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SAĞLIK FAKÜLTESİ'NİN İKİNCİ ETAP BİNASI
TC Yardım Heyeti’nin

katkılarıyla tamamlanan
Lefke Avrupa Üniversitesi
(LAÜ) Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi İkinci Etap Binası
ile Dördüncü Yurt Binası-
nın açılışına katılan TC
Başbakan Yardımcısı Bü-
lent Arınç, açılış töreninde
konuşma yaptı.

Açılış törenine, Arınç ve
beraberindeki heyetin ya-
nında, TC Lefkoşa Büyük-
elçisi Halil İbrahimAkça,
Başbakan Yardımcısı Eko-
nomi Turizm Kültür ve
Spor Bakanı Serdar Denk-
taş, Çevre ve Doğal Kay-
naklar Bakanı Hakan
Dinçyürek ile bazı milletve-
killeri katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu
ve İstiklâl Marşı'nın okunma-
sıyla başladı. Daha sonra ko-
nuşmalara geçildi.

ARINÇ
TC Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, törende yaptığı
konuşmada LAÜ'deki törene
katılmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, bu gibi
yatırımların önemine de-
ğindi.

Lefke’ye ilk kez geldiğini

ve bölgeyi çok güzel buldu-
ğunu ifade eden Arınç,
LAÜ’deki gibi yatırımların
ülke için önemli olduğunu
söyledi.

Turizm ve eğitimin ülke
ekonomisi için önemine de-
ğinen Arınç, KKTC hüküme-
tinin, dünyadaki ekonomik
sorunlara karşı turizm sektö-
rünü korumak için bazı ön-
lemler aldığını
gözlemlediğini kaydetti.

Öte yandan KKTC nüfusu-
nun dörtte birinin öğrenciler-
den oluştuğunu ve ülkede
çok sayıda üniversite bulun-
duğunu, eğitimin GSMH'nin
üçte birini oluşturduğunu
ifade eden Arınç, bunların
olumlu gelişmeler olduğunu
vurguladı.

Arınç, Adalet ve Kalkınma
Partisi olarak göreve geldik-
lerinde Türkiye’de her ilde
bir üniversite kurma hedefi
koyduklarını ve buna ulaştık-
larını kaydederek Türki-
ye'deki eğitim sisteminde
yapılan değişikliklerden bah-
setti.

Arınç son olarak, KKTC
üniversitelerinden mezun
olan pek çok kişinin Türki-

ye'de artık iyi pozis-
yonlarda işe girdiğini
dile getirdi.

DİNÇYÜREK
Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanı
Hakan Dinçyürek ise
konuşmasında; törene
Eğitim Bakanına vekâ-
leten katıldığını dile
getirerek, bir hekim
olarak Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nin binasını
açmaktan heyecan
duyduğunu söyledi.

Ülkedeki üniversite
sayısının gittikçe arttı-
ğını, yeni fakülte ve
eğitim programlarının
açıldığını, buna bağlı
olarak üniversite öğ-
renci sayısının 75 bini
geçtiğini bir kaç yıl
içinde de yüzbini bul-
masının beklendiğini
dile getiren Dinçyü-
rek, bu konuda gerekli
planlamanın yapılması
gerektiğini vurguladı.

Öğrenci odaklı eğitim poli-
tikası geliştirilmesinin öne-
mine değinen Dinçyürek,
öğrencilerin yaşadığı kentler-
den ve üniversite yönetimle-
rinden beklentilerinin

olduğunu ve bunların karşı-
lanmasının da önemli oldu-
ğunu kaydetti.

TOKEL
LAÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Türkay Tokel konuş-
masında, LAÜ hakkında
bilgi vererek KKTC'deki eği-

tim sektörünün yaşadığı ge-
lişmenin gurur verici ve mo-
tive edici olduğunu söyledi.

Açılışı yapılacak olan tesisle
rin, ileride yapılacak yatırım
ların başlangıcı
olduğunu ifade eden
Tokel, bunların hayata
geçmesine yardımcı
olan Türkiye Cumhuri-
yeti’ne teşekkür etti.

YÜKSELEN
LAÜ Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Ali Yükse-
len ise, KKTC'deki eği-
tim sektörünün hızla
büyüdüğünü dile geti-
rerek bu gelişmelerde
TC. yardımlarının
önemli payının oldu-
ğunu dile getirdi.

Konuşmasının deva-
mında, LAÜ’nün geli-
şim süreci hakkında
bilgi veren Yükselen,
TC. Devleti, TC Elçi-
liği ve Yardım Heye-
tine yardımlarından
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TC Lefkoşa Büyükelçisi A
Öğrenimin Önemini v

Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçisi
Halil İbrahim Akça,
Lefke Avrupa Üniversite-
si’nin (LAÜ), 25’inci ku-
ruluş yıldönümü
vesilesiyle İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
tarafından düzenlenen,
“Türkiye ve KKTC’de
Ekonomik Gelişme Plan-
laması ve Sorunları” ko-
nulu konferansta,
“Kalkınma ve Planlama”
başlıklı bir konuşma
yaptı.

Konferansa, Güzelyurt
Kaymakamı Doğan Bağ-
kur, Lefke Belediye Baş-
kanı Aziz Kaya, LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen katıldı.

BÜYÜYEN ÜLKELER
Bir ülkede eşit rekabeti

sağlamaya odaklanan ve
hukuka saygılı kurumlar
varsa, bu ülkelerin kal-
kınma yolunda ilerlediğini
kaydeden Akça, yaşlanma

ve sermaye birikiminin de
ekonomik büyümeyi olum-
suz etkileyen unsurlardan
olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki kalkınma
planları hakkında da bilgi
veren Akça, Türkiye’nin
2018’e kadar olan onuncu
Kalkınma Planı’nda, kişi
başına gelirin 11 bin dolar-
dan, 16 bin dolara çıkarıl-
ması, işsizliğin yüzde
7.2’ye düşürülmesinin,
yoksulluk düzeyindeki
nüfus oranının yüzde
22’den yüzde 19’a düşü-
rülmesinin öngörüldüğünü
anlattı.

Türkiye’nin karşı karşıya
olduğu en ciddi sorunları
aşmak amacıyla, kişi ba-
şına düşen gelirin, belli bir
seviyenin üzerine çıkarıla-
maması olarak tanımlanan
“Orta Gelir Tuzağı”nı kır-
mak için Türkiye’nin eği-
tim ve teşviklere önem
verme eğilimine girdiğini
de belirten Akça, Tür-

kiye’nin ciddi boyutta
ucuz enerjiye ihtiyaç duy-
duğunu söyledi.

Türkiye’nin kalkınma
planlarında belli alanlar
seçilerek, bu alanlardaki
sorunları giderme yönte-
minin takip edildiğini kay-
deden Akça, kalkınmayı
engelleyen sorunları orta-
dan kaldırma için ölçüm
programlarının da gelişti-
rildiğini söyledi.

Akça, çalışabilir insan
nüfusunun Türkiye’nin fır-
sat penceresi olduğunu ve
bunun 2040’lara kadar
açık kalacağını tahmin et-

tiklerini söyledi.

KKTC’DE DURUM
KKTC’de 1998’den

sonra Kalkınma Planı ha-
zırlanmadığını ifade eden
Akça, son dönemde ise iki
ekonomik program hazır-
landığını söyledi.

KKTC ile Güney Kıb-
rıs’ın ekonomik gösterge-
lerini de kıyaslayan Akça,
Güney Kıbrıs’taki en
büyük sorunun işsizlik,
tahsili gecikmiş alacaklar
olduğunu; KKTC’nin veri-
lerine bakıldığında ise bü-
yüme oranlarının düşük
olduğunun görüldüğünü,

diğer ülkelerin ortalamala-
rına göre işsizliğin çok
büyük bir sorun olarak gö-
rülmediğini, Türkiye’den
alınan borçlar dışında da
borç seviyesinin yüksek
olmadığının görüldüğünü
kaydetti.

KKTC’de yüksek eğitim
alan Türkiye’den 40 bin,
diğer ülkelerden de 20 bin
öğrencinin yaptığı harca-
manın, KKTC milli geliri-
nin yüzde 25-30’unu
oluşturduğunu ifade eden
Akça, harcamanın üçte bi-
rinin harç olarak diğer üçte
ikisinin ise muhtelif yer-
lere harcandığını, yüksek

Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçisi
Halil İbrahimAkça



Nisan06 Lefke Avrupa Universitesi
..

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Sekreteri Haluk İpek konuk edildi
Lefke Avrupa Üniversitesi
tarafından “Anayasaların
Ülke Yönetimine, İnsan
Haklarına ve Ekonomik
Gelişmelere Etkileri” ko-
nulu konferans düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen konferansa,
konuşmacı olarak AK Parti
Ankara Milletvekili ve
Genel Sekreteri Avukat
Haluk İpek katıldı. Konfe-
rans LAÜ Rektör Yardım-
cısı Doç. Dr. Akın
Cellatoğlu’nun konuşması-
nın ardından başladı.
Açılış konuşmasında Türki-
ye’de, 2010 yılında Anayasa
değişikliği komisyon başkan-
lığı yapan AK Parti Ankara
Milletvekili ve Genel Sekre-
teri Avukat Haluk İpek’in de-
ğerli bilgi ve deneyimlerini
paylaşmak üzere aralarında
bulunduğunu belirten Cella-
toğlu, İpek’in özgeçmişini
katılımcılara aktardı ve 2012
yılında İpek’e LAÜ tarafın-
dan Fahri Doktora Payesi ve-
rildiğini de sözlerine ekledi.
İpek: Doktora Payesi
almış olduğum LAÜ’de
böyle bir konferansın yapıl-
ması beni onurlandırdı
Konuşmasında Lefke Av-
rupa Üniversitesi’nde olmak-
tan mutluluk duyduğunu

söyleyen İpek, 2012 yılında
almış olduğu Fahri Doktora
Payesi ile LAÜ’nün bir par-
çası olduğunu ve bugün bu
konferansı LAÜ öğrencile-
rine sunmaktan dolayı onur
duyduğunu belirtti.
2010 yılında Anayasa ile il-
gili yapılan değişikliklerden
sonra, kendisine Fahri Dok-
tora Payesi’nin verildiğini
ifade eden İpek, öğrencilerle
bir araya gelip onlarla Ana-
yasa değişikliğine ilişkin tec-
rübelerini ve deneyimlerini
paylaşacağını ifade etti.
İpek: “Anayasa devletin
yazılı üst normlarıdır”
1986 yılında Ankara Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu-
ğunu belirten İpek, Anayasa-
ların, devletin
yönetim biçimini, örgütleni-
şini, temel normlarını,
temel hak ve hürriyetleri üze-
rindeki “yazılı belge ve üst
normlar” olduğunu
söyledi. Anayasalar, devlet
iktidarlarını sınırlayan temel
hak ve hürriyetlerdir diyen
İpek, “çünkü devlet çok güç-
lüdür. Güçlü kurumları var-
dır. Bireyin korunmaya
ihtiyacı vardır. Dolayısıyla
bireyi devlete karşı koruyan
kuralların da içinde yer aldığı
düzenlemelerdir” dedi.
“1921 ve 1924 Anayasaları
egemenlik kayıtsız şartsız

milletin diyor”
Konuşmasının devamında,
1921 ve 1924 Anayasala-
rı’nın daha demokratik oldu-
ğunu, çünkü bu Anayasalarda
egemenlik “kayıtsız şartsız
milletin” olarak belirtildiğini
ifade eden İpek, 1921 ve
1924 Anayasalarında ege-
menlik yetkisinin Büyük
Millet Meclisi’ne ait oldu-
ğunu, gücünü buradan aldı-
ğını, bu gücün arkasında
Büyük Millet Meclisi’nin ol-
duğunu yani “yönetme er-
kini” başkasına vermediğini
söyledi. İpek, ancak bugün
1981 Anayasası’nı açıp bak-
tığınızda “egemenlik” ilke-
siyle ilgili olan 6.
maddesinde şöyle deniliyor:
“egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir” diyor. Türk mil-
leti egemenliğini Anaya-
sa’nın koyduğu esaslara göre,
yetkili kurumlar aracılığı ile
kullanır. Görüldüğü gibi ilk
bakışta kulağı pek tırmalamı-
yor ama, egemenliği sadece
halkın seçtiklerine değil, seç-
mediklerine de egemenliği ve
yönetme erkini kullanma yet-
kisi ile ilgili bir “parantez”
açmıştır. Yani Milletin seçtik-
lerinden yönetme erkini ve
yönetme gücünü almış, onu
bazı yerlerle paylaşmıştır”
dedi.
1961 ve 1982 anayasaları-

nın birçok kez değiştiğini
söyleyen İpek, devletin işle-
yişini ortaya koyan ama kişi
ve hak hürriyetlerini güvence
altına alan tıpkı 1920 Anaya-
sası’nda olduğu gibi açık,
yalın bir anayasa yapmaya
ihtiyacı olduğunu söyledi.
İpek: “Anayasalar halkın
beklentilerine cevap verme-
lidir”
İpek, ülkelerde anayasala-
rın halkın düşünceleri esas
alınarak, halk temsilcileri,
sivil toplum örgütleri görüş-
lerine başvurularak referan-
duma gidilmek süretiyle
hazırlanması gerektiğine

vurgu yaptı.
Yükselen: İpek’i LAÜ’de
görmekten dolayı mutlu
olduk
Konferans sonunda Haluk
İpek’e teşekkür eden LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, İpek’i bugün
LAÜ’de görmekten mutlu ol-
duklarını ve vermiş olduğu
değerli bilgilerden dolayı ol-
dukça keyif aldıklarını söy-
ledi.
Ardından Rektör Yükselen
ve Rektör Yardımcısı Cella-
toğlu tarafından İpek’e plaket
ve teşekkür belgesi takdim
edildi.

LAÜ Yönetimi Azerbaycan’da temaslarda bulundu
LAÜ yönetimi, Mütevelli
Heyeti Başkanı Türkay
Tokel başkanlığında bir
dizi resmi temaslarda bu-
lunmak üzere Azerbaycan’a
ziyaret gerçekleştirdi.

Hocalı soykırımının 23.
yıldönümü ile ilgili düzen-
lenen anma etkinliklerine
de katılan heyet, Azerbay-
can’ın Basın Merkezi’nde
basın toplantısı gerçekleş-
tirdi. Toplantıda, Hocalı
Soykırımının 23. yıldö-
nümü dolayısıyla Azerbay-
can halkının üzüntüsüne
ortak olduklarını söyleyen
Tokel, Azerbaycan’ın Dağ-
lık Karabağ sorunu ile ilgili
haklı tutumunu destekle-

diklerini vurguladı. Tokel,
Azerbaycan'ın gelişen,
hızla modernleşen ve
önüne koyduğu hedeflere
doğru güvenle ilerleyen bir
ülke olduğunu söyledi. Üst
düzey temasların, üniversi-
tenin dünyaya açılması, öğ-
renci çeşitliliğinin
arttırılması açısından son
derece önemli olduğunu
vurgulayan Tokel, üniversi-
tenin hızla büyümeye ve
gelişmeye devam ettiğini
söyleyerek LAÜ’nün 25.
eğitim yılını gururla kutla-
dıklarını belirtti. Tokel son
olarak, Azerbaycan yetkili-
lerinin misafirperverliğin-
den ve sıcak ilgilerinden
oldukça memnun kaldıkla-

rını ifade etti.

Lefke Avrupa Üniversi-
tesi Rektörü, Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen ise
ikili ilişkilerin çeşitli alan-
larda geliştirilmesi gerekli-
liğine dikkat çekerek,
toplantıda LAÜ hakkında
ayrıntılı bilgiler verdi.
LAÜ’de eğitim gören Azer-
baycanlı öğrenci sayısının
her geçen yıl arttığını belir-
ten Yükselen, eğitim ala-
nında ilişkilerin daha da
derinleştirilmesi ve öğrenci
değişim programlarının
gerçekleştirilmesine üni-
versite olarak son derece
önem verdiklerini vurgu-
ladı.
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LAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen 'OTA' yoğun ilgi gördü
İngilizce Hazırlık
Okulu’nun ev sahipliğinde
başlayan ve üç gün süren
dünyanın en saygın öğret-
men kurslarının arasında
yer alan “Oxford Teachers
Academy” kursu yoğun
katılımla gerçekleşti. LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda yapılan etkinlik-
lerde, ‘dil odaklı eğitim’,
‘öğrenci merkezli öğrenim-
öğretim’, ‘kelime öğretimi’
ve ‘sınıf yönetimi’ gibi
farklı konular ele alındı.

M. Kemal Deniz Ltd., Ox-
ford University Press ve
LAÜ İngilizce Hazırlık
Okulu işbirliği ile gerçekleş-
tirilen ve Oxford University
Press’e bağlı en saygın uz-

manlar tarafından verilen
kursta eğitmenler, bu yıl ‘Te-
aching English to Adults’
modülünü ele aldılar.

LAÜ’nün ev sahipliğinde
gerçekleşen, 'Oxford Teac-

hers' Academy' kursunun
ikinci gününde öğretmen
eğitmeni Steve Darn, ‘dil
odaklı eğitim’, ‘öğrenci mer-
kezli öğrenim-öğretim’, ‘ke-
lime öğretimi’ ve ‘sınıf
yönetimi’ konularına de-

ğindi.

Eğitim seminerleri ile katı-
lımcı öğretmenler yetişkin-
lere yönelik yeni öğretim
teknikleri, güncel uygulama-
larla ilgili bilgi paylaşımı ve

çeşitli aktiviteler gerçekleş-
tirme imkânı buldular.

KKTC’de bulunan birçok
üniversiteden öğretim gö-
revlilerinin, belirlenen kota-
lar çerçevesinde katıldığı
etkinliğin üçüncü gününde
ise ‘yazım teknikleri’,
‘yazım düzeltme’ ve ‘ölçme
ve değerlendirme” konuları
ele alındı.

Etkinlik sonunda kısa bir
konuşma yapan İngilizce
Hazırlık Okulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Emre Debreli üç
gün süren seminerlerin ve-
rimli geçtiğini, uzman öğret-
men eğitmenlerine verdikleri
değerli bilgilerden, Deniz
Plaza’ya ise katkılarından
dolayı teşekkürlerini sundu.

“AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestîsi”
Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyeleri Prof. Dr. Haluk
Günuğur ve Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Akif Poroy İstan-
bul Barosu ile Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nin işbirliğiyle düzenle-
nen “AB-Türkiye Geri
Kabul Anlaşması ve Vize
Serbestîsi” konulu panele
konuşmacı olarak katıldı-
lar.

Marmara Üniversitesi Hay-
darpaşa Yerleşkesi Ord. Prof.
Dr. Reşat Kaynar Salonu’nda
yapılan panelin açılış konuş-
malarını Marmara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Özel Hukuk
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Sibel Özel, Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
İsa Döner ve İstanbul Barosu
Genel Sekreteri Av. Hüseyin
Özbek yaptı.

Panelin ilk oturumunu İs-
tanbul Barosu Genel Sekre-

teri Av. Hüseyin Özbek yö-
netti. Oturumda İktisadi Kal-
kınma Vakfı Genel Sekreter
Yardımcısı ve Araştırma Mü-
dürü Melih Özsöz, Lefke Av-
rupa Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lami
Bertan Tokuzlu ‘Türkiye -
AB Geri Kabul Anlaşmasını’

çeşitli yönleriyle ele aldılar.

LAÜ Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Akif Poroy, ko-
nuşmasında Geri Kabul An-
laşması’nın, AB’ye beş yıl
önce göç etmiş ve hukuka
aykırı olarak AB’de kalmaya
devam eden kişilerin bu du-
rumunun anlaşılması halinde
göç edenleri Türkiye’ye yol-
lama hakkı verdiğini belirtti.

Poroy ayrıca anlaşma hak-
kında bilgiler vererek, antlaş-
maya göre AB ülkelerinde
ikâmet iznine sahip Türk-
ler’in bu hakka sahip olma-
dan evlendikleri Türk veya
yabancı eşlerinin ve çocukla-
rının da Türkiye’ye geri gön-
derileceğini bunun da Avrupa
Birliği Adalet Divanının aile
bütünlüğüne ilişkin kararla-
rına ve insan haklarına aykırı
olduğunu, ABAD kararlarına

atıflarda bulunarak açıkladı.
Panelin öğleden sonraki
oturumunu Marmara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Mil-
letlerarası Özel HukukAna
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Sibel Özel yönetti. Bu otu-
rumda söz alan Lefke Avrupa
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Haluk Günuğur, Marmara
Üniversitesi Avrupa Birliği
Enstitüsü Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Yonca Özer ve Yrd.
Doç. Dr. Gerçek Yücel, ‘Tür-
kiye-AB İlişkilerinde Kişile-
rin Serbest Dolaşımı’
konusunu irdelediler.

LAÜ Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Haluk
Günuğur konferansta, Avrupa
Birliği’nde işçilerin serbest
dolaşımı, Türkiye-AB ilişki-
leri, Türkiye’nin Ankara An-
tlaşması’ndan kaynaklı
haklarını, bu konuda Avrupa
Birliği Adalet Divanı kararla-
rını ve özellikle Soysal kararı
hakkında bilgiler verdi.
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Bölge öğretmenlerine hizmet içi eğitim kursları
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi tarafından EğitimYönetimi
ve Denetimi, Sınıf İçi Etkili İle-
tişim, Öğretme ve Öğrenme Sü-
reçleri konularını kapsayan
hizmet içi eğitim kursları LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda başladı. Bir ay süren et-
kinliğe KKTCMilli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Lefke ve yö-
resinde bulunan okullarda görev
yapan öğretmenler katıldılar.
Açılış konuşmasını yapan Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

Dekanı Doç. Dr. Oğuz Serin,
LefkeAvrupa Üniversitesi Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
olarak benimsedikleri ilk misyo-
nun Lefke ve yöre halkına eği-
tim ve kültür alanlarında katkı
sağlamak olduğunu belirtti.
Serin ayrıca, “Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti devletinin
geleceğine yön verecek nesille-
rin yetiştirilmesinde önemli rol-
ler üstlenen, eğitim-öğretim
hayatımızın can damarlarından
olan öğretmenlerimizin çağın
gerektirdiği donanıma sahip ol-

maları hem üniversite hem de
toplumumuz açısından faydalı
olacaktır” dedi.
Program kapsamında; Prof.
Dr.AyşegülAtaman “Özel Ge-
reksinimleri Olan Çocuklarla
İletişim Kurma”, Doç. Dr. Ner-
güz Bulut Serin “Stres Yöne-
timi”, Yrd. Doç. Dr. Zihniye
Okray “İletişim Öğeleri ve Et-
kili Kullanımı”, Yrd. Doç. Dr.
Çağda Kıvanç Çağanağa “De-
mokratik Sınıf Ortamlarının Ya-
ratılmasında Sınıf Yönetimi”,
Yrd. Doç. Dr. Sibel Kaymaka-

moğlu “Yapılandırıcı Yakla-
şım”, Dr.Ayşe Bengisoy “Öğre-
tim Teknikleri”, Uzman Behiye
Akacan “Sınıf İçi Etkili İleti-

şim”, UzmanAnıl Sayılır“Kişi-
lerarası İlişkiler ve İletişim”ko-
nusunda sunumlar gerçekleştir-
diler.

“Stres Yöne�mi”

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Nergüz
Bulut Serin, seminerde
“stres nedir, strese yol
açan yaşantılar ve stres be-
lirtileri nelerdir, öğretmen-
lerde stres yaratan
kaynaklar nelerdir, stresle

başa çıkma teknikleri ne-
lerdir” konularında bilgi
verdi.
Seminerde ayrıca stres
ile ilgili testlerin uygulan-
dığını ifade eden Serin,
stres yönetim teknikleri
hakkında da katılımcıları
bilgilendirdi. Serin, stresi
azalttığı düşünülen teknik-
lerden olan doğru nefes
egzersizi, diyafram nefesi
ile ilgili video gösterildi-
ğini ve kas gevşetme ile il-
gili rahatlatıcı müzik
eşliğinde uygulama yapıl-
dığını dile getirdi.

“İle�şim Öğeleri ve Etkili Kullanımı”
Fen-Edebiyat Fakültesi
Öğretim ÜyesiYrd. Doç.
Dr. Zihniye Okray, “İleti-
şim Öğeleri ve Etkili Kulla-
nımı” konusundaki
seminerde iletişimin farklı
özelliklerini anlattı, kısa bir
hikaye ile katılımcıların,
iletişim konusundaki bilgi-
lerini, ölçtüklerini ve bun-
ları nasıl kullanacaklarıyla
ilgili bir ön çalışma yaptık-
larını belirtti. Okray daha
sonra iletişimin tanımını
yaparak iletişimi; katılanla-
rın bilgi sembol üreterek
birbirlerine ilettikleri ve bu
iletileri anlamaya, yorumla-
maya çalıştıkları bir süreç

olarak açıkladı. İletişimin
bir kişiden (kaynak) diğer
kişi veya kişilere (alıcı)
bilgi aktarım süreci oldu-
ğunu belirten Okray, “in-
sanların davranışı,
konuşması, susması, oturuş
biçimi, kendini ifade etmesi
yani çevresine mesaj ilet-
mesi bir iletişimdir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa,
“Demokratik Sınıf Ortamlarının Yaratılma-
sında Sınıf Yönetimi” konusunda sunum
yaptı.
Çağanağa sunumunda; demokratik sınıf
ortamları yaratmanın farklılıklarına, saygı
kültürünü yaygınlaştırma, öğrencinin geli-
şimsel özelliklerine duyarlılık gösterme, ko-
lektif çalışma kültürü yaratma, problem
çözmeye dayalı düşünme becerilerini ön
plana alma, bireysel alanda eleştirel öğretim
süreçleri tasarlamak gibi konularda bilgilen-
dirdi.
Çağanağa: “öğretmen niteliklerini ge-
liştirmeli”
Çağanağa, öğretmenin çalıştığı alanı en
üst düzeyde bilmesi ve alanının uzmanı ol-
ması gerektiğini söyleyerek; öğretmenlik
mesleğinin en önemli niteliklerinden birinin
de etkili iletişim becerilerine sahip olmak ve
beden dilini iyi kullanmaktan geçtiğini söy-
ledi. Çağanağa, iyi bir öğretmenin öğretim
tekniklerini kullanarak sınıf içerisinde öğ-
rencisinin ilgi, yetenek ve zayıf yönlerini iyi
tanıyan ve öğrencisi ile empati kurmak sure-
tiyle bilgi aktardığını ifade etti.

“Demokra�k Sınıf
Yöne�mi”

“Yapılandırmacı Yaklaşım”
İngilizce Öğretmenliği Bö-
lümüÖğretimÜyesiYrd. Doç.
Dr. Sibel Kaymakamoğlu,‘Ya-
pılandırmacıYaklaşım’ı ele
aldı.
“Günümüzde bireylerin

ezber bilgiye sahip olmaları et-
kili bir yaşam sürdürebilmeleri
için yeterli değildir” diyen
Kaymakamoğlu, etkili bir
yaşam için bireylerin yüksek
düzeyde düşünme, problem
çözme, başkalarıyla iş birliği
yapma ve çalışma becerilerine
sahip olmaları gerektiğini söy-
ledi. Kaymakamoğlu, bireyle-
rin olayları ayrıştıran,
sorgulayan, anlayan ve yorum-

layan nitelikte olmalarının şart
olduğunu belirterek, “Tüm
bunları geleneksel ‘Öğretmen
Merkezli Öğretim’anlayışıyla
sunulan eğitimle bireylere ka-
zandırmakmümkün değildir.
Etkili öğretim ve öğrenimin
gerçekleşmesi için “Öğrenci
Merkezli” yaklaşımın uygu-
lanmasına gerek vardır” dedi.

“Öğre�m Teknikleri”

Dr.Ayşe Bengisoy “Öğre-
timTeknikleri” konusundaki
seminerde öğretim teknikle-
rinden yöntem, teknik ve stra-
teji kavramları hakkında bilgi
verdi.
Altı şapkalı düşünme tekni-
ğini, altı farklı renkte şapka ve
bunlara yüklenen anlama göre
görüş oluşturma esasına da-
yanmakta olduğunu belirten

Bengisoy, bu teknik ile “öğ-
rencilere yeni fikir üretmenin
yolları öğretilmeye çalışıl-
makta, öğrencilerden düşünce-
lerini kullanılan şapkaların
gerektirdiği biçimde ortaya
koymaları ve mevcut proble-
min çözümü konusunda gö-
rüşler üretmeleri istenilmek-
tedir” şeklinde açıkladı.
Altı ayakkabılı uygulama
tekniğinin ise, Edward De
Bono tarafından geliştirildiğini
söyleyen Bengisoy, “Bona
göre altı şapkalı düşünme tek-
niği düşünme biçimlerini, altı
ayakkabılı uygulama tekniği
ise düşüncelerin uygulamaya
dönüşmesini sağlayıcı teknik-
tir” dedi.

Uzman BehiyeAkacan, öğretmenlere,
sınıf içi etkili iletişimin kullanımıyla ilgili
genel bilgiler verdi.
Akacan sunumunda, sınıf içinde iletişimin
önemine ve iletişimin nasıl olması gerekti-
ğine değinerek, öğretmenlerin sınıf içi ileti-
şimde nelere dikkat etmeleri konusu
üzerinde durdu. Öğretmenlerin sınıf içinde
öğrencileriyle iletişim sağladıklarında “sen
dili” yerine “ben dili” kullanmalarının öğ-
renci-öğretmen iletişiminde daha etkili ola-
cağından söz edenAkacan, öğrencilerin
yaptığı yanlışlar ve hatalar doğrultusunda
çocuklara doğru olanı göstermenin olumlu

bir iletişim ola-
cağını söyledi.
İletişimde
sözler kadar
beden dilinin
de etkili oldu-
ğunu ifade eden
Akacan, öğret-
menlerin öğrencileriyle iletişim kurdukla-
rında, iletişim aşamalarının en önemlisi olan
beden diline özen göstermeleri gerektiğini
söyleyerek beden dilinin iyi kullanılması so-
nucu öğrenci üzerinde olumlu etki yaratıla-
cağına vurgu yaptı.

“Sınıf İçi Etkili İle�şim” “Kişilerarası İlişkiler ve İle�şim”
Dr. Anıl Sayılır, “Kişilerarası İlişkiler ve
İletişim” konusunda atölye çalışması ger-
çekleştirdi.
Çalışmada, Sayılır iletişim konusunda
daha önceki seminerlerde bilgilendirilen
öğretmenlere vaka örnekleri sunarak, bil-
gilerini pekiştirmeleri ve bunları nasıl kul-
lanacaklarıyla ilgili bir ön çalışma
yaptıklarını belirtti. İnteraktif bir biçimde
gerçekleşen ve tanışma etkinliği ile başla-
yan çalışma sonrasında sunulan vakalarla

özellikle ilköğre-
timde etkili ileti-
şim becerilerinin
kullanılmasıyla
ilgili konular
üzerinde du-
ruldu. Sayılır, ça-
lışmanın sonunda öğretmenlerin çalışma
ile ilgili katkı ve özeleştirilerini alarak,
hizmet içi eğitim programının son çalış-
masını gerçekleştirdiğini söyledi.
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LAÜ öğrencileri, çocukları sevindirdi...

Mimarlık ve İç Mimarlık
Bölümü öğrencileri tarafın-
dan, Inar 209 maket dersi ve
Arch 317 renk dersi kapsa-
mında Öğretim Görevlisi M.
SelenAbbasoğlu yöneti-
minde Kıbrıs Türk Çocuk
Esirgeme Kurumu’ndaki ço-
cuklar için sosyal sorumluluk
projesi gerçekleştirildi. Proje
kapsamında Mimarlık ve İç
Mimarlık Bölümü öğrencileri
tarafından LAÜMimarlık
stüdyolarında bir haftalık
workshop çalışması yapıldı.
Öğrenciler gerçekleştirmiş
oldukları sosyal sorumluluk
projesi kapsamında; Kıbrıs
Türk Çocuk Esirgeme Kuru-

mu’ndaki çocukları ziyaret
ederek kendi tasarımlarını he-
diye ettiler.
Abbasoğlu, sosyal sorumlu-
luk projesinin ana amacının
tasarıma farklı bir bakış ka-
zandırmak, yaratıcı projeler
ortaya koymak ve öğrencile-
rin tasarladıkları projeleri su-
narak, kendilerini geliştirmek
ve ayrıca çoçukları sevindir-
mek olduğunu ifade etti.
Teoride öğrenilen bilgiler
çocuklar için hayata geçi-
rildi
Maket dersi kapsamında
tüm dönem boyunca öğretilen
maket yapım tekniklerinin bu
süreçte bire bir ölçekte tasar-

lanıp, üretilecek olan 7-12
yaş grubu çocuklara yönelik
oyuncaklar üzerinde uygulan-
dığını ifade edenAbbasoğlu,
öğrenciler çalışmaları kapsa-
mında öğrenmiş oldukları
teknikleri, kavramları üretim
sürecinde eğlenerek, öğrenme
ve geliştirme şansı bulduğunu
dile getirdi.
Abbasoğlu, workshop kap-
samında öğrencilerin tasarım-
ları doğrultusunda
projelerinin inşasını modülle-
rini stüdyoda ürettiğini ve
montajını, son rötuşlarını
akademisyenleri ile birlikte
ders sürecinde yaptığını be-
lirtti.

“Bilişimde Farkındalık Günleri”

“Bilişimde Farkındalık
Günleri” adı altında seminer-
ler düzenlendi. Genç Beyinler
Kulübü tarafından organize
edilen ve Öğrenci Dekanlı-
ğı’nın da katkı koyduğu semi-
nerler LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Komplek-
si’nde gerçekleştirildi. Mes-
leklerde kullanılan
programlara ve günümüz tek-
nolojilerine dikkat çekmek
amacıyla düzenlenen ve üç
gün süren sunum ile görsel
atölye çalışmalarına İç Mimar
(Autodesk Eğitim Uzmanı)
Nilgün Akkök, Yüksek Mimar
(Autodesk Revit Eğitmeni)
Derya Karadağ ve Grafik Ta-
sarımcısı (Adobe Eğitmeni)
Ayşe Sevinç katıldı.
Farklı fakültelerde eğitim
gören öğrencilerin katılımı ile
gerçekleşen etkinlikte, Akkök
Cad Programların Meslekler-

deki Etkisi, Eski Eserlerin
Projelendirilmesi, 3d Sahne-
lerde V-ray Render Motoru ve
3d Printer Dünyası konula-
rında teknik anlatım ile görsel
sunumlar yaptı.
Karadağ, Mimarlıkta İşlem-
sel Tasarım ve Yapı Bilgi Mo-
dellemesi konularında da
sunumlar yaparak öğrencileri
bilgilendirdi.
Sevinç ise Görsel İletişim,
Sosyal Medya, Tasarım Dün-
yası, İllüstratör ile Vektörel
Tasarım Teknikleri konula-
rında deneyimlerini öğrenci-
lerle paylaştı.
Sunum ve atölye çalışmala-
rından sonra öğrencilerden
gelen sorular katılımcılar tara-
fından yanıtlandı. Etkinlik so-
nunda LAÜ Öğrenci Dekanı
Özgür Yılmabaşar tarafından
katılımcılara teşekkür belge-
leri takdim edildi.

“Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa
Müzesi’nden Çocuklara Hikayeler”

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Okul Öncesi Öğret-
menliği Bölümü 2. sınıf
öğrencileri, Yaratıcılığın Ge-
liştirilmesi dersi kapsamında,
“GüzelyurtArkeoloji ve
Doğa Müzesi’nden Çocuk-
lara Hikayeler” başlıklı bir
proje geliştirdiler. LAÜ Si-
nema Salonu’nda gerçekleşti-
rilen projeye Güzelyurt
Arkeoloji ve Doğa Müzesi
Rehberi Hasan Karlıtaş ka-
tıldı.
GüzelyurtArkeoloji Mü-
zesi Müdürülüğü’nün ve öğ-
rencilerin ortak geliştirdikleri
projede; Rehber Hasan Karlı-
taş tarafından arkeolojik ve
doğal objeler, öğrencilere
farklı yönleri ile anlatılarak
tanıtıldı.
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ferda Kömleksiz tarafın-
dan yürütülen proje kapsa-
mında, yaratıcılıklarının
geliştirilmesi ve tasarlanma

sürecinin öğrenilmesi ama-
cıyla, Güzelyurt MüzesiAr-
keoloji ve Doğa
Bölümü’ndeki objeler, öğren-
ciler tarafından ele alınarak,
çocuklar için hikayelere dön-
üştürüldü. Kömleksiz ayrıca,
hikaye kitabı kapağının mü-
zede bulunan bir obje olarak
tasarlandığını ve müze eği-
timi kapsamında da düşünü-
len bu çalışmanın Kıbrıs’ta
ilk defa LAÜ öğrencileri ta-
rafından gerçekleştirildiğini
ifade etti.

Ayrıca, öğrencilerin yapmış
olduğu projeler, müzeler haf-
tası nedeniyle Mayıs ayında
sunum olarak paylaşıldı.

“Ölümsüz Ezgiler”

Öğrenci Dekanlığı’na
bağlı LAÜMüzikal Renkler
Kulübü Korosu tarafından
“Ölümsüz Ezgiler” konseri
verildi. LAÜ Rauf Denktaş
Eğitim Kompleksi Konfe-
rans Salonu’nda verilen
konserde öğrencilerin ve
akademisyenlerin yoğun il-
gisi oldu.
Ana teması “Halk Müziği”
olan ve farklı fakültelerde
eğitim gören öğrencilerden
oluşan LAÜMüzikal Renk-
ler Kulübü önümüzdeki

günlerde gerçekleştirilecek
etkinliklerde de sahne ala-
cak. Danışmanlığını Dr.
Ayşe Bengisoy’un, Başkan-
lığını ve Şefliği’ni Mustafa
Ağlamış’ın yaptığı koro, her
yöreden türküler seslendire-
rek büyük beğeni topladı.
Konser sonrasında LAÜ
Müzikal Renkler Kulübü
Başkanı Mustafa Ağlamış,
Öğrenci Dekanlığı’na teşek-
kür ederek, Kulüp Danış-
manı Dr. Ayşe Bengisoy’a
çiçek takdim etti.
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Dünyaca ünlü iki mu�ak şefi, deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaş�
Gastronomi Kulübü tarafın-
dan “Yeni Nesil Aşçılık” ko-
nulu workshop yapıldı.
Etkinliğe, dünyaca ünlü Türk
mutfak şefleri Türkiye Milli
Takım eski aşçılar üyesi ve
Executive Şef Eyüp Kemal
Sevinç ile Türkiye Aşçılar
Milli Takım Direktörü Erdem
Dırbalı konuk olarak katıldı-
lar.
Etkinlik, Gastronomi Bö-

lümü öğrencileri ve öğretim
görevlilerinin katılımı ile
LAÜ Gastronomi Bölü-
mü’nün Uygulama Mutfa-
ğı’nda gerçekleşti.
Erdem Dırbalı ilk olarak,
pişirme ve etkili sunum tek-
niklerinden bahsederek lez-
zetli sunumların yanında
görselliğin de son derece
önemli olduğunu söyledi. Öğ-
rencilere aşçılık mesleğinin

püf noktolarını anlatan Dır-
balı, çeşitli yemek ve tatlılar
hazırlayarak öğrencilere ör-
nekler sundu. Mutfakta, ya-
bani mantar çorbası, kereviz
püreli karidesli sebzeli börek,
kuşkonmaz, pancar ve morel
soslu kuzu bonfilenin yanı
sıra, çikolatalı sufle, kek ve
zeytin yağlı çikolatalı puro
yapan Dırbalı, sunumunda
farklı görsel şovlar da sergile-

yerek öğrencilerin beğenisini
kazandı.
Eyüp Kemal Sevinç de, ön-
celikle öğrencilere pişirmenin
inceliklerini ve aşçılığın bir
sanat olduğunu belirterek, aş-
çılık mesleğinin geçmişe
oranla daha saygın bir ko-
numa geldiğini bundan do-
layı, hazırlanan her yeni
yemeğin kültürel zenginlik

açısından bir keşif olacağını
belirtti. Sevinç, mutfaktaki
sunumunda, öğrencilerle bir-
likte uygulamalı olarak tar-
hana ile kaplanmış dana
antrikot ve Türk mutfağına
özgü tereyağlı cevizli erişte
yaptı. Sunumların ardından
hazırlanan yemekler ve tatlı-
lar öğretim görevlilerine ve
öğrencilere ikram edildi.

Gastronomi öğrencilerinden yeni başarılar
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Gastronomi Bö-
lümü öğrencileri, İstanbul’da
bu yıl yapılan “13. Uluslar-
arası Gastronomi Festivali”ne
katılarak LAÜ’yü temsil etti-
ler. Farklı dallarda yarışarak
büyük başarılar gösteren LAÜ
öğrencilerinden Şükran Kaya,
Özde Ece Canıtez, Kubilay
Şimşek, Celal Fırat Özdemir,
Emre Varol, Nadir Kalaycı,
Batuhan Bozkurt ve Gökhan
Deniz birçok dalda ödüle
layık görüldüler.
Türkiye, İtalya, Japonya, Yu-
nanistan, Polonya, Macaris-
tan, Güney Kıbrıs Rum

kesimi gibi farklı ülkelerden
yaklaşık 1200 yarışmacının
katıldığı festivalde LAÜ Gas-
tronomi öğrencileri, “balık”,
“tatlı”, “pratik gençler” ve “en
iyi üniversite” dalında yarıştı-
lar.
Öğrenciler 1 kupa, 12 ma-
dalya ve ‘Merit’ ödülü ile
döndü

Yarışmalarda sunumlarını ser-
gileyen öğrenciler, ‘balık’ ka-
tegorisinde bir gümüş
madalya ve “Merit” ödülünü
alırken, ‘tatlı’ kategorisinde 2
gümüş, ‘en iyi üniversite’ ka-
tegorisinde 3 gümüş ve son
olarak ‘pratik gençler’ kate-
gorsinde üç farklı sunum ile 6
gümüş madalya alarak top-

lamda 12 madalyaya sahip
oldular. Öğrenciler ayrıca,
genel klasman değerlen-
dirme sonrasında da ilk üçe
girerek kupa almayı başardı-
lar.
LAÜ Gastronomi ala-
nında iddialı
Birçok kez farklı yarışma-
lara katılarak LAÜ’ye
büyük başarılar kazandıran
Gastronomi Bölümü öğrenci-
leri, elde ettikleri başarılardan
dolayı mutlu olduklarını, uy-
gulamalı derslerinde yapmış
oldukları pratikler sayesinde
bu tür yarışmalarda herzaman
derece elde ettiklerini söyledi-

ler. Böylesi yarışmaların mes-
leki açıdan kendilerini geliş-
tirmek için önemli olduğunu
belirten öğrenciler üniversite-
nin, kendileri için yararlı ola-
bilecek yarışmalara
katılabilmeleri konusunda
herzaman destek verdiğini
ifade ettiler.

Hedef yaşlılara destek olmak
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık son sınıf öğrenci-
leri tarafından, Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi kapsa-
mında, “Sosyalleşmenin Yaşı
Olmaz” sloganıyla başlatılan
kampanyada Lefke ve Çevresi
Öncü Kadınlar Derneği’nde
kermes düzenlendi.
Sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında öğrenciler çeşitli
etkinlikler düzenleyerek yaşlı-
larla birlikte vakit geçirdiler.
Her hafta Cuma günü Lefke ve
Çevresi Öncü Kadınlar Derne-
ği’nde 11.00-13.00 saatleri ara-
sında yaşlılar ve dernek

üyeleriyle birlikte çeşitli aktivi-
teler organize eden öğrenciler,
bu hafta kermes düzenlediler.
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi Öğretim Görevlisi
Anıl Sayılır, bu aktivitelerde
amaçlarının yaşlıların sosyal
yaşantılarını geliştirmek oldu-
ğunu ifade etti. Sayılır, Lefke
ve Çevresi Öncü Kadınlar Der-
neği’ne maddi yönden destek
sağlamak amacıyla öğrencilerin
kendi yaptıkları ve sponsorlar-
dan aldıkları yiyecekleri satıp
gelir elde etmeye çalıştıklarını
belirtti.
Dernek üyeleri ve öğrenciler
tarafından hazırlanan yöresel

tatlar kermeste satılarak elde
edilen gelir Lefke ve Çevresi
Öncü Kadınlar Derneği’ne bıra-
kıldı.
Seda Çakır (PDR Öğren-
cisi): “Sosyal sorumluluk proje-
leri kapsamında geziler
düzenledik, yaşılarla biraraya
gelerek sohbet ettik, onlara ga-
zete okuyup, müzik dinletisi
sunduk. Okulumuzun ve derne-
ğin yardımıyla çeşitli etkinlikler
düzenledik. Bu etkinlikler saye-
sinde sosyalleşmenin yaşının
olmadığını göstermeye çalıştık”
dedi.
Tuğba Cin (PDR Öğren-
cisi): “Çeşitli etkinlikler düzen-

leyerek özellikle belirli bir yaşa
gelmiş insanların kendilerini
toplumdan soyutlamalarına
engel olmak ve onların sosyal-
leşmelerini sağlamayı hedefle-
dik. Bu hedef doğrultusunda

düzenlediğimiz beşinci proje-
miz kermes oldu ve buraya
gelen büyüklerimize hem farklı
tatlar sunduk hem de birlikte
müzik dinleyerek eğlendik”
dedi.
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LAÜ personeli yeni yıl kokteylinde biraraya geldi
Üniversite yönetimi, akade-
mik ve idari personeli yeni yıl
kokteylinde biraraya geldi. Ge-
mikonağı Soli Inn Hotel’de
gerçekleşen kokteylde
LAÜ’nün kuruluşunun 25’inci
yıl pastası da kesildi.
Kokteyle, LAÜMütevelli He-
yeti Başkanı Türkay Tokel,
Lefke Belediye Başkanı ve
Mütevelli Heyeti Üyesi Aziz
Kaya, Mütevelli Heyeti Üyesi
Enver Öztoprak, LAÜ Rektörü
Prof. Dr. MehmetAli Yükse-
len, Rektör Yardımcıları Doç.
Dr. Akın Cellatoğlu ve Doç. Dr.
Carolina Smochina, Genel Se-
kreter Mehmet Yalçın’ın yanı
sıra, dekanlar, bölüm başkan-
ları, akademisyenler ile idari
çalışanlar katıldı.
Kokteylde kısa bir konuşma
yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, 2014 yılının
yoğun geçtiğini, LAÜ için bir
değişim yılı olduğunu belirte-
rek tüm LAÜ personeline özve-

rili çalışmalarından dolayı te-
şekkür etti ve 2015 yılının sağ-
lık, mutluluk ve başarılar
getirmesi dileğinde bulundu.

Yükselen: “LAÜ’nün daha
da gelişip büyümesi için hep
birlikte çalışacağız”

Yükselen 2015 yılında daha
güçlü bir LAÜ için yönetim,
akademik ve idari personel ola-
rak istikrarlı çalışmalarına
devam edeceklerini vurgulaya-
rak üniversitenin daha da geli-
şip büyümesi için hep birlikte
çalışacaklarını belirtti.

LAÜ’nün kuruluşunun 25.
yıl pastası kesildi
Kokteylde ayrıca, yüksek öğ-
retim sektöründe çeyrek asırdır
eğitim faaliyetlerini sürdüren
üniversitenin 25’inci yıl pastası
LAÜ yönetimi tarafından ke-
sildi.

LAÜ Ö
Chris

LAÜ yabancı uyruklu öğ
cilerine, Öğrenci Dekanlığı
Dış İlişkiler Direktörlüğü’n
katkılarıyla “Noel Kutlama
çerçevesinde bir dizi etkinl
düzenlendi. LAÜ Orta Amf

“Ada Turn
�yatro oy

LAÜ Tiyatro Kulübü taraf
“Ada Turnesi Skeçleri” adlı
yatro oyunu sahnelendi.
LAÜ Sinema Salonu’nda
ve güldürü skeçlerin sahnele
tiyatro oyununa öğrencilerin
sıra, vatandaşlarda yoğun ilg
terdi. Oldukça başarılı bir p
mans ortaya koyan oyuncul
izleyicilerden büyük alkış al
Tiyatro oyunundan sonra y
lan çalışmayla ilgili bilgi ve
LAÜ Tiyatro Kulübü Başka

Kazakistan veGana bağımsızlık yıldönümükutlandı

Kazakistanlı öğrenciler tara-
fından, Kazakistan’ın 23’üncü
bağımsızlık yıldönümü çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Kutla-
malar çercevesinde ilk olarak
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi girişinde Kaza-
kistanlı öğrenciler tarafından
Kazakistan kültürünü ve tari-
hini yansıtan bilgilendirici
standlar açıldı.
Daha sonra program kapsa-
mında olmak üzere LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salonu’nda,
23. bağımsızlık kutlamaları ya-
pıldı. Kazakistan’ın Milli
Marşı ile İstiklâl Marşı’nın

söylenmesi, Diş İlişkiler Di-
rektörü Kezban Zurnacı’nın
açılış konuşması, Kazakis-
tan’ın kuruluşunun tarihçesi ve
tanıtım videosunun izletilmesi-
nin ardından kutlama programı
başladı. Kutlamalar kapsa-
mında; Kazakistan’ın kültürel
özelliklerini anlatan görüntü-
ler, geleneksel dans gösterileri,
defile ile şiir sunumları ger-
çekleştirildi. Kazakiztan’ın
geçmişi ile gelecekteki strateji-
leri, sağlık, eğitim, ulaşım, yö-
netim, siyasi, turizm, doğal ve
sosyo-kültürel değerleri gibi
konuları hakkında sinevizyon
gösterimi yapıldı

Gana’nın 58’inci Bağımsız-
lık Günü nedeniyle Ganalı
öğrenciler çeşitli etkinlikler
düzenlediler.
LAÜ Fun Club’da gerçekle-
şen “Gana Bağımsızlık
Günü” etkinliklerine LAÜ
Dış İlişkiler Müdürü Kezban
Zurnacı, çalışanların yanı
sıra, LAÜ’de eğitim gören
Ganalı ve diğer ülkelerden
öğrenciler katıldı.
Gana’nın Ulusal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan prog-
ram açılış konuşmaları ile
devam etti. Gana’nın tarihi ve
kültürel özelliklerini anlatan
görüntüler de kutlamaya katı-
lanlara izletildi. Ganalı öğren-
cilerin diğer öğrenci

arkadaşları ile eğlenceli saat-
ler yaşama fırsatını bulduğu
kutlama sonrasında 58’inci
bağımsızlık yıldönümü pas-
tası kesildi.
Emine Yuseinova (Dış İliş-
kiler Müdürlüğü): “Öğrenci-
lerimizin böylesi özel
günlerini onlarla birlikte kut-
lamaktan son derece mutlu-
yuz. 44 farklı ülkeden gelen
öğrencilerimizin özel günle-
rine LAÜ olarak hassasiyet
gösterip onları özel hissettir-
mek misyonumuz arasındadır.
Akademik yıl içerisinde farklı
etkinlikler düzenleyerek öğ-
rencilerimizin geleneksel kül-
türlerini tanıtmalarına fırsat
vermekteyiz” dedi.
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Devlet Büyükleri Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
76'ncı ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi

LAÜ, Mustafa Kemal Atatürk’ün 76'ncı
ölüm yıldönümü nedeniyle geniş kap-
samlı bir anma programı gerçekleştirdi.
Program, akademik, idari personel ve öğ-
rencilerin katılımı ve LAÜ Rektör Yar-
dımcısı Doç. Dr. Akın Cellatoğlu’nun
Atatürk büstüne çelenk koyması ile baş-
ladı.
Törenin açılış konuşmasında Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ay-
rılışının 76’nci ölüm yıldönümü nedeniyle
toplandıklarını belirten Tarih Bölümü
Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani, Mustafa
Kemal Atatürk’ün üstün yetenekli zekâsı,
devlet liderliği, ileri dünya görüşü, eği-
timci ve bilim adamı kimliğinin yanında,
yılmadan okuyan bir kişiliğinin olduğunu
bundan dolayı da, Türkiye ile birlikte dün-

yanın eşsiz bir lideri kaybettiğini söyledi.
“En büyük özelliği kitap ve eğitime
önem vermesiydi”
Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan
Tayhani, Atatürk’ü anlamak ve onun gibi
düşünmek konusunda yaptığı konuşmada,
Atatürk’ü farklı kılan en belirgin özelliği-
nin kitap ve eğitime verdiği önem oldu-
ğunu söyledi. Atatürk’ün hayatı boyunca
birçok konuya ve gelişmeye öncülük etti-
ğini anlatan Tayhani, özellikle Yürüyen
Köşk’ün yerinden taşınması, tarım ve
hayvancılık alanındaki gelişmeler, kültür,
sanat ve antropolojiye duyduğu ilgi, eko-
nomi ve sanayiye yönelik çaba ile Türk li-
rasının uluslararası alanlarda değer
kazanması gibi çalışmalara özellikle ilgi
gösterdiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıldı

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
lümü, KKTC Kurucu Cumhurbaş-
kanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün
üçüncü yıldönümü dolayısıyla “Rauf
Raif Denktaş’ın Yaşamından Kesit-
ler” konulu fotoğraf sergisi ve panel
düzenledi. Anma programına, LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yük-
selen’in yanı sıra akademisyenler,
öğrenciler ve bölge halkı katıldı.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Salonu’nda
yapılan anma programına; Kıbrıs
Türk Kültür Derneği Genel Başkanı
ve Emekli Büyükelçi Dr. Ahmet
Zeki Bulunç, Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü ve Diplomat Osman Ertuğ,
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hasan Ünal ve

LAÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr.
İhsan Tayhani konuşmacı olarak ka-
tıldılar.
Program öncesinde, Denktaş’ın
mücadele ve siyasi dönemini anlatan
fotoğraf sergisi gezildi. Anma prog-
ramı, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve
görsel sunum ile başladı.
Açılış konuşmasını yapan Tayhani,
Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve min-
netle andığını belirterek, Denktaş’ın
siyasete çok genç bir yaşta atıldığını
ifade etti. Denktaş’ın son sözünün
“Hristofyas’a söyleyin Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti bağımsız bir dev-
lettir” olduğunu hatırlatan Tayhani,
Denktaş’ın ömrünün sonuna kadar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için
çalıştığını belirtti.

Dr. Fazıl Küçük LAÜ’de anıldıDr. Fazıl Küçük LAÜ’de anıldı

Fen-Edebiyat Fakültesi ve Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi tarafından,
Dr. Fazıl Küçük’ün 31. ölüm yıldö-
nümü dolayısıyla “Dr. Fazıl Kü-
çük’ün Yaşamından Kesitler” konulu
fotoğraf sergisi ve panel düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen anma programına,
Turizm ve Kültür Eski Bakanı ve
Edebiyatçı-Yazar İsmail Bozkurt,
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Avu-
kat Fuat Veziroğlu, Gazeteci-Yazar
Osman Güvenir, Gazeteci-Yazar
Akay Cemal ile LAÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç.
Dr. İhsan Tayhani konuşmacı olarak
katıldı.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Fuayesi’nde Dr. Fazıl
Küçük’ün Yaşamından Kesitler” ko-
nulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergi
açılışının ardından anma programı,
saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın
okunması ile başladı.
LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tay-
hani konuşmasında Dr. Fazıl
Küçük’ün hayatı hakkında bilgiler
verdi. 1931 yılında Dr. Küçük’ün
Masum Millet Gazetesi’nde yer alan
yazıları ile halkın hakkını savun-
maya başladığını dile getiren Tay-
hani, “Bize düşen görev gençleri,
gelecek nesilleri bu konularda bilgi-
lendirmektir” dedi.

“Kıbrıs Milli Mücadelesi ve Şehitlerini Anma
Programı” düzenlendi

LAÜ Fetih Nesli Öğrenci Ku-
lübü tarafından 21-25Aralık Mü-
cadele ve Şehitler Haftası
nedeniyle “Kıbrıs Milli Mücade-
lesi ve ŞehitleriniAnma Prog-
ramı” düzenlendi. LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rilen programa araştırmacı yazar
Prof. Dr.AtaAtun, Gemikonaği
Muhtarı ve Mücahitler Derneği
Başkanı GaziAhmet Ced konuş-
macı olarak katıldı. Anma prog-
ramı öncesi, LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi Fua-
yesi’nde Milli Mücadele döneminde yaşa-
nan olayların anlatan fotoğraf sergisi açıldı.
Anma töreni şehitler için bir dakikalık
saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylen-
mesi ile başladı.
Ced: “TMT savunma amacıyla ku-
ruldu”
Gemikonaği Muhtarı ve Mücahitler Der-
neği Başkanı GaziAhmet Ced, 1963-1975
yılları arasında yaşanan olayları yerinde
görmüş ve olayların içinde bulunmuş biri
olarak öğrencilere kısaca anılarını anlattı.
Rumlar tarafından kurulan EOKA’nın tek
amacının taarruz yani saldırı olduğunu söy-
leyen Ced, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın
(TMT) EOKAörgütüne karşı mücadele
etmek için kurulan silahlı bir örgüt oldu-
ğunu belirtti. TMT’nin, Rum,Yunan hatta
Mısır’dan gelen paralı askerler ile mücedele
ettiğini açıklayan Ced, Kıbrıs Türkü’nün bu
günlere gelmek için çok acı çektiğini, şehit-
ler verdiğini anlattı.

Atun: “Tarihimizin köşe taşlarından
biri 21Aralık 1963”
1970-1973 yılları arasında Mağusa Sanca-
ğı’nda mücahitlik yaptığını ifade eden Prof.
Dr.AtaAtun, “Bugün çok önemli bir gün,
tarihimizin köşe taşlarından biri olan 21
Aralık 1963’ün yıldönümüdür” dedi.Atun,
1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşa-
nan olayların Rumların Megali İdea’yı ger-
çekleştirmek amacı ile çıkardıklarını
söyledi. Megali İdea’yı Yunanlıların Ege
adaları, BatıAnadolu, Karadeniz bölgesi,
Rodos, Girit, Bozcaada, Kıbrıs, Epir, Make-
donya, Batı ve Doğu Trakya’yı ele geçire-
rek ve Konstantinopolis diye adlandırılan
İstanbul başkent olmak üzere, Helen İmpa-
ratorluğu'nun yeniden kurulması için çaba
içerisine girildiğini açıklayanAtun, Rigas
Ferreos'un 1791 yılında Megali İdea’ya ait
ilk haritayı çizmiş olduğunu ve 1796 yılında
bu haritayı Yunanca konuşulan tüm toprak-
larda dağıttırmış olduğunu belirtti.
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“Beynin Bilinmeyen Gerçekleri” anlatıldı
Genç Lider Kulübü ile Öğ-
renci Dekanlığı tarafından
“Beynin Bilinmeyen Gerçek-
leri” konulu konferans düzen-
lendi. LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda iki bölümde ger-
çekleşen konferansa, Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Sinan Canan ve
Uzman Doktor Kerem Dündar
katıldı.
Canan, beyin, genç beyin,
beynin ön bölümü, hafıza tip-
leri, dijital dünya ve beynimiz
ve nomofobi gibi insan beyni-
nin evrendeki karmaşıklığı ko-
nuları üzerinde dururken,
Dündar ise beyni ciddi çalış-
tırma, Frontal korteks inşası,
strateji belirleme, iletişim süre-
cini belirleme gibi beynin bir-
çok özelliğine değindi.
Canan: Beyin evrende bili-
nen en karmaşık nesne
Sunumunda beynin birçok iş-
levsel boyutuna görsel olarak
değinen Canan, bilindiği gibi
şimdiye kadar sırrı pek çözüle-
meyen insan organlarından bi-
rinin de beyin olduğunu, bunun
nedeni ise beynin evrendeki en
karmaşık nesne olmasından
kaynaklandığını söyledi.
“Şekline bakarak çıkarmak

hayli zor ve imkânsız bir
iştir”
Beyni bir makina, bir bilgisa-
yar, bir sabit sürücü disk olma-
dığını peki o zaman beyin
nedir? diyen Canan,“Önce-
likle, beyin denen organın ne iş
yaptığını şekline bakarak çı-
kartmak bir hayli zor, hatta im-
kânsız olduğunu vurgulayarak
beynin yapısı hakkında bilgiler
verdi.
“Kadın ve erkek beyni
farklıdır”
Beynin boyut olarak erkek-
lerde kadınlara oranla biraz
daha büyük olduğunu anlatan
Canan, erkek beynin yaklaşık

1.4 kg ve 23 milyar sinir hüc-
resinden kadınlarda ise, 1.3 kg
ve 19 milyar sinir hücresinden
oluştuğunu söyledi.
“Duygusal bağ kurul-

mazsa öğrenme gerçekleş-
mez”
Hafıza tiplerine de değinen
Canan, duyu hafızası (duyu
ilişkilendirme korteksleri),
sözel hafıza (hippokampus),
hareket hafıza (beyincik) ve
duygusal hafıza olarak ayrıldı-
ğını belirterek, beynimiz “duy-
gusal bağ” kuramadığı zaman
öğrenmenin kolay kolay ger-
çekleşmediğini bunun sebebi-
nin ise, o an yapılacak şey ile

ilişkinin kuralamadığından
kaynaklandığını söyledi.
“Her ikisinin de farklı iş-
levleri var”
Son olarak sol ve sağ beynin
işlevleri hakkında bilgi veren
Canan, sol beynimizin sayısal
yetenek, yazı yazma, konuşma,
akıl yürütme, bilimsel beceriler
ve sağ elin kontrolünü, sağ
kolun ise, içgörü-sezgiler, 3
boyut algılama, sanat algısı,
hayal kurma, müzik algısı ve
sol elin kontrolünü gerçekleş-
tirdiğini belirtti.
“İnsanlar beyninin her böl-
gesini kullanıyor”
Sunumunda, insan ve hayvan

beyninin farklı çalıştığını belir-
ten Dündar, özellikle bazı in-
sanların beynimizin %10’nunu
kullandığımızı söylediklerini
ancak bu bilginin yanlış oldu-
ğunu, aslında insanların beyni-
nin her bölgesini kullandığını
ifade etti.
“İnsanlar taklit yoluyla öğ-
renirler”
Dindar, hayatın beyinde bir
proje olduğunu söyledi, “Bu
nedenle planlarını uygulamaya
başla, yaşanmışlıklara da bak”
dedi. Ayrıca Dindar, iletişim
önce kiminle başladığına de-
ğindi. Dündar, nasıl biri olmak
istersin konusunun anlaşılabil-
mesi için, önceden taklit yapa-
rak hazırlanmak gerektiğini,
çünkü insanların bir şeyleri öğ-
renirken hep taklit olayı ile öğ-
rendiğini anlattı.
“Hayatta hiç bir şey mü-

kemmel değil”
Son olarak konunun daha iyi
anlaşılması için görsel deney-
sel örnekler vererek olayı anla-
tan Dündar, hayatta hiçbir
şeyin mükemmel olmadığını,
bazen karşımıza eksikliklerin
çıkabileceğini bu yüzden ha-
yata iyimser bir bakış açısıyla
yaklaşmanın önemli olduğunu
ifade etti.

“Beslenme Bilgi Sistemi Programı”

Sağlık Bilimleri Fakültesi ta-
rafından “Beslenme Bilgi Sis-
temi Uygulamaları” konulu
konferans düzenlendi. LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda yapılan konferansa
konuşmacı olarak, Beslenme
Bilgi Sistemi Uzman Danış-
manı Turgay Papakçı katıldı.
Gerçekletirilen konferansa
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
Konuşmasında, sistemin ça-
lışması hakkında bilgi veren
Papakçı, şu an varolan “Be-
bis’in” (Beslenme Bilgi Sis-
temi Uygulama Programı’nın)
bütün Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Diyetisyenlik Bölümü’nde
okuyan diyetisyen adayı öğren-

cilerin el kitabı kadar önemli
olduğunu söyledi ve Bebis uy-
gulama programının diyet tav-
siyesi, menü planlama, gıda
analizi, araştırma ve eğitim ile
ilgili çeşitli uygulama alanla-
rında programı kullananlara
kolaylık sağladığının altını
çizdi.
Öğrencilerin bu sistemi tüm
lisans ve lisansüstü eğitim ha-
yatlarında araştırma, çalışma
ile projelerinde kullanabilecek-
leri bir veri kaynağı olduğunu
söyleyen Papakçı bu kaynağın,
bilimsel veri olarak kabul edil-
diğini ve Türkiye ile
KKTC’deki tüm üniversite-
lerde Beslenme ve Diyetetik
Bölümü olan bütün fakülte-
lerde ders olarak işlendiğini
belirtti.
Papakçı, öğrencilerin dersle-
rini ve araştırmalarını yaparken
nelere dikkat edilmesi gerekti-
ğine ve doğru veri sonuçlarının
nasıl elde edilebileceği konula-
rında öğrencilere Beslenme
Bilgi Sistemi Uygulama Prog-
ramı’nın yardımcı olacağını
söyledi.

“Sosyal Beyin” konulu
konferans düzenlendi

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
tarafından “Sosyal Beyin” ko-
nulu konferans düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen konferansa,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri
ve Eğitimi Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım
konuşmacı olarak katıldı.
Soner Yıldırım, “bizler, öğre-
tim görevlileri veya öğretmenler
olarak mesleğimizde ‘öğretmek’
kısmı ile ilgiliyizdir fakat ‘öğ-
renmek’ çok daha farklı bir sü-
reçtir” diyerek öğrenmenin
doğumdan ölüme dek uzanan
süreçte asla engellenemeyen tek
eylem olduğunu söyledi.
Hızla değişen çağda ve çağın
getirdiği teknolojik büyümede
alışkanlıklarımızın, araştırma
eğilimlerimizin, öğrenme ve ça-
lışma yöntemlerimizin hızlı bir
şekilde değiştiğini anlatan Yıldı-
rım, teknoloji kullanımına iliş-
kin davranış normları olan

“etkili, doğru ve etik” kullanım-
lar hakkında da bilgi verdi.
Türkiye ve dünyadaki internet
kullanımı ile ilgili istatistikleri
paylaşan Yıldırım, Türkiye’de
tespit edilen internet kullanma
eyleminde yüzde 60 gibi, büyük
bir kısmının sadece tüketim
amaçlı olduğunu vurgulayarak,
bu tüketimin ise, günlük haber
portalları ve gazeteleri tarama
esnasında ölçümlendiğini be-
lirtti. Yıldırım, “eğer Türkiye in-
ternet kullanıcıları hergün
yaptıkları online gazete okuma
işlemini durdurursa, ülkedeki in-
ternet kullanımı yüzde 60 bite-
cektir, bu da internetin üretim
amaçlı değil, tüketim amaçlı ol-
duğunu kanıtlamaktadır” dedi.
Sosyal medyanın bir bağımlı-
lık olup olmadığının da tartışma-
sına değinen Yıldırım,
bağımlılığın bir ruh hastalığı
değil, beyin hastalığı olduğunu,
sosyal medya kullanıcıları bu
bağımlılığa internet kullanırken
hissettikleri dopamin salgısın-
daki yüzde 8’lik artış nedeniyle

ortaya çıkan haz duygusu yü-
zünden sahip olduklarını vurgu-
ladı.
İnsan doğasında 50 bin yıldır
değişmeyen hayatta kalma, bir
gruba ait olma, güvende his-
setme, sevme-sevilme güdüleri-
nin en başında öğrenmenin
olduğunu söyleyenYıldırım, öğ-
renmeyi daha faydalı ve aktif
hale getirmek için eğitimin tek-
nolojik olarak iyileştirilmesi ge-
rektiğinin, interneti tüketimden
ziyade öğretim ve üretim için
kullanmaya başlama zorunlulu-
ğunun kaçınılmaz olduğuna dik-
kat çekti.
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“Sosyal Hizmet Mesleğinde Örgütlenme ve Kariyer”
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü tara-
fından “Sosyal Hizmet Mesle-
ğinde Örgütlenme ve Kariyer”
konulu konferans gerçekleşti-
rildi. LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
konferansa, Türkiye Sosyal
Hizmet Uzmanları Derneği
Genel Başkanı ve Sosyal Hiz-
met Uzmanı Murat Altuğgil
konuşmacı olarak katıldı.
Evrensel etik kuralları çer-
çevesinde davranılmalı
Altuğgil konferanstaki sunu-
munda, eğitimlerini almış her
meslek grubundaki bireylerin,
çalışmalarını yaparken etmiş
oldukları mesleki yeminlerine
bağlı kalarak, hiçbir din, dil,
ırk ve düşünceyi ayırt etmeden
evrensel etik kurallar çerçeve-
sinde davranmaları gerektiğini
vurguladı.
Yoksulluk en önemli sosyal
sorun
Yoksulluğun en önemli sos-
yal sorun olduğunu ifade eden

Altuğgil, “Türkiye’de genel
nüfus içerisinde 22 milyona
yakın insan “yoksulluk” sınırı-
nın altındayken, bir buçuk
milyon vatandaşın da “açlık”
sınırının altında olduğunu be-
lirtti. Altuğgil, ailelerin in-
sanca yaşayabilmeleri için
gerekli gelire sahip olması, iyi
ve yeterli beslenmesi, gereksi-
nimlerini karşılayacak sağlık,
eğitim ve sosyal hizmet alma

haklarını rahat ve özgürce kul-
lanabilmelerinin en doğal ve
anayasal hakları olduğunu
ifade etti.
Altuğgil son olarak, çağdaş
sosyal devlet anlayışı, ekono-
mik, sosyal, ve psikolojik yön-
den destek gereksinimi olan,
ihtiyaç sahiplerini destekle-
yen, güç koşullarda yaşayan,
ihmal ve istismara uğrayan,
özel ilgi ve desteğe gereksi-

nim duyan yurttaşlarına sahip
çıkmayı, el uzatmayı kendisi
için görev, yurttaşları adına
hak bilen bir devlet anlayışı
olması gerektiğini belirtti.
Konferans sonunda LAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Özhan Öztuğ ta-
rafından Sosyal Hizmet Uz-
manı Murat Altuğgil’e
teşekkür belgesi takdim edildi.

Farkındalık Yürüyüşü yapıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
ile Sağlık Yüksekokulu tara-
fından 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nde “Farkındalık
Yürüyüşü” düzenlendi. LAÜ
kampüsünden başlayan Ge-
mikonağı Sahili’ne kadar
devam eden yürüyüşe Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak,
Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Deniz Şelimen,
Sağlık Yönetimi Bölüm Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Meltem
Uçar ile öğrenciler katıldı.
Öğrenciler toplumsal
mesaj içeren ve şiddetin her
türlüsüne karşı farkındalık
yaratacak pankartlarla yürü-
yüşlerini sürdürerek, elle-

rinde taşımış oldukları farklı
renklerdeki balonları da çev-
redeki kadınlara vererek Ka-
dınların Gününü kutladılar.
Yürüyüşte kadınlar günü
ile ilgili bir konuşma yapan
Yrd. Doç. Dr. Meltem Uçar,

“Okullarda uygulanacak özel
eğitim programlarıyla genç
nüfusun şiddete karşı eğili-
minin önüne geçilebileceği
gibi, aile içi eğitimlerle de
ebeveynlerde farkındalık ya-
ratılıp gerekli iyileşmeler

sağlanabilir” dedi. Uçar, ka-
dına yönelik şiddeti arttıran
faktörler arasında eğitim dü-
zeyinin düşüklüğü, aile içi
şiddete tanık olunması, alkol
bağımlılığı gibi birçok nede-
nin başı çektiğini söyledi.

“İş Sağlığı ve
Güvenliği”

Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ayşen
Türkman, Taş Ocakları
Vakfı'ndan (TAŞOVA)
Maden Mühendisi Halil
Erdim öncülüğünde, Kara-
yolları personeline yönelik
düzenlenen “İş Sağlığı ve
Güvenliği” eğitim progra-
mında seminer verdi.
Eğitime katılan personele
konuyla ilgili detaylı bilgi-
ler aktaran Türkman, iş
sağlığı ve güvenliği ilkele-
rinin yanısıra KKTC’de
karayollarında yaşanan so-
runlarla ilgili önerilerde
bulundu. Türkman ayrıca iş
yeri düzeni, organizasyon,
işe alım, işe yerleştirme,
eğitim ve denetleme konu-
larında iş sağlığı ve gü-
venliği açısından yapılması
gerekenleri anlattı.
Türkman, Lefke Avrupa
Üniversitesi olarak bu tür
eğitimlerde yer almaktan
ve çalışanların bilinçlendi-
rilmesine katkıda bulun-
maktan memnuniyet
duyduklarını ifade etti.
Eğitim programı sonra-
sında, Karayolları Dairesi
Müdürü Hasan Nihat Erdu-
ran tarafından Prof. Dr.
Ayşen Türkman’a teşekkür
plaketi verildi.

Sağlık ve Eği�m Fakültesi’nden anlamlı etkinlikler

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sos-
yal Hizmet Bölümü ve Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi Özel

Eğitim Öğretmenliği Bölümü ta-
rafından “3Aralık Engelliler
Günü” nedeniyle etkinlikler dü-
zenledi.
Sosyal Hizmet Bölümü, Gü-
neşköy 18Yaş Üstü Rehabilitas-
yonMerkezi engelli öğrencilere
yönelik “Kaynaştırma veYar-
dım” konulu etkinlik düzenleye-
rek öğrencileri LAÜ’de
ağırladılar. LAÜ Rauf Raif Denk-

taş Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinlikte,
yardım amaçlı çiçek ve kitap satı-
şının yanı sıra müzikal oyunlar da
gerçekleştirildi. Engelli öğrencile-
rin kendi imkânlarıyla okullarında
yetiştirmiş oldukları çiçekler ile
engelli yazarlar Mustafa Çelik ve
Orkun Bozkurt’un yazmış olduk-
ları “Sevgi Savaşçıları” adlı kitap-
ların satışı yapıldı.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bö-
lümü ise, “Ulu Eğitim Çınarı
Enç” anısına konferans düzenledi.
Konferansta, özel eğitim alanında
büyük çalışmaları olan ve özel
eğitimin Türkiye’de yaygınlaşma-
sına vesile olan Doç. Dr. Mithat
Enç’in yaşamış olduğu zorluklar
ve bırakmış olduğu eserler anla-
tıldı.
Konferansta, Özel Eğitim Öğ-

retmenliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Süleyman Eri-
pek’in sunumu yer aldı. Sunu-
munda, Doç. Dr. Mithat Enç’in
eğitim yaşamı boyunca birçok
eser bıraktığına değinen Eripek,
Mithat hocadan ders almış olma-
sından dolayı son derece mutlu
olduğunu ve şuan aramızda olma-
yışından dolayı büyük üzüntüsü
içerisinde olduğunu söyledi.
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“Öğretmen Olmak”
Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi tarafından, 24
Kasım Öğretmenler Günü
nedeniyle “Öğretmen
Olmak” konulu panel düzen-
lendi. Panel başkanlığını
Prof. Dr. Süleyman Eri-
pek’in yaptığı çalışmada,
Prof. Dr. Tanju Gürkan “Öğ-
retmenlik ve Öğretmenliğin
Nitelikleri”, Prof. Dr. Canan
Çetinkanat, “Değişme ve
Öğretmenlik”, Prof. Dr.
Müfit Kömleksiz “Kadına
Yönelik Ayrımcılık Tutum-
ları” ve Prof. Dr. Ayşegül
Ataman ise, “Ötekileştirilen
Öğretmen” konularında
sunum yaptılar.
Panelistler sunumlarında;
öğretmenlerin sahip olması
gereken özellikleri ve nite-
liklerine değinerek, öğret-
men adaylarının
görevlerinde öncelikli olarak
işlerinin ehli olmaları gerek-
tiğini, derslerde bütün öğ-
rencilere aynı hassasiyeti
göstermeleri ve eşit davran-
maları gerektiğine vurgu ya-
pıldı.
Serin: “LAÜ’den mezun
öğretmen olmak bir ayrı-
calıktır”
Serin, panelin açılış ko-

nuşmasında; Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakülte-
si’nin akademik kadro-
suyla birlikte belirli bir
eğitim standardı yakaladı-
ğını ve öğrenci sayısıyla
da LAÜ’nün ve
KKTC’nin en dinamik fa-
kültesi olma yolunda geli-
şimini emin adımlarla
sürdürmekte olduğunu be-
lirtti. “Herkes iyi bir bilim
adamı olabilir, ancak herkes
iyi bir öğretmen olamaz”
diyen Serin, “özellikle
LAÜ’den mezun öğretmen
olmak bir ayrıcalıktır” dedi.
Serin, bütün öğretmenlerin
ve akademisyen meslektaş-
larının öğretmenler gününü
kutlayarak, etkinliğin hazır-
lanmasında katkısı olan pa-
nelistlere, LAÜ Müzikal
Renkler Kulübü’ne teşekkür
etti.
Gürkan: “Öğretmen yapa-
cağı alanla ilgili bilgi ve
becerilere sahip olmalıdır”
Öğretmenlerin, öğretmen-
lik yapacakları alanla ilgili
bilgi ve becerilere sahip ol-
ması gerektiğini belirten
Gürkan, çünkü alana hakim
olmayan ve gerekli bilgiye
sahip olmayan öğretmene

öğrencinin de saygı göster-
mediğini söyledi. Öğretme-
öğrenme sürecini yönetmeye
değinen Gürkan, plan yapma
ve derse hazırlık, öğretim
yöntemlerinden yararlanma,
iletişim becerisini kullanma,
sınıf yönetme ve öğrenci-
lerle ilişkiler kurma, öğren-
cileri değerlendirme ve kayıt
tutma gibi konuların bu sü-
reçte öğretme sanatının ye-
rine getirilmesi aşamasında
önemli yer tuttuğunu ifade
etti.
Çetinkanat: “İnsanı ve
insan gücünü yetiştiren öğ-
retmenlerdir”
Çetinkanat, eğitimin bir
anlamda toplumsal değişme-
nin aktarılma aracı olduğunu
ve toplumsal değişmenin ge-
rektirdiği insanı ve insan gü-
cünü yetiştiren öğretmenlere

büyük görevlerin düştüğünü
söyleyerek öğretmenlere ve-
rilen önemi ve değeri farklı
ülkelerden örnekler vererek
açıkladı.
Kömleksiz: “Öğretmenle-
rin hiçbir zaman ayrımcı
davranmamaları gerekir”
Öğretmen adaylarının ka-
dına yönelik ayrımcılık tu-
tumları karşısında çok
dikkatli olmaları gerektiğini
belirten Kömleksiz, bu sü-
reçte en etkili olan koşulun,
bütün bireylere eşit şekilde
davranarak bütünleyici bir
ortamın sağlanması oldu-
ğunu söyledi. Son olarak in-
sanların hiçbir meslekte
veya yaşam şartlarında ay-
rımcılık yapmaması gerekti-
ğine değinen Kömleksiz, bu
konuda en büyük görevin
öğretmen ve öğretmenlik

yapmaya aday kişilere düş-
tüğünü belirtti.
Ataman: “Engelli kişilerin
meslek seçme hakkı var-
dır”
Ataman ise, öğretmenlerle
ilgili ötekileştirme konusuna
değinerek “Engelli olan kişi-
lerin de bağımsız yaşama
hakkı ve istedikleri mesleği
seçme hakkı vardır” dedi.
Yetersizliği olan bireylerin
de, yetersizliği olmayan bi-
reyler gibi, mesleklerini
seçme hakkına sahip oldu-
ğunu vurgulayan Ataman,
zihinsel yetersizlik dışındaki
yetersizliklere sahip olanlar,
diğer akranları gibi aynı sü-
reçlerden geçerek, meslek
edinebileceğini ve bunun
sağlıklı olabilmesi için de
doğru yönlendirmenin yapıl-
ması gerektiğini söyledi.

"Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları"
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık Bölümü
tarafından 1. sınıf öğrencile-
rine yönelik "Sınav Kaygı-
sıyla Başa Çıkma Yolları"
konulu seminer düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda yapılan seminerde;
sınav kaygısı, sınav kaygısı-
nın belirtileri, sınav kaygı-
sıyla başetme yolları,
sınavlara yönelik olumsuz dü-
şünceler, doğru nefes alma ve
gevşeme teknikleri gibi bir-
çok konuda bilgi verildi.
Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin
tarafından verilen seminerin
ilk bölümünde, sınav kaygısı-

nın ne olduğu ve bu kaygının
nasıl yönetilebileceği anlatı-
lırken, ikinci bölümünde ise
doğru nefes konulu video
gösteriminin ardından öğren-
cilerle birlikte müzik eşli-
ğinde uygulamalı egzersiz
yapıldı.
Seminerde sınav kaygısının;
kişinin sınav sonucunda elde
edeceğini düşündüğü akade-
mik başarısızlığı genelleyerek
bunu kişiliğinin başarısızlığı
olarak algılamasından kay-
naklandığını belirten Serin,
dolayısıyla öğrenilen bilginin
sınav sırasında etkili bir bi-
çimde kullanılmasını engelle-
yen ve başarının düşmesine
yol açan yoğun kaygı durumu
olduğunu söyledi. Serin sınav
kaygısına özellikle öğrencile-

rin zamanı iyi kullanamama,
kötü çalışma alışkanlıkları,
beklenti düzeyi, mükemmelli-
yetçi yaklaşım, görev ve so-
rumlulukları erteleme ve
başarısız olma gibi nedenlerin
etkili olduğunu ifade etti.
Orta düzeyde tutulan sınav
kaygısının aslında gerekli ve
faydalı olduğunu; öğrenciyi
öğrenmeye, bir amaç edin-
meye motive ettiğini anlatan
Serin, aşırı ve yüksek kaygı-
nın ise başarısızlığa neden ol-
duğunu belirtti. Sınav kaygısı
ile başetme yollarına da deği-
nen Serin, bu yolların sınava
planlı programlı çalışmak,
düzenli uyku, dinlenme ve
beslenme, olumlu düşünce ve
inançlar, doğru nefes alma ve
gevşeme olduğunu vurguladı.
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TRT Spikerlerinden Alan LAÜ’de seminer verdi
LAÜ bünyesinde yayın
yapan LAÜ TV tarafından
bu yıl 2’ncisi düzenlenen
“Diksiyon ve Etkili Ko-
nuşma” konulu seminer ve
“Atölye” çalışması geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da
Emekli TRT Baş Spikeri
Fikret Alan’ın sunumu ile
gerçekleştirildi.
Üç gün boyunca süren et-
kinlikte Alan, Türkçe’nin
dünyanın en güzel dillerin-
den biri olduğunu belirte-
rek, dilin de yaşayan bir
organizmaya benzediğini,
bu yüzden etkili ve herkes
tarafından anlaşılabilir bir
konuşma yapmak için ‘ya-

şayan Türkçe’nin’ kullanıl-
ması gerektiğini vurguladı.
Alan ayrıca ses-nefes tek-
nikleri, heceleri doğru ses-
lendirme, düzgün cümle

kurma, konuşmada anlatım
bozuklukları gibi konular
üzerinde dururken katılım-
cılara etkili konuşma yön-
temlerinden örnekler de
sundu.
“Türkçe yazıldığı gibi
okunan, okunduğu gibi
yazılan bir dil değildir”
Türkçe’nin ‘büyük oranda’
yazıldığı gibi okunan bir dil
olduğunu belirten Alan, ya-
zılışından farklı okunması
gereken bir çok istisnai
durum olduğunun altını
çizdi. Özellikle bu konuda
bir çok yanlışların yapıldı-
ğını belirten deneyimli eği-
timci, etkinliğe katılanlara

yazılışından farklı okunan
kelimeleri örnekleri ile açık-
layarak Türkçe’nin doğru
kullanımı konusunda aydın-
lattı. Boğumlama olarak da
bilinen harflerin konuşurken
doğru seslendirilmesi konu-
suna değinen Fikret Alan,
çeşitli tür kelimelerde vurgu
farklılıklarının olduğunu,
konuşurken aynı kelimenin
farklı vurgulanması ile
farklı anlamlar üretilebile-
ceğini belirtti. Alan, semi-
nere katılanların daha kolay
anlamasını sağlamak amacı
ile anlattığı konular ile ilgili
bolca örnekler vermeyi de
ihmal etmedi.

“Zaman Yönetimi’nin” önemi konuşuldu
Öğrenci Dekanlığı’na bağlı,
Fetih Nesli Öğrenci Kulübü ta-
rafından düzenlenen “Kendini
Modifiye Et” konulu konfe-
ransa uzman psikologAbdula-
ziz Yılmaz katıldı. LAÜ
Sinema Salonu’nda yapılan
konferansta; sağlıklı bir kişiliğe
sahip olmak için yapılması ge-
reken önlemler, kişinin zaman
denetimini iyi yapması, planlı
çalışma ve etkili zaman kulla-
nımı gibi farklı konulara deği-
nildi.
Konferans öncesi, kulübün
şimdiye kadar gerçekleştirmiş
olduğu etkinilikleri anlatan gör-
sel bir sunum yapıldı. Konfe-
ranstaki sunumunda Yılmaz,
öğrencilere eğitim ve çalışma
hayatlarında düzenli bir şekilde
zaman kullanımında planlama

yapmaları gerektiğini örnekler
vererek anlattı.
“Önemli olan zamanı ve-
rimli kullanma ”
Yılmaz, zamanı verimli kul-
lanma isteğinin çoğunlukla eriş-
kin insanlarda görülen bir

davranış biçimi olduğunu, eriş-
kin kişilerde önemli olmasının
nedenini onların sorumluluk bi-
linci ve sorumluluk alanlarının
geniş olmasına bağladı. “Za-
manı iyi kullanmak, akılcı, bi-
linçli ve planlı çalışmaktır”

diyen Yılmaz, zamanı iyi plan-
lamamak, diğer bir ifadeyle he-
deflerin belirsizliği, önceliklerin
olmayışının; zamanı kullanma
konusunda başarısızlıklara
neden olabileceğini vurguladı.
Yılmaz, zamanın verimli kulla-
nılabilmesi için zamanın nereye
harcandığı konusunda günlük
olarak planlanma yapılmasının
önemine dikkat çekti.
“Zaman ödünç alınmayan
tek etken”
Sunumun devamında; zaman
yönetimine de değinen Yılmaz,
zamanın ödünç alınmayan tek
etken olduğunu, kaybedilen za-
manı geri getirmenin mümkün
olmadığını belirterek, zaman
denetimi ve planlamasının en
büyük denetleyicisinin yine ki-
şinin kendisi olduğunu söyledi.

“Dikkat
Eksikliği
ve

Hiperaktivite”

Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi tarafından Lefke
İstiklâl İlkokulu velilerine,
Lefke İstiklâl İlkokulu
Toplantı Salonu’nda “Dik-
kat Eksikliği ve Hiperakti-
vite” (DEHB) konulu
konferans verildi.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi Özel Eği-
tim Öğretmenliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ayşegül
Ataman tarafından verilen
konferansta; Ataman dikkat
eksikliği, odaklanmada
karşılaşılan güçlükler, hi-
peraktivite belirtileri ve
dürtüsellik özellikleri,
DEHB’in cinsiyet ve kalı-
tımla olan ilşkilerini an-
lattı. DEHB’nin sürekliliği,
ilaç tedavisi ve eğitimde
uygulanan stratejileri açık-
layan Ataman, velilerden
gelen soruları da yanıtladı.

Konferans sonunda LAÜ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Doç. Dr.
Oğuz Serin, LAÜ’nün aka-
demik kadrosu, belirlediği
eğitim standartları ve öğ-
renci sayısıyla, Ada’nın en
dinamik üniversitesi oldu-
ğunu, LAÜ’nün verdiği
konferans ve bilgilendirme
toplantılarıyla Lefke bölge-
sine katkı koymak arzu-
sunda olduklarını ve katkı
koymaya devam edecekle-
rini söyledi.

Genç MÜSİAD Genel Başkan Vekili Yavuz Fe�ahoğlu
LAÜ’de konferans verdi

Genç Liderler Kulübü ve
Öğrenci Dekanlığı tarafın-
dan “Kişisel Gelişim” ko-
nulu konferans düzenlendi.
LAÜ Sinema Salonu’nda
gereçekleştirilen konfe-
ransa; Genç MÜSİAD Baş-
kan Vekili Yavuz Fettahoğlu
konuk olarak katıldı.
Fettahoğlu, öncelikle kişi-
sel gelişimi açıklayarak ki-
şisel gelişimin;
hedeflerimize ulaşmada bizi
motive eden birçok teknik
ve strateji içeren süreç oldu-

ğunu söyledi.
Kişisel gelişim sürecinden
bahseden Fettahoğlu, kişi-
nin kendini tanıması, hangi
alanlarda ne durumda bu-
lunduğunu belirlemesi ve
eksik olduğunu düşündüğü
alanlarda kendini geliştir-
meye karar vermesi kişisel
gelişim sürecinin başlangıcı
olduğunu söyledi.
Fettahoğlu, “kişisel geli-
şim, bireyi çok yönlü geliş-
tirmeyi amaçlar: İnsanı
sosyal hayatta etkili, ve-

rimli, güçlü kılar. İnsan kişi-
sel gelişimini ancak farklı
öğrenmelerle gerçekleştire-
bilir, kişi farklı konularda

bilgisini arttırdıkça ve bu
bilgiler arasında ilişkiler
kurdukça yaratıcı düşünme
becerisi kazanır” diyerek kı-
saca kişisel gelişimin fayda-
larına değindi.
Fettahoğlu ayrıca, iş dün-
yasındaki gelişmeler, genç-
lerin profesyonel iş
hayatlarında yapmaları ge-
rekenler ve genç liderlerin
iş yaşamlarında karşılaşa-
cağı sorunlara nasıl çözüm
üretebilecekleriyle ilgili bir-
çok konuda bilgiler verdi.
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“Damlaya Damlaya Can Olur!”
Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık 4. sınıf öğrencileri
Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında, Thalassae-
mia Derneği için “Damlaya
Damlaya Can Olur” temalı kan
bağışı kampanyası gerçekleştir-
diler.
Talasemi hastalarının kan ihti-
yacını karşılamak için düzenle-
nen kampanya amacının,
topluma destek, üniversite ile
toplum arasındaki işbirliklerini
arttırmak, bölge halkı ve öğren-
cilerin Thalassaemia hastalığı
hakkında farkındalığını arttıra-
rak bilgilendirmek ve toplum-
sal bilinci geliştirmek olduğu
belirtildi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da
birçok sosyal sorumluluk pro-

jesi gerçekleştirmeyi hedefle-
yen LAÜ öğrencilerinin kan
kampanyasına, Lefke Beledi-
yesi ile Lefke Çevre ve Tanıtma
Derneği katkı koydu.
Lefke Çevre ve Tanıtma Der-
neği Lokali’nde 24 Ekim saat
10.30’da yapılan kampanyaya

Lefke Belediyesi personeli,
LAÜ öğrencileri, Lefke Çevre
ve Tanıtma Derneği üyeleri ile
bölge halkı bağışta bulundu.
Kampanya kapsamında bağış-
lanan kan, Lefkoşa Kan Banka-
sı’ndan gelen sağlık ekipleri
tarafından teslim alındı.

Yardım amaçlı kermes düzenlendi

İletişim Bilimleri Fakültesi
Halkla İlişkiler Bölümü öğrenci-
leri ile Öğrenci Dekanlığı tarafın-
dan Kâr Amacı Gütmeyen
Organizasyonlarda Halkla İlişki-
ler dersi kapsamında “Soğuk Yol-
lara Sıcak Bir Adım İçin Rotamız
Kars Yükümüz Sevgi” sloganıyla
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Varlı-
köy’ündeki ilkokul öğrencilerine
kıyafet kırtasiye ve çeşitli okul
ihtiyaçları için kermes düzenledi.

LAÜ PlazaAlanı’nda düzenle-
nen kermese LAÜ akademik ve
idari personelin yanı sıra öğrenci-
ler ile bölge halkı da katıldı.
Kermeste elde edilen gelirin ya-
nında bilardo, satranç, sinema ve
halı saha turnuvalarında elde edi-
lecek yardımların hepsi Varlı İlk-
okulu’na bağışlandı. Kermese
ayrıca bölgede bulunan birçok
esnaf ve hayır severler de katkı
koydu.

LAÜ öğrencilerinden eğitime destek
İletişim Bilimleri Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü öğrencileri, Kâr
Amacı Gütmeyen Organizas-
yonlarda Halkla İlişkiler dersi
kapsamında, “Soğuk Yollara
Sıcak Bir Adım İçin Rotamız
Kars Yükümüz Sevgi” sloga-
nıyla Kars’ın Digor ilçesine
bağlı Varlıköy’ündeki Varlı İlk-
okulu ile Kocaköy İlkokulu’na
kırtasiye ve giyecek yardı-
mında bulundular.
Üniversite bünyesinde başla-
tılan kampanya kapsamında
öğrenciler, turnuva, sinema ve
kermeslerden elde ettikleri ge-
lirlerin yanı sıra LAÜ Yöne-

timi tarafından bağışlanan lap-
top bilgisayar ve projeksiyon
ile bölge ve üniversite içerisin-
deki farklı işletmelerin yaptık-
ları yardımların
tümünü Kars’ın Digor İlçesi’ne
bağlı Varlı İlkokulu ve Koca-
köy İlkokulu’na bağışladılar.
Digor İlçe Belediye Başkan-
ları, Kaymakamı, İlçe Milli
Eğitim Müdürü ve bağış yapı-
lan İlkokul Müdürleri ve öğret-
menleri LAÜ ekibine
gerçekleştirilen yardımdan do-
layı teşekkür ederek LAÜ’nün
örnek bir davranış sergilediğini
belirttiler.
İki farklı okula yardım ya-

pıldı
LAÜ’den Öğretim Görevlisi
Yrd. Doç. Dr. Enis Faslı, Araş-
tırma Görevlileri Mustafa Öz-
yağcı ve Ceylan Erhan,Varlı
Köyü'ne giderek öğrencilere
kampanya kapsamında topla-
nan yardım paketlerini ulaştır-
dılar. Ekip ayrıca, Digor'un
Kocaköy İlkokulu'na da foto-
kopi makinesi ve yazıcı hediye
etti.
Faslı: “Amacımız Ana-
dolu’daki çocukları sevindir-
mek”
Öğrencilere yaptıkları yar-
dımdan dolayı çok mutlu ol-
duklarını belirten Yrd. Doç. Dr.

Enis Faslı, “Amacımız Anado-
lu'daki çocukları sevindirmek.
Onların ihtiyaçlarının bir kıs-
mını karşılayarak mutlu etmek.

Öğrencileri eğitim hayatlarında
gerek duydukları motivasyon
için katkıda bulunduğumuza
inanıyorum” dedi.

Minik Afacanlar ile birlikte fidan diktiler
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık son sınıf öğrencileri,
Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında “Geleceği-
mizi Kazanalım” sloganıyla
fidan dikme projesi gerçekleştir-
diler. MinikAfacanlar Okul Ön-
cesi Eğitim ve Etüt Merkezi
öğrencileriyle birlikte yürütülen
projede fidanlar dikildi.
Proje kapsamında LAÜ öğren-
cileri, MinikAfacanlar Okul
Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi
öğrencileri ile yapılan etkinliğin
amacının, küçük yaş öğrenci
grubunda ve çocuklarda sosyal
gelişimin önemi ve doğal çevre-
nin insan yaşamındaki önemine
dikkat çekmek olduğu vurgu-
landı.

Gerçekleştirilen proje kapsa-
mında okul öncesi öğrencileri-
nin sosyal gelişimlerinin etkili
bir şekilde oluşması ve çocuk-
larda çevre bilincinin gelişmesi-
nin en etkili yollarından birinin
yaşayarak öğrenme olduğunu

belirten ÖğretimGörevlisiAnıl
Sayılır, böylesi aktivitelerin ço-
cukların paylaşma ve beraber
çalışma duygularının gelişmesi,
çevre ve doğa bilincinin arttırıl-
ması açısından son derece
önemli olduğunu söyledi.

Hayvanseverler Platformu’ndan
LAÜ’ye teşekkür belgesi

Öğrenci Dekanlığı’na bağlı
olarak kurulan ve gönüllü
hayvansever öğrencilerden
oluşan LAÜ KAYKulübü,
Gönyeli Barınağı’ndaki hay-
vanlar için gıda kampanyası
düzenledi. Kampanya kapsa-
mında toplanan yardımlar
kampüs içerisinde kurulan
standa bırakıldı.
Etkinlik, LAÜ öğrencileri,
akademisyenleri ve Lefke hal-
kının yoğun ilgisiyle karşı-
landı. Kampanya bitiminde
toplanan tüm gıda yardımları,
Gönyeli Belediyesi aracılı-
ğıyla, barınaktaki hayvanlara
ulaştırılmak üzere, Gönyeli
Belediyesi sağlık şubesi so-

rumlusu Hüseyin Menderes’e
teslim edildi. 40 örgütten olu-
şan Hayvanseverler Platformu
Temsilcisi Umut Öksüz tara-
fından, bu anlamlı girişimle-
rinden ötürü LAÜ KAY
Kulübü Koordinatörü Emel
Yılmaz aracılığıyla LAÜ’ye
teşekkür belgesi verildi.
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Öğrenciler “Turizm Planlanması” konusunda bilgilendirildi
Turizm ve Otel İşletmeci-
liği Yüksekokulu’na bağlı
Gastronomi ve Turizm İş-
letmeciliği Bölümü öğren-
cileri, Yüksekokul Öğretim
Elemanları Yrd. Doç. Dr.
Tahir Yeşilada, Nafiya
Güden ve Nazmi Buldanlı-
oğlu ile birlikte KKTC Tu-
rizm Bakanlığı planlama ve
tanıtma daireleri tarafından
organize edilen “KKTC Tu-
rizmi’nin Planlanması ve
Tanıtımı” konulu konfe-
ransa katıldılar.
Turizm Bakanlığı’nın
uzmanları öğrencileri ay-
dınlattı
Bakanlığa ait Saçaklı Ev
Salonu’nda, İngilizce ola-

rak sunulan ve bakanlık uz-
manlarının etkileşimli bir
atmosferde sağladıkları bil-
gilendirme, öğrenciler tara-
fından beğeni ile izlendi ve
sunum sonrasında öğrenci-
ler ve akademisyenler tara-
fından sunumunu
gerçekleştiren Planlama
Dairesi’nden Mine Fedai
ile Tanıtma ve Pazarlama
Dairesi’nden Mustafa Köp-
rülü’ye çeşitli konularda
sorular yöneltildi.
Yeşilada: “Turizm eğiti-
minde profesyonel yaşamı
gözlemleme deneyimi
önemli”
Turizm İşletmeciliği
Bölüm Başkanı Yrd. Doç.

Dr. Tahir Yeşilada, turizm
eğitiminde teorik eğitimin
yanı sıra bu etkinlikte ol-
duğu gibi turizm ile ilgili
hem resmi hem de özel

kurum ve kuruluşlarla öğ-
rencileri daha sık buluştura-
rak profesyonel
yaşamlarına yönelik daha
bilgili ve motivasyonlu ha-

zırlanmalarına LAÜ Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu olarak özel-
likle önem verdiklerini be-
lirtti.

LAÜ’de eğitim almak Dubai’nin kapılarını açtı
2013-2014 Akademik Yılı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Gastronomi
Bölümü mezunu Simge Pek-
süz, Dubai'de Jumeriah Gu-
rubuna ait olan dünyaca
meşhur Burj Al Arab Ote-
li’nin Fransız restorantında
Demi Chef De Partie olarak
meslek hayatına adım attı.
Dubai'de başladığı yeni

işinde mezun olduğu bölü-
mün ve hocalarının katkıla-
rının büyük olduğunu
vurgulayan Peksüz, almış
olduğu eğitim ve üniversite
olarak katılmış oldukları bir-
çok uluslararası yarışma-
larda edinmiş olduğu
deneyimlerinin kendisine
yurt dışında marka bir resto-
rantta çalışma imkanı sağla-

dığını belirtti.
Hedefinin hiçbir zaman
olağan durumla yetinmek ol-
madığını söyleyen Peksüz,
her zaman daha yüksekleri
hedefleyerek bugünlere gel-
diğini dile getirdi. LAÜ’de
alanında uzman akademis-
yenlerden almış olduğu eği-
tim sayesinde iş kariyerine
kısa zamanda başlama fırsatı

bulduğunu ifade eden Pek-
süz, LAÜ mezunu olarak
Dubai’de LAÜ’yü en iyi şe-
kilde temsil edeceğini ve bu
bölümü tercih edecek öğren-
cilere LAÜ diplomasınının
dünyaya açılma avantajı
sunduğunu söyleyerek Gas-
tronomi eğitimi alanında
LAÜ’nün öncülük ettiğini
de dile getirdi.

“Seyahat Acentaları ve 2015’de Turizm”

Turizm Kulübü tarafın-
dan “Seyahat Acentaları ve
2015’de Turizm” konulu
konferans düzenlendi. LAÜ
Sinema Salonu’nda gerçek-
leştirilen konferansta, Po-
latkan Turizm Sahibi ve
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Polatkan, “Turizm ve
Seyahat Acentalarının Ope-
rasyonel İşleyişi ve Karşıla-
şılan Zorluklar” konusunda
bilgi verirken, Profesyonel
Turizm Yöneticileri Birliği
Başkanı ve Turizm Live
Proaktif Haber Kanalı Ku-
rucusu, Moderatörü Umut
Çakırhan ise, “2015 Yılında
Dünya’da-Türkiye’de ve
KKTC’de Turizm” konu-

sunda deneyimlerini pay-
laştı.

Polatkan öncelikle turiz-
min insanlığın doğuşuyla
başladığını, geçmişte insan-
ların yer değiştirmesi ve ti-
caret için bir bölgeden
başka bir bölgeye kervan-
larla ya da topluluklar ha-
linde giderken
konaklandığını, bu hareket-
lilik sonucunda da turizm
sektörünün ortaya çıktını
söyledi. Acentaların turizm
sektörünün önemli lokomo-
tif parçalarından biri oldu-
ğunu vurgulayan Polatkan,
acentaların işleyişi ve yap-
mış oldukları önemli yurt-

dışı bağlantıları hakkında
detaylı bilgiler verdi.

Çakırhan ise Türkiye’nin
2013 yılında turizm sektö-
ründen 35 milyar dolar

gelir elde ettiğini belirterek
dünya turizm alanında
9’uncu sırada yer aldığını
ancak, bunun yetmediğini,
başarılı bir turizm sektörü-
nün yaratılması adına Tür-

kiye’de turizm sektörünün
devlet” politika”sı haline
getirilmesi ve bunun tarih,
sağlık, kültürel, doğa, spor
ve inanç turizmi gibi farklı
alanlarda çeşitlendirilmesi
gerektiğini vurguladı.
KKTC’de de durumun
farklı olmadığını belirten
Çakırhan, dünya standartla-
rına uygun tesis ve konak-
lama yerleri olmasının
yanında denizi, eğlence me-
kânları, tarihi yerleri, kültü-
rel zenginliklerine rağmen,
ülke genelinde turizm sek-
törünün istenilen seviyede
olmadığına değindi.

Konferans soru cevap bö-
lümünün ardından son
buldu.

Sürdürülebilir bir turizm için devlet poli�kası
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“Thalassemia Akdeniz Anemisi”
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık son sınıf öğrenci-
leri tarafından, Topluma Hizmet
Uygulamaları Dersi kapsamında,
“ThalassemiaAkdenizAnemisi”
konusunda konferans düzen-
lendi. LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu gerçekleştirilen konfe-
ransa İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Begüm Sadıkoğlu ve Kuzey
Kıbrıs Thalassemia Derneği Ba-
şkanı Ahmet Varoğlu konuk
oldu.
Sadıkoğlu: “talasemi dün-
yada en sık rastlanan tek gen
hastalığıdır”
Talaseminin çocuklara ebe-
veynlerden genler yoluyla geçen
kalıtımsal, genetik bir hastalık
olduğunu açıklayan Sadıkoğlu,
talasemi için “dünyada en sık
rastlanan tek gen hastalığıdır”
dedi. Talaseminin vücudun ye-
terli miktarda ve yüksek kali-
tede, kırmızı kan hücrelerindeki
hemoglobin üretimini kısmen
veya tamamıyle engelleyen, ön-
lenebilir bir grup hastalık ol-
duğunu belirten Sadıkoğlu,
talaseminin etkilenen gene bağlı
olarak β-talasemi ve α-talasemi
olarak adlandırıldığını söyledi.

β-talasemiyi kendi içinde üçe
ayrıldığını belirten Sadıkoğlu,
bunları talasemi minör (talasemi
taşıyıcı), talasemi intermedia
(hafif-ağır hasta tipi) ve talasemi
major (Akdeniz anemisi- ağır
hasta tipi) şeklinde sıraladı.
Sadıkoğlu: “Akdeniz anemisi
çok ciddi bir kan hastalığıdır”
Talasemi minör, yani taşıyıcı
olan bireylerin tamamen sağlıklı
olduğunu, kan değişimine
gereksinim duymadıklarını
söyleyen Sadıkoğlu, bu hasta-
ların bir ebeveynden normal gen
diğerinden ise bozuk gen
aldığını dile getirdi. Talasemi in-
termedia da kişinin hem anneden
hem babadan kalıtımsal olarak
kusurlu gen aldığını ifade eden
Sadıkoğlu, hastalık belirtilerinin
genellikle geç çocuklukta
başlayan kan gereksinimleri
daha seyrek dönemlerde
olduğunu açıkladı. Akdeniz ane-
misi veya Cooley’s anemisi
olarak da bilinen talasemi ma-
jörün ise hem anneden hem
babadan kalıtımsal olarak
kusurlu gen almaları ile oluş-
tuğunu dile getiren Sadıkoğlu,
“yaşamın ilk yılında ağır anemi
ile kendini gösteren çok ciddi bir
kan hastalığıdır” dedi.

Sadıkoğlu, Akdeniz anemisi
hastalarının yaşamlarını devam
ettirebilmeleri için kan değişimi
ve demir şelasyonu tedavisini
ömür boyu sürdürmeleri gerek-
tiğini vurguladı.
Akdeniz anemisinde kan
değişimi hayati önem taşıyor
Akdeniz anemisinin klinik bul-
gularını anlatan Sadıkoğlu, be-
beklik döneminde özellikle ilk
dört ay ve on ay arasında soluk-
luk, halsizlik, huzursuzluk, karın
şişliği, sarılık ve iştahsizlik
şikayetlerini ile doktora başvur-
duklarını belirtti. Ayrıca
karaciğer ve dalakta da ileri
derece büyüme görüldüğünü
açıklayan Sadıkoğlu, bu hasta-
ların sürekli olarak kan değişimi
yapmaları ve kandaki demir
miktarının artmasından dolayı
demirin vücuttan atılması gerek-
tiğini ifade etti.
Tüp bebek yöntemi ile
sağlıklı çocuklara sahip olan-
abilir
Her iki eşin de Talasemi
taşıyıcısı olduğu ailelerde
sağlıklı çocuk sahibi olabilmek
için annelerin, gebeliğin erken
evrelerinde prenatal tanı için be-
lirli merkezlere başvurmaları
gerektiğini açıklayan Sadıkoğlu,

bu tanıda iğne ile bebekten bir
sıvı alıp, incelenip ona göre
hastalık teşhisi konulduğunu
ifade etti. Sadıkoğlu, bu teşhis-
ten sonra bebeği aldırıp aldır-
mayacaklarına ailenin kararına
bıraktıklarını söyledi.
Diğer bir yöntemin ise sperm
ve yumurtaların ayıklanıp,
sağlam dokuların birşeltirilerek
tüp bebek oluşturma olduğunu
belirten Sadıkoğlu, “bu yön-
temle diğer olasılıklara fırsat
vermeden tamamen sağlıklı
çocuk sahibi olunabilir” dedi.

Varoğlu: “KKTC’de yak-
laşık 150 thalassemia hastası
var”
Kuzey Kıbrıs Thalassemia
Derneği BaşkanıAhmet
Varoğlu, yaklaşık 150 tha-
lassemia hastası olduğunu be-
lirtti. Varoğlu, bu hastaların
istihtam edilmesi için özürlüler
yasası içinde yer aldığını ve de-
vlette çalışan 64, özelde çalışan
16, serbest çalışan 24 ve istihtam
bekleyen 15 kişinin olduğunu
ayrıca 10 kişinin de öğrenci
olduğunu ifade etti.

“HIV ve AIDS” konulu konferans düzenlendi
“Hastalığın aşısı ya da koru-
yucu tedavisi yok”
LefkeAvrupa Üniversitesi
(LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi tarafından 1Aralık Dünya
AIDS Günü nedeniyle farkında-
lık yaratmak amacıyla “HIV ve
AIDS” konulu konferans düzen-
lendi. LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen kon-
feransta, Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi öğretim görevlisi Dr.
Mehmet İlktaç tarafından HIV
veAIDS hakkında bilgilendir-
meler yapıldı.
Sarp: HIV veAIDS hepimizi
ilgilendirir
Konferans öncesi konuyla ilgili
bir konuşma yapan Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Nilgün Sarp, HIV ve
AIDS’in herkesi ilgilendiren
büyük bir sorun olduğunu söyle-
yerek bugün dünyada dil, din,
köken, meslek, yaş, kadın,
erkek, çocuk ayrımı yapmadan
herkesi etkileyebildiğini belirtti
ve korunma yollarını kısaca
açıkladı.
İlktaç: En çok etkilenen
bölge Sahra altı Afrika’dır

Konuşmasında, HIV'den dün-
yada en fazla etkilenen bölgenin
Sahra altı Afrika olduğunu,
DoğuAvrupa, Asya, Orta ve
GüneyAmerika'da da vakaların
her geçen gün arttığını söyleyen
İlktaç, HIV enfeksiyonunun
erken döneminde ateş, boğaz
ağrısı, vücut ve baş ağrıları,
ishal, öksürük, kilo kaybı, ter-
leme ve yorgunluk gibi belirtile-
rin görülebidiğini ifade etti.
“HIV ile enfekte hastalarda
ortalama 10-15 yıl içinde
AIDS gelişebiliyor”
HIV enfeksiyonunun görül-
meye başladığı günden bu yana
dünyada 78 milyon kişi hasta-
lığa yakalandığını, 39 milyon
kişinin de öldüğünü ifade eden
İlktaç,“Bugün dünya genelinde
35 milyon HIV virüsünü taşıyan
kişi var. Bunlardan 2,6 milyonu
son 1 yıl içinde eklendi. Türki-
ye'de ise vaka sayısı 8 bin civa-
rında olup, bunların dörtte üçü
erkek, dörtte biri ise kadındır.
“AIDS, immun (bağışıklık) sis-
temini azaltarak diğer enfeksi-
yonlara zemin hazırlamaktadır”
diyen İlktaç, AIDS’in, insan-
larda tedavisi zor enfeksiyon-

lara, hastalıklara ve sonunda
ölüme neden olduğunu vurgu-
ladı.
“Hastalığın aşısı ya da koru-
yucu tedavisi yok”
Bütün enfeksiyonlarda ko-
runma yöntemlerinin iyi bilin-
mesinin yanında, bu tür
enfeksiyonlarla mücadele için
bağışıklık sisteminin kuvvetli
olması gerektiğini bildiren İlk-
taç, şöyle devam etti:
“Bu nedenle bağışıklık sistemi-
mizi olumsuz etkileyen uyuştu-

rucu, sigara, alkol kullanımı ve
aşırı stres gibi durumlardan uzak
durmamız gerekir. AIDS'in ne
olduğunu iyi tanıtmamız gerekir
ki kişiler ona göre tedbirlerini
alsın ve risk içeren durumlardan
kaçınsın. HIV (İnsan İmmun
yetmezlik) virüsü tarafından
meydana getirilen kan, kan
ürünleri ve diğer vücut sıvıları
ile bulaşan, ciddi ve öldürücü
bir hastalıktır. Kontrolsüz cinsel
ilişki, ortak kullanılan kirli en-
jektör veya cerrahi malzeme-

lerle test edilmemiş kan ve kan
ürünleriyle ve anneden bebeğe
hamilelik ve emzirme ile bula-
şır. Hastalığın aşısı ya da koru-
yucu tedavisi yoktur.”
Konferansın sonunda öğrenci-
ler, HIV veAIDS’e dikkat çek-
mek amacıyla hazırlamış
oldukları farklı pankartlar ve
kırmızı balonlarla kampüs için-
den Gemikonağı’na kadar yürü-
yerek çevredeki vatandaşlara
hastalıkla ilgili bilgilendirme
formları dağıttılar.
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Bilimciler Konuşuyor

“Ötekileştirmede
Farkındalık
Oluşturma”

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Öğret-
menliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ayşegül Ataman “Öteki-
leştirmede Farkındalık Oluş-
turma” konusunda bir
konuşma yaptı.

Ataman, tarih boyunca Eski
Yunandan itibaren günümüze
kadar toplumlar tarafından
“ötekileştirme” kavramının
gelişimi, “Ötekileştirilenler”
bu grup içinde yer alan yeter-
sizlikten ektilenmiş bireylere
karşı oluşan tutumlar, bunla-
rın birey üzerinde oluşturduğu
etkilere değindi.

Ataman ayrıca yetersizliği

olan bireylerin kendilerini al-
gılamaları üzerinde durdu.
Ataman,
çocukluktan itibaren olumlu
tutumların nasıl gelişme gös-
terdiği ve yetersizliği olan bi-
reylerin toplumla kaynaşıp
ortak yaşam oluşturulabilme-
leri için yapılması gerekenler
hakkında bilgiler verdi.

LAÜ dekanları, bölüm başkanları ve öğretim üyelerinin katılımı ile “Bilimciler Konuşuyor” başlığı altında seminerler düzenleni-
yor. Başta eğitim konuları olmak üzere sinema, müzik, sağlık, mimarlık, mühendislik, bilişim, küreselleşme ve dil gibi çeşitli konu-
ların ele alındığı seminerler her hafta Salı günü 17.00-18.30 saatleri arasında Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nde yapılıyor.

“Su ve Su Mühendisliği”

Mühendislik Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ferhat
Türkman, “Su ve Su Mühen-
disliği” konusunda yapmış ol-
duğu sunumunda
“sürdürelebilir bir ekonomi ve
insani gelişme için en önemli
unsurlardan biri su kaynakları-
nın çevreyi örselemeden, bi-
limsel olarak geliştirilmesidir”
diyerek suyun önemine vurgu
yaptı.
Türkman: “Dünyada tatlı
su kaynaklarının büyük
kısmı kutuplarda yer alıyor”
Türkman, tabiatın oluştur-
duğu suyun ancak çok küçük

bir kısmının insanların kulla-
nımına yarar durumda oldu-
ğunu ifade ederek, dünyada
tatlı su kaynaklarının çok
büyük kısmının kutuplarda
bulunduğunu açıkladı.
Yağışların büyük kısmının kış
aylarında ve eriyen karlarla
bahar aylarında oluşmakta ol-
duğunu söyleyen Türkman,
suyun özellikle yaz aylarında
tarımsal sulama için gerekli
olduğunu dile getirdi. Su mü-
hendisliğini; su tensörünün
yer, zaman, nicelik ve nitelik
boyutlarını işe yarar hale dön-
üştürme şeklinde açıklayan
Türkman, bu dönüştürme işini
yapan araçların ise su yapıları
olarak adlandırıldığını belirtti.
Türkman: “Pınarlar, nite-
lik açısından kullanıma en
uygun su depolama sistemi-
dir”
Türkman sunumunda; su ya-
pıları, çevre mühendisliği sis-
temleri, içme ve kullanma
suyu elde etmeye yönelik ku-
lanılan yöntemler, su kullanıl-

dıktan sonra suyun değerlendi-
rilmesi gibi birçok konuya de-
ğindi. Türkman, mevcut
kullanılan sistemler içinde pı-
narların, nitelik açısından kul-
lanıma en uygun suyu
ürettikleri için, öncelikli ola-
rak tercih edildiğine dikkat
çekti.
Türkman: “Mühendislik
çözümleri barajların taşma-
masında etkin rol oynar”
Suyun oluşturabileceği za-
rarlardan korunmak için taş-
kından korunma sistemleri adı
altında mühendislik çözümleri
bulunduğuna değinen Türk-
man, bu sistemlerin de barajla-
rın taşmamasında etkin rol
oynadığını belirtti.
Deniz ve göllerde yapılan
balık avcılığının, gıda ve pro-
tein ihtiyacını karşılamakta
yaygınlaştığını anlatan Türk-
man, suyun zaman boyutunu
dönüştürmek için yapılan bi-
riktirmenin aynı zamanda
balık üretiminde de kulanıla-
bildiğini dile getirdi.

“Dünya Sineması”

“İnsan ve Peyzaj”

İletişim Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Faruk
Kalkan, “Dünya Sineması”
konulu bir sunum gerçek-
leştirdi.
Dünya Sineması, önemli
sinema akımları, bu akımla-
rın etkileri ve yansımaları
üzerinde bilgi veren Kal-
kan, sinemanın insan haya-
tında yaşanan değişimlerde
büyük etkisi olduğunu söy-
ledi.
Dünya Sineması’nı üç bö-
lümde ele alan Kalkan, ilk
olarak “Yeni Gerçekçi İtal-
yan Sineması”, “İngiliz Ba-
ğımsız Sineması” ve son
olarak da “Fransız Yeni
Dalga Sineması” hakkında
bilgiler verdi ve akımlar ile
ilgili ilginç kısa görsel ve
işitsel video gösterimleri
sundu. Bu üç akım içeri-
sinde Dünya Sineması’nı en
çok etkileyen akımın Fran-
sız Yeni Dalga Sineması ol-
duğunu söyleyen Kalkan,
bu akımla birlikte dünya si-

nemasına yeni bakış açıları-
nın kazandırıldığını ve sine-
mada farklı konuların da
işlenmeye başlandığını be-
lirtti.
Kalkan son olarak, si-
nema dönemlerine bakıldı-
ğında bu üç akımın önemli
bir yere sahip olduğunu be-
lirterek, bu akımların birbi-
rine bağlı olarak geliştiğini
ve Dünya Sineması’nı
büyük oranda etkilediğini
söyledi. Seminer sonunda
Kalkan, katılımcıların soru-
larını Türk ve Dünya Sina-
ması’ndan örnekler vererek
cevaplandırdı.

Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bö-
lümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gülay Çetin-
kaya Çiftçioğlu “İnsan
ve Peyzaj” konusunda
detaylı bir sunum ger-
çekleştirdi.

Sunum kapsamında
peyzaj kavramı, peyzaj-
ların sınıflandırılması,
peyzajın planlama hiye-
rarşisi içindeki yeri ve

önemi, insan ve pey-
zaj/doğa ilişkisini yan-
sıtan kırsal ve kentsel
peyzajlar örnek çalış-
malar ile açıklandı.
İnsan ve doğa arasın-
daki uyumlu ilişkiyi en
iyi yansıtan kırsal pey-
zaj modelinin sosyo-
ekolojik peyzajlar
olduğunu vurgulayan
Çiftçioğlu, bu bağlamda
ekolojik ve sosyal sis-
temlerin karşılıklı etki-
leşimi sonucunda
oluşan sosyo-ekolojik
peyzaj modelinin, bu
alanların yönetiminde
etkili olan bütüncül yö-
netim stratejileri ile
uluslararası işbirliğinin
önemini de katılımcı-
lara aktardı.

Çiftçioğlu, günümüzde

sosyo-ekolojik peyzaj-
ların planlanmasında
çeşitli planlama araçla-
rının olduğunu, ancak
en güncel ve yaygın
kullanılan yöntemsel
yaklaşımın Birleşmiş
Milletler (BM) tarafın-
dan geliştirilen “Binyıl
Ekosistem Değerlendir-
mesi (Millennium
Ecosystem Assessment,
2005)” olduğunu be-
lirtti.

Çiftçioğlu son olarak
yöntemsel yaklaşımı
kullanarak 2007-2008
yılları arasında Japon-
ya’nın Noto Peninsula
bölgesinde yürüttüğü
ilgili örnek çalışmayı
fotoğraflar eşliğinde
görsel olarak sundu.
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LAÜ Akademisyenlerinin Eğitim Alanına Katkıları
“Çarlık Rusyası’nın Yayınladığı Kars Vilaye� Salnameleri’nde Posof

Kazası’nın Köyleri ve Nüfusu”

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. ElnurAğayev’in

“Çarlık Rusyası’nın Yayınla-
dığı Kars Vilayeti Salnamele-
ri’nde Posof Kazası’nın
Köyleri ve Nüfusu” adlı ma-
kalesi, PosofAraştırmaları ki-
tabında yayımlandı.
Kitapta yer alan makale-
sinde öncelikle, Çarlık
Rusya’sı dönemi Kars Vilaye-
ti’nin özgün kaynaklarından
olan Kars Vilayeti Salnamele-
ri’nin önemine vurgu yapan

Ağayev, bu kaynağı araştır-
macıların yeterince kullanma-
dığına dikkat çekti. Ağayev
çalışmasında, 1901-1914 yıl-
ları arasında yayınlanmış olan
7 adet Kars Vilayet Salname-
leri’nden hareketle Posof Ka-
zası’nın köylerini yerleşim
isimleri, hane halkı ve nüfus-
ları yönünden incelemelerin
yapıldığını ortaya koyuyor.

“Müze Drama Uygulamalarında Müzik
Kültürüne İlişkin Nesneler ile Yapılan
Çalışmalarda Arkeoloji Müzelerinden

Yararlanma”
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi, Okul Öncesi Öğret-
menliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda
Öztürk Kömleksiz’in, “Müze
Drama Uygulamalarında
Müzik Kültürüne İlişkin
Nesneler ile Yapılan Çalış-
malarda Arkeoloji Müzele-
rinden Yararlanma” başlıklı
makalesi Akdeniz Eğitim
Araştırmaları Dergisi’nde
yayımlandı.
Araştırma, arkeoloji müze-
lerinde müzikle ilgili nesne-
lerin kültür, sanat ve eğitim
bağlamında incelenmesi ve
buna bağlı olarak örnek
müzik eğitimi olanaklarının
ortaya konulması amacıyla
yapıldı.
Kömleksiz araştırmanın
sonucunda, Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde
Neolitik- Kalkolitik, Tunç,
Koloni, Hitit, Demir ve

Roma Çağlarına ait 17 adet;
İzmir Arkeoloji Müzesi’nde
Koloni, Demir ve Roma
Çağlarına ait 29 adet; An-
talya Arkeoloji Müzesinde
Neolitik- Kalkolitik ve Roma
Çağlarına ait 9 adet; Çorum
Müzesi’nde Hitit Çağlarına
ait dört 4 adet; İstanbul Ar-
keoloji Müzelerinde, Neoli-
tik- Kalkolitik, Tunç Çağı,
Hitit Çağı, Demir ve Roma
çağlarına ait 16 adet, Çanak-
kale Arkeoloji Müzesi’nde
Demir ve Roma çağlarına ait
6 adet olmak üzere toplamda
81 adet arkeolojik müzik
nesnesine ulaşıldığını be-
lirtti.

“Kıbrıs Üniversitelerinde, Bilgisayar Cebir Sistemlerinin
Bulanık Anali�k Hiyerarşi İşlemi (AHP) kullanılarak

değerlendirilmesi”
Mühendislik Fakültesi Bil-
gisayar Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Görevlisi
Feride Savaroğlu Tabak’ın
“Kıbrıs Üniversitelerinde,
Bilgisayar Cebir Sistemleri-
nin Bulanık Analitik Hiye-
rarşi İşlemi (AHP)
kullanılarak değerlendiril-
mesi” başlıklı makalesi,
Springer-Verlag Berlin Hei-
delberg 2013, Uluslararası
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
(Human-Computer Interac-
tion) Kitabı’nın, ikinci bölü-

münde yayımlandı.
Tabak makalesinde, “Bula-
nık (Fuzzy) Analitik Hiye-
rarşi İşlemine (AHP) dayalı
değerlendirme modelini kul-
lanarak, kullanıcıların ihti-
yaçlarıyla en iyi örtüşen
Bilgisayar Cebir Sistemleri
yazılım ürünlerini seçmele-
rine yardımcı olmayı önerdi.
Değerlendirme sürecinin
öznelliği ve tutarsızlığı dilsel
terimler kullanılarak model-
lenmiş olan makalesinde
Tabak, değerledirme kriter-

leri çerçevesinin ise, CAS’in
(Bilgisayar Cebir Sistemleri)
kullanılabilirlik ve problem
çözme yeteneğine dayalı ola-
rak geliştirilmiş olduğunun
altını çizdi.

“Sürdürülebilir Bir Çevre”

İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Öğretim
Üyeleri Doç. Dr. Okan
Veli Şafaklı ve Yrd. Doç.
Dr. Fehiman Eminer’in,
“A Research on the En-
vironmental Problems of
Northern Cyprus” adlı
çalışmaları “Journal of
Environmental Protec-
tion and Ecology
(JEPE)”, dergide yayım-
landı.

Doç. Dr. Okan Veli Şa-

faklı, Kuzey Kıbrıs’ın
çevre sorunlarının ortaya
konmasına yönelik yapı-
lan ortak araştırma hak-
kında bilgiler verdi.
Şafaklı, kalkınma için
sürdürülebilir bir çevre-
nin dünyada öne çıkan
bir hedef haline gelmiş
olduğunu belirtti.

Şafaklı, “Üniversite
öğrencilerine uygulanan
ve 19 çevre sorunundan
hangilerinin Kuzey Kıb-
rıs’ta öne çıktığını ortaya
koymayı amaçlayan
araştırma sonuçlarına
göre, enerji sorunu, plan-
lama eksikliği, su kirli-
liği, çevre kirliliği ve
toprak kirliliği öne çıkar-
ken, savaşın yarattığı kir-

lilik ve erozyon üniver-
site öğrencileri tarafın-
dan çevre sorunu olarak
değerlendirilmemiştir”
dedi. Şafaklı, hava kirli-
liğinin birçok gelişmekte
olan ülkede ilk sırada yer
alan çevre sorunu olma-
sına rağmen Kuzey Kıb-
rıs’ta öğrencilerin hava
kirliliği konusunda kesin
bir fikre sahip olmadık-
ları ifade etti.

Şafaklı son olarak,
çevre sorunlarının ortaya
konması ve bu sorunların
giderilmesine yönelik
tedbirlerin alınmasının
ülkelerin kalkınması açı-
sından önem taşıdığını
belirtti.

“Sense of Belonging to School: A
Scale Development in Turkish”

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Müfit Kömleksiz’in
Ruken Akar Vural, Meltem
Çengel ve Serap Yılmaz ile
ortaklaşa hazırladığı “Sense
of Belonging to School: A
Scale Development in Tur-
kish” başlıklı makalesi, ‘Eği-
tim Araştırmaları Dergisi’nde
yayımlandı.
Kömleksiz, makalenin esas
amacının, ilköğretim 6,7 ve
8’inci sınıf öğrencilerine yö-
nelik olarak okula aidiyet
duygusunu ölçen “geçerli” ve
“güvenilir” bir ölçek oluştur-
mak olduğunu söyledi.
Kömleksiz, ilköğretim
ikinci kademe öğrencileri için
geliştirilen “Okula Aidiyet
Duygusu Ölçeğinin” okul şid-
deti, okul çeteleri, okula zarar
verme davranışları, düşük
akademik başarı

ve okulu bırakma gibi sorun-
ların ortaya konmasında yar-
dımcı olabileceğinin altını
çizdi. “Kuşkusuz eğitim prog-
ramlarının etkili biçimde uy-
gulanabilmesi için öğrenenin
okula karşı olumlu tutumlara
sahip olması oldukça önemli-
dir” diyen Kömleksiz, “bu ne-
denle de öğrencinin okul
kurumuna yabancılaşması ve
kendisini okula ait hissetme-
mesi eğitim programlarının
başarıya ulaşmasını da engel-
lemektedir” dedi.
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LAÜ Büyük Bayanlar Vo-
leybol takımı, Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi’nin (ODTÜ)
10. kuruluş yıldönümü nede-
niyle gerçekleştirilen üniver-
sitelerarası turnuvada büyük
bir başarıya imza atarak kupa
ve madalya kazandı. Turnu-
vaya, voleybolcuların ailele-
rinin yanı sıra, LAÜ
voleybol takımının 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 takımda

yaklaşık 50 sporcusu bulu-
nan LAÜ, yeni sporcu aday-
larını 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 çalış-
malarını sürdüren LAÜ Vo-
leybol 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.

LAÜ voleybol takımı hedefe
doğru ilerliyor

LAÜ’nün Basketbol Okulu kuruldu
LAÜ, Basketbol Kulübüne
ve ülke sporuna yeni sporcu
adayları yetiştirmek için Bas-
ketbol Okulu kurdu. LAÜ Spor
Kulübü bünyesinde kurulan
Basketbol Okulu kâr amacı
gütmeyen, başta geleceğin fi-
danları çocuklar olmak üzere,

bölge halkına sporu sevdirmek
ve KKTC sporuna yeni, payla-
şımı bilen, sağlıklı yaşamayı
seven ve disiplinli bireylerin
kazandırılması amacıyla ku-
ruldu.
Baş antrenör Çağdaş İlgöz ve
Basketbol Okulu Yöneticisi İb-

rahim Bay tarafından haftanın
belirli günlerinde çalıştırılan
küçük ve büyük sporcular, tek-
nik çalışma, hız, teknik atış,
doğru tutma, sıçrama ve blok
gibi basketbolun esas kuralları
hakkında bilgi ediniyorlar.
Basketbol Okulu’nun açıl-
ması konusunda bilgi veren
Bay, amaçlarının ülke sporuna
hizmet verebilecek yetenekli,
disiplinli, paylaşımı ve sağlıklı
yaşamı ön planda tutan yeni
sporcular yetiştirmek olduğunu
söyledi. Bay, bu yıl ilk kez
KKTC Büyük Erkekler Bas-
ketbol Ligi’nde mücadele eden
LAÜ Basketbol Kulübü’nün
gelecekte büyük başarılara
imza atması için, böyle bir ya-

pılanmanın içine girdiklerini
belirtti.
Basketbol Okulu’nda ilkokul
ve üstü çocuklar LAÜ Dr.
Fazıl Küçük Spor Tesisleri’nde
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma

günleri saat 15:00’te antren-
man yaparken, büyükler ise
haftada beş gün 17:00 saatle-
rinde baş antrenör Çağdaş
İlgöz eşliğinde antrenmanlarını
sürdürüyorlar.

LAÜ Basketbol Takımı, merhum takım arkadaşları Koray Bekiroğlu ve
Yahya Gökhan Mutlu adına basketbol anı turnuvası düzenledi

7. Basketbol Anı Turnuvası

LAÜDr. Fazıl Küçük Spor
Tesisleri’nde bu yıl 7’ncisi ger-
çekleşen anı turnuvasına, Lefke
Avrupa Üniversitesi (LAÜ),
Yakın Doğu Üniversitesi
(YDÜ) ve GirneAmerikan
Üniversitesi (GAÜ) Basketbol
Takımları katıldı.
Turnuva, merhum sporcuların
anısına bir dakikalık saygı du-
ruşu, İstiklâl Marşı ve açılış ko-
nuşmalarının ardından başladı.
Büyük bir coşku ve katılımla
gerçekleştirilen turnuvada ta-
kımlar, dereceye girebilmek
için kıyasıya mücadele ettiler.
Turnuvada, ilk karşılaşma LAÜ
ile GAÜ arasında yapıldı.
LAÜ, GAÜ karşısında üstün
bir oyun sergileyerek sahadan

86-61 galip ayrıldı.
Turnuvanın ikinci gününde
LAÜ ile YDÜ takımları ara-
sında yapılan ve oldukça çekiş-
meli geçen final maçında LAÜ,
YDÜ karşısında 79-75 galip
ayrıldı. Bu sonuçlarla turnu-
vada LAÜ birinci olurken

YDÜ ikinci GAÜ ise üçüncü
oldu.
Turnuvada mücadele eden ve
dereceye giren takımlara mer-
hum sporcuların aileleri tarafın-
dan madalya verilirken, Yrd.
Dç. Dr. İbrahim Bay tarafından
ise, kupaları takdim edildi.


