiç bir işte cin-
siyet ayrımcılığı yapılama-
yacağını, bunun doğru
olmadığını ifade ederek,
her dalda erkeklerin ol-
duğu gibi kadınların da
aynı ölçüde bu görevlerde
yer alması gerektiğini be-
lirtti.
Mecliste 4 kadın bulun-
duğunu, bunun yukarıya
çekilmesi gerektiğini,
bunun da birlikte daya-
nışma içerisinde birlikte
çalışmaktan geçtiğini ifade
eden Gürçağ, kadınların da
siyasette yer almaları için

sivil toplum örgütleri ve
benzeri örgütlerde yer al-
ması gerektiğine inanç
belirtti.

EKENOĞLU
KKTC’nin ilk kadın
Meclis eski Başkanı
Fatma Ekenoğlu da, kadı-
nın şimdiye kadar Meclis-
teki sayısının 15’te
kaldığını, ancak ülkenin
nüfusunun yarısının kadın
olduğunu belirterek, Mec-
lis’te de nüfusa göre yer
alınmasının gerektiğini
kaydetti.
Gelişmiş ülkelerde ka-
dınların daha çok siyasette
yer aldığını, KKTC’de
okur yazar rakamlarının
çok yüksek olduğunu
fakat Mecliste kadınların
sayısının, 4’le sınırlı kaldı-
ğını işaret eden Ekenoğlu,
kota konması durumunda
kadınların Meclisteki yeri-
nin artacağını ancak bu
konuda gereğinin de yerine
getirilmesi gerektiğini
kaydetti.
Ekenoğlu, kadınların si-
yasete teşvik edilmediğini,
kadının görünür kılınmadı-
ğını, bu yüzden kadınlara
karşı kafalardaki beyinler-
deki siyaset bariyerinin
kaldırılması, genç kızların
siyasette engellenmemesi
gerektiğini belirtti.
Kadına her zaman anne
rolü biçildiğini, bunun
eğitimde de böyle oldu-
ğunu, bu yüzden erkekle
eşitlik olamadığını ifade
eden Ekenoğlu, bu konuda
dünyadan örnekler verdi,
çocuklara sorumluluk
verilmesi gerektiğini
kaydetti.
Ekenoğlu, sorumluluk
verilmediği zaman çocuk-
ların çok rahatladığını,
sorumluluk alması gerek-
tiği zaman da zorlandığını
belirterek, işin evden baş-
ladığını, bu yüzden ailele-
rin çocuklarına sorumluluk
vermesini ve çocuklarını
kız erkek diye ayırmayarak
eşit davranmasını istedi.
Panel katılımcıları ko-
nuşmalarının ardından
öğrencilerden gelen soru-
ları yanıtladı ve panel
tamamlandı. (TAK)
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LefkeAvrupa Üniversi-
tesi ve Polis Genel Müdür-
lüğü’nün işbirliği ile polis
mensuplarına yönelik
“Öfke Yönetimi” konu-
sunda eğitim seminerleri
düzenlendi.
Polis Genel Müdürlüğü’ne
bağlı Adli Şube Tahkikat,
Trafik Devriye ve Karakol-
larda görev yapan polis
mensuplarına yönelik dü-
zenlenen seminer LAÜ Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Nergüz Bulut
Serin tarafından verildi.
Polis Genel Müdürlüğü
Mavi Salon’da gerçekleştiri-
len seminerlere farklı grup-
lardan oluşan 400 polis
mensubu katılım gösterdi.
Seminer programı kapsa-
mında Serin, polis mensup-
larına öfke nedir, ne değil-
dir? üzerine sunumlar ger-
çekleştirdi. Sunumunun de-
vamında, katılımcılara öfke-
nin doğru ifade edildiği tak-
tirde olumlu bir duygu oldu-
ğunu söyleyerek, öfkelen-
diğinizde neler hissedersi-

niz, öfke sinyallerimizi tanı-
manın önemi, öfkenin sağ-
lığa olumsuz etkileri konula-
rında da bilgi verdi. Serin,
polislere kendilerini en çok
öfkelendiren durum ya da
olayların neler olduğunu so-
rarak bu soru üzerine polis-
lerle öfke sinyalleri konu-
sunda farkındalık çalışması
gerçekleştirdi. Olumlu öfke
kontrolü yöntemlerini de an-
latan Serin, konu üzerine çe-
şitli egzersizler de yaptırdı.
Dört gün boyunca devam
eden eğitim seminerlerinin
sonunda Polis Genel Müdür
Vekili Pervin Gürler, LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, Polis Genel
Müdürü II. Yardımcısı Sü-
leyman Manavoğlu, LAÜ
Rektör Yardımcısı Doç. Dr.
Akın Cellatoğlu’nun katılı-
mıyla eğitim programına ka-
tılan polislere katılım belge-
leri verildi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen’e Polis Genel
Müdür Vekili Pervin Gürler,
Doç. Dr. Nergüz Bulut Se-
rin’e Polis Genel Müdürü II.
Yardımcısı Süleyman Mana-

voğlu tarafından eğitim
programına katkılarından
dolayı plaket takdim edildi.
Sertifika Töreni’nde konu-
şan Rektör Yükselen, Lefke
Avrupa Üniversitesi ve Polis
Genel Müdürlüğü’nün or-
taklaşa düzenlediği bu eği-
tim programının kendileri
için özel bir program oldu-
ğunu belirterek bu tür prog-
ramları Polis Genel Müdür-
lüğü işbirliğinde yapmanın
mutluluğu içerisinde olduk-

larını vurguladı. Yükselen,
LAÜ yönetimi, çalışanları
ve akademisyenleri olarak
Polis Teşkilatı ile işbirlikle-
rini daha ileriye götürmek
için ellerinden geleni yapa-
caklarını dile getirerek farklı
projelerle teşkilata katkı
koymaya devam edecekle-
rini söyledi ve sertifika al-
maya hak kazanan polis
mensuplarına başarılarından
ve katılımlarından dolayı te-
şekkür etti.

Polis Genel Müdür Vekili
Pervin Gürler ise, Polis
Genel Müdürlüğü olarak
eğitime çok önem verdikle-
rini belirterek “Öfke Yöne-
timi”nin polis teşkilatı için
önem arz ettiğini söyledi.
LAÜ’ye böylesi yararlı se-
minerlere katkı koydukları
için teşekkür eden Gürler,
Polis Genel Müdürlüğü’nün
LAÜ ile varolan bu ilişkile-
rinin daha da artarak devam
edeceğini vurguladı.

Polis Mensuplarına “Öfke Yönetimi”
konusunda eğitim semineri verildi

Sağlık Bakanı Dr.
Ahmet Gülle, Lefke Av-
rupa Üniversitesi’ni
(LAÜ) ziyaret ederek
LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen ile
biraraya geldi.
Yükselen ziyarette
LAÜ’nün artan öğrenci
sayısından bahsederek,
fiziksel altyapı çalışmala-
rında yapılan yenilikler ile
devam eden projeler hak-
kında Gülle’ye bilgiler
aktardı.
Ziyaret çerçevesinde

LAÜ TV’yi, Sağlık Bilim-
leri Fakültesi’nin uygu-
lama laboratuvarlarını
yerinde gören Gülle, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi’nde
LAÜ TV’ye açıklamada
bulundu.

Sağlık Bakanı Gülle,
Güzelyurt ve Lefke Böl-
gesine bakanlık olarak
özel önem verdiklerini
söyleyerek LAÜ’nün
ciddi bir gelişim içeri-
sinde olduğunu, ayrıca
sağlık alanında önemli
yatırımlar gerçekleştirdi-
ğini ifade etti.
Gülle, LAÜ’nün geli-

şim vizyonu ile Lefke
bölgesinin ve zaman içe-
risinde bütün çevresinin
gerçek bir gelişim böl-
gesi olacağına inanç be-
lirterek başta Rektör
Yükselen olmak üzere
tüm yönetim kademele-
rini ve öğretim üyelerini
sağlık alanında başlattık-
ları bilimsel çalışmalar ve
devam ettirdikleri projeler

için tebrik etti.
Yükselen ise, Sağlık Ba-
kanı Gülle’nin ziyaretin-
den son derece memnun

kaldıklarını belirterek sağ-
lık alanında LAÜ’nün
gerek altyapı çalışmaları
gerekse akademik yönden

ciddi bir gelişim içerisinde
olduğunu ve bu gelişimin
devam edeceğini ifade
etti.

Sağlık Bakanı Gülle, LAÜ’yü ziyaret etti
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KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı
LAÜ Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü tarafından
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda, “Kıbrıs Türkü’nün
Varoluş Mücadelesi’neAda-
nan Bir Ömür: Denktaş” ko-
nulu panel düzenlendi.
Panel öncesinde “Devlet
Kuran Son Türk: Denktaş” fo-
toğraf sergisi de açıldı.
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
İhsan Tayani’nin yönettiği pa-
nelde, Dışişleri eski Bakanı
Taner Etkin, Dışişleri eski Ba-
kanı Vedat Çelik ve LAÜ Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Vehbi Zeki Serter birer
konuşma yaptı.
YÜKSELEN: “LAÜ’YE
ÇOK EMEKVERDİ”
Panelin başlangıcından önce

kısa bir konuşma yapan LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali
Yükselen, Denktaş’ın LAÜ’nün
kuruluşunda büyük emeği oldu-
ğunu vurguladı. Yükselen,
“Emanetini en yükseğe çıkar-
mak için elimizden geleni yapa-
cağız” dedi.
TAYHANİ: “BÜYÜK Lİ-
DERLER KOLAYYETİŞMİ-
YOR”
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih

Bölümü Başkanı İhsan Tayani,
Rauf Denktaş ile Fazıl Kü-
çük’ün farklı yıllarda Ocak
ayında hayatlarını kaybettikle-
rini, onlar gibi büyük liderlerin
kolay yetişmediğini söyledi.
Her iki liderin de mücahit ol-
duğunu belirten Tayani, Denk-
taş’ın yazdığı bir şiiri okudu.
ÇELİK: “UNUTULMAZ
KAHRAMAN”

Dışişleri eski bakanı, Denk-
taş’ın çalışma arkadaşı Vedat
Çelik, “Denktaş Türk halkının
unutulmaz kahramanıdır” dedi.
Denktaş’ın kendini dünyaya
kabul ettirmiş bir lider oldu-
ğunu belirten Çelik, ondan çok
şeyler öğrendiğini ifade etti.
Çelik, “Denktaş, Kıbrıs’ın
tarihini ve coğrafyasını değiştir-
miştir” diye konuştu. Rumların
Denktaş’ı sevmediklerini ama
takdir ettiklerini söyleyen Çelik,
ölümü göze alan cesur bir lider
olduğunu belirtti.
Denktaş ile 52 yıl geçirdiğini,
çok fazla anısı bulunduğunu be-
lirten Çelik, onu kısa bir zaman
diliminde anlatmanın mümkün
olmadığını söyledi.
ETKİN: “HER ZAMAN Bİ-
ZİMLE”
Dışişleri eski bakanlarından

Taner Etkin, Denktaş’ın özel
kalem müdürlüğü ve müsteşarlı-
ğını yaptığını, onunla çok anısı
olduğunu ifade etti. Etkin,
Denktaş’ın kendi liderlik eko-
lünü yarattığını söyledi. Denk-
taş’ın halkının ve bağlı olduğu
Türk ulusunun onayını alarak li-
derlik statüsüne ulaştığını kay-
deden Etkin, verdiği
mücadeleyi devletle taçlandır-
masının onun yücelttiğini be-
lirtti.
“Denktaş bu hayattan göçmüş
olabilir. Ama her zaman bizim-
ledir” diyen Etkin, Denktaş’ın
her zaman halkın içinde ve ara-
sında olduğunu ifade etti.
Denktaş’ın espritüel ve insan-
cıl bir kişi olduğuna vurgu
yapan Etkin, en gergin anlarda
yaptığı esprilerle ortamı rahat-
lattığını, bu özelliğinin her

zaman takdir topladığını belirtti.
Etkin, “KKTC’yi kuran
Denktaş, her zaman ‘gücümüz
ve dayanağımız devlettir’ derdi.
Yaşamının son anına kadar bu
görüşünü seslendirdi” dedi.
SERTER: “KENDİNİ
HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE
ADADI”
LAÜ Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vehbi Zeki
Serter, Denktaş’ın ömrünü Türk
ulusuna, Anavatan Türkiye’ye
ve KKTC’ye adadığını belirtti.
Serter, Denktaş’ın varlığını
her zaman içlerinde hissettikle-
rini, onu özlediklerini ifade etti.
Denktaş’ın kendini halkın öz-
gürlüğüne adadığını, eşsiz bir
vatansever ve mücadele adamı
olduğunu kaydeden Serter,
hayat ve sürgün yıllarıyla ilgili
bilgi verdi.

Şeyh Nazım Kıbrısi LAÜ’de Anıldı
Lefke Avrupa Üniversitesi
Genç Liderler Kulübü tarafın-
dan Nakşibendi Tarikatı Li-
deri, İslamAlemi'nin değerli
isimlerinden Mevlana Şeyh
Nazım Kıbrısi için anma prog-
ramı düzenlendi.
Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu
Şeyh Mehmet Adil El-Hakkani,
Savaş Sami ve MÜSİAD KKTC
Başkanı Okyay Sadıkoğlu’nun
konuşmacı olarak katıldığı anma
programı, Şeyh Nazım Kıbrısi ve
Soma maden kazasında hayatını
kaybeden görev şehitleri için
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başladı. Okul Öncesi Öğretmen-
liği Bölümü öğrencisi Fırat Ka-
ya’nın açılış konuşmasının ardın-
dan Şeyh Nazım ile ilgili bir gör-
sel sunum izletildi.
Üniversitenin ve gençlerin gös-
termiş olduğu ihtimamdan dolayı
memnuniyetini dile getiren Mer-
hum Şeyh Nazım Kıbrısi’nin
oğlu Şeyh Mehmet Adil, “eğer
Şeyh Nazım nasıl bir insandı
diye sorarsanız; aranan insan
oydu, hem dünya bilgisi hem
manevi bilgisiyle ‘Peygamber
varisi’ dediğimiz nadir şahsiyet-
lerden birisiydi” diyerek Şeyh

Nazım’ın bütün sohbetlerinde
ebedi hayata ne denli önem ver-
diğini vurguladı.
MÜSİAD KKTC Başkanı Sadı-
koğlu, Şeyh Efendi’yi anlatma-
nın çok kolay olmadığını,
herkesin onunla bir anısı oldu-

ğunu ve insanların kalbine nak-
şedilmiş sözleriyle onlar için çok
önemli bir yerde olduğunun al-
tını çizdi. Şeyh Nazım Kıbrı-
si’nin küçük küçük sohbetlerle
hem insanları eğittiğini hem de
kalplerini kazandığını dile geti-

ren Sadıkoğlu türlü türlü kötü-
lükler düşünen insanlara bile her
zaman rahmet penceresinden
baktığını belirtti.
Şeyh Nazım’ın hem aile yakını
hem de çok küçük yaşından beri
müridi olan Savaş Sami, “Şeyh

Efendi en küçük noktasına kadar
bu hayatın tamamen içindeydi,
herkesi sevgi ile karşıladı, bir
sevgi yumağı oluşturdu” diyerek
Şeyh Nazım’ın çok güzel bir
ahlak sahibi ve çok değerli bir
insan olduğuna değindi.
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Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi’nin düzenlediği
“8’inci Sağlık ve Hastane
İdaresi Kongresi” yapıldı.
“Daha İyi Sağlık Sistem-

leri İçin Daha İyi Sağlık Yö-
neticileri” ana temasıyla
düzenlenen kongre 3 gün
sürdü.
KKTC, Türkiye, İngiltere,
Hollanda ve Rusya’dan bilim
insanları, yazar ve panelistle-
rin katılımıyla 182 sözlü bil-
diri ve 97 poster sunumunun
yapıldığı kongrede, “Sağlık
Kurumlarında; Yönetim ve
Organizasyon, Muhasebe ve
Finansman, Stratejik Yöne-
tim, Üretim Yönetimi, Sağlık
Hizmetleri Yönetimi ve
Temel Sağlık Hizmetleri,
Sağlık Ekonomisi, Sağlık Po-
litikası ve Planlaması, Has-
tane Organizasyonu ve
Yönetimi, Sağlık Hizmetle-
rinde Pazarlama, Yönetim
Muhasebesi, Bütçeleme,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Sağlık Hizmetleri Mevzuatı
ve Etik, Sağlık Enformasyon
Sistemi, Sağlık Reformları ve
Sağlık Hizmetlerinde Afet
Yönetimi” konuları irdelendi.

“SAĞLIK YÖNETİMİ
AVRUPA’DA İLK 5’TE”
LAÜ Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Nil-
gün Sarp kongredeki açılış
konuşmasında, sağlık yöneti-
minin son 10 yılda Avrupa’da

ilk 5’te yer alan branş oldu-
ğuna, ülkelerin artık sağlıkta
gelecekle ilgili planlamalarını
sağlık yöneticileri aracılığıyla
yaptığına dikkat çekti.

“SEKTÖRÜN ÖNEMİ
GİDEREKARTIYOR”
LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen de,
dünyada sağlık sektörüne ve-
rilen önemin giderek arttığını
ifade ederek, Dünya Sağlık
Örgütü (WHO)’nun 2010 ve-
rilerine göre sağlığa harcanan
rakamın 6.5 trilyon dolar ol-
duğunu kaydetti.
Gelişmiş ülkelerde gayri
safi milli hasıladan sağlığa
ayrılan payın yüzde 18’lere
ulaştığını, 2010’da bu oranın
Türkiye’de yüzde 5.6,
KKTC’de ise 3.4 olduğunu
belirten Prof. Dr. Yükselen,

sağlık ve alt sektörlerde yaşa-
nan gelişmelerin ciddi bir
sağlık yönetimi ihtiyacı do-
ğurduğunu vurguladı.
LAÜ’nün sağlık alanındaki
çalışmaları hakkında bilgi
veren Yükselen, üniversitenin
sağlık alanında eğitim gören
öğrencilerine staj olanağı
sağlayan Sağlık Bakanlığı ve
üniversite altyapısını geliştir-
mede büyük destek veren
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçiliği’ne teşekkür
etti.

GÜLLE “SAĞLIKTA
KOORDİNASYON
BÜYÜK ÖNEM TAŞI-
YOR”
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle
de, sağlık sektörünün dünya
genelinde ilerlemeler yaşan-
makta olduğunu belirterek,

“İnsanın her tür organı ve do-
kusuna üstün teknolojiler ve
tecrübeli ellerle müdahaleler
yapılırken, tüm bu sistemi iyi
bir şekilde organize ede-
bilme, insanların sağlıkla il-
gili her geçen gün artan
beklentilerine paralel koordi-
nasyon ve düzenlemeyi
yapma çok önemlidir” diye
konuştu.
Sağlıkla ilgili kalite, nitelik
ve beklentiler artarken, etik
değerler, hasta hakları ve sağ-
lık çalışanlarının memnuni-
yeti konularının da önem
kazandığını ifade eden Gülle,
gelişmiş bir sağlık sisteminin
toplumların özgüvenini de
arttırdığına vurgu yaptı.
Çok pahalı bir sistem olan
sağlıkta koordinasyon ve yö-
netimin büyük önem taşıdı-
ğını belirten Gülle, kongrenin

bu yönde büyük ihtiyacı gi-
dermeye önemli katkı sağla-
yacağına inanç belirtti.
Gülle, bakanlık olarak kon-
greden çıkacak sonuçlardan
faydalanmaya çalışacaklarını
ifade ederek, katkı koyanları
kutladı.

AKÇA: “KKTC’DE
SAĞLIK SİSTEMİNDE
HASTAODAKLI ADIM-
LARATILMASINA İHTİ-
YAÇ VAR”
Türkiye Cumhuriyeti Lef-
koşa Büyükelçisi Halil İbra-
him Akça ise konuşmasında,
turizm açısından da önem ta-
şıyan kongrelerin gerçekleş-
mesine Büyükelçilik olarak
katkı sağladıklarını anlattı.
LAÜ’nün son yıllarda ka-
lite, altyapı ve kapasite ar-
tırma yönünde büyük bir
atılım içine girdiğini belirten
Akça, Büyükelçilik olarak
buna gerekli desteği verdikle-
rini, vermeye de devam ede-
ceklerini kaydetti.
İnsan ve toplum sağlığı ala-
nında ciddi kaynaklar harcan-
dığını belirten Akça, “Harca-
nan kaynak tek başına bir şey
değildir. Önemli olan elde
edilen çıktıdır. Alınan hizmet-
lerin kalitesi, insanların mem-
nuniyeti önemlidir. Bu da
hizmet verenlerin kalitesiyle
son derece bağlantılı olduğu
gibi kurulmuş ve işleyen sis-
temle de yakından ilgilidir”
dedi.
Türkiye’de son zamanlarda
sağlık alanında yaşanan geliş-
melere de dikkat çeken Akça,
anketlere göre insanların iste-
diği hastane, doktor ve ilaca
rahat ulaşabilmesinin mem-
nuniyet yarattığını vurguladı.
Akça, bu durumun güven ve
memnuniyeti arttırdığına işa-
ret etti.
KKTC’de de sağlık sistemi-
nin hasta odaklı tasarlanma-
sına yönelik adımlar atılma-
sına ihtiyaç olduğunu ifade
eden Akça, kongrenin sağlık
sektörüne yarar sağlamasını
diledi.

LAÜ SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ

"Gıda-Sağlık İlişkisi" konulu konferansta Beslenmenin ABC’siBeslenmenin ABC’si konuşuldu
LefkeAvrupa Üniversitesi

(LAÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafın-
dan "Gıda-Sağlık İlişkisi" konulu
konferans düzenlendi. LAÜ Si-
nema Salonu'nda düzenlenen kon-
feransa İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü Radyasyon
Onkolojisi Uzmanı Dr.Yavuz
Dizdar konuşmacı olarak katıldı.
Dr.Yavuz Dizdar “Beslenmenin
ABC’si” başlığı altında sunduğu
seminerde, Sağlık ve Gıda ilişkisi
ile ilgili birbiriden çarpıcı bilgileri
LAÜ öğrencileri ile paylaştı.
Ülkelerin beslenme kültürleri, ge-
netiği değiştirilmiş besinler, gıda
endüstrisi, beslenme şekillerinden

doğan hastalıklar gibi pek çok baş-
lık üzerinde konuşan Dizdar, bes-
lenmenin günümüzdeki durumuna
değindi.
Organik etiketiyle yer alan ürün-
lere de değinen Dizdar, bu konuda
da tüketicilerin dikkatli olması ge-
rektiğini vurguladı. Dr.Yavuz Diz-
dar, organik etiketli ürünlerde de
kimyasalların bulunabileceğini ve
bu ürünleri tüketirken pişme sürele-
rinin, bozulma sürelerinin dikkate
alınması gerektiğini söyledi. Gıda-
lara doğal katkı maddeleri eklendi-
ğini söyleyen Dizdar, endüstriyel
süt ve yoğurdun bozulmadığını, ek-
şimediğini, fakat evde yapılmış yo-

ğurdun sağlıklı olduğunu ve zaman
içinde ekşidiğini belirtti.
Tüketici sağlığını hiçe sayan gıda
endüstrilerinin besinler üzerinde
yaptığı oynamaları raporları ile
gösteren Dizdar, bu oynamaların
insan ve tabiat sağlığı üzerindeki
etkilerini de gözler önüne serdi.
Beslenmenin kanser gelişimin-
deki rolü konusunda bilgi veren
Dizdar, küf ve toksinler, doğal
kanserojenler, işlenme yöntemleri,
besin pişirme yöntemleri, katkı
maddeleri, besin çeşitleri ve miktar-
ları, vitamin ve mineral yetersizlik-
leri, şişmanlık ve alkolün kanser
gelişiminde rolü olduğunu açıkladı.

Doğal gıdaların içinde şişmanla-
maya karşı önleyici bir bileşen
olduğunu açıklayan Dizdar, endüs-
triyel gıdaların yapılarının çok
bozulmuş olduğunu ve bundan
dolayı hastalarına her şeyi evde
yapıp yemelerini önerdiklerini
belirtti.
Dizdar’ın tavsiyeleri ise gelenek-

sel beslenme kültürünü terk etme-
mek, doğal şartlarda yetişmiş ve
doğal beslenmiş hayvan ürünlerini
tüketmek, süt-yoğurt-yumurta-
tavuk tüketimlerine özellikle dikkat
etmek, sebze-meyveleri mevsimin-
de ve güvenilir üreticilerden
tüketmek oldu.
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Sanat Eği�minde Yara�cılığın
Önemi İrdelendi

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi tarafından “Sanat Eği-
timi ve Yaratıcılık” konulu konfe-
rans düzenlendi. LAÜ Sinema
Salonu’nda yapılan konferansa
Prof. Dr. İnci San konuşmacı ola-
rak katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferda
Öztürk Kömleksiz yaptı.
San, sanat için eğitimin ise; çağı-
mızın bilimsel ve teknolojik bir çağ
olduğunu kabul ederek bu gerçekten
yola çıkarak sanat eğitimini de
ussal(bilişsel) temellere oturttuğunu

söyledi. Yaratıcı, yapıcı, üretken sü-
reçler kadar, sanatın öğretilebilir ol-
duğuna değinerek sanatla ilgili uğ-
raşlarda çocuğunda ve ergenin de
yaptığını ve yapılanı sözelleştirerek
söze dökerek kavramlaştırmasını,
üzerinde düşünerek yargılamasını,
eleştiri ve değerlendirmelerini ussal
temellere dayandırmasından ve sa-
natlar eğitimini çocukluk dönminde
başlaması gerektiğini özellikle vur-
guladı.
Konferansın sonunda, Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Oğuz Serin tarafından,
Prof. Dr. İnci San’a teşekkür belgesi
takdim edildi.

“Yaşadığım
yer: Le�e”
LefkeAvrupa Üniversitesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü tarafından “Yaşadı-
ğım yer: Lefke” konulu panel
ve fotoğraf (Maketlerle Enste-
lasyon-Ses ve Gölge Oyunu)
sergisi düzenlendi.
Etkinlik LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu girişinde

“Gençlerin Gözüyle Lefke”
konulu fotoğraf sergisinin açı-
lışı ile başladı. Folklor gösteri-
leri eşliğinde fotoğraf sergisini
gezen misafirlere Kıbrıs’a
özgü yiyecek ikramı da ya-
pıldı.
Etkinliğin ikinci bölümü,

Lefke’nin tarihi ve kültürel
dokusuna bir yolculukla, LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim

Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda maketlerle enstelas-
yon- ses ve gölge oyunu sergi-
sinin gezilmesiyle devam etti.
Lefke’yi anlatan binaların,
mekanların, tarihi kalıntıların
maketleri, maketi hazırlayan
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü öğrencilerin eşliğinde
fenerler ile gezildi.
Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan LAÜ Okul Öncesi
Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk
Kömleksiz, etkinliğin amacı-
nın öğrencilerin yaratıcılığının
geliştirilmesi yanında Lefke
ile ilgili farkındalık yaratmak
ve Lefke’nin tanıtılmasına
katkı sağlamak olduğunu

belirtti.
Açılış konuşmasının ardın-
dan “Yaşadığım yer: Lefke”
konulu panele geçildi. Panele,
LAÜ Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Akın Cellatoğlu, LAÜ
Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.
Salih Gökeren, Lefke Turizm
Derneği Asbaşkanı Hasan
Karlıtaş ve LAÜMimarlık Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Dr.
Vedat Çağanağa konuşmacı
olarak katıldı.
Panelistler, Lefke’nin tarihi

ve kültürel yapısı hakkında
bilgiler vererek, Lefke ile il-
gili anılarını ve tecrübelerini
paylaştılar. Panelde ayrıca
eski Lefke fotoğrafları slayt
halinde izletildi.

İletişim Bilimleri Fakül-
tesi öğrencileri tarafından
“Öğrencilerimizin Gözün-
den Üniversitemiz ve Öğre-
tim Üyelerimiz” konulu
fotoğraf sergisi açıldı.
LAÜ İletişim Bilimleri Fa-
kültesi girişinde yapılan fo-
toğraf sergisinin açılışını
İletişim Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Faruk Kal-
kan yaptı. İletişim Bilimleri
Fakültesi öğrencileri, “Fo-
toğrafçılık ve Reklam Fotoğ-
rafçılığı” dersi kapsamında
kişisel akademik eğitimle-
rine katkıda bulunmak, moti-
vasyonlarını arttırmak ama-
cıyla düzenlenen sergide
üniversitenin fiziki yapısı ile
öğretim üyelerinin portre ça-
lışmalarının fotoğrafları ser-
gilendi.
Sergi açılışının ardından,
ziyaretçiler fotoğraf sergi-
sinde LAÜ’de çekilen ser-
best fotoğraf çalışmalarını
inceleyerek, fotoğraflar hak-
kında önerilerin yazıldığı
deftere duygu ve düşüncele-
rini yazdı.

“Öğrencilerimizin Gözünden Üniversitemiz ve Öğretim Üyelerimiz”
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“50. Kütüphaneler Haftası” dolayısıyla Hazar Ergüçlü k
LAÜ “Medcezir” dizisinin
başarılı oyuncusu Hazar
Ergüçlü’yü konuk etti.
“50. Kütüphaneler Haftası”
dolayısıyla LAÜ Ertuğrul
Apakan Kütüphanesi ile
LAÜ Kütüphane Kulübü ta-
rafından gerçekleştirilen et-
kinlikler çerçevesinde
LAÜ’ye konuk olan Hazal
Ergüçlü LAÜ Rauf Raif
Denktaş Koneferans Sa-
lonu’nda öğrenciler ile bira-
raya geldi.

LAÜ öğrencilerinin yoğun
ilgi gösterdiği söyleşide Er-
güçlü öğrencilerden gelen
soruları içtenlikle yanıtladı.
Projeleri değerlendirirken
karar süreciniz nasıl olur so-
rusuna Ergüçlü risk almayı
sevmediğini, uzun süre düşü-
nerek kararlar verdiğini, ha-
yatını planlı ve programlı
yaşamaktan keyif aldığını
söyledi.
Rol arkadaşları ile birlikte
ailesinden daha fazla zaman

geçirdiğini belirten Ergüçlü
sette yoğun çalıştıklarını,
bunun yanında eğlenceli
vakit geçirdiklerini de ifade
etti. Boş zamanlarını Kıb-
rıs’a gelerek değerlendirdi-
ğini söyleyen Ergüçlü
LAÜ’lü yönetici ve öğrenci-
lerle yapmış olduğu keyifli
sohbetten son derece mem-
nuniyet duyduğunu dile ge-
tirdi. Sohbetin ardından
Ergüçlü, öğrencilerin yoğun
ilgisiyle uğurlandı.

Yetenekli Oyuncu Ecem Çalık Ağırlandı
LAÜ Öğrenci Dekan-
lığı tarafından Türki-
ye’nin genç yeteneklerin-
den biri olan oyuncu
Ecem Çalık ile söyleşi
düzenlendi.

İlk başrol deneyimi ve
ilk filmi olan “Mevsim
Çiçek Açtı” ile 2013 yı-
lında Belçika’da ‘En İyi
Kadın Oyuncu’ ödülüne
layık görülen Ecem Çalık,
katılmış olduğu söyleşide
Lefke Avrupa Üniversite-
si’nin öğrencisi olmaktan
duyduğu mutluluğu ve yeni-
den burada olmanın heyeca-
nını yaşadığını dile getirdi.
Oyunculuk eğitimine Müj-
dat Gezen Sanat Merke-
zi’nde başlayan Çalık,
katılımcılarla kariyerinde
ilerleyebilmek için neler
yaptığını, deneyimlerini ve
şu anda Ceylan karakterini
canlandırdığı “Aramızda
Kalsın” adlı dizisindeki ro-
lüyle ilgili detayları paylaştı.
İletişim Bilimleri Fakülte-

si’nde Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü eğitimi
almak için buraya geldiğini
anlatan Çalık, oyuncu olma
hayalini gerçekleştirmek
adına attığı adımlarda gös-
terdiği kararlılığı, disiplinli
çalışarak ilerlediğini ve eği-
timine daha sonra devam
etmek istese de önceliği
oyunculuğa verdiğini söy-
ledi.
Söyleşide kendisine eşlik
eden LAÜ mezunlarından
Umur Çolak ile, üniversite

zamanlarından bahseden
Çalık; “LAÜ’nün ve
Lefke’nin her bir köşesinde
geçirdiğim anılarım var. Ben
de sizler gibi ‘hadi makarna
pişirip yiyelim’ diyerek ge-
cenin bir vakti yurdun ortak
mutfağına koşardım, o za-
manlarımı ve adanın güzelli-
ğini çok özlüyorum. Sizlerin
de mezun olduktan sonra
okulunuzu, yaşadığınız çev-
reyi gerçekten özleyeceği-
nizi içtenlikle söyleyebili-
rim” dedi.

LefkeAvrupa Üniversitesi
(LAÜ) 2014-2015Akademik
Yılı’na yeni kayıt yaptıran öğren-
cilerin oryantasyon programı,
Ercan Havalimanı ve Girne Lima-
nı’ndan karşılanıp yurtlarına yer-
leştirilmesi ile başladı.
Öğrencilerin yeni eğitim hayat-

larına iyi bir motivasyonla başla-
malarını sağlamak ve yeni

arkadaşlarıyla kaynaştırmak ama-
cıyla birçok aktivitenin yer aldığı
“LAÜ Oryantasyon Etkinlik-
leri”nde geziler düzenlendi.
Program kapsamında Lefke
Bölgesi’ndeki, Soli Harabeleri,
Vuni Sarayı, Cengiz Topel Anıtı
ile Lefkoşa’daki, Büyük Han, Se-
limiye Cami ve Bandabulya, Ma-
ğusa Surlariçi, Namık Kemal

Yeni öğrenciler tarihi yerle
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“Ermeni Sorunu” irdelendi
Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Hukuk Fakültesi ve
Hukuk Kulübü işbirliğiyle
“Ermeni Sorununun Tarihsel,
Siyasal, Sosyolojik ve Uluslar-
arası HukukAçısından De-
ğerlendirilmesi” konulu
konferans düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş
Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen konferansa Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel
Özel, Türk Tarih Kurumu eski
Başkanı ve Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Milletvekili Prof.
Dr. Yusuf Halaçoğlu, Araştır-
macı-Yazar Mehmet Perinçek,
Emekli Büyükelçi Pulat Tacar,
İstanbul Barosu Genel Sekreteri
Avukat Hüseyin Özbek, Lefke
Avrupa Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy
ve Kıbrıs Milli Koordinasyon
Komite Başkanı Yakan Cumalı-
oğlu konuşmacı olarak katıldı.

LAÜ Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Akın Cellatoğlu’nun açılış
konuşması ile başlayan konfe-
ransın oturum başkanlığını
Prof. Dr. Sibel Özel yaptı. Özel,
“son derece tartışmalı bir ko-
nuyu bugün LAÜ çatısı altında
değerlendireceğiz, teknik ve
hukuki bir kavram olan soykırı-
mın unsurlarını inceleyerek,
iddia edilen Ermeni soykırımı-
nın bu kavramın unsurlarına
uyup uymadığını tartışacağız”
dedi.

Halaçoğlu, “Osmanlı tehcir
harekatının sebebini anlamak
için o yıllardaki yazışmalara
çok iyi bakmak gerekir, Os-
manlı tebaası olan Ermeniler
düşmandan silah alarak, savaş
ortasında düşman cephesine
geçip kendi ülkesine karşı sa-
vaşmışlardır” diyerek Fransız
ordusuna katılan 40 bin Erme-
ninin Fransa için öldüğünü be-
lirtti. Dünya arşivlerinden 100
bin sayfalık belge incelemesi

çerçevesinde, nesnel verilere
dayalı olarak konuştuğunun al-
tını çizen Halaçoğlu, sevkedilen
516.843 Ermeniden yerine ulaş-
tığı resmen tespit edilen kişi sa-
yısının 470.643 yazdığı belgeyi
de göstererek, “Kasım 1922 yı-
lına ait bir raporda 3 milyon Er-
meniden 817.872’sinin
Türkiye’den göç ettiği yazıl-
maktadır, bu başlı başına soykı-
rım olmadığının ispatıdır” dedi.

Perinçek, telekonferansla
bağlandığı oturumda, Rus ar-
şivlerinde yapmış olduğu araş-
tırmalar çerçevesinde; “1915
olayı soykırım değil, mukatele-
dir, buradaki mukatele Osman-
lı’yı paylaşmak için kışkırtma
sonucu ortaya çıkarılmış çatış-
malardır ve Ankara Hükümeti
ülkesini savunma amaçlı bir
meşru müdaafa içerisine gir-
miştir” dedi. Perinçek, Batı em-
peryallerinin ve Çarlık Rusya
tarafından ortaya atılan bu
sunni kurgunun amacı Osmanlı
topraklarını parçalamaktır,
bunun için Ermenilere çete ku-
rarak silahlanması ve cephenin
gerisinde Osmanlıya saldırması
misyonlarının yüklendiğini vur-
guladı.

Pulat Tacar, Batı merkezli
"Ermeni soykırımı" iddiasını ve
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu
Perinçek’in, bu iddiayı kabul
etmemenin suç sayıldığı İsviç-
re’deki "yalan çiğneme eylemi"
nedeniyle yargılanıp cezaya
çarptırıldığı davayı anlatan
Tacar, Perinçek’in AİHM’ne
yaptığı başvuru ve mahkemenin
Perinçek’i haklı bulan kararını
detaylı olarak anlattı. Tacar,
Soykırım tanımının, bu suçun
cezalandırılması ve önlenmesi
amacıyla 1948 yılında BM’de
kabul edilen sözleşmede ortaya
çıktığına, daha önce böyle bir
hukuki kavram olmadığını söy-
ledi.Tacar, “politik bir nedenle
isyan eden topluma uygulanan
‘öldürme’ soykırım tanımına
girmez, soykırım suçunun varlı-
ğını saptamada, bu konuda her-
hangi bir toplumda oydaşma
bulunduğu savını yeterli say-
mak, uluslararası kaos yaratır”
dedi.

Özbek, “Dünya, tarihsel ol-
gunun yerine parlementolarda
yükselen parmaklarla soykırım
iddiasında bulundu, bu bilimsel
değil, tamamen siyasidir. Şu
anda yapılmak istenen soykırım

iddialarının Türk milletine
kabul ettirilmesi, içselleştiril-
mesidir. Türk milletinin kollek-
tifine, algısına yönelen
operasyonlar söz konusudur ve
bu bir postmodern hipnoz-
dur”dedi.

Poroy, soykırım, suçların en
büyüğüdür fakat uluslararası
hukukta her türlü toplu öldürme
ve katliamın bu tanıma gireme-
yeceğini, öncelikle bu suçun
özel kast ile işlenebileceğini bu
özel kastın soykırım suçunda
belli bir grubu tamamen veya
kısmen yok etme saikinden
oluştuğunu oysa o dönem yaşa-
nanlara bakıldığında böylesi bir
saikin olmadığını söyledi. Ko-
nuyu uluslararası hukuk açısın-
dan değerlendiren Poroy,
“Soykırım sayılması için, ulus-
lararası hukukta yer alan ceza
normunda, yasaklanmış olan fi-
illerin yapılması gerekmektedir.
Soykırım suçu ilk defa 1948 yı-

lında BM’de hukuken kabul
edilmiştir dolayısıyla 1948 tari-
hinden önce vuku bulan fiillerin
soykırım olarak nitelendirilmesi
söz konusu değildir” dedi.

Cumalıoğlu, Batının Türk
düşmanlığıyla yoğrulmuş bir
‘Şark Meselesi’ çerçevesine
oturtulmuş bir millet olduğu-
muza değinerek, “bulunduğu-
muz coğrafyada
etkisizleştirilmeye çalışılmakta-
dır” dedi. “Kıbrıs sorunu da
dahil tüm meseleleri bir bütün
olarak değerlendirmek zorunda-
yız” vurgusunu yapan Cumalı-
oğlu, geçmişte yaşananların
gelecekte alınacak kararların
göstergesi olduğunun altını
çizdi.

Konferans sonunda, katılım-
cılara LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen tarafın-
dan teşekkür belgesi takdim
edildi.
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“Otizmde en önemli unsur eğitim”
LAÜ’de ‘Her Yönüyle
Otizm’ paneli düzenlendi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Öğret-
menliği Bölümü tarafından
“Her Yönüyle Otizm” konulu
panel düzenlendi. LAÜ Rauf
Raif Denktaş Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilen pa-
nelde, LAÜ Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Ayşegül Ataman,
Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar,
Anadolu Üniversitesi Engelli-
ler Araştırma Enstitüsü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Elif Tekin
İftar ve UKÜ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman Eripek
“otizm” hakkında detaylı bil-
giler verdi.ilerlediğini vurgu-
ladı.
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ayşegül Ataman’ın otu-
rum başkanlığını yaptığı pa-
nelde katılımcılar, otizmin
farkındalık ayında, “Her Yö-
nüyle Otizm ve Otizm Spekt-
rum Bozukluğu” ile otizmin
toplumda bilinen farklı yön-
leri, nedenleri, nasıl oluşuyor,

gelişimi, stratejileri, klinik
modelleri, terapi yolları,
dünya ve Türkiye’deki otistik
çocukların eğitimi gibi birçok
konuda genel olarak bilgiler
aktardı.
“Onun adı otizm tek ça-
resi eğitim”
Otizm’in farkındalık

ayında, KKTC’de bu denli
kapsamlı bir çalışmanın LAÜ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Öğret-
menliği Bölümü tarafından ilk

öncü çalışma olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Ayşegül Ataman,
“Onun adı otizm tek çaresi
eğitim” ifadesini kullandı.
“Otizm kalıtsal değildir”
Panelde, otizmin nedenleri,
nasıl ortaya çıktığını ve geli-
şimi hakkında bilgi veren
Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar,
otizmin nürolojik bir sorun
olmanın yanında genetik ve
kalıtsal temelli bazı nedenleri-
nin de olduğunu söyledi.
“Ancak, her genetik şeyin ka-

lıtsal olduğunu vurgulamamız
mümkün değildir” diyen İftar,
otizmin esas olarak kalıtsal
olmayan genetik sorunların
rol oynadığına ilişkin araştır-
malarda bulguların çok çıktı-
ğını ve bunun nedeninin
anne-babadan kaynaklanma-
dığını, çocuğun kendi genle-
rindeki mutasyonun neden
olduğunu söyledi.
“Günümüzde tek isim al-
tında toplandı”
Panelde, klinik modeller,

stratejiler ve terapi yolları
üzerinde duran, Prof. Dr. Elif
Tekin İftar, otizmin günü-
müzde artık “spektrum” bo-
zukluğu olarak ele alındığını,
daha önceki tanımlardan yak-
laşık beş tane türü olduğunu
günümüzde ise, bunun tek
bir isim altında toplandığını
söyledi.
“Erken tanı, erken eğitim
çok önemli”
Panelde son olarak konuşan
Prof. Dr. Süleyman Eripek, bu
tür durumlarda en önemli
şeyin erken tanı ve erken eği-
tim olduğunu söyledi. Türki-
ye’deki otistik çocukların
eğitimi üzerinde duran Eri-
pek, Bireyselleştirilmiş Eği-
tim Programları (BEP) Genel
Eğitim Okullarında bu eğitim
programlarının geliştirilmesi
gerektiğini ve özel eğitim sı-
nıflarında 4 öğrencinin eğitim
alması gerektiğini söyledi.
Panel sonunda panelistlere,
LAÜ Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Akın Cellatoğlu tarafın-
dan teşekkür belgesi takdim
edildi.

Talasemi hastaları için
kan bağışı yapıldı

LefkeAvrupa Üniversi-
tesi (LAÜ) Sağlık Bilim-
leri Fakültesi, Öğrenci
Dekanlığı ve KKTC Tha-
lassaemia Derneği işbirliği
ile kan bağışı kampanyası
düzenlendi.
8 Mayıs Dünya Talasemi
Günü etkinlikleri çerçeve-
sinde KKTC’deki Tala-
semi hastalarının kan
ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla düzenlenen kan ba-
ğışı kampanyası LAÜ
Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi’nde 10:00-15:00 saat-
leri arasında yapıldı.
Çok sayıda öğrencinin
katıldığı ve kan bağışladığı
etkinlikte, KKTC Kan
Bankası Biyoloğu Ziya
Salman, bu yıl içerisinde
LAÜ’ye ikinci kez geldik-
lerini ve LAÜ’de düzenli
aralıklarla yapılan kan ba-
ğışı kampanyalarından do-
layı oldukça mutlu olduklarını
ifade etti. Kan bankasından,
günlük olarak minimum 50
ünite kan kullanıldığını, hergün
kullanılan miktarda kan ünite-
sini geri depolamak zorunda ol-
duklarını belirten Salman, hasta
sayılarının, acil vakaların, kaza-
ların artmasından dolayı kan ih-
tiyacının da arttığını vurguladı.
Sosyal Hizmet Bölümü Öğre-

tim Görevlisi Ayşe Özada ise,
düzenlemiş oldukları etkinliğe
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdi-
ğini belirterek bu tip etkinlikleri
sürekli yaptıklarını söyledi.
“Dünya Talasemi Günü” dolayı-
sıyla talasemi hastalarına verile-
bilecek en güzel hediyenin
böyle bir organizasyon oldu-
ğunu, kanın acil değil sürekli ih-
tiyaç olduğunu vurguladı.

‘Madde Bağımlılığı’

LAÜ Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi tarafından “Gençlerde
Madde Bağımlılığı” konulu
konferans düzenlendi. LAÜ
Sinema Salonu’nda gerçekle-
şen konferansta LAÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmetler Bölümü Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Ayşe Beril
Tufan, öğrencilere madde ba-
ğımlılığı ve alışkanlığı konu-
sunda bilgi verdi.
Madde bağımlılığının ne-
denleri ve insanların neden
bu tür alışkanlıklar edindiğine
değinen Tufan, çocukların bu
alışkanlıkları edinmesinin en
önemli etkenlerinden birinin
ailenin rolü olduğunu söyledi.
“Anne-baba genç ilişkisinde
her zaman anne-babanın is-
tekleri ile gençlerin istekleri
arasında ters düşen durumlar
elbette olacaktır” diyen
Tufan, “çatışma yaşamın bir
parçasıdır ve her zaman kötü

olduğunu söylemek doğru de-
ğildir, önemli olan çatışmala-
rın nasıl çözüme kavuşturul-
duğudur” dedi.
Araştırmalara göre, madde
kullanımında anahtar olabile-
cek risk dönemlerinin, çocuk-
ların yaşamlarındaki büyük
geçişlerde oluştuğunu belir-
ten Tufan, bu geçişlerde ço-
cuğun problem davranışları
için, savunmasız olduğu bir
dönemde ortaya çıkabilece-
ğini, fiziki gelişmesindeki
önemli değişmeler, sosyal
olaylar gibi bir takım sorun-
lardan kaynaklanabileceğini
söyledi.

“Sağlıklı Yaşam
Yürüyüşü”

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
tarafından geleneksel olarak
Nisan ayında gerçekleştirilen
‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’nün
üçüncüsü yoğun bir katılımla
yapıldı.
Spor ve sağlıklı yaşama dikkat
çekmek amacıyla gerçekleştirilen
yürüyüşe bölgedeki sivil toplum
örğütleri de katkı koydu.
LAÜ’den başlayarak Soli Antik
Kent’te kadar devam eden yürü-
yüşe akademisyenler, sivil toplum
örgütleri, bölge halkı ve öğrenci-
ler katıldı.
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SOS’e Anlamlı Bağış

İletişim Bilimleri Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğ-
rencisi Feyyaz Çiftçi, “Kar Amacı
Gütmeyen Organizasyonlarda Halkla
İlişkiler” adlı ders kapsamında SOS
Çocuk Köyü’ndeki çocuklar için
oyuncak bağışı kampanyası düzenledi.
Oyuncak bağışı için kampüs içeri-
sindeki çeşitli noktalara kurulan stand-

lara gelen öğrenciler, yeni yılda ço-
cuklara armağan etmek istedikleri
oyuncakları getirdi. “Her Yumurcak
İçin Bir Oyuncak” sloganıyla gerçek-
leştirilen projede toplanan çeşitli
oyuncaklar, SOS Çocuk Köyü’ne gö-
türülerek, yeni yıl akşamı çocuklara
dağıtılmak üzere ilgili kişilere teslim
edildi.

“Van Üşüyor LAÜ Seni Düşünüyor”“Van Üşüyor LAÜ Seni Düşünüyor”
LAÜ öğrencileri, depremzeler için
topladıkları yardımları Van’a ulaş-
tırdılar.
İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri
projeleri kapsamında üniversite bünye-
sindeVan depremzedeler yararına baş-
lattıkları “Van Üşüyor LAÜ Seni
Düşünüyor” yardım kampanyası son-
rası toplam 136 koli yiyecek-giyecek
ile düzenledikleri kermeste toplanan
yardımları Van’a ulaştırdılar.
Öğrenciler, toplanan yardımları ihti-
yaç sahipleri için, Van’da satın aldıkları
17 kalemden oluşan toplam 220 koli
temel gıda ve 136 koli giysi malzeme-
sini büyük bir titizlikle farklı köyler-
deki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Özellikle LAÜ yönetimi ve öğrenci-
lerinin büyük katkı koyduğu kampanya
sonrasında toplanan yardımlar, Öğre-
timGörevlisi Dr. Enis Faslı ve öğrenci

grubu tarafından bölgedeki yardıma
muhtaç vatandaşlara eşit şekilde dağı-
tıldı.
Bölgeye yardım amacıyla giden eği-
timciler ile öğrenciler, VanValisiAydın
Nezih Doğan, VanValiYardımcısı Ra-
mazan Kurtyemez, Van Büyükşehir
Belediye BaşkanYardımcısı Selim
Bozyiğit, Van Büyükşehir Belediyesi
Sosyal HizmetMüdürüMurat Eryıl-
maz ve birçok sivil toplum örgütü tem-
silcisi ile bölgedeki farklı birim yöneti-
cisiyle görüştü. Bölgedeki yöneticilerle
bir araya gelen LAÜ’lü ekip, yardımla-
rının genel amacı ve nasıl başlattıkla-
rıyla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.
VanValisiAydın Nezih Doğan’ın da-
veti üzerine valilikteki makamında bir
araya gelen eğitimciler ile öğrenciler,
kampanyanın boyutu, amacı ve nasıl
yapıldığı hakkında bilgi verdi.

LAÜ öğrencileri örnek davra-
nış sergileyerek Lapta Huzurevi
sakinlerine bir ziyaret gerçekleş-
tirdi.
LAÜ Toplum Gönüllüleri Ku-
lübü tarafından düzenlenen ziya-
rete çok sayıda öğrenci katıldı.
Kulüp Başkanı Yunus Emre Kah-
raman, geçen yıl aynı ziyaretin
Hukuk Kulübü işbirliğinde ger-
çekleştiğini ve bu ziyaretleri öğ-
renci kulüpleri olarak geleneksel
hale getirmek istediklerini belirtti.
Bu tür sosyal sorumluluk etkinlik-
leri ile toplum bilincine dikkat
çekme amacında olduklarını belir-
ten Kahraman ayrıca öğrencileri
toplum yararına oluşturulan faali-
yetlere teşvik etmek istediklerini
de söyledi.
Yaklaşık iki saat süren ziyarette,
öğrenciler huzurevinde kalan yaş-
lılara karanfil verdi. LAÜ’lü öğ-
rencilerin ziyaretlerinden oldukça
memnun olan huzurevi sakinleri,
“öğrenciler bize geldikleri zaman
çok seviniyoruz, yalnız olmadığı-
mızı hissediyoruz. Her zaman
gelin ve bizleri hatırlayın” diyerek
memnuniyetlerini dile getirdi.

YaşlılarıYaşlıları
sevindirdilersevindirdiler

LAÜ KAYKulübü, tüm canlıların
yaşam hakkının saygınlığına inanıldığı
için üniversite öğrencilerinin katılımıyla
faaliyetlerine başladı. LAÜ KAY kulübü
üyelerinin çabaları ile okul içerisinde bu-
lunan kafetaryalardan alınan gıda yardım-
ları sayesinde, her gün belli saatlerde
kampüs içerisindeki hayvanlar besleniyor
ve duyarlı öğrenci, akademisyen ve çalı-
şanlar tarafından kampüs içinde tedavi
edilmesi gereken hayvanların sağlık ihti-
yaçları gideriliyor.

LAÜ KAYKulübü, insanlarla aynı
yerde bulunan evcil hayvanların huzurlu
bir ortamda yaşamaları için Kısırlaştır-
Aşılat-Yaşat hedefiyle, “KAY Projesi” adı
altında gönüllü öğrencilerden oluşan bir
grup olarak kuruldu. Kampüs içerisinde
terk edilmiş, sahipsiz olan kedi ve köpek-
lerin yaşam standartlarını yükseltmek,
sağlık ihtiyaçlarının giderilmesini sağla-
mak amacıyla hayata geçirilen KAY Pro-
jesi’nin faaliyetleri LAÜ’lü öğrenciler
tarafından sürdürülüyor.

LAÜ öğrencileri canlıların yaşam hakkına sahip çıkıyor “LAÜ Fidan Dikiyor”
Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğren-
cileri ile Çevre ve Doğal Kaynaklar Ba-
kanlığı’na bağlı Orman Dairesi
Güzelyurt Bölge Şefliği işbirliğiyle
“LAÜ Fidan Dikiyor” sosyal sorumlu-
luk projesi kapsamında Kalkanlı Orma-
nı’na 200 fidan dikildi.
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Meltem Uçar ve Öğretim Gö-
revlisi Hanife Serin eşliğinde LAÜ Bes-
lenme ve Diyetetik Kulübü öğrencileri
başta olmak üzere, Sosyal Hizmet Bö-
lümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ve
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bö-
lümü öğrencilerinden oluşan 105 kişilik
bir grup ile Orman Dairesi Güzelyurt
Bölge Şefliği’nden bir ekip, Kalkanlı
Ormanı’na çam, akasya ve servi olmak
üzere 200 adet fidan dikti.

LAÜ çalışanları ve öğrencileri 5 Ha-
ziran Dünya Çevre Günü kapsamında
ülke genelinde başlatılan “Let’s Do It”
(Haydi Temizleyelim) kampanyası
kapsamında kampüs yolu ve Cengiz
TopelAnıtı’nın bulunduğu sahil bölge-
sindeki çöpleri büyük bir özveriyle top-
layıp temizledi.
LAÜ çalışanları ile farklı bölümler-
deki öğrenci ve akademisyenlerin des-
tek verdiği temizlik çalışması büyük
ilgi gördü. Çalışanlar kampüs kapısın-
dan başlayarak Gemikonağı’na kadar
yol boyunca gerek çöpleri gerekse ku-
rumuş otları temizlerken, öğretmenleri
eşliğinde temizlik kampanyasına katı-
lan öğrenciler ise, Cengiz TopelAnı-
tı’nın bulunduğu sahil alanındaki
çöpleri temizledi.

“Let’s Do It”“Let’s Do It”
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LAÜGastronomiöğrencileri başarıdanbaşarıyakoşuyor
LAÜ, Michelin Yıldızlı Mut-
fak Şefleriyle “İstanbul Ulus-
lararası Mutfak Günleri”nde
Yarıştı.
Gastronomi Bölümü, Türkiye

Aşçılar ve Şefler Federasyonu
(TAŞFED) ve World Association
of Chefs Societies (WACS) işbir-
liği ile bu yıl TÜYAP Fuarı’nda
12.si düzenlenen “İstanbul Ulus-
lararası Mutfak Günleri” yarışma-
sına katıldı.
25 ülkeden 400’ü yabancı olmak
üzere toplam 2000 yarışmacı şef
aşçının katıldığı, 52 ayrı katego-
ride performans gösterilen yarış-
mada 25’i yabancı toplam 100
jüri üyesi hazır bulundu.
LAÜ Gastronomi Bölümü Kı-
demli Öğretim Görevlisi Zihni
Türksel’in ekip başkanlığında 6
yarışmacı ve 1 stewart (yardımcı)
ile katılım gösterilen yemek yarış-

masında LAÜ, uluslararası ödül
sahibi, Michelin Yıldızlı mutfak
şefleri ile aynı kategoride, toplam
4 farklı dalda yarıştı.
Bonfile kategorisinde Burak
Deniz, kuzu eti kategorisinde Sü-
leyman Özdemir, balık kategori-
sinde Adil Bahadır Kaya 30’ar
dakikada bir jüriye bir de seyir-
ciye sunmak üzere 2 sunum ta-
bağı hazırladı. Hazırlanacak
yemeklerin bilinen veya popüler
yemekler olmaması ve tamamen
yarışmacının yaratıcılığında yeni
sunumların olması gerektiği yarış-
mada LAÜ öğrencileri bonfile,
kuzu eti ve balık sunumlarında
Merit Ödülü aldı.
Yarışmanın 2. günü ise farklı bir
dal olan “Sepet” kategorisinde,
yine uluslararası şeflerle yarışan
LAÜ Gastronomi öğrencileri,
aynı gün jüri tarafından belirlenen

ve her yarışmacı için farklı mal-
zemelerin bulunduğu süpriz
ürünlerle hazırlanan kategoride
yarıştı. 20 dakikada menüyü be-
lirlenmek ve 70 dakikada me-
nüyü jüriye sunmak zorunda
olan öğrenciler Sepet kategori-
sinde de Merit Ödülü’nün sahibi
oldu. Süpriz malzemelerle hazır-
lanan Sepet kategorisinde İlkay
Mert Civanoğlu, Mehmet Sarıçi-
çek, Hatice Abukan performans
gösterirken, Özkan Ertuğrul ste-
wart (yardımcı) olarak katkı
sundu.
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Zihni Türksel, “Biz LAÜ Gas-
tronomi Bölümü olarak, bu
yemek festivalinde uluslararası
ödüller kazanmış, Michelin Yıl-
dız’lı mutfak şefleriyle yarıştık.
Katıldığımız her kategoride Merit
Ödülü aldık. Eğer yılların tecrü-

beli şefleri değil de, gastronomi
öğrencileriyle aynı kategoride ya-
rışsaydık çok daha yüksek derece-
ler alırdık, fakat öğrencilerimizin
göstermiş olduğu performanstan,
hazırladıkları sunumlardan ve alı-

nan sonuçtan oldukça memnunuz.
Otellerin ve restoranların tanıtıl-
dığı yarışmada biz üniversitemizi
ve KKTC’yi temsil ederek öğren-
cilerimize profesyonel bir uygu-
lama imkanı sunduk” dedi.

Gastronomi öğrencisine
“iki ödül”

LAÜ öğrencisi Bolu’da
farklı dallarda düzenlenen
yemek yarışmasında iki ödül
birden aldı.
LAÜ, Turizm ve Otel İşletme-
ciliği Yüksekokulu Gastronomi
Bölümü öğrencisi Nadir Ka-
laycı, Türkiye’nin Bolu ilinde
Türkiye Aşçılar Federasyonu
ve Bolu MengeneAşçılar Der-
neği tarafından düzenlenen “30.
MengenAşçılar Festivali”nde
Üniversitelerarası Yemek Yarış-
ması Kategorisi’nde iki dalda
ödül aldı.
LAÜ ödüllerine bir yenisini
daha ekledi
Türkiye ile farklı ülkelerden
de toplam 60 katılımcının katıl-
dığı Üniversitelerarası Katego-
risi’nde LAÜ adına yarışmaya
katılan Gastronomi Bölümü 2.
sınıf öğrencisi Nadir Kalaycı,
yarışmada “et” kategorisi sunu-
muyla gümüş madalya alırken,
“balık” kategorisi sunumunda
ise, bronz madalya almayı ba-
şardı.
İki ödül birden alan Kalaycı,

böyle bir yarışmada hem üni-
versitesini en iyi şekilde temsil
ettiği için hem de iki ödül bir-
den aldığı için çok mutlu oldu-
ğunu söyledi. Kalaycı, bu
mesleğin bilgi ve uygulamaya
dayalı olduğunu belirterek, ya-
rışmada farklı tabak sunumla-
rın, lezzetlerin yapıldığını ve
mesleki açıdan kendisini geliş-
tirmek için bu tür yarışmaların
önemli olduğunu söyledi. Ka-
laycı, daha mesleğinin başında
olduğunu ve bundan sonraki he-
definin başarılı olup mesleğini
iyi bir şekilde sürdürmek oldu-
ğunu belirtti.
“LAÜ’ye özel ilgi vardı”
Amacının özellikle üniversite-
sini Türkiye’de en iyi şekilde
temsil etmek olduğunu anlatan
Kalaycı, orada LAÜ’ye çok
farklı bir ilgi ve alakanın göste-
rildiğini söyleyerek özellikle
uygulama derslerinde dünya
mutfağından yapmış olduğu
sunum ve yemek pratiklerinin
yarışmada başarıya ulaşmasında
katkı sağladığını ifade etti.

LAÜTurizm ve Otel İşletmeci-
liği Yüksekokulu ile Turizm Ku-
lübü tarafından, “Turizmin KKTC
İçin Önemi ve 2014Yılı Beklenti-
leri” konulu panel düzenlendi.
LAÜ Sinema Salonu’nda gerçek-
leştirilen panele, Kıbrıs Türk Otel-
ciler Birliği (KITOB) Başkanı

HüseyinAktığ, Kıbrıs Türk Seya-
hatAcenteleri Birliği (KITSAB)
Başkanı Orhan Tolun, LAÜGas-
tronomi Bölüm BaşkanıYrd. Doç.
Dr.AytaçYıldırım ile Turizm İş-
letmeciliği Bölüm BaşkanıYrd.
Doç. Dr. İbrahim Çetin konuşmacı
olarak katıldı.

LAÜTurizm İşletmeciliği Bö-
lümü Öğretim Görevlisi Nazmi
Buldanlıoğlu’nun moderatörlü-
ğünde yapılan panelde katılımcı-
lar, turizmin KKTC için önemi
ve 2014 yılı beklentileri konu-
sunda görüşlerini ve beklentilerini
anlattı.

LAÜ’de “Turizmin KKTC için önemi” konuşuldu

LAÜ, LİTVANYA’DAN “MARIANNA
MULLER” ÖDÜLÜ İLE DÖNDÜ

Türkiye ve KKTC’nin üye ol-
duğu, dünyada 39 farklı ül-
kede faaliyet gösteren ve
yaklaşık 150 kayıtlı üyesi bulu-
nan Uluslararası EURHODIP
Turizm Örgütü’nün bu yılki
Yönetim Kurulu Konferansı ve
yeni dönem seçimleri 2014
Temmuz ayında , Litvanya’nın
Vilnus kentinde yapıldı.
Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Turizm ve Otelcilik
Yüksek Okulu, Turizm İşlet-
meciliği Bölümü Öğretim Gö-
revlisi Nafiya Güden,
Uluslararası EURHODIP Tu-
rizm Örgütü’nün yeni dönem
seçimlerinde 3 yıldır sürdür-
düğü genel sekreterlik görevine
yeniden seçildi.
LAÜ EURHODIP’e üye olan
eğitim kurumlarının öğrencileri
arasında yapılan “MARIANNA
MULLER” Proje Yarışma-

sı’ndan ödülle döndü.
Turizm İşletmeciliği Bölümü
üçüncü sınıf öğrencisi Nijeryalı
Tolulope Busola Awabajo, Ka-
zakistan ve Hırvatistan temsil-
cilerinin de bulunduğu ekiple

hazırladığı “Yüksek Teknoloji
Kullanılarak Bir Restoranda
Uluslararası Menü Planlaması’’
başlıklı proje ile 2014 “MARI-
ANNA MULLER” ödülünü
almaya hak kazandı.
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Mimar adaylarının başarısı sergilendi

Mimarlık Fakültesi öğrenci-
leri, bu yıl DoğuAkdeniz
Üniversitesi’nde Kıbrıslı Türk
Mimar Ahmet Vural Behaeddin
anısına düzenlenen yarışmada
15 ödülün 6’sını alarak, en çok
ödül alan fakülte oldu.
Öğrencilerin, ders kapsamında
yaptıkları birbirinden farklı pro-
jeler ile yarışmada ödül alan
diğer projeler için 21 Ekim
2014 tarihinde LAÜ İletişim
Fakültesi Fuayesi’nde sergi
açıldı. Düzenlenen serginin açı-
lışını LAÜ Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Akın Cellatoğlu ile
Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mesut B. Özdeniz
yaptı.
Özdeniz: Öğrencilerimizin
başarısını merakla izliyoruz
“Bugün burada LAÜMimar-
lık Fakültesi öğrencilerinin ba-
şarısını gösteren bir serginin
açılışını izliyorsunuz” diyen Öz-
deniz, Ahmet Vural Behaed-
din’in Kıbrıs’ın modernist
mimarlarından biri olduğunu ve

1927 – 1993 yılları arasında ya-
şayan Behaeddin’in birçok eser
bıraktığını söyledi. Öğrencileri-
mizi yetiştiren tüm öğretim ele-
manlarına ve öğrencilere teşek-
kür eden Özdeniz gelecek yıl-
larda da bu başarıyı sürdürme-
leri temennisinde bulundu.
Cellatoğlu: Öğrencilerimizi
başarılarından dolayı kutlu-
yorum
“Mimarlık öğrencilerimizin
büyük başarı ve emek harcaya-
rak birçok üniversite arasından
“en çok” ödülü almalarından
dolayı kendilerini kutluyorum”
diyen Cellatoğlu, öğrencileri-
mizi mesleklerinde ileriye taşı-
yacak böylesi yarışmalara başta
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen olamak üzere
LAÜ yönetimi olarak herzaman
katkı ve desteklerinin devam
edeceğini belirtti. Cellatoğlu
son olarak, öğrencilerin bu ba-
şarıları kazanmalarında kendile-
rine destek veren akademisyen-
leri de kutladı.

“En çok ödülün sahibi oldular”

Kıbrıslı Türk Mimar
Ahmet Behaeddin Vural
anısına KKTC üniversitele-
rinin Mimarlık Fakültele-
ri’nde eğitim gören
öğrencilerin arasında
DAÜ’de düzenlenen yarış-
mada, Lefke Avrupa Üni-
versitesi Mimarlık
Fakültesi öğrencileri 15
ödülün 6’sını alarak, en
çok ödül alan fakülte oldu.
Geçen yıl aynı yarışmada

sağladıkları başarıyı bu yıl
da devam ettiren LAÜ’lü öğ-
renciler oldukça mutlu anlar
yaşadı. Mimarlık 1. yıl da-
lında Canan Yavuz hem bi-
rincilik hem de mansiyon
ödülünü kazanırken, Mimar-
lık 2. yıl dalında Gökhan
Manisa birincilik ödülünü
kazandı. Mimarlık 3. yılda
birincilik ödülüne yine LAÜ
Mimarlık öğrencisi Hazal
Adacan layık görüldü. İç Mi-

marlık kategorisinde Kıvıl-
cım Ünal İç Mimarlık 3.
yılda birincilik ödülünü alır-
ken, aynı dalda Güney Bal-
baloğlu’na mansiyon verildi.
LAÜ Mimarlık Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Mesut B.
Özdeniz, öğrencilerin başarı-
sını ve onları yetiştiren öğre-
tim görevlilerini candan
kutlayarak sağlanan bu başa-
rıdan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

LAÜ Mimar adaylarından büyük başarı...

Mimarlık Fakültesi İç Mimar-
lık Bölümü ve İMARGE Kulü-
bü’nün “Çarşamba Seminerleri”
adı altında düzenledikleri semi-
nerlerin ilki duvar resimleri ve
serbest el perspektifi konusu ile
başladı.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen seminerde
duvar resimleri ve serbest el
perspektifi konusu İç Mimarlık
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Mustafa Demirkan tarafından an-
latıldı.
İlk resimlerin nasıl oluştuğunu
anlatan Demirkan, Roma, Mısır,
Yunan ve Anadolu’da yer alan
ilk resimleri göstererek bu resim-
ler hakkında katılımcılara bilgi
verdi. Duvar ve mağara resimle-
rinin geçmiş hayatlarla ilgili bilgi
verdiğini ifade eden Demirkan,
Çatalhöyük’te leopar kıyafetli bir
avcı resminin o dönemde
Konya’da leoparın var olduğunu
kanıtladığını dile getirdi.
Duvar resimlerinin zaman içe-
risinde geliştiğini, resimlerde de-
rinlik algısı oluşturulduğunu
aktaran Demirkan, bu resimlerin
iç mekan resmi olarak kullanıl-
maya başlandığını söyleyerek
Roma, Yunan ve Mısır resimleri-
nin Osmanlı Dönemi’nde yerini
hat sanatına bıraktığını aktardı.
İMARGE Kulübü yönetim ku-
rulu başkanı Mert Albayrak bu
seminerlerin her hafta çarşamba
günü farklı konuk ve konularla
devam edeceğini bildirdi.

İletişim Bilimleri Fakültesi ta-
rafından, “Miniatürk ve Maket
Sanatı” konulu konferans dü-
zenlendi. LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen konferansa, Prof. Dr.
Ahmet Sipahioğlu katıldı.
LAÜ İletişim Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk
Kalkan’ın yanı sıra bölüm baş-
kanları, akademisyenler ile öğ-
rencilerin katıldığı konferansın
öncesinde İzmir’in tarihi, kül-
türel, doğal ve sanatsal konula-
rını anlatan belgesel film
gösterildi.

Sunumunda İzmir’in geçmiş
görünümü ile bugünkü İzmir’in
genel görünümüne değinen ve
eski İzmir ile yeni İzmir ara-
sında her konuda çok farkın ol-
duğunu belirten Sipahioğlu,
eski İzmir’den hiçbir eser kal-
madığını söyledi. Sipahioğlu,
eski İzmir’e baktığınızda, ta-
rihte kalma hanların, kilisele-
rin, konakların, istasyonların ve
evlerin olduğunu söyleyerek,
“ne yazık ki bugün bunlara
rastlamak mümkün değil, bun-
dan dolayı İzmir’in turizm
şehri olmasının olanaksız oldu-
ğunu” belirtti.

Tarihteki farklı konulara de-
ğinen Sipahioğlu, kendi tarihi-
miz hakkında yeterli bilgi
sahibi olmadığımız gibi, isteni-
len seviyede de tarihe ve kültü-
rel mirasa sahip çıkılmadığını
söyledi. Sipahioğlu son olarak,
kontraksiyon açısından maket-
çiliğin çok önemli olduğunu
belirterek, bu görüntülerin tari-
himizi canlı tutmada büyük bir
rol oynadıklarını söyledi.
Konferansın ardından LAÜ
İletişim Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Faruk Kalkan,
Prof. Dr. Ahmet Sipahioğlu’na
teşekkür belgesi takdim etti.

‘Miniatürk ve Maket Sana�’

Duvar resimleri ve serbest el
perspek�fi konuları incelendi

Kasım 19Lefke Avrupa Universitesi
..

“1. Belgesel Sinema Günleri” gerçekleşti
LefkeAvrupa Üniversitesi
(LAÜ) bünyesinde yayın yapan
LAÜTV’nin düzenlediği 1. Bel-
gesel SinemaGünleri ile atölye
çalışması farklı konu ve konuk-
larla gerçekleştirildi.
2 Nisan tarihinde başlayan
LAÜBelgesel Sinema Günleri,
film gösterimlerinin ardından 4
Nisan tarihinde gerçekleşen semi-
ner ve atölye çalışması ile devam
etti. LAÜTeknoloji Merkezi Si-
nema Salonu’nda iki oturumda
yapılan etkinliklere yönetmen
Tahsin İşbilen ve yapım yönet-
meni Işın Turgut katıldı.
“Belgesel Sinemada Göç Olgu-

sunun İşlenmesi ve Belgesel Sine-
madaMetin Kullanımı” ile ilgili
Tahsin İşbilen ve Işın Tugut tara-
fından teknik ve uygulamalı ola-
rak öğrencilere seminer verildi
ve yine aynı kişiler tarafından
“Sözlü Tarihin Belgesel Sinemada
Kullanım Biçimleri” konulu
atölye çalışması etkinliği yapıldı.
Etkinlikte konuşan Işın Turgut,
belgesel sinemada sözlü tarih tek-
niğinin kullanımının çok önemli
olduğunu, ancak bu tekniğin daha
çok “bellek” olarak ele alınıp,
konuyla ilgili öncelikle bir tarihsel
çerçeveye sahip olup, ardından da
olguyu mutlaka belgeler ve bilgi-

lerle sınamak gerektiğini belirtti.
Turgut, bu işlemlerden sonra, fil-
min sürükleyici olması için, bellek
çalışmalarının bir zenginlik oldu-
ğunu da ekledi.
Belgesel sinemada sözlü tarih
çekimlerinin nasıl yapılacağını
anlatan İşbilen, her hangi bir ko-
nuda söyleşi yapılırken, genellikle
yaşlı insanlarla çalışıldığını ve
onları yormamak için molalar ve-
rerek söyleşinin yapılması gereke-
ceğini belirtti. Çekimlerle birlikte
ses ve ışığında çok iyi kullanıl-
ması gerektiğini anlatan İşbilen,
“çekimler esnasında ışığın doğru
kullanılması, görüntünün daha

net ortaya çıkmasını sağlıyor”
dedi.
Söyleşide ayrıca İşbilen tarafın-
dan, uygulamalı olarak ışık, ses,
kadraj, kamera kullanımı gibi tek-

nik konulara da değindi.
Etkinlik sonrasında LAÜTVMü-
dürüAkın Baler tarafından Tahsin
İşbilen ve Işın Tugut’a teşekkür
belgeleri takdim edildi.

“Bizi Özlemediniz mi?”
tiyatro oyunu sergilendi
LAÜ Tiyatro Kulübü öğrenci-
leri, 18 Mart Çanakkale Şehitle-
rini Anma Günü dolayısıyla,
“Bizi Özlemediniz mi?” konulu
tiyatro oyunu sergiledi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda sahnelen tiyatro oyununa
LAÜ öğretim üyeleri, öğrenciler
ile vatandaşlar büyük ilgi gös-
terdi.
Tiyatro gösterimi, saygı du-
ruşu, İstiklal Marşı’nın okun-

ması, günün anlam ve önemini
belirten konuşmanın yapılması,
müzik dinletisi ve şiirlerin okun-
masının ardından başladı. LAÜ
Tiyatro Kulübü öğrencileri tara-
fından hazırlanan tiyatro oyunu,
o dönem Çanakkale’de yaşanan
olayları, şehit, gazi ve diğer as-
kerlerin vermiş olduğu mücadele
yıllarını anlatan sahnelerle sergi-
lendi. Tiyatro oyununda beyeni
toplayan öğrenciler, izleyiciler
tarafından ayakta alkışlandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü, 18 Mart Çanakkale
Zaferi’nin 99. yıldönümü ve Şe-
hitleri Anma Günü nedeniyle,
“Çanakkale Zaferi ve Kıbrıs’ta
Çanakkale Esirleri” konulu
konferans düzenlendi.
Etkinliğin açılış konuşmasını

LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Başkanı Yrd. Doç.
Dr. İhsan Tayhani yaptı. Tayhani
konuşmasında, Çanakkale’de 99

yıl önce yaşananlar hakkında bilgi
vererek, Türkiye’nin stratejik ko-
numunun ve Boğazların öneminin
dün olduğu gibi bugün de devam
ettiğini söyledi. Konuşmanın ar-
dından dönemde Gelibolu’da ya-
şananları anlatan ‘Neden
Çanakkale?’ konulu görsel sunum
gerçekleştirildi.
Etkinlikte daha sonra, “Çanak-
kale Zaferi ve Kıbrıs’ta Çanakkale
Esirleri 1916- 1922” konulu kon-

ferans düzenlendi. Konferansta,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AB İlişkileri Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ulvi Keser sunum yaptı.
Etkinlik, LAÜ Dr. Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi öğrencilerinden
Hasan İnan, BurakAlan, Tuba
Yılmaz ve Mustafa Ağlamış tara-
fından ‘Çanakkale’ konulu şiirle-
rin okunması ve müzik dinletisi
ile devam etti.

‘1. Belgesel Sinema Günleri’ne ka�lan öğrencilere ser�fikaları verildi
LAÜ bünyesinde yayın
yapan LAÜ TV’nin dü-
zenlediği “1. Belgesel Si-
nema Günleri”ne katı-
lım gösteren öğrencilere
sertifikaları verildi.
Belgesel sinemanın
Türkiye’de ve dünyadaki
önemli temsilcileri ile bi-
raraya gelen LAÜ öğren-
cileri, yönetmen Tahsin
İşbilen ile yapım yönet-
meni Işın Turgut tarafın-
dan verilen “Belgesel
Sinemada Göç Olgusu
ve Sözlü Tarihin Belgesel
Sinemada Kullanım Bi-
çimleri” konulu seminer
ve atölye çalışmasına ka-
tılarak katılım belgesi al-
maya hak kazandılar.
Öğrencilerin akademik
ve kişisel gelişimine kat-

kıda bulunmak amacıyla
gerçekleştirilen etkinlikte
öğrenciler uygulamalı olarak
ışık, ses, kadraj, kamera kul-
lanımı gibi konularda eğitim
alarak sektörde karşılaşabi-
lecekleri teknik detaylar
hakkında kapsamlı bilgi
edindiler.
Eğitim programına katılan
öğrencilere katılım belgeleri
İletişim Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Faruk Kal-
kan, Turizm ve Otel İşletme-
ciliği Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Mehmedali
Egemen, Görsel İletişim Ta-
sarımı Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Özlem Günalp Sal-
man, LAÜ TV Müdürü Akın
Baler ve Öğretim Görevlisi
Levent Duranlı tarafından
takdim edildi.

Çanakkale Şehitleri Anıldı
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“İş ve Aday Arama Süreci” konuşuldu…
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü ve İnşaat Mühendis-
liği Kulübü’nün işbirli-
ğinde "İş ve Aday Arama
Sürecinde Karşınıza Çıka-
cak Mayınlar" konulu se-
miner düzenlendi.

Smart Solutions İnsan
Kaynakları Yönetim Danış-
manlığı kurucu ortağı Cem
Kafadar’ın konuşmacı olarak

katıldığı seminere çok sayıda
öğretim elemanı ve öğrenci
katıldı. Cem Kafadar, iş ve
aday arama sürecinde karşı-
laşılacak mayınları “Kafanı-
zın İçindeki Mayınlar”, “CV
Mayınları” ve “Mülakat Ma-
yınları” olmak üzere üç ana
başlık altında topladı. Kafa-
nızın içindeki mayınları para,
ne istediğini bilememek ve
uzmanlaşamamak olarak ta-
nımlayan Kafadar, CV ma-
yınlarını görsel mayınlar ve
anlamsal mayınlar olarak
ikiye ayırdı. Mülakat mayın-
larını ise kişi ve firma ile il-
gili ön araştırma yapma,
mayınlı sorular, kıyafet,
zamanlama, dağınık müla-
katlar, size mutlaka sorula-
cak sorular ve ipuçları olarak
belirtti.
Kafadar, aday arama süre-
cinde karşınıza çıkacak ma-

yınlara ilişkin olarak firmala-
rın ne istediklerini bilmedik-
lerinden ve pozisyonun
doğru oluşturulmadığından,
kötü ilanlardan, güncel olma-
yan CV’lerden, gereksiz CV
elemelerinden, özen gösteril-
meyen mülakatlardan, müla-
katlarda tuhaf yöntemlerden,
firmal egolardan, patron ego-
lorından, adayla empati ku-
rulmadığından dolayı ağır
işleyen sürece işaret etti.
Sunum sonunda katılımcı-
lardan gelen soruları yanıtla-
yan Kafadar, her alanda
‘doğru karar’ vermek için,
insanın kendini iyi tanıması
gerektiğini belirtti.
Seminerin sonunda İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Yitmen, ka-
tılımından dolayı Cem Kafa-
dar’a teşekkür belgesi
takdim etti.

‘Bankacılıkta Son Trendler’

LAÜ’de ‘Bankacılıkta Son
Trendler’ konulu seminer dü-
zenlendi…
LAÜ İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Bankacılık ve Fi-
nans Bölümü ile Ekonomi
Bölümü tarafından “Bankacı-
lıkta Son Trendler” konulu se-
miner düzenlendi. LAÜ
Sinema Salonu’nda gerçekleş-
tirilen seminere TC İş Bankası
KKTC Müdürü Kaan Tokat
konuşmacı olarak katıldı.
Tokat sunumunda, dünyada
bankacılık sektöründeki geliş-
melere paralel olarak Türkiye
ve Kuzey Kıbrıs’taki banka
hizmetlerinde müşterilere su-
nulan yenilikler hakkında bil-
giler verdi. Ticari bankacılık
alanındaki konunun daha net
anlaşılır olması için, rakamlar

ve oranlarla özet analizler
sunan Tokat, Türkiye bankala-
rının dünyada iyi bir yere sahip
olduğunu ve finansal olarak da
sağlıklı yapılarının olduğunu
söyledi.
Tokat ayrıca, kredi enformas-
yonu kapsamının daha iyi bir
seviyeye ulaşmasının da Tür-
kiye ve KKTC’deki bankacılık
sektörü için yararlı olacağını
vurgulayarak bankacılık sektö-
ründe bölgedeki iş imkanları
açısından öğrencilere tavsiye-
lerde bulundu ve gelen soruları
yanıtladı.
Seminerin sonunda LAÜ İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Şinasi
Aksoy, katılımlarından dolayı
Kaan Tokat’a teşekkür belgesi
takdim etti.

‘Küresel Sorunlar’ konulu konferans düzenlendi

LAÜ Öğrenci Dekanlığı
ve Çevre Kulübü işbirli-
ğiyle “Küresel Sorunlar”
konulu konferans düzen-
lendi. LAÜ Sinema Salo-
nu’nda gerçekleştirilen
konferansa, Dr. Halit Ka-
kınç konuşmacı olarak ka-
tıldı.
Kakınç sunumunda doğa-
nın dengesinin çok ince çiz-
giler ile çizildiğini, bu
dengenin bozulması duru-
munda zincirleme ve çok
hızlı reaksiyonlar meydana
gelebileceğini söyledi. Dün-
yada en önemli çevre fela-
ketlerinden birinin küresel
ısınma olduğunu belirten
Kakınç küresel ısınmanın en
önemli nedeninin insanoğlu
olduğunu vurguladı. Ka-
kınç, küresel ısınma sonu-
cunda denizdeki asit oranın
değiştiğini ve bu değişime
uyum sağlayamayan başta

mercanlar olmak üzere bir
çok canlının yok olduğunu
belirtti.
“Mercan Resifleri, Dün-

ya’nın Okyanusdaki Akci-
ğeridir”
Mercan Resiflerinin okya-
nuslar için çok önemli oldu-
ğuna vurgu yapan Kakınç,
karada Amazon Orman-
ları’nı nasıl Dünya’nın Ak-
ciğeri olarak görüyorsak,
okyanuslarda da Mercan
Resiflerinin aynı şekilde gö-
rülebileceğini çünkü karbon
döngüsünün yaşandığı yerin
bu resifler olduğunu söy-
ledi. Mercan Resiflerinin,
büyük okyanus dalgalarına
karşı doğal bir set oluştur-
duğu söyleyen Kakınç bu
resiflerin kıyı şeritlerinin
korunmasına da yardımcı
olduğunu belirtti.
Okyanustaki mercan ka-
yalarının yok olması sonucu

tatlı ve tuzlu su bulunan
bölgelerde deniz canlısının
yaşamasının mümkün olma-
yacağını vurgulayan Ka-
kınç, eğer bilim insanları bu
soruna çözüm üretmezse
minimum 40 yıl maksimum
60 yıl içinde mercanların
yok olacağını, bunun sonu-
cunda ise deniz canlılarının
türlerinin tükeneceğini vur-
guladı.
Küresel ısınma sonucu
iklim ve doğal değişimlerin
yaşandığına işaret eden Ka-
kınç, bunun önüne geçebil-
mek için, bütün ülkelerin
ortak çalışması gerektiğini
ve bu çalışmalar kısa sürede
başlatılması gerekliliğine
dikkat çekti.
Konferans sonrasında
LAÜ Öğrenci Dekanı Özgür
Yılmabaşar tarafından Dr.
Halit Kakınç’a teşekkür bel-
gesi takdim edildi.

‘Bilim Teknoloji ve Kalkınma’
konulu konferans düzenlendi
İktisadi ve İdari Bilimleri Fa-
kültesi tarafından “Bilim Tek-
noloji ve Kalkınma” konulu
konferans düzenlendi. LAÜ
Sinema Salonu’nda gerçekle-
şen konferansa, Prof. Dr.
Ergun Türkcan konuşmacı ola-
rak katıldı.

Sunumunda üretim fonksiyon-
ları, emek, sermaye, bilimsel üre-
tim gibi farklı konulara değinen
Türkcan, üretim fonksiyonla-
rında özellikle sermaye ve emeğe
ihtiyaç duyulduğunu ve serma-
yesi yoğun olan ülkelerde serma-
yeye, emek ihtiyacı olan
ülkelerde ise, emeğe dayalı tek-
noloji araçlarına ihtiyaç duyuldu-
ğunu söyledi.
Tarihten farklı iktisatçıların
söylemlerine yer veren Türkcan,
geçmişte yaşanan iktisadi olayla-
rına oranla klasik iktisadinin
daha da ilerlediğini ve bu ge-
lişme sonucunda yeni bir “devri-
min” yaşanmasına neden
olduğunu söyledi.
“Yenilik bir patentin alınması

ya da icat edilmesi değil”
İş hayatında yenilik yeni bir
patentin alınması ya da icat
edilmesi değil, uygulandığı
alanda başarıyla sürdürülmesi ol-
duğuna değinen Türkcan,
yeni bir icadın tekelci zihniyet
güttüğünü ve bu icatların geniş
alanlara ulaşıp, yerine imitasyon-
ları ortaya çıkınca maliyetinin
düştüğünü bundan dolayı kâr
marjinalinin azaldığına vurgu
yaptı.
“Zaman geçtikçe yeni tekno-
lojik araçlar ortaya çıkıyor”
Türkcan, teknolojik alanda
zaman geliştikçe yeni icatların
ortaya çıktığını ve özellikle sa-
nayi endüstrisiyle birlikte bu yeni
icatların geniş bir alana
yayılarak insanların kolayca
büyük işleri kısa sürede başarma-
sına katkı sağladığını belirtti.
“Sanayi devrimi ilk önce ka-
pitalist devletlerde ortaya
çıktı”
Sanayi endüstrisinin ilk önce
kapitalist devletlerde gelişerek
ortaya çıktığını anlatan Türkcan,
bunun sonucunda sömürge anla-
yışının giderek yayıldığını ve
ekonomik kazanımlara dönüştü-
ğünü vurguladı.
Sanayi ve bilim teknolojisinin
önemli bir özelliği ise, insanlara
hizmet etmek olduğunu vurgula-
yan Türkcan, bu gelişmiş sanayi
ve bilim teknolojisinin toplumun
geneline hizmet ederek onların
ihtiyaçlarına göre hizmet verdi-
ğini söyledi.
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LAÜ’de geçmişten günümüze
iletişim ve haberleşmenin süreci
konuşuldu.
LAÜMühendislik Fakültesi tara-
fından “Dumanla Haberleşmeden
5G’ye-Günümüzde Telekomüni-
kasyon Eğilimleri’’ konulu seminer
düzenlendi. LAÜ Rauf Raif Denk-
taş Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekleşen seminere,
Middlesex Üniversitesi Teknoloji
ve Bilim Fakültesi, Bilgisayar ve
İletişimMühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı
konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlikte, haberleşmenin tarih-
çesi, çağdaş haberleşme, haberleş-
medeki gelişmeler ve sıkıntılarla
ilgili öğrencilere bilgiler verildi.

Seminerde, son yıllardaki internet
kullanımının artışından söz eden
Gemikonaklı, bunun nedeninin
farklı servislerin sunuşları oldu-
ğunu belirtti ve internet yayıncılı-
ğında haberleşmenin gelişmesi
için uğraş verildiğini de sözlerine
ekledi.
Haberleşmedeki sıkıntıları dile
getiren Gemikonaklı, frekans kulla-
nımında nasıl sorunlar oluştuğun-
dan da bahsetti. Frekans bantlarının
sınırlı oluşu ve yayıncılıkta frekans
bantlarının boş kalması gibi sorun-
ların oluştuğunu söyleyen Gemiko-
naklı, bu sorunların giderilmesi için
mevcut frekans bantlarının daha
verimli kullanılması gerektiğini
belirtti. 2001-2013 yılları içerisinde

iletişim ve haberleşmedeki değişim
üzerine yapılan istatistiklere deği-
nen Gemikonaklı, mobil telefonlar
ve internet kullanımında artış oldu-
ğunu bundan dolayı, teknolojinin
gelişmesiyle ev telefonlarının
kullanımında düşüş yaşandığını
söyledi.
Konuşmasında, bilim insanlarının
çok önemle üzerinde durduğu
Green Communication Systems &
Networks çalışması hakkında da
bilgi veren Gemikonaklı; bu alanın
tüketilen dünya kaynaklarına katkı
sunmak adına mühendisler tarafın-
dan çok önem verilen, mevcut
frekans bantlarının daha verimli
kullanımına yönelik buluşlar
içereren bir çalışma olduğunu dile

getirdi.
Mühendislik Fakültesi adı altın-
daki bölümlerin iş imkanlarından
bahseden Gemikonaklı, “İstatistik-
lere göre, internetin ve teknolojinin
kullanılabileceği başka alanlar ya-
ratıldıkça iş imkanlarının da artaca-
ğını vurgulayarak; geleceğin mes-
lekleri arasında, nanoteknolojist,
biyorafineri ürünler müdürleri,
uzay mühendisleri, tohum üretim
teknisyenleri, simulasyon mühend-
isleri, robot teknisyenleri olacağına
da değindi.
Seminer sonunda Prof. Dr. Orhan
Gemikonaklı’ya, Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşen
Türkman tarafından teşekkür bel-
gesi takdim edildi.

İletişim ve haberleşme konusu irdelendi

Mühendislik Fakültesi bilimsel araş�rmalara önem veriyor
LAÜMühendislik Fakültesi,
öğrencilerine uygulamalı eğitim
vermenin yanı sıra araştırma ko-
nusunda da yeni gelişmeler kay-
dediyor.
Bu araştırmalardan birinin çevre
araştırmaları olduğuna değinen
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr.Ayşen Türkman fakülte
elemanlarının mevcut fakülte la-
boratuvarları imkanlarından yarar-
lanarak, KKTC’de tarımsal
atıkların değerlendirilmesi konu-
sunda araştırma yürüttüklerini ve
bu kapsamlı araştırmanın ülke
açısından büyük önem taşıyan

proje enerji talebine çevreci des-
tek sağlama amacını güttüğünü
anlattı.
Türkman ayrıca, üniversite bün-
yesinde kurulma aşamasında olan
yeni laboratuvarların devreye gir-
mesiyle birlikte araştırma imkan-
ları daha da artacağından çevre
konularında yeni araştırmaların da
planlandığını belirtti.
“Yenilenebilir enerji kaynakları-
nın mevcut şebeke sistemine bağ-
lanması ile ortaya çıkacak
sorunların önceden tanımlanması
açısından büyük önem arz etmek-
tedir” diyen Türkman, bu bilinçle,

ortaya çıkabilecek sorunları, LAÜ
Mühendislik Fakültesi bünyesinde
Elektrik ve Elektronik Mühendis-
liği, elektrik makineleri labaratu-
varında yenilenebilir enerji
kaynaklarında önemli bir yer
tutan “rüzgar türbinleri senkron
motorları” üzerinde deneysel ça-
lışmalar yapıldığına vurgu yaptı.
Türkman, Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü’nde yapılan çalışma-
lardan da bahsederek CUDA
grafik kart yardımı ile paralel yapı
mantığını kullanarak hesaplaması
zor olan “numerik hesaplamala-
rın” etkili bir şekilde bölümde ya-

pıldığını söyledi. Bu araştırmada
CUDAkart üzerinde bulunan
yüzlerce çekirdek aracılığı ile
“komplike hesaplamalar”, normal
bir PC’nin işlemi çözmesi için ge-
rekli olan zamandan “yüz” hatta
“iki yüz” katı daha hızlı bir şe-
kilde hesaplanabildiğini belirten
Türkman, “bu metodoloji şu anda
dünya hava raporunun analizi için
gerekli “paralel matriks hesapla-
masını” içeren yapay sinir ağları-
nın eğitilmesinde ve de yüksek
boyutlarda grafik transformas-
yonu yapılmasında kullanılmakta-
dır” dedi.

LAÜ Mühendislik Fa-
kültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü ve İnşaat
Mühendisliği Kulübü iş-
birliğinde "Bilgisayar
Destekli Yapı Tasarımı"
konulu seminer düzen-
lendi. LAÜ Sinema Sa-
lonu’nda gerçekleşen
seminere, İTÜ İnşaat
Fakültesi Mekanik Ana-
bilimdalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Semih Küçü-
karslan konuşmacı ola-
rak katıldı.
Sunumunda yapıların
bilgisayar destekli ana-
lizi ve tasarımından
bahseden Küçükarslan,
bu kapsamda öncelikli
olarak modelleme ve
analiz yapıların maruz
kaldıkları yükler ve bu
yüklere karşı yapının
davranışı, sonlu eleman-
lar yöntemi, yapılan ka-
buller, analiz tipleri ve
çözümlerin irdelenmesi
gibi birçok konuda de-
taylı bilgi verdi. Yapı
sisteminin ve uygun
modelin seçilmesi, yapı
özelliklerine göre, tasa-
rım ve dikkat edilmesi
gereken kritik paramet-
lere dikkat çeken Küçü-
karslan, analiz ve
tasarım yaparken kulla-
nılan yazılımlardan
çıkan sonuçların mü-
hendisler tarafından dik-
katlice yorumlanması
gerektiğini söyledi.
Seminer sonunda öğ-
retim üyeleri ve öğren-
cilerin sorularını
yanıtlayan Prof. Dr.
Semih Küçükarslan’a
İnşaat Mühendisliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr.
İbrahim Yitmen tarafın-
dan teşekkür belgesi
takdim edildi.

‘Bilgisayar Destekli
Yapı Tasarımı’
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LAÜ’de Hastalık Yapan Vektörler konuşuldu
Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
“Dünya Sağlık Günü” nede-
niyle, bu yılki tema olan
“Hastalık Yapan Vektörler”
konulu panel düzenledi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş
Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen panelde, Sağlık
Bakanlığı’ndan Dr. Fatma
Ekenoğlu, Yakın Doğu Üni-
versitesi Tıp Fakültesi İnfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Ana Bilim Da-
lından Prof. Dr. Nedim Çakır
ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
Kaya Süer “Hastalık Yapan
Vektörler” hakkında detaylı
bilgiler verdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nilgün
Sarp’ın açılış konuşmasıyla
başlayan panelde Sarp, 7
Nisan Dünya Sağlık Günü ne-
deni ile Dünya Sağlık Örğü-
tü’nün bu yıl seçmiş oduğu
“Küçük Bir Isırık Büyük Bir
Tehdit” temalı “Hastalık
Yapan Vektörler” konusunda
panel düzenlediklerini söy-
ledi. Sarp, Dünyada Vektörel

hastalıklardan her yıl bir
milyar insanın etkilenmekte
olduğunu belirterek bunların
bir milyonunun öldüğüne ve
dünya nüfusunun %40’nın
bu hastalıklara maruz kaldı-
ğına dikkat çekti.
“Kıbrıstaki Vektörel Has-
talıklar Nelerdir”
Dr. Fatma Ekenoğlu, 2014
yılında dünyada birçok insa-
nın ölümüne sebep olan vek-
törel hastalıkların, KKTC’de
az sayıda görüldüğünü söy-
ledi ve bu konularda araştır-
malara bakıldığında, Sıtma
Hastalığı’nın KKTC’de
1949 yılında Anofel sineğin-
den bulaştığını ve bu hastalı-
ğın çoçukların dörte birinde
dalak ve karaciğerlerinde olu-
şan büyüme belirtileriyle gö-
rüldüğünü dile getirdi. Döne-
min Sömürge Valisi Mehmet
Aziz’i görevlendirdiğini söy-
leyen Ekenoğlu, Aziz tarafın-
dan yürütülen 3 yıllık çalış-
malar neticesinde su birikinti-
lerinin ilaçlanarak Sıtma has-
talığının kurutulduğunu ifade
etti. O dönemden bu yana

KKTC’de sıtma hastalığının
görülmediğini, KKTC’ye
giriş yapan az sayıda yabancı
turiste görüldüğünü dile ge-
tirdi.
“Vektörel Hastalıklardan
Korunma ve Tedavi Yön-
temleri ”
Panelde, Vektörel Hastalık-
lardan Korunma ve Tedavi
Yöntemleri hakkında bilgi
veren Prof. Dr. Nedim Çakır,
başta sıtma olmak üzere,
kene, leismania, malaria ve

diğer vektörel hastalıklardan
korunma ve tedavi yöntemle-
rini anlattı.
Prof. Çakır, her yarım saatte
dünyada 300 kişinin malaria-
dan öldüğünü ve insanlığın
buna duyarsız kaldığını söy-
ledi. Korunma için başta dev-
let olmak üzere, Sağlık
Bakanlığı, Çevre Bakanlığı,
Belediyeler ve kişilerin katkı-
ları ile hastalık etkilerinin
azaltılabileceğini belirtti.
“Vektörlerle Bulaşan Hasta-

lıklar”
Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer
ise, dünyada “Vektörlerle Bu-
laşan Hastalıklar”ın çeşitle-
rini detaylı olarak anlattı.
Süer, iklim değişikliklerinin
vektörlerle bulaşan hastalıkla-
rın artmasına neden oldu-
ğunu, enfeksiyon hastalıkları-
nın % 14’ünün vektörlerden
bulaşması nedeniyle çok
önemli olduğunu ve gelecekte
bu oranın daha da artacağını
belirtti.

‘1. Psikoloji Günleri’
Fen-Edebiyat Fakültesi Psi-
koloji Bölümü tarafından
düzenlenen “1. Psikoloji
Günleri” yapıldı. LAÜ Rauf
Raif Denktaş Kompleksi
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen LAÜ Psikoloji
Günleri’ne LAÜ ve farklı
üniversitelerden akademis-
yenler katıldı. Etkinlikte,
psikolojinin bir çok alanına
ilişkin sunumların yanı sıra,
poster sunumu, tiyatro, dans
ve müzik performans göste-
rileri yer aldı.
Etkinlik, Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hü-
seyin Oğuz’un açılış konuş-
ması ile başladı. Oğuz ko-
nuşmasında, bu etkinliğin
günün koşullarına uygun
şartlarda yapıldığını ve top-
lum ile birey arasındaki sos-
yal sorunların giderilmesi
açısından da çok önemli bir
başlangıç olduğunu söyledi.
Bugün burada yapılanların bir
“ütopya” olmadığını belirten
Oğuz, psikoloji alanında top-
lumu bütünüyle ilgilendiren bu
tür konuların bilimsel anlamda
irdelenmesi bireyler açısından
son derece fayda sağladığını
söyledi.
“Yaratıcılık sadece sanat-
çıya özgü bir yetenek değil”
Açılış konuşmasının ardından
günün anlam ve önemini belir-

ten konuşmayı Psikoloji Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülnur
Beyazid Işıker yaptı. Psikoloji
insanların biyolojik, zihinsel,
duygusal ve sosyal süreçlerini
inceleyen temel bir bilimdir
diyen Işıker, psikolojinin kırk-
dokuz alt alanı olduğunu be-
lirtti.
Işıker konuşmasının deva-
mında, Moreno’nun sözlerine
değinerek, “Günümüz uygarlı-
ğının en önemli hatalarından
birisi insanların yaratım süreç-

leriyle ilgilenmeyip, yaratılan
sonuçlarla ilgilenmesi ve gide-
rek yaratıları putlaştırmasıdır.
İnsanın asıl düşmanı yaratılan
makineler, teknolojik buluşlar,
katı ahlaki değerler, fiziksel ve
psikolojik formüllerdir” dedi.
Konuşmaların ardından İstan-
bul Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Sibel Arkonaç,“Niteliksel ve
Niceliksel Yöntem Çekişmesi”,
Yrd. Doç. Dr. Gülnur Bayezid
Işıker “Psikolojik Mirasımız:
Atalarımız Bize Neler Aktardı;

Nesiller Arası Geçiş, Travma,
Hastalık, Yas Aktarımlarını
Fark Etmenin Önemi”, Yrd.
Doç. Dr. Zihniye Okray “Ayna-
dan Yansımalar: Projektif Test-
ler”, Yrd. Doç. Dr. Enil
Afşaroğlu Eren “Gestalt Terapi
Yaklaşımıyla Yaşam Döngüsün-
deki Tıkanmışlıklar” konula-
rında sunum gerçekleştirdi.
Sunumlardan sonra Psikoloji
Bölümü birinci sınıf öğrencileri
tarafından hazırlanan tiyatro
oyunu ve poster sunumları et-

kinlikte yer aldı.
Etkinliğin ikinci gününde
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eği-
tim Fakültesi, Psikolojik Da-
nışmanlık ve Rehberlik
Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Nergüz Bulut Serin “Öfke
Yönetimi”, Psk. Evren Celal
“Geçmişten Günümüze Psi-
koloji Bilimi” konulu sunum
gerçekleştirdiler. Etkinliğin
devamında Psikoloji Bö-
lümü öğrencilerinin hazırla-
dığı “Lefke’nin bize verdiği
esinle...” isimli şiir, müzik
ve dans gösterisi ilgi ile iz-
lendi.
Öğleden sonraki oturumda
ise Yrd. Doç. Dr. Gülnur Ba-
yezid Işıker “Sanatla Terapi:
İçimizdeki Renkleri Bularak
Duygusal Farkındalığı Art-
tırma”, Yrd. Doç. Dr. Zih-
niye Okray “Masalların
Psikanalitik Yorumu: Kır-

mızı Başlıklı Kız Ne Diyor?”,
Yrd. Doç. Dr. Enil Afşaroğlu
Eren “Gestalt Terapi ve Rüya
Çalışmaları” konularında çalış-
tay gerçekleştirdiler.
Etkinlik sonunda Psikoloji
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr
Gülnur Bayezid Işıker etkinliğe
katılan herkese teşekkür ederek
bu etkinliğin geleneksel hale
dönüştürüleceğini ve diğer üni-
versitelerin de katılımıyla geliş-
tirileceğini vurguladı.
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LAÜ Akademisyenlerinin Eğitim Alanına Katkıları

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi öğretim üyesi, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Nergüz Bulut
Serin ile aynı bölümde görev
yapan öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Gürsen Topses’in “Psikolojik
Danışma İlke ve Teknikleri”
isimli kitapları yayınlandı.
Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin,
yaptığı açıklamada kitaplarının,
psikolojik danışma ve rehberlik
disiplininin en önemli alanların-
dan biri sayılan psikolojik da-

nışma, ilke ve teknikleri üze-
rinde odaklaşmış bir çalışma ol-
duğunu ifade etti. Bulut Serin,
kitaplarında psikolojik danışma
alanının temel kavramlarının ay-
rıntılı açıklamalarının yanında,
uygulama örneklerine de kap-
samlı ölçüde yer verildiğini be-
lirterek ayrıca kitaptaki örnek-
lerin öncelikle lise ve üniversite
ortamları içinde çeşitli psikolojik
danışma deneyimlerinden kay-
nak ve esin alarak oluşturuldu-
ğunu vurguladı.

“Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri”

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Ruhi Selçuk Tabak’ın İn-
gilizce’den Türkçe’ye çeviri-
sini yaptığı ‘Sağlık Araştır-
malarında İstatistiksel Yön-
temler’ isimli yeni kitabı ya-
yınlandı.
Daha çok öğrenciler ve sağ-
lık profesyonelleri için veri
analizlerinin ve özgün istatis-
tiksel tekniklerin sağlam bir
temelini sunan kitap, günü-
müzün sağlık hizmeti litera-
türünde, en sık kullanılan ve
en geçerli istatistiksel yön-
temlerini ele alıyor.

Kitabın orijinal İngilizce
baskısı, ‘Munro’s Statistical
Methods For Health Care
Reserach’, kuşaklar boyu
öğrenciler ve sağlık profesyo-
nelleri tarafından kullanıl-
makta ve 6. baskısı ilk
Türkçe çevirisi olma özelliği
taşıyor.
Kitabın tüm bölümlerinde
araştırma soruları, literatür
örnekleri, gerekli veri türleri,
varsayımlar yer alırken, sağ-
lık alanındaki bütün araştırma
ve değerlendirme çalışmala-
rında başvurulacak değerli
bilgileri de kapsıyor.

‘Sağlık Araş�rmalarında İsta�s�ksel Yöntemler’

“Üstün Zekâlılar ve Üstün
Yetenekliler Konusunda
Bilinmesi Gerekenler”

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Öğret-
menliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ayşegül Ataman’ın
“Üstün Zekâlılar ve Üstün
Yetenekliler Konusunda Bi-

linmesi Gerekenler” isimli
kitabı yayımlandı. Vize Ya-
yıncılık tarafından basılan
kitapta, son yıllarda kamuo-
yunu meşgul eden konular-
dan biri olan ‘Üstün Zekalı/
Üstün Yetenekli/ Parlak ço-
cuklar konusuna vurgu ya-
pılıyor.
“Aileler çocuklarının geli-
şimleri ile artık daha yakın-
dan ilgili oldukları için geli-
şimlerindeki farklılıkları ko-
laylıkla gözleyebilmektedir”
diyen Ataman, bu farklılıklar
konusunda neler yapabilece-
ğini araştırmaya başladıkla-
rını söyledi. Ataman, toplum-
da merak edilen konulardan
birinin de üstün zekalı/ üstün

yetenekli ve parlak çocukla-
rın özellikleri olduğunu be-
lirterek kitabında bu çocuk-
lara uygulanması gereken
yetiştirme ve disipline etme
stratejilerinden bahsedildi-
ğini ifade etti.
Kitapta üstün zekalı/ yete-
nekli çocukların özellikleri,
bu konunun tarihçesi, nasıl
tanılandıkları, ailelerin üstün
çocuklara uygulayabilecek-
leri disiplin usulleri ve ço-
cukların başetmesi gereken
sorunlar alan uzmanları tara-
fından verildiğine değinen
Ataman, bu farklılıkları olan
çocuklar hakkında bilinmesi
gerekenlerin bu kitapta yer
aldığını belirtti.

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Öğretmen-
liği Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Gönül Kırcaali İf-
tar’ın “Otistik Çocuklar İçin
Davranışsal Eğitim Programı”
başlığında 3 ciltlik bir kitap
seti yayımlandı. Anı Yayıncılık
tarafından yayımlanan kitap se-
tine internetten ya da kitapçı-
lardan ulaşılabilir.
Kitabın konusunu oluşturan
otizm, tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye ve KKTC’de de
hızla yaygınlaşmakta olan bir
gelişimsel yetersizlik katego-
risi olduğuna değinen İftar,
otizmin tıbbi tedavisi olma-
makla birlikte, bazı eğitim yön-
temleri ile otizm tanılı çocukla-
rın önemli bir bölümünde çok
büyük ilerlemeler sağlamakta
olduğunu ifade etti. İftar, bu
yöntemler arasında en güçlü
bilimsel dayanağa sahip olan
yöntemin, Lovaas tarafından
ABD'de geliştirilmiş olan
“erken” ve “yoğun” davranış-
sal eğitim yöntemi olduğunu
belirtti.
LAÜ Eğitim Fakültesi Özel
Eğitim Öğretmenliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül
Kırcaali İftar ve ekibi tarafın-
dan, Lovaas yöntemine dayalı
olarak eleştirilmiş bir program
olan OÇİDEP’in (Otistik Ço-
cuklar İçin Davranışsal Eğitim
Programı) esas amacı, otizm-

deki başlıca yetersizlik alanla-
rına yönelik bir dizi davranış-
sal müfredat alanını hazırlaya-
rak, bu müfredat alanlarında
yer alan becerileri öğretmek
üzere kullanılan davranışsal
öğretim tekniklerinin geliştir-
mesi hedefleniyor.
OÇİDEP'in temel hedef kit-
lesi, orta ya da ileri derecede
otistik özellikler gösteren okul
öncesi dönem çocukları oldu-
ğunu anlatan İftar, bu çocuk-
lara programın haftada en az
20 saat süreyle ve birebir ağır-
lıklı olarak uygulanması gerek-
mekte olduğunu, öte yandan
daha büyük yaşlardaki otizmli
çocuklarda ve daha hafif dü-
zeyde otistik özellikler göste-
ren çocuklarda da OÇİDEP'te
yer alan belirli müfredat alan-
ları ve öğretim tekniklerinin et-
kili şekilde kullanıldığına
vurgu yapıyor.

“Otistik Çocuklar İçin Davranışsal
Eğitim Programı”

Mimarlık Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Gülay Çetin-
kaya ve Düzce Üniversitesi

Orman Fakültesi Peyzaj Mi-
marlığı Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Osman Uzun ile birlikte
ortak yazarlı olarak hazırladığı
“Peyzaj Planlama” konu baş-
lıklı kitabı yayınlandı.
Birsen yayınevi tarafından ba-
sılan “Peyzaj Planlama” adlı ki-
tapta, peyzaj mimarlarının
gerçekleştirdikleri araştırma ve
projeler ile peyzajın sürdürüle-
bilirliği; doğal kaynakların ken-
dini devam ettirebilme kapasi-
tesi, zarar görmüş peyzajın ye-
nilenmesi; ekolojik sistem ve
süreçlerin iyileştirilmesi ve
özellikle kentsel alanlarda yeni
peyzajların oluşturulması ile
toplumun sağlıklı ve üretken ol-

masına katkı sağladığına deği-
nildi ve peyzaj planlamanın
temel amaçları ve çözüm öneri-
leri anlatıldı.
Çetinkaya, kitap kapsamında
peyzaj planlamanın kapsamı,
tarihçesi, peyzaj planlama te-
melinde geliştirilen yöntemsel
yaklaşımlar, peyzaj planlama
süreci, doğal, kırsal ve kentsel
alanlarda peyzaj planlama ve
peyzajın sürdürülebilir kullanı-
mına ilişkin indikatörler ana
başlıklarını içerdiğini belirterek
kitabın Peyzaj Mimarlığı eğitim
programı dikkate alınarak lisans
ve yüksek lisans öğrencileri ile
konuyla ilgilenenlere yönelik
olarak hazırlandığını vurguladı.

“Peyzaj Planlama” Kitabı
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Voleybol Okulu, iki yıldan beridir ülke sporuna
yeni sporcular yetiştirmeye çalışıyor

LefkeAvrupa Üniversitesi
(LAÜ) bünyesinde 2012 yılında
kurulan LAÜVoleybol Oku-
lu’nda, Güzelyurt ve Lefke böl-
gesindeki ilgili gençlere voley-
bol ile ilgili teorik eğitimin ya-
nında uygulamalı kurs da verili-
yor. LAÜ’nün katkılarıyla
gerekli imkânları sağlanan vo-
leybol okulu, haftada iki gün öğ-

rencilerine kurs olanağı sağlıyor.
Türkiye ve ülkemizde birçok
takımda sporcu ve antrenör ola-
rak görev yapan takım antrenörü
Ruhsar Bener tarafından eğitim
alan minikler ve gençler, çalış-
malara büyük bir ilgi gösteriyor-
lar. LAÜVoleybol Okulu’nda
tecrübeli hocaları eşliğinde kü-
çükler ve büyükler olarak iki ka-

tegoride kurs alan sporcular,
sportif temel bilgilerin ardından,
denge, kuvvet, koordinasyon, bi-
reysel beceriler, çabukluk sıç-
rama, takım bilinci, özgüven,
saygı ve disiplin gibi sporun tek-
nik temelleri konusunda eğitim
alma imkânı buluyor.
“Amacımız voleybolu ilgili ki-
şilere sevdirmek”

LAÜVoleybol Okulu’nun
temel amacı, gelecek yıllarda
hem ülke sporuna hem de üni-
versiteye yeni başarılı sporcular
yetiştirerek hizmet vermek oldu-
ğunu söyleyenAntrenör Ruhsar
Bener, voleybol okulunun çalış-
maları hakkında da bilgi verdi.
Bener, burada yapılan çalışmala-
rın genel amacının ülkemiz ve

üniversitemize yeni başarılı
sporcular kazandırmanın ya-
nında bu sporu ilgili kişilere sev-
dirmek olduğunu belirterek
üniversitenin gerekli imkânları
doğrultusunda, bu sporu sadece
Güzelyurt ve Lefke’de değil, ül-
kenin farklı bölgelerine de taşı-
mak istediklerini sözlerine
ekledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Voleybol Takımı, bün-
yesine yeni sporcular katarak,
yeni döneme hazırlanıyor.
LAÜ Voleybol Takımı,
KKTC Üniversite Sporları
Federasyonu tarafından bu yıl
mayıs ayında düzenlenen üni-
versitelerarası voleybol müsa-
bakasında ilk üçe girdi. LAÜ,
her yıl üniversiteye yeni gelen
gerek sporcu ve gerekse voley-
bol sporuna ilgi duyan öğrenci-
leri takıma dahil ederek

kampüs içerisinde yer alan
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Spor
Tesisleri’nde sporcularına
gerekli fiziksel imkânları sunu-
yor.
Antrenörlüğünü Milli voley-
bolcu, Ruhsar Bener’in yaptığı
LAÜ Voleybol Takımı, geçmiş
yıllarda kazanılan başarıların
tekrarlanması için, hedeflerinin
bu yıl yapılacak tüm müsaba-
kalarda en iyi şekilde mücadele
ederek LAÜ’ye yeni başarılar
kazandırmak olduğunu söyledi.

Voleybol Takımı yeni kadrosuVoleybol Takımı yeni kadrosu
ile yeni döneme hazırile yeni döneme hazır

LAÜ Büyük Ba-
yanlar Voleybol ta-
kımı, Ortadoğu
Teknik Üniversi-
tesi’nin (ODTÜ) 10.
kuruluş yıldönümü
nedeniyle gerçekleş-
tirilen üniversitelerarası tur-
nuvada büyük bir başarıya
imza atarak kupa ve ma-
dalya kazandı. Turnuvaya,
voleybolcuların ailelerinin
yanı sıra, LAÜ voleybol ta-
kımının küçük sporcuları da
katıldı.
LAÜ Yönetiminin büyük
katkı ve destekleriyle bünye-

sinde iki farklı voleybol
grubu ve bir de voleybol ta-
kımı olmak üzere üç takım-
da yaklaşık 50 sporcusu
bulunan LAÜ, yeni sporcu
adaylarını yetiştirerek ülke
sporuna teknik ve yetenekli
sporcular kazandırmak için,
oldukça büyük bir özveriyle
çalışmalarını sürdürüyor.

Milli voleybolcu ve LAÜ
voleybol takımları antrenörü
Ruhsar Bener eşliğinde ça-
lışmalarını sürdüren LAÜ
Voleybol Okulu ve voleybol
takımı, her yıl giderek altya-
pısı güçlenen ve sporcu sa-
yısı artan bir takım olma
yolunda emin adımlarla he-
defe doğru ilerliyor.

Voleybol
takımı
hedefe
doğru
ilerliyor
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