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22. Mezuniyet Töreni yapıldı
Lefke Avrupa Üniversitesi 2014-
2015 Akademik Yılı mezunları 2
Temmuz 2015 tarihinde düzenle-
nen törenle diplomalarını aldılar.
Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş
Stadyumu’nda mezunların yerle-
rini alması, saygı duruşu, İstiklâl
Marşı ve açılış konuşmalarıyla
başladı.

Tören’e Meclis Başkanı Dr.
Sibel Siber, Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim
Akça ve bazı milletvekilleri katıl-
dılar. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans
ve yüksek lisans programlarından
olmak üzere 437 mezun verdi.

“SolunumTedavisinde”
uluslararası akredite

belgesi alındı
İngilizce Hazırlık Okulu’nu
“PearsonAssured” akredite

etti Sayfa 5Sayfa 6

25. Yıl coşkuyla kutlandı

Talat, “Kıbrıs Müzakere
Süreçleri”ni anlattı

Sayfa 6

“Özel Eğitim Merkezi”
açıldı Sayfa 4
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Ön lisans, lisans ve yüksek lisans p
Lefke Avrupa Üniversitesi
2014-2015 Akademik Yılı
mezunları 2 Temmuz 2015
tarihinde düzenlenen törenle
diplomalarını aldılar. Tören,
Lefke 16 Ağustos Kurtuluş
Stadyumu’nda saat
19:00’da mezunların yerle-
rini alması, saygı duruşu, İs-
tiklâl Marşı ve açılış
konuşmalarıyla başladı.
Tören’e Meclis Başkanı Dr.
Sibel Siber, Türkiye Cumhuri-
yeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil
İbrahimAkça ve bazı millet-
vekilleri katıldı. LAÜ bu yıl
ön lisans, lisans ve yüksek li-
sans programlarından 437
mezun verdi.
Büyük Önder Atatürk, şehit-
ler, merhum akademisyenler
anısına bir dakikalık saygı du-
ruşunda bulunulmasıyla başla-
yan tören, konuşmalarla
devam etti.

SİBER: “Hedefinize ulaşmak için öz-
güvenli, azimli, kararlı olun ve çok

çalışın”
Lefke Avrupa Üniversi-
tesi’nin değerli ailesi, sevgili
mezunlar ve aileler hepimiz
bugün burada güzel bir günü
kutluyoruz diyerek konuşma-
sına başlayan Meclis Başkanı
Dr. Sibel Siber, ‘bugün diplo-
malarınızı alarak geleceğe bir
yelken açıyorsunuz. Hedefi-
nize ulaşmak için özgüvenli,
azimli, kararlı olun ve çok
çalışın’ dedi.

Siber konuşmasının deva-
mında, üniversitelerin ülke
yaşamına, bölge yaşamına
artı değer katan kurumlar ol-
duğunu belirterek bunun sa-
dece eğitime değil, aynı
zamanda sosyal ve kültürel
yaşama artı değerler kattığını,
LAÜ’nün de son yıllarda kat
ettiği gelişmeler ile bütün bu
özelliklere sahip bir üniver-
site olduğunu söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi
Halil İbrahimAkça ise, bugün
burada olmaktan son derece
mutlu olduğunu ifade ederek
tüm mezunlara başarı dilekle-
rinde bulundu. Akça, ‘şimdiye
kadar üniversite eğitiminizde
edinmiş olduğunuz bilgi ve bi-
rikimlerle bundan sonraki ha-
yatınızda büyük bir rekabet
ortamında mücadele vereceksi-
niz; kendinize, ailenize, ülke-
nize, insanlığa büyük faydalar
ve hizmetler sağlayacaksınız’
şeklinde konuştu.

Lefke Avrupa Üniversite-
si’nin son iki yılda göstermiş
olduğu başarıların görmezden
gelinemeyecek kadar önemli
olduğunu belirten Akça, bu ve-
sileyle emeği geçen Mütevelli
Heyeti’ne, Rektöre ve akade-
mik kadroya teşekkür etti.
Üniversitenin emin ellerde ve
iyi ellerde olduğunu dile geti-
ren Akça, Türkiye Cumhuri-
yeti olarak ellerinden gelen
tüm desteği sağladıklarını ve
bundan sonra da sağlamaya
devam edeceklerini söyledi.

AKÇA: “LAÜ’nün göstermiş olduğu
başarılar görmezden gelinemeye-

cek kadar önemli”
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programlarından 437 mezun verildi
TOKEL:“KKTC için bir elçi
olarak çalışacaksınız ve biz-
ler başarılarınızdan büyük

gurur duyacağız”
LAÜ’den mezun olan öğren-
cilerin, elde ettikleri bilgi ve
becerilerle dünyanın dört bir
yanına dağılarak üniversitenin
temsilciliğini üstleneceklerini
belirten Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Türkay Tokel, ‘KKTC için
adeta bir elçi olarak çalışacak-
sınız ve bizler başarılarınızdan
büyük gurur uyacağız’ dedi.
Tokel, en değerli varlıklarını
kendilerine emanet eden ve
bugün onları çağdaş donanımlı
birer meslek sahibi olarak
onurla ve gururla teslim al-

maya hazırlanan velileri tebrik
ederek mezunları kutladı.
LAÜ’nün her geçen gün bü-
yüyerek eğitim kalitesini artır-
dığını, emin ve doğru ellerde
olduğunu belirten Tokel, bunun
en iyi kanıtının son iki yılda
elde edilen başarılar ve yatı-
rımlar olduğunu söyledi.
Tokel, çeyrek asırlık gelişim
sürecine değinerek son iki yıl-
dır artan öğrenci sayısına para-
lel olarak bölgedeki özel sektör
yatırımlarının arttığını da dile
getirdi.

YÜKSELEN: “LAÜ bu yıl KKTC’nin en hızlı ve
istikrarlı büyüyen üniversitesi oldu”

LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen de
törende yaptığı konuş-
mada; LAÜ olarak çok
mutlu ve gururlu bir gün

yaşadıklarını belirterek
mezunlara ve ailelerine
hitaben şunları söyledi:
Lefke Avrupa Üniversite-
si’nin yüksek öğrenimde

referans noktası olmayı
amaçlayan hedefi doğrul-
tusunda üniversitenin bu
yıl KKTC’nin en hızlı ve
istikrarlı büyüyen üniver-
sitesi olduğunun altını çi-
zerek üniversitenin
akreditasyon süreçlerinin
kararlı olarak sürdürüldü-
ğünü ve üniversitenin ilk
uluslararası akreditasyonu
Pearson Edexcel’in Hazır-
lık Okulu tarafından alın-
dığını söyledi. Fiziki
olarak üniversitenin daha
yaşanılır bir kampüs ha-
line gelebilmesi için bu yıl
tamamlanan KYK yurt-
ları, Sağlık Fakültesi La-
boratuvar inşaatlarından
bahseden Yükselen, 10
bin metrekare yurt, 6 bin
metrekare Hukuk Fakül-
tesi Merkezi amfiler inşa-
atlarının devam ettiğini de
söyledi.
Üniversitenin büyüme
planları çerçevesinde bu
yıl YÖK’ten 11 ön lisans,
6 lisans, 6 yüksek lisans, 3
doktora programına onay
aldıklarını ifade eden
Yükselen, söz konusu

yeni programlarla bir yıl
içerisinde üniversitenin
program bazında %40 bü-
yüme sağladığına vurgu
yaptı. Yeni program aç-
makla kalmayarak özel-
likle sağlık ve
mühendislik laboratuvar-
larının donatıldığını kay-
deden Yükselen, bilgi
teknolojisi altyapısı da ge-
liştirilerek üniversitenin
sürdürülebilir büyümesi-
nin ilk adımlarının atılmış
olduğunu belirtti.
Yükselen, ülkemizde

bulunduğu süre içerisinde
yaptığı hizmetlerden, ge-
nelde KKTC Yüksek öğ-
retimine ve özelde Lefke
Avrupa Üniversitesi’ne
verdikleri desteklerden
ötürü Büyükelçi Akça’ya
LAÜ öğrencileri, öğretim
elemanları ve çalışanları
adına şükranlarını sundu.
Yükselen konuşmasının
sonunda tüm mezunların
mezuniyetini yürekten
kutlayarak yeni atılacak-
ları hayatlarında onlara
sağlık, mutluluk, başarı
dolu günler diledi.
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“Özel Eğitim Merkezi” açıldı
Dr. Fazıl Küçük Eği-
tim Fakültesi, Özel
Eğitim Öğretmenliği
Bölümü’ne bağlı ola-
rak “Özel Gereksinimi
Olan Çocuklar Uygu-
lama, Araştırma ve
Eğitim Merkezi
(ÖÇEM)”in açılışı
LAÜ Hukuk Fakültesi
Zemin Katı’nda ger-
çekleşti. ÖÇEM’in açı-
lışını Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanı
Hakan Dinçyürek,
LAÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Ali Yük-
selen, Milletvekili
Menteş Gündüz ve Dr.
Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim
Öğretmenliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ayşe-
gül Ataman birlikte
yaptı.

Açılışa Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Hakan
Dinçyürek, LAÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Ali
Yükselen, Milletvekilleri
Menteş Gündüz ile Dr.
Hüseyin Erçal, Güzelyurt
Polis Müdürü İsmail Ma-
nicioğlu, öğretim üyeleri,
Lefke İstiklâl İlkokulu,
Erdal Abit İlkokulu, Yeşil-
yurt Özel Eğitim ve Reha-

bilitasyon Merkezi, Gü-
neşköy 18 yaş üzeri Özel
Eğitim Merkezi hocaları
ile öğrencileri, LAÜ öğ-
renci ve çalışanları katıl-
dılar.

ÖÇEM’in amacı özel
gereksinimi olan çocuk-
lara ve ailelerine yar-
dımcı olmak

Açılış konuşmasını
yapan Özel Eğitim Öğret-
menliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Ataman,
ÖÇEM’in açılış amaçları-
nın arasında Özel Eğitim

Öğretmenliği Bölümü öğ-
rencilerinin, hocalarının
yaptığı uygulamaları göz-
lemleyerek onlara öğret-
menliklerini daha iyi
yapabilme imkânı sunmak
olduğunu belirtti. Ataman
ÖÇEM’in diğer amaçla-
rını; uygulama yapabilme,
araştırma yaparak özel
eğitim alanına katkıda bu-
lunma ve özel eğitime ge-
reksinimi olan çocuklara
ya da üstün yetenekli ço-
cukları olan ailelere, öğ-
retmenlere yol göstererek,
konferanslar ve uygula-
malı eğitimler vermek

şeklinde sıraladı. Özel
eğitime gerek duyan ço-
cukların ders çalışamayan,
kendini düzenleyemeyen,
okuma ve yazma yetisi
yeteri kadar gelişememiş
çocuklar olduğunu belir-
ten Ataman, herkesin ha-
yatının bir döneminde
özel gereksinime ihtiyaç
duyduğunu söyledi.

Dinçyürek: “Özel ge-
reksinimi olan çocukları
ötekileştirmeyin”

Konuşmasına geçen yıl
trafik kazasında kaybedi-

len LAÜ akademisyen-
lerini anarak başlayan
Hakan Dinçyürek,
“Özel gereksinimli ço-
cuklar toplumun bir par-
çasıdır” diyerek özel
gereksinimli çocukları
ötekileştirmeden mev-
cut eğitimlerini yalnız
veya yaşıtları ile bir-
likte, eğitim programla-
rına kaynak yaparak
almaları gerektiğini dile
getirdi ve LAÜ’de böy-
lesi özel bir merkezin
açılışından dolayı mutlu
olduğunu belirtti.Özel
gereksinimli çocukların
toplumda üretken birey-
ler olarak yer almaları,

sosyal yaşamlarında arka-
daşlık anlamında hak et-
tikleri yaşam kalitesine
sahip olmaları için özel
eğitim yasasının meclis-
teki komitede olduğunu
belirtti. Dinçyürek yasa-
nın en kısa zamanda ko-
miteden geçeği bilgisini
vererek KKTC’de var
olan bu büyük eksikliğin
yakın zamanda giderilece-
ğinin de altını çizdi.

Açılış sonrasında
ÖÇEM’in bahçesinde ka-
tılımcılar ve öğrenciler
için kokteyl verildi.
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Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı
konferans verdi

LAÜ’de “Uluslararası-
laşmada Ulusal, Bölgesel
ve Küresel Dinamikler”
konulu konferans düzen-
lendi. Konferansa Ulus-
lararası Üniversiteler
Konseyi Kurucu Başkanı
Orhan Hikmet Azizoğlu
konuşmacı olarak ka-
tıldı.

Azizoğlu, LAÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Ali

Yükselen’in Kıbrıs için
çok değerli bir bilim
adamı olduğunu belirterek
Kıbrıs ve Türkiye eğitim
sektörüne yaptığı hizmet-
lerden ve Uluslararası
Üniversiteler Konseyi’ne
yaptığı katkılardan dolayı
Yükselen’e teşekkür etti.
Uluslararası Üniversiteler
Konseyi’nin 7 üye ile
2007 yılında kurulduğunu
belirten Azizoğlu, bugün

konseyde 29 ülkeden 151
rektörün görev aldığını
söyledi.

Uluslararasılaşma ile il-
gili olarak Azizoğlu koca
bir kürenin insanlık ailesi-
nin bireylerinin din, dil,
ırk, mezhebi ne olursa
olsun en önemli özelliği-
nin “insan olma” oldu-
ğunu vurguladı. Bu açıdan
üretilen bilginin ve ürünün
insan odaklı olursa önem
arz ettiğini ifade eden Azi-
zoğlu, “küreselleşmeye,
uluslararasılaşmaya bu
bakış açısıyla baktığımız
zaman bu koca kürenin,
gezegenin gerçek anlamda
paydaşları olan insan ai-
lesi teknoloji, bilim ve
ilimdeki gelişmelerle gü-
nümüzde gerçek anlamda

aile olmayı başarmıştır”
şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Tanzimat
Fermanı ile küreselleş-
meye başladığını söyleyen
Azizoğlu, Türkiye’nin
Batı toplumları ile Doğu
arasında kaldığını, modern
Dünya ile paydaş olma
yolunda birçok ödün ver-
diğini söyledi.

Konferans sonunda kısa
bir konuşma yapan LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, Uluslararası
Üniversiteler Konseyi Ku-
rucu Başkanı Orhan Hik-
met Azizoğlu’na
davetlerini kırmadığı ve
LAÜ’ye geldiği için te-
şekkür etti. Yükselen, Azi-
zoğlu’nun Uluslararası

Üniversiteler Konseyi’nde
üniversiteler için yapmış
olduğu ortak eğitim değer-
leri ve paylaşımları kapsa-
yan birçok projede önemli
görevler üstlendiğini belir-
terek konseyin bilim dün-
yasına her zaman destek
verdiğini ifade etti.
Konferans bitiminde
Rektör Yükselen tarafın-
dan Azizoğlu’na plaket ve
teşekkür belgesi takdim
edildi.

İngilizce Hazırlık Okulu ‘Pearson Assured’
tarafından akredite edildi

İngilizce Hazırlık Okulu
uluslararası alanda gurur
verici bir başarıya imza
attı. Uluslararası, tarafsız
ve bağımsız ‘Pearson Assu-
red’ kurumu tarafından ka-
lite denetimine tabi tutulan
İngilizce Hazırlık Okulu,
başarılı bir performans gös-
tererek uluslararası dü-
zeyde akredite edildi.
İngiltere’deki üniversite-

lerin yüzde 97’siyle birlikte
çalışan, yaklaşık 100 ül-

kede faaliyet gösteren ‘Pe-
arson Assured’, LAÜ İngi-
lizce Hazırlık Okulu’nu
yönetim-organizasyon, eği-
tim- öğrenme ve ölçme-de-
ğerlendirme olmak üzere üç
temel kalite ölçütü kapsa-
mında değerlendirdi. Dün-
yanın en prestijli eğitim
kurumlarının başında gelen
Pearson Assured, aynı za-
manda The Financial Times
ve Penguin Readers gibi
önemli kuruluşları da bün-

yesinde bulunduruyor.

Hazırlık Okulu’nun yü-
rüttüğü çalışmalar ulus-
lararası standartlarda
Dünyaca ünlü ‘Pearson

Assured’ tarafından verilen
kalite güvencesi ve akredi-
tasyon hizmeti, uluslararası
düzeyde kabul görmesi ba-
kımından büyük önem taşı-
yor. Bu akreditasyonla
birlikte LAÜ İngilizce Ha-
zırlık Okulu’nun yürüttüğü

çalışmaların uluslararası
standartlarda olduğu kanıt-
landı. Dileyen öğrenciler
başarıyla bitirdikleri prog-
ramın ‘Pearson Assured’ ta-
rafından akredite edildiğini
(kalite güvencesi sağlanmış
bir program olduğunu) gös-
teren bir sertifika almaya
hak kazanacak ve bu serti-
fika LAÜ öğrencileri için
bir referans oluşturacak.
Söz konusu sertifika, öğ-
rencilerin elde ettikleri ye-
terliliklerin akademik ve
mesleki olarak geçerliliğe
sahip olmasına yardımcı
olacak ve öğrencilerin ka-
zandıkları bu sertifikalar
ABD’de, Avrupa’da ve
Orta Doğu’da kariyerlerine
devam etmelerine destek
sağlayacak.
5 aylık yoğun bir çalışma

neticesinde elde edilen ba-
şarıdan dolayı duyduğu
memnuniyeti belirten LAÜ
İngilizce Hazırlık Okulu
Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Emre Debreli, akreditas-
yonların eğitim kurumları
tarafından yürütülen çalış-

maların kalitesini ortaya
koyan, diğer kurumların
gözünde de, bu programla-
rın geçerliliğini artırmayı
sağlayan bir sistem oldu-
ğunu dile getirdi. Akredi-
tasyonların hem Avrupa
Üniversiteler Birliği’nin
hem de YÖK’ün son dö-
nemde ağırlık verdiği ko-
nuların başında geldiğini
belirten Debreli, akreditas-
yon süreci boyunca kendi-
lerine destek veren başta
LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen
olmak üzere, LAÜ İngi-
lizce Hazırlık Okulu akre-
ditasyon ekibine teşekkür
etti.
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Talat, “Kıbrıs Müzakere Süreçleri”ni anlattı

Hassas Terazi Kulübü tara-
fından “Kıbrıs’ta Müzakere
Süreçleri” konulu konferans
düzenlendi. LAÜ Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen konferansa KKTC İkinci
Cumhurbaşkanı MehmetAli
Talat konuşmacı olarak katıldı.
Kıbrıs Sorunu uzun ve
köklü bir sorun
LAÜ’de Kıbrıs Sorunu ile il-
gili bir konuşma yapmanın,
görüşlerini ortaya koymanın ve
öğrencilerin sorularını yanıtla-
manın kendisi için mutluluk
verici olduğunu dile getiren
Talat, Kıbrıs Sorunu’nun uzun
ve köklü bir sorun olduğuna
dikkat çekti. Talat, tarihsel sü-
reçler içerisinde Kıbrıs Soru-
nu’nu Osmanlı Devleti’nin
adayı İngiltere’ye kiralamasın-
dan başlayarak anlattı.
Kıbrıs Sorunu ile ilgili ilk
görüşmeler 1968’de başladı
Kıbrıs sorunu ile ilgili ilk gö-
rüşmelerin Rauf Raif Denktaş
ile Glafkos Kliridis arasında
Beyrut’ta yapıldığını söyleyen
Talat, zaman içerisinde Denk-
taş ile Kliridis’in belirli konu-
larda anlaştıklarını; fakat

YunanistanAskeri Cunta’sı ta-
rafındanMakarios’a darbe ya-
pıldığını ve Türkiye’nin 1974
yılındaki müdahalesi sonu-
cunda adanın şu anki duru-
munu aldığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin “Güç kullanarak
devlet kurulamaz” anlayışı ol-
duğunu ifade eden Talat, bu
nedenle 1983’te KKTC’nin
ilanını BM’nin yasa dışı ola-
rak ilan ettiğini belirtti.
Annan Planı süreci
2002 yılına gelindiğine

AB’nin 10 üyeli genişleme sü-
recinin sonuna yaklaşıldığını,
bu nedenle BM, çözümü Kıb-
rıs’ınAB’ye girmesinden önce
gerçekleştirmek içinAnnan
Planı’nı hazırladığını belirten
Talat, 2004 yılında bu plan için
referanduma gidildiğini, refe-
randum sonucunda Kıbrıslı
Rumların % 76 oranında hayır,
Türklerin ise % 65 oranında
evet dediğini belirtti. Talat, bu
sonuçlar doğrultusunda anlaş-
manın sağlanamadığını, Türk-
lerin referanduma evet dediği
için BM genel sekreteri tarafın-
dan hazırlanan raporla Kıbrıslı
Türkler üzerindeki izolasyon-

ların kaldırılmasının istendiğini
belirtti.
2008-2010 yılları arasında ilk
defa Türklerin ve Rumların or-
taklaşa yakınlaşma metinleri
hazırladıklarını, 2010 yılından
sonra durağan bir süreç yaşan-
dığını dile getiren Talat, yeni
Cumhurbaşkanı ile bu sürecin
yeniden canlandığını, yakın-
laşma metinlerinin yeniden
göz önüne alındığını ve Kıbrıs

Sorunu’nun çözülmesi ile Tür-
kiye’nin uluslararası ilişkilerde
karşısına çıkan bu sorunun or-
tadan kalkacağını açıkladı.
Soru üzerine, Kıbrıs So-
runu’nun çözülmesi halinde iki
kurucu devletli, dışa karşı tek
bir federal yapının olacağını
söyleyen Talat, resmi para biri-
minin Euro, geçiş sürecinde
Türk Lirası’nın da Euro gibi
resmi para birimi olacağını,

bankaların yeni federal yasa ve
Merkez Bankası Yasası çerçe-
vesinde uyum sağlayacağını,
banka birleşmelerinin söz ko-
nusu olacağını dile getirdi.
Konferans sonunda LAÜ
Rektörü Prof. Dr. MehmetAli
Yükselen tarafındanMehmet
Ali Talat’a plaket ve teşekkür
belgesi, Hassas Terazi Kulübü
Başkanı Ufuk Göncü tarafın-
dan da çiçek takdim edildi.

KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, öğ-
rencileri Kıbrıs Sorunu hakkında bilgilendirdi

Kıbrıs’ta “Solunum Tedavisinde” uluslararası akredite
belgesi alan ilk üniversite

Sağlık Bilimleri Fakültesi
tarafından, “Solunum Teda-
visinde Hasta Değerlen-
dirme ve Klinik
Uygulamalar” konulu serti-

fika programı düzenlendi.
LAÜ’de gerçekleştirilen iki
günlük sertifika programına,
Georgia State Üniversite-
si’nin Solunum Tedavi

Okulu Ögretim Üyesi Doç.
Dr. Arzu Arı solunum terapi
uzmanı olarak katıldı.
İki gün boyunca devam
eden eğitim programında,

ilk gün süresince
solunum prob-
lemi olan hastala-
rın değerlendi-
rilmesi, hasta
odaklı, kanıta da-
yalı tedavi planı-
nın hazırlanması
konuları üzerinde
duran Arı, önce-
likli olarak hasta
değerlendirilmesi
kapsamında ilk
görüşme ve
anamnez alımı,
kardiyopulmoner
semptomların ve
vital bulguların

değerlendirilmesi, solunum
fizyoterapisinde fizik mua-
yene, hasta değerlendirmesi
doğrultusunda tedavi planı-
nın hazırlanması gibi konu-
ları eğitiminde ele aldı.
İkinci gün ise, cihazların
kullanımıyla ilgili uygula-
malı eğitim veren Arı, işle-
diği konular ile ilgili teknik
örnekler de sundu.
Türkiye’yi dünyada temsil
eden aerosol tıp alanında
araştırma yapan Doç. Dr.
Arzı Arı tarafından verilen
eğitim programı kapsamında
ders notlarının içeriği, eği-
timi verecek öğretim üyesi-
nin yetkinliği ve kullanılan
yöntemler değerlendirilip,
LAÜ’nün “Solunum Teda-
visinde Hasta Değerlen-
dirme ve Klinik

Ugulamalar” sertifika prog-
ramı onaylandı.
LAÜ öğrencilerine IERS
onaylı uluslararası serti-
fika verildi
LAÜ, Solunum Tedavinin
Uluslararası Eğitiminde Ka-
lite Kontrol ve Onay Sistemi
(IERS), onayını Kıbrıs’ta ilk
alan üniversite oldu. Progra-
mın sonrasında Rektör Prof.
Dr. Mehmet Ali Yükselen’e
sağlık alanında böylesi bir
kursa öncülük ettikleri için
teşekkür eden Arı, LAÜ’de
gerçekleştirilen ‘Solunum
Terapisi Eğitimi’ için Yük-
selen’e uluslararası akredi-
tasyon belgesi takdim etti.
İki gün boyunca programa
katılan öğrencilere, IERS
onaylı uluslararası sertifika
verildi.
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Bağımsız Denetim konuşuldu
İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi tarafından “Bağımsız
Denetimin Şeffaflık, Hesap
Verilebilirlik ve Yatırım Orta-
mının İyileştirilmesi Üzerin-
deki Etkileri” konulu panel
düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
panelde, Başkent Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan
Akdoğan, “Şeffaflık ve Hesap
Verilebilirlik ile Yatırım Orta-
mının İyileştirilmesi Açısın-
dan Kamu Denetimi ve
Bağımsız Denetimin Önemi
ve Dünyadaki Gelişmelerin
Değerlendirilmesi”, Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Dene-
tim Standartları Kurumu Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Kaya
“Türkiye’de Bağımsız Dene-
timdeki Gelişmeler, Kaliteli
Denetimde Kamu Gözetim
Kurumunun Rolü”, Mali Mü-
şavir Mehmet Saydam
“KKTC’de Bağımsız Deneti-
min Durumu”, Yeminli Mali
Müşavir Doç. Dr. M. Uğur
Akdoğan,“Türkiye’de Vergi
Denetiminde YMM’lerin
Önemi ve Rolü”, Eski Eko-
nomi Bakanı ve Yeminli Mali
Müşavir Derviş Kemal Deniz
“KKTC’de Bağımsız Denetim
ve Mali Müşavirlik Hizmet-
leri” konularını ele aldılar.
Akdoğan: Şeffaflık ve
hesap verilebilirliğe giden
yol bağımsız denetimden
geçer
Sunumunda, şeffaflık ilkesi
üzerinde duranAkdaoğan, şir-
ket faaliyetlerine ilişkin ticari

risk niteliği taşımayan tüm bil-
gilerin kamuoyu ile paylaşıl-
masının şeffaflık açısından
önemli olduğunu ifade ederek,
“Şeffaflık ve hesap verilebilir-
liğe giden yol, bağımsız bir
denetimden geçmektedir”dedi.
Akdoğan, şirket düzeyinde be-
nimsenmesi gereken şeffaflık
ilkesinin yatırımcı haklarının
korunması ve kamuoyunun
güveninin kazanılması ve ül-
keye yeni yatırımcıların gel-
mesi için, bağımsız denetimin
önemini vurgulayarak şirketle-
rin uluslararası alanda kabul
görmüş finansal raporlama
standartlarını kullanarak fi-
nansal tablolarını düzenleme-
leri sonucunda kurumsal
şeffaflık derecelerini artırabil-
diklerini ve denetlenmiş tablo-

larla güven unsurunun sağlan-
dığını söyledi.
Kaya: Bağımsız denetimin
güvenirliliğinin arttırılması
Kaya ise sunumunda, bağım-
sız denetimin önemi, Tür-
kiye’de bağımsız denetimle
ilgili gelişmeler, kamu göze-
tim kurulunun işlevleri ve ka-
liteli denetim konularını ele
aldı. Kaya, bağımsız denetim
uygulamalarında uyumun ve
işbirliğinin arttırılarak, sağlam
ve sürdürülebilir bir denetim
çalışma modelinin geliştiril-
mesi ile “bağımsız denetimin”
kalitesi ve finansal raporla-
mada güvenilirliğin artırılabi-
leceğini söyledi.
UğurAkdoğan: Yeminli
mali müşavirler yaptıkları
vergi denetimi ve tasdik iş-

lemleriyle Maliye Bakanlı-
ğı’nın vergi denetimindeki
yükünü hafifletmektedir
UğurAkdoğan sunumunda;
“Türkiye’de Maliye Bakanlı-
ğı’nın vergi denetimindeki yü-
künü hafifletmek, vergicilik
ve işletmecilik sahasında
güven ve ahlak unsurunun ge-
lişmesini temin edebilmek ve
vergi kanununun uygulama-
sından kaynaklı uyuşmazlıkla-
rını asgari seviyeye indirmek
amacıyla 3568 sayılı yasa
kapsamında Yeminli Mali Mü-
şavirlere denetim ve tasdik
yetkisi verildiğini, bu yetki ile
Mali İdare tarafından yapılan
denetimlerin haricinde de iş-
letmelerin vergi uygulamaları-
nın denetlenmesinin
sağlandığını vurguladı. Akdo-

ğan, uygunluk denetimi niteli-
ğinde olan ve daha doğru,
daha güvenilir vergi hesapla-
malarına ulaşılması amacıyla
gerçekleştirilen YMM dene-
timlerinin, hem Mali İdare’ye
hem iş dünyasına önemli kat-
kılar sağladığını da ifade etti.
Saydam: Köklü ve kalıcı
bir mali reform yapmak ge-
rekir
Saydam, bağımsız deneti-
min şeffaflık ve hesap verebi-
lirlik çerçevesinde etkin
olarak yürütülmesi için mev-
cut idari, kurumsal ve yasal
sorunların çözülmesi gerekti-
ğine işaret etti. Bu çerçevede,
bağımsız ve özerk denetim
kurulunun oluşumu ve mura-
kıp/muhasip kriterlerinin be-
lirlenmesi ve yetkilendirmenin
bu kurula devredilmesi için
gerekli yasal ve idari yapılan-
maya gidilmesi gerektiğini
ifade etti.
Deniz: Kayıt dışılığın gide-
rilmesi salt denetim müesse-
sine bağlı değildir
KKTC’nin mali denetim sü-
reçlerinde giderek daha dev-
letçi bir yapıya sahip olması,
devletle her şeyi kontrol et-
mesi sonucu meslektaş grupla-
rınının denetim yetkisini daha
da geriye götürdüğünü belirtti.
Deniz, Saydam’ın ifade ettiği
noktalara katılmakla beraber
ülkemizdeki kayıt dışılığın gi-
derilmesinin salt denetim mü-
essesesine bağlı olmadığına,
bunun yanında vergi oranları-
nın ve vergilendirme usul ve
esaslarının da önem arz etti-
ğine vurgu yaptı.

“Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü”
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi tarafından “Banka-
cılıkta Risk Yönetimi ve
KKTC Bankacılık Sektörü”
konulu konferans düzen-

lendi. LAÜ Sinema Sa-
lonu’nda gerçekleşen konfe-
ransa, KKTC Merkez
Bankası Başkanı Dr. Bilal
San konuşmacı olarak ka-
tıldı.
San, sunumunda risk, risk
yönetimi, bankacılıkta risk
türleri, Merkez Bankası
perspektifinden risk kont-
rolü, KKTC bankacılık sek-
törünün genel görünümü
gibi konulara yer verdi.
Bankacılıkta riskin tanı-
mını yapan San, riski “bir
işleme ilişkin parasal kaybın
ortaya çıkması veya bir gi-

derin ya da zararın vuku
bulması nedeniyle ekono-
mik faydanın azalması ihti-
mali olarak” açıkladı. San,
risk yönetimini ise, “orantı-
sızca maruz kalınacak dış et-
kenlerin önceden tahmin
edilmesi, nedenleri ve olası
sonuçlarıyla birlikte kontrol
altına alınma işlemi” olarak
tanımladı. “Risk Yönetimi,
riskin en aza indirilmesi
demek değildir” diyen San,
Risk Yönetiminin risk/ka-
zanç dengesinin optimal
oranda sağlanması olarak al-
gılanması gerektiğine dikkat

çekti.
“Kredilerin toplamı

banka özkaynağının 10 ka-
tını aşamaz”
Krediler ve diğer yatırım-
lar için risk sınırlarından da
bahseden San, ‘bir gerçek ya
da tüzel kişiye banka özkay-
nağının %10’u veya banka
toplam mevduatlarının
%2’sinden hangisi daha
fazla ise, fevkinde verilen
krediler büyük kredi sayılır.
Büyük kredilerin toplamı,
banka özkaynağının 10 ka-
tını aşamaz’ şeklinde açıkla-
malar yaptı.

Dr. San, son olarak banka-
cılıktaki risk türlerini içsel
riskler (sermaye yeterliliği
riski, likidite ve fonlama
riski) ve çevresel riskler
(yasal düzenlemelere uyum
riski ve ülke riski) olduğunu
belirterek öğrencilere bu
riskler hakkında örnekler
verdi.
Konferansın sonunda öğ-
rencilerden gelen soruları
cevaplayan San’a, İktisadi
ve İdari Bilimleri Fakültesi
Dekan Vekili Prof. Dr. Gen-
cay Şaylan tarafından teşek-
kür belgesi takdim edildi.
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“Arap Baharı’nda Orta Doğu”
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi tarafından “Arap
Baharında Orta Doğu, Tür-
kiye ve Uluslararası Aktör-
ler” konulu panel, LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salonu’nda
gerçekleşti.
Panelin ilk oturumuna
LAÜ İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru Oğurlu
oturum başkanlığı yaptı ve
panelde Yıldız Teknik Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Fulya Atacan “Arap İs-
yanları ve Türkiye”, Kadir
Has Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Salih Bıçakçı
“DAİŞ’le Dans ve Orta Do-
ğu’da Değişen Güvenlik Di-
namikleri”, Yakın Doğu
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü
“Arap Ayaklanmaları Son-
rası Orta Doğu’da Siyaset:
Değişim ve Süreklilik Ara-
sında” ve Marmara Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. İbrahim Mazlum
“Doğal Kaynaklar, Arap İs-
yanları ve Türkiye” konula-
rında sunum gerçekleştir-
diler.
Panel İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dekan Ve-
kili Prof. Dr. Gencay
Şaylan’ın açılış konuşması
ile başladı. Uzun yıllar bo-
yunca en önemli sorun ola-
rak Orta Doğu sorununun
gündemde olacağını söyle-
yen Şaylan, Türkiye’nin coğ-
rafi olarak bu sorunun
içerisinde olduğunu ve Kıb-
rıs’ın konumu itibariyle
önemli bir noktada bulundu-
ğunu belirterek “Arap Baha-
rında Orta Doğu, Türkiye ve
Uluslararası Aktörler” konu-
sunda bilgi veren konuşma-
cılara teşekkür etti.
Panelin ilk oturumunda ko-
nuşanAtacan, Arap İsyanla-
rı’nın 21. yüzyılın en önemli
toplumsal hareketlerinden
biri olduğunu söyleyerek
IMF ve Dünya Bankası’nın
Orta Doğu’da devletlerin
bütçe açıklarından yararlana-
rak ekonomik büyüme yapı-
sını öne sürerek evletlerdeki
egemen gücün değişiminden
ve bu değişim sırasında kim-

lere kaynak sağlayacakları
konusundaki politikalarına
değindi. Bu politik yaklaşım
doğrultusunda Orta Do-
ğu’daki otoriter devlet yapı-
sının sarsıldığını ve değişen
toplumsal yapılar doğrultu-
sunda önce kamu sektöründe
sonra ise özel sektörde is-
yanlar ortaya çıktığını dile
getirdi.
Bıçakçı ise, DAİŞ hak-
kında bilgiler vererek
DAİŞ’in kökeninin 2003 yı-
lına dayandığını, radikal İs-
lamcı, Sünni nüfusun etkisini
arttırmaya yönelik çalışmalar
yapan, cihat anlayışıyla or-
taya çıkmış İsveç, Belçika,
İngiltere, Fas, Tunus ve
Ürdün gibi çeşitli ülkelerden
gelen kişilerden oluşan bir
yapısının olduğunu söyledi.
DAİŞ’in kendi para birimini
ve devlet yapısını oluşturup
açılan davaları kısa zamanda
sonuçlandırdığını, yapılan
evlilikleri kayıt ve kontrol
altına aldığını söyleyen Bı-
çakçı, DAİŞ’in kontrol edile-
mez bir hale geldiğini, basit
bir direniş örgütünden çıkıp
devlet görünümüne büründü-
ğünü ifade etti.
Köprülü de, Arap Ayak-
lanmaları’nda devlet ve top-
lum arasındaki ilişkilerde

değişiklikler yaşandığını, is-
yanlardan sonra devlet yapı-
larında değişiklikler
olduğunu; fakat eskiden
kalma bazı ritüellerin devam
ettiğini dile getirdi. Arap re-
jimleri ve Arap halkları ara-
sında ortaya çıkan
ayaklanmaların rejimleri de-
ğiştirmek için olduğunu söy-
leyen Köprülü, Arap
Cumhuriyetleri’nin Monarşi-
lere oranla çok daha kolay
dağıldığını belirtti. Köprülü,
monarşi ile yönetilen Fas ve
Ürdün’ün ayaklanmalar sıra-
sında esnek davranarak isyan
sürecini kansız atlatmayı ba-
şardıklarını, buna karşılık
cumhuriyetle yönetilen
Tunus, Mısır ve Suriye’de
çatışmaların arttığını ve bu
ülkelerin zor bir süreç yaşa-
dıklarını anlattı.
Son olarak söz alanMaz-
lum ise, Orta Doğu denildiği
zaman, doğal kaynaklar ola-
rak ilk akla gelenin petrol ve
su olduğunu, bölgede yaşa-
nan savaşlar sonucunda su
alt yapısının zarar gördü-
ğünü ve insanların günlük
ihtiyaçlarını karşılayamadık-
ları için salgın hastalıklarla
karşı karşıya olduklarını vur-
guladı. Mazlum, Türkiye’nin
enerji politikaları içerisinde

Avrupa ile Orta Doğu ara-
sında petrol ve su taşımacılı-
ğında geçiş noktası olarak
kullanıldığını da sözlerine
ekledi.

Panelin ikinci oturumunda
Radikal Gazetesi Köşe Ya-
zarı Fehim Taştekin “Model-
den İflasa: Orta Doğu’da
Türk Dış Politikasının
Seyri”, İstanbul Kültür Üni-
versitesi ve Euronews İstan-
bul Muhabiri Bora Bayraktar
“DAİŞ ve Arap-Kürt Çatış-
ması” ve Gazeteci, Yazar
(NTV İstanbul) Mete Çu-
bukçu “Kürtler Orta Do-
ğu’da Yeniden Aktör Olmak”
konularını değerlendiler.
İlk konuşmacı olarak söz
alan Çubukçu, tarihin farklı
dönemlerinde hiç hesapta ol-
mayan aktörlerin ortaya çık-
tığını ve emperyalist güçlerin
Orta Doğu’yu şekillendir-
mek için planları olduğunu
belirtirken, bu güçlerin plan-
larının her zaman tam anlamı
ile gerçekleşmediğini, çünkü
her bölgede farklı yerel dina-
miklerin bulunduğunu ifade
etti. Çubukçu, savaş alanın-
daki pratiklerin ülkelerin
planladıklarının dışına çıktı-
ğını ve diplomasi masala-
rında planlananların dışında

hayata geçtiğini söylerken,
Suriye, Türkiye ve Irak’taki
Kürtlerin Işid ile daha bilinir
hale geldiğini belirtti. Suriye
ve Irak’ta Işid’e karşı dire-
nen, savaşan ve karşı koyan
grubun yine Kürtler oldu-
ğunu vurgulayan Çubukçu,
Orta Doğu’da oluşan son du-
rumun önümüzdeki yıllarda
hemen hemen her ülkenin
kendi içerisinde çözmesi ge-
reken bir sorunu ortaya çı-
kardığını söyledi.
Taştekin,Türkiye’nin dış
politikasını geçmiş dönem-
lerdeki dış politikalar ile
bağdaştırırken, Orta Do-
ğu’daki birçok siyasi siste-
min günümüzde sürdürülen
politikalarla uyuşmadığını;
bundan dolayı miyadını dol-
durduğunu ve Orta Doğu si-
yasetinin bir geçiş dönemi
yaşadığını ifade etti.Tür-
kiye’nin dış politikada tu-
tarlı, tarafsız, güvenilir
olduğu ve dış politika araç-
ları sağlam olduğu için
Dünya siyasetinde sağlam
ilişkiler kurduğunu belirten
Taştekin, bu duruma örnek
olarak 2006’da Lübnan’da
yaşanan iç savaşta, Tür-
kiye’nin Lübnan halkına in-
sani yardımda bulunmasını
gösterdi.
Son olarak Bayraktar ise,
DAİŞ ve Arap Yarımada-
sı’nda yaşayan insanların
Arap bütünlüğünü korumak,
petrol ve doğal gaz kaynak-
larını kontrol etmek, bu kay-
nakların nakil yollarını ve
fiyatlarını kontrol etmek gibi
genel bir bakış açısına sahip
olduklarını ifade etti. DAİŞ
ve Irak Merkezi Hüküme-
ti’nin yaklaşımlarına bakıl-
dığı zaman Orta Doğu’daki
Arap-Kürt toplumları ara-
sında iç savaş çıkma ihtima-
linin yüksek olduğunu dile
getiren Bayraktar, Irak’ta
Arap ve Kürtler arasında
ciddi bir gerilim hattının bu-
lunduğunu belirtti. Bayraktar
ayrıca, Soğuk Savaş Döne-
mi’nde de Irak’ta Kürt isyan-
larının çıktığını, bu isyanlar
sırasında 100 bin insanın ha-
yatını kaybettiğini ve isyan-
ların askeri darbe ile
bastırıldığını söyledi.
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“2. Uluslararası LAÜ Tarih Kongresi”
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü tarafından
gerçekleştirilen ‘Kıbrıs Tür-
künde Demokratik Kültür
ve Kıbrıs Demokrasi Tarihi’
konulu 2. Uluslararası LAÜ
Tarih Kongresi sona erdi.
Kıbrıs Türk Demokrasi Ta-
rihi’ne katkıları olan Kıb-
rıslı önderlerin anısına
düzenlenen altı oturumda;
yurt dışından ve yurt için-
den kongreye katılan bilim
insanları, Kıbrıs Türkü’nün
Demokratik Kültürü ve De-
mokrasi Tarihininin ana
çerçevesini oluşturacak ni-
telikteki bildirilerini sundu-
lar.
Kongre, dünyaca ünlü ta-
rihçi Prof. Dr. Halil İnalcık
onuruna, kongre oturumları
ise Dr. Fazıl Küçük, Rauf
Raif Denktaş, Osman Örek,
Necati Özkan, Faiz Kay-
mak ve Vehbi Zeki Serter
anılarına düzenlendi. “Ka-

panış ve Değerlendirme
Oturumu”nda; Edebiyatçı-
Yazar İsmail Bozkurt,
LAÜ Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyesi Prof.

Dr. Saadettin Yıldız, Gazi
Üniversitesi İİBF Uluslar-
arası İlişkiler Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr.
Soyalp Tamçelik, LAÜ
Fen- Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölüm Başkanı Doç.
Dr. İhsan Tayhani kongreye
ilişkin sonuç bildirgesinin
çerçevesini oluşturan değer-
lendirmelerde bulundular.
Kongre Düzenleme Ku-

rulu Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. İhsan Tayhani, de-
ğelendirme oturumundaki
konuşmasına başta kongre-
nin gerçekleştirilmesi için
maddi desteğini esirgeme-
yen Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçiliği ve
Yardım Heyeti Başkanlı-
ğı’na, LAÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Ali Yükse-
len’e, Fen- Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr.
Hüseyin Oğuz’a, Kongre
Bilim Kurulu üyelerine,
Düzenleme Kurulu’na, yurt
dışından ve yurt içinden bil-
diri sunmak üzere gelen
bilim insanlarınına, teknik
destek veren LAÜ Birim
yönetici ve çalışanlarına,
katkı koyan öğrencilere te-
şekkür etti ve Düzenleme
Komitesi olarak böylesi bir
kongreyi düzenlemekten
ötürü mutluluk duydukla-
rını belirtti.

Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri
Öğrenci Dekanlığı, Fetih
Nesli Kulübü, Evrensel
Sevgi ve Kardeşlik Derneği
(ESKAD) işbirliği ile “Ça-
nakkale Şehitlerinin 100. Yıl
Anma” etkinlikleri gerçek-
leştirildi. LAÜ Dr. Fazıl
Küçük Kapalı Spor Salo-
nu’nda gerçekleştirilen etkin-
liğe Araştırmacı, Sanat
Tarihçisi, Yazar ve TV prog-
ramcısı Talha Uğurluel, Bes-
tekâr, yorumcu ve sanatçı
Aykut Kuşkaya ve İstanbul
Mehteran Takımı katıldı.
Anma etkinliklerine LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, Rektör Yar-
dımcısı Doç. Dr. Akın Cella-
toğlu, TC Gençlik Spor
Bakanlığı KKTC Koordina-
törü Semattin Öztürk, TC
Yardım Heyeti Başkanı Ertan
Tosun, TCYunus Emre Ens-
titüsü KKTCMüdürü Hüse-
yin Şahin, KKTC Engelliler
Derneği Başkanı Ömer Suay,
Evrensel Sevgi ve Kardeşlik
Derneği Ada Başkanı Recep
Günaydın, öğrenciler ve yöre
halkı katıldı. Anma prog-

ramı, İstiklâl Marşı ve saygı
duruşunun ardından yapılan
açılış konuşmaları ve sine-
vizyon gösterimi ile başladı.
Anma programının açılış
konuşmasını yapan LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, Çanakkale Şe-
hitleri’nin 100. yıl anma et-
kinliklerinin LAÜ’de
yapılmasından dolayı mutlu
olduklarını belirterek, öğren-
cilerimizin tarihi ve kültürel
değerlere sahip çıkarak böy-

lesi güzel etkinliklerin dü-
zenlenmesinde rol almaların-
dan ve katılım
göstermelerinden ötürü te-
şekkürlerini sundu.
ESKADAda Başkanı
Recep Günaydın yaptığı ko-
nuşmada, Çanakkale Şehitle-
rinin 100. Yıl anma
programının LAÜ’de gerçek-
leşmesine destek veren Rek-
tör Prof. Dr. Mehmet Ali
Yükselen’e ve emeği geçen
herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarından
sonra sahneye çıkan Sanat
Tarihçisi Talha Uğurluel ve
YorumcuAykut Kuşkaya ka-
tılımcılara Çanakkale ile bü-
tünleşen “fotoğraflar ve
türküler” eşliğinde döneme
ait yaşananları anlattılar.
Anma etkinliklerinde Ça-
nakkale Şehitleri için düzen-
lenen mektup yazma
yarışmasında ada genelinde
dereceye giren öğrencilere

Semattin Öztürk, Ertan
Tosun ve Ömer Suay tarafın-
dan hediyeleri takdim edildi.
Anma programının so-
nunda İstanbul Mehteran Ta-
kımı sahne aldı. Mehteran
Takımının söylediği türküler
katılımcılar tarafından büyük
beğeniyle dinlendi.
Programın sonunda katı-
lımcılara Rektör Yükselen ta-
rafından plaket ve teşekkür
belgesi takdim edildi.
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“Trafikte Farkındalık” konulu konferans
ve anma programı

LAÜ trafik kazasında kay-
bettiği akademisyenlerinin
anısına konferans düzenledi.
Öğretim Elemanları Yrd.
Doç. Dr. FigenArkın, Ayşe
Hadımcı Candemir, İmge
Kozok ve Dilek Yılmaz anı-
sına gerçekleştirilen konfe-
ransta “Trafikte Farkındalık”
konusu ele alındı. LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salonu’nda
saat 11.00’de gerçekleştirilen
konferansa, KKTC Polis
Genel Müdürlüğü Trafik
Bölüm MüdürüAhmet Beşer-
ler konuşmacı olarak katıldı.
Konferansın ardından, LAÜ
Hazırlık Okulu Okutmanı
Seren Demirkan da, kaybet-
tiği meslektaşları için duygu
dolu bir konuşma yaptı. Ko-
nuşmaların ardından farkında-
lık yürüyüşü yapılarak trafik
kazasında kaybedilen öğretim

elemanları anısına balonlar
uçuruldu.
Trafik Bölüm Müdürü
Ahmet Beşerler 1880 yılların-
dan itibaren motorlu taşıtların
üretildiğini ve günümüzde
önemli yer tuttuğunu söyleye-
rek insanların hayatını kolay-
laştırdığı için, taşıt sayısının
giderek attığını belirtti.

KKTC’nin küçük bir ülke ol-
duğunu ancak, trafik konusu-
nun büyük bir sorun olduğuna
değinen Beşerler, son 10 yıl
içerisinde 437 kişinin trafikte
hayatını kaybettiğini ifade
etti.
“Trafik kazalarının art-
masının en önemli nedeni
aşırı sürat”
Beşerler, Trafik kazalarının
artma nedenlerini motorlu ta-
şıtların % 64 oranında art-

ması, emniyet kemeri kulla-
nım oranının az olması, cep
telefonları ile konuşarak dik-
katsiz sürüşlerin yapılması ve
en önemlisi “aşırı sürat” ve
“alkol” kullanımı olarak sıra-
ladı.
Emniyet kemerinin kazayı
önlemediğini; fakat kaza
anında sürücünün savrulma-
sını önlediğini anlatan Beşer-
ler, emniyet kemerinin hayat
kurtardığına dikkat çekti. Son
olarak Beşerler, Polis Müdür-
lüğü olarak eğitime katkı sağ-
lamak ve geleceğin sürücüleri
olan çocuklar için 2010 yılın-
dan itibaren gezici trafik eği-
tim parkı ile ülkedeki farklı
ilkokullara giderek hem teorik
hem de pratik olarak bilgilen-
dirmelerde bulunduklarını be-
lirtti.
Demirkan: “Yollarda önce
başka canları sonra da
kendi canımızı koruyalım”
Konferansın sonunda trafik
kazasında hayatını kaybeden

çalışma arkadaşları için bir
konuşma yapan Seren Demir-
kan, geçen yıl konuşma yap-
mak için kürsüye çıkmanın
çok zor olduğunu düşündü-
ğünü fakat, kaybettiği arka-
daşlarını tanımayan insanlar
için çıkıp konuşma yaptığını
söyleyerek sonsuz acılarının
devam ettiğini, onları asla
unutmayacaklarını ve hatıra-
larını her zaman yaşatacakla-
rını dile getirdi. Kendisi gibi
birçok insanın da arkadaşla-
rını, ailesini, sevdiklerini tra-
fik kazaları yüzünden
kaybettiğini söyleyen Demir-
kan, ‘yollarda önce başka
canları sonra kendi canımızı
koruyalım’ dedi.
Konferansın ardından, dört
akademisyenin anısına öğren-
ciler, sevenleri ile çalışma ar-
kadaşları, yazılı pankartlar ve
beyaz balonlarla “Farkındalık
Yürüyüşü” gerçekleştirdiler.
Trafik kazasında kaybedilen
öğretim elemanları anısına

“Trafik Kazalarında ve Travmalarda İlk Yardım”
Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu, Sağlık Yük-
sekokulu ve Sağlık Bilim-
leri Fakültesi tarafından
düzenlenen “Trafik Kazala-
rında ve Travmalarda İlk
Yardım” konulu konferansa
Acil Tıp Uzmanı Dr. Şadiye
Emircan konuşmacı olarak
katıldı.
Sunumunda, ilk yardım

tanımını, nasıl yapıldığını,
amaçlarını, temel uygulama-
larını sırasıyla açıklayan
Emircan, Acil 112 servisin

aranması sırasında ilk yar-
dım uzmanının nelere dikkat
etmesi gerektiği konularına
da değindi. Emircan, kaza
anında sakin davranılması
gerektiğine vurgu yaparak
Acil 112’nin aranması ve
arama sırasında hasta ya da
yaralı sayısının bildirilmesi
gerektiğini söyledi.
Emircan öğrencilere ilk

yardım uzmanının özellikle-
rinden de bahsederek bu
özellikleri sakin ve telaşsız
olmak, hastayı sakinleştir-

mek, çevreyi değerlendirip
orada süren bir tehlike olup
olmadığını belirlemek ol-
duğunu belirtti. İlk yardım
gerektiren yanma, kanama,
kırık, solunum, el ve ayak
kopmalarında ilk yardım,
kafatası ve omurga yara-
lanmaları, kırık ve çıkık
belirtileri, kırıkta olumsuz
durumlar gibi konular üze-
rinde duran Emircan uygu-
lamalı olarak ilk yardım
personeline düşen görevleri
açıkladı.

Ağustos 11Lefke Avrupa Universitesi
..

“Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Paneli”
Sağlık Bilimleri Fakültesi
tarafından “Kardiyopulmoner
Rehabilitasyon” konulu panel
düzenlendi. İki oturumda ger-
çekleşen panel 19 Haziran
Cuma günü Lefkoşa Merit
Hotel’de yapıldı. Panele Baş-
bakan Yardımcısı Ekonomi
Turizm Kültür ve Spor Ba-
kanı Menteş Gündüz, LAÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, TC Lefkoşa
Büyükelçiliği Ticaret Başmü-
şaviri Harun Gazali Ceren’in
yanı sıra fizyoterapi uzman-
ları, üniversite tıp ve sağlık
fakültelerinin yetkilileri ile
sağlık sektörü çalışanları ka-
tıldı.
Türkiye ve Kıbrıs’taki bazı
üniversitelerin sağlık ala-
nında görev yapan akademis-
yenlerinin de katkı koyduğu
panelin açılış konuşmasını
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi
Selçuk Tabak yaptı. Tabak,
konuşmasında LAÜ tarafın-
dan KKTC’de ilk kez düzen-
lenen Kardiyopulmoner
Rehabilitasyon Paneli’nin,
öncelikle tüm toplumlarda
yaygın görülen solunumla il-
gili sağlık sorunlarının çözü-
münde ve insanların yaşam
kalitelerinin yükseltilmesinde
yeni rehabilitasyon uygula-

malarının hem sağlık profes-
yonellerine hem de topluma
tanıtılması amacıyla düzen-
lendiğini vurguladı. Tabak,
bu doğrultuda alanında
uzman yerli ve yabancı 11
konuşmacının panelde ko-
nuyla ilgili yeni bilgi ve uy-
gulamaları paylaşacağını ve
bilimsel tartışma ortamı yo-
luyla yaşanan kardiyo-pul-
moner sorunlara çözüm
yollarının ele alınacağını be-
lirtti.
İlk oturumun panel baş-

kanlığını yapan İstanbul Üni-
versitesi Kardiyoloji
Enstitüsü, Kardiyoloji Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Barış Ökçün, ayrıca
“Kardiyovasküler Hastalık-

larda Rehabilitasyon Gereksi-
nimi” konusunda da sunum
gerçekleştirdi. DoğuAkdeniz
Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehtap Malkoç “Kardiyopul-
moner Rehabilitasyon Uygu-
lamaları”, British University
of Nicosia, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hülya Harutoğlu “Geriatride
Kardiyopulmoner Rehabili-
tasyon Uygulamaları”, Yakın
Doğu Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Göğüs Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Finn Rasmussen “Pulmoner
Hastalıklarda Rehabilitasyon
Gereksinimi”, Georgia State
University (USA), Solunum
Terapisi Bölümü Öğretim

Üyesi Doç. Dr. ArzuArı
“Amerika’da Solunum Te-
davi: Solunum Terapistlerinin
Eğitimi, ÇalışmaAlanları ve
Sağlık Sistemindeki Rolü” ve
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Kalp ve Damar
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Barçın Özcem “Kardiovaskü-
ler Cerrahiden Sonra Kardi-
yopulmoner Rehabilitasyon
Gereksinimi” konularında ka-
tılımcılara detaylı bilgiler ak-
tardılar.
İkinci oturumda ise panel

başkanlığını yapan Lefkoşa
Doktor Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi, Kardiyoloji
Servisi Klinik Şefi Dr. Gül-
gün Vaiz de “KKTC’deki

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı
Kardiyolog Hekimlerin Kar-
diyopulmoner Rehabilitas-
yona Bakışı” konusuna
dikkat çekti. Lefkoşa Doktor
Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
Servisi Klinik Şefi Dr. Hasan
Adataş “KKTC Sağlık Ba-
kanlığına Bağlı Çalışan
Göğüs Hastalıkları Hekimle-
rinin Pulmoner Rehabilitas-
yona Bakışı”, Lefkoşa
Doktor Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi, Kalp
Damar Cerrahisi Servisi’nden
Op. Dr. Çağın Zaim, “KKTC
Sağlık Bakanlığı’na Bağlı
Kalp-Damar Cerrahlarının
Kardiyopulmoner Rehabili-
tasyona Bakışı”, Lefkoşa
Doktor Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi Anesteziyo-
loji ve Reanimasyon Ser-
visi’nden Dr. Nükhet Baddal,
“KKTC Sağlık Bakanlığına
Bağlı Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon Hekimlerinin
Yoğun Bakım Servislerinde
Kardiyopulmoner Rehabili-
tasyona Bakışı” ve Kıbrıs
Türk Fizyoterapistler Birliği
Başkanı Fzt. Musa Muhta-
roğlu “KKTC’de Kamuda
Çalışan Fizyoterapistlerin
Sağlık Sistemindeki Rolü”
konularında bilgiler verdiler.

Sağlık Meslek Yüksek-
okulu tarafından düzenle-
nen “Hemşire Olmasaydı?”
konulu konferansa konuş-
macı olarak Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Prof.
Dr. Ali Şehirlioğlu katıldı.

Hemşirelik mesleği
sabır, sorumluluk ve feda-
kârlık gerektirir
LAÜ’de hemşire adayla-

rına bugün bu konferansı
sunmaktan mutluluk ve
onur duyduğunu belirten
Şehirlioğlu, dünyada or-
taya çıkan salgın hastalık-
larda hemşirelere çok
büyük sorumluluklar düş-
tüğünü dile getirdi. Şehir-
lioğlu, Cumhuriyet
Dönemi’nden önce Türk
hemşirelerin ortaya çıktı-
ğını ve ilk hemşirelik
okulunun 1925 yılında
açıldığı bilgisini vererek
Hemşirelik Bölümü öğ-
rencilerine hemşireliğin
tarihsel seyri hakkında
bilgiler verdi.

Hemşirelerin iletişim be-
cerilerinin yüksek olması
ve sorunları çözme konu-
sunda pratik olmaları ge-
rektiğini söyleyen
Şehirlioğlu, hemşirelerin
detaylara dikkat etmesi ge-
rektiğini, başarının detay-
larda gizli olduğunu belirtti.

Şehirlioğlu, hemşirelerin
yaptıkları işin sabır, sorum-
luluk ve fedakârlık gerektir-
diğini, bu nedenle
kendilerine yapılmasını is-
temedikleri davranışları
hastalara karşı sergileme-
melerini, hastaları ile em-
pati kurmaları gerektiğini

dile getirdi.
Konferansın sonunda

LAÜ Sağlık Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Deniz Şe-
limen tarafından Şehirlioğ-
lu’na teşekkür belgesi
takdim edildi. Ardından
Sağlık Bilimleri Fakültesi
önünde kokteyl düzenlendi.

“Hemşire Olmasaydı?”
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“Besin Güvenliği ve Kanser” konusu irdelendi
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağ-

lıkYüksekokulu ve Sağlık Hiz-
metleri MeslekYüksekokulu
tarafından 1-7 Nisan Kanser Haf-
tası, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü
ve 7-14 Nisan Sağlık Haftası çer-
çevesinde “Besin Güvenliği ve
Kanser” konulu panel düzenlendi.
LAÜRauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Salonu’nda
düzenlenen panele konuşmacı
olarak Uzm. Dyt. ElizArter “Tar-
ladan Sofraya Besin Güvenliği”,
Temel Onkoloji UzmanıMine
Çağlar “KanserMücadelesi, Far-
kındalık, Korunma ve Erken
Tanı” veYrd. Doç. Dr. Meltem
Uçar “Beslenme-Kanser İlişkisi”
konulu sunumları ile katıldılar.
Dünya Sağlık Örgütü’nün bu
yılki teması “Besin Güvenliği”
“Vücudun herhangi bir bölge-
sini etkileyebilecek 100’den
fazla kanser türü biliniyor”

“Tarladan Sofraya Besin Güven-
liği” konusu kapsamında kanser,
güvenli besin nedir, arsenik, mi-
kotoksinler, pestisitler, GDO’lar,
organik ürünler ve kanserojen
plastiklere değinen Uzm. Dyt.
ElizArter, vücudun herhangi bir
bölgesini etkileyebilecek 100’den
fazla kanser türünün bilinmekte
olduğunu dile getirdi.Arter, kan-
ser ölümlerinin üçte birinin (1/3)
yüksek beden kütle indeksi,
düşük meyve ve sebze tüketimi,

hareket azlığı, sigara kullanımı ve
alkol olmak üzere beş temel
yaşam tarzına bağlı olarak oluştu-
ğunu belirtti.Arter, güvenli besini,
besin değerini kaybetmemiş, fi-
ziksel, kimyasal ve mikrobiyolo-
jik açıdan temiz, bozulmamış
besinler olarak tanımladı.
“Kanser tedavisinde hastalar
zamanla yarışıyor”
Sunumunda dünyada kanser
hastalığı, kanser mücadelesinin
önemi, kanser ve nedenleri, erken

tanı ve korunulması mümkün
olan kanser konularına değinen
Temel Onkoloji UzmanıMine
Çağlar, kanserin önemine dikkat
çekerek kanser tedavisinde hasta-
ların zamanla yarış halinde oldu-
ğunu belirtti. Kanser ile
mücadelede Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün (WHO) önerileri ulusal
olarak kanser kayıt sisteminin
oluşturulması, her bir bireyi eği-
timle farkında kılmak, erken tanı
hizmetleri ve tedavisi şeklinde sı-

ralayan Çağlar, kanserin nedenle-
rini çevre kirliliği, kalıtsal olarak
anne-babadan çocuğa aktarılan
yani genetik nedenler, sağlıksız
beslenme, obezite, tütün, sigara,
nargile ve alkol olarak açıkladı.
Meme, serviks, oral/ ağız, kolon
kanserlerinin erken teşhisle tedavi
edilebilen kanser türleri arasında
olduğunu söyleyen Çağlar, lö-
semi, lenfoma, testis kanserlerinin
tedavisinin de mümkün olduğunu
belirtti.
Yrd. Doç. Dr. MeltemUçar ise
genetik faktörler kadar yanlış bes-
lenmenin de kansere yol açan ne-
denler arasında olduğunu
“Beslenme-Kanser İlişkisi” ko-
nulu sunumunda kırmızı ve işlen-
miş et tüketimi, yağ asitleri, sebze
ve meyve tüketimi hakkında bil-
giler vererek besinlerin bilinçli tü-
ketimi konusunda katılımcılara
detaylı bilgiler aktardı.

“Sağlık Turizmi Çalıştayı”
Başbakan Yardımcılığı
Ekonomi, Turizm Kültür
ve Spor Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Lefke Avrupa
Üniversitesi’nin işbirli-
ğinde düzenlenen “Sağlık
Turizmi Çalıştayı”
Girne’de başladı.
Oscar Resort Otel’de
LAÜ Rektörü Mehmet Ali
Yükselen’in açılış konuşma-
sıyla başlayan ve 3 gün
süren çalıştayda, KKTC’de
sağlık turizmi potansiyeli ve
geleceği değerlendirilerek,
alternatif turizm için bir
stratejik plan taslağının or-
taya çıkarılması hedeflendi.

YÜKSELEN: “YENİ PO-
LİTİKALAR ŞART”
LAÜ Rektörü Mehmet Ali
Yükselen çalıştayın açılışın-
daki konuşmasında, Dünya
Sağlık Örgütü verilerine
göre, sağlık sektörüne 2010
yılında 6.5 trilyon doların
harcandığını hatırlatarak, tu-
rizm ve eğitim adası olarak
tanıtılan KKTC’de bu tip bir
çalıştayın yapılmasının an-
lamının büyük olduğunu
dile getirdi.
Yükselen, LAÜ’de sağlık
alanında ara eleman yetiş-
tirme adına YÖK’ten 11 bö-
lümün daha onay aldığını
belirterek, Bakanlıklar öze-

linde merkezi hükümetin iyi
niyetle konuya eğilmesi ve
yeni politikaları ortaya koy-
mak istemesinin önemine
işaret etti.
Yükselen, LAÜ’nün bu
doğrultudaki çabaları ile
Lefke’nin ülke için önemini
bir kez daha ortaya koydu-
ğunu söyledi.

AŞIKOĞLU: “EKONO-
MİK KALKINMA
ANCAK HİZMET SEK-
TÖRÜYLE OLACAK”
Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı Müsteşarı
Şahap Aşıkoğlu da 1974’ten
bu yana bir turizm hareketi
için herkesin elinden gelen
katkıyı koymaya çalıştığını,
KKTC’de ekonomik bir kal-
kınmanın ancak hizmet sek-
törüyle olacağını, bunun

dışında bir düşüncenin
kabul göremeyeceğini ifade
etti.
Aşıkoğlu, turizm, eğitim
sektörleri yanında bu sektör-
leri destekleyecek tarım ve
tarıma bağlı küçük sanayi-
deki hareketliliğin kalkın-
mayı getireceğini, fakat şu
an için ne yüksek öğrenim,
ne de turizmin yeteri kadar
katma değer yaratılabildiği-
nin altını çizdi.
Aşıkoğlu yapılması gere-
kenin vizyon birliğiyle hiz-
met sektörlerini öne
çıkarmak, tarım entegras-
yonlu bir sisteme gitmek ol-
duğunu söyleyerek,
hükümette veya muhalefette
olmaya bakılmaksızın, hep
birlikte çalışılması gerekti-
ğini kaydetti.
Müsteşar Aşıkoğlu, çalış-
tay sonrasında ortaya çıkarı-

lacak alternatif turizm planı-
nın önümüzdeki 5 yıl içeri-
sinde özelikle Lefke
bölgesindeki kalkınmaya
destek olmasını diledi.

GÜLLE: “TAKIM RU-
HUYLABAŞARI YAKA-
LANABİLİR”
Sağlık Bakanı Ahmet
Gülle ise takım ruhuyla
mücadele edilmesiyle her
konuda başarı yakalanabile-
ceğini, tüm konularda en
temel unsurun bu olması ge-
rektiğini kaydetti.
Gelişmiş ülkelerde daha
toplumsal ve stratejik plan-
lamalar yapılırken, gelişme-
miş ülkelerde daha bireysel
ve zümresel hareket edildi-
ğine dikkat çeken Gülle,
Kıbrıs için nasıl daha farklı
cazibe faktörleri oluşturulup
turist çekilebileceğinin me-

totlarının bulunması gerekti-
ğine işaret etti.
Bakan Gülle, turizm ve
yüksek öğrenimin ülke için
önemine işaret ederek, ay-
rıca adaya gelen turist sayı-
sını artırmak ve doğru
beslenme adına organik
tarım uygulamalarının des-
teklenmesi ve takım oyunu
oynanması gerektiğini kay-
detti.
Lefke bölgesinin artık ma-
denlerle anılmayacağı, ge-
nelde adanın bütününün bir
turizm adası haline gelmesi-
nin bir vizyon haline getiri-
lip çalışılmasının önemine
de dikkat çeken Gülle, reha-
bilitasyon alanındaki büyük
talebe karşılık vermek için
Güzelyurt bölgesine geniş
kapsamlı bir rehabilitasyon
merkezi yapmayı planladık-
larını da sözlerine ekledi.

Çalıştayda ayrıca “Tür-
kiye ve Dünyada Sağlık Tu-
rizmi Uygulamaları”,
“KKTC’de İleri Yaşam İm-
kânları”, “Sağlık Turiz-
minde Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hizmetleri”,
“Yeni Sağlık Turizmi Desti-
nasyonları Yaratma”, ve
“Klinik Otel Konsepti” ko-
nularında konferanslar ya-
pıldı.

LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu

Sağlık Bakanı
Ahmet Gülle
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Yükselen’denGastronomi öğrencilerine
teşekkür belgesi

İstanbul’da bu yıl yapılan
‘13. Uluslararası Gastronomi
Festivali’nde başarı gösteren
Gastronomi Bölümü öğrenci-
lerine teşekkür belgesi ve-
rildi.
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Gastronomi Bö-
lümü öğrencileri, İstanbul’da
bu yıl yapılan “13. Uluslararası
Gastronomi Festivali’nde”
farklı dallarda göstermiş ol-
dukları başarılardan dolayı üni-
versite yönetimi tarafından
ödüllendirildi.
LAÜ Senato Toplantı Salo-
nu’nda düzenlenen törenle,

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
metAli Yükselen tarafından
öğrencilere teşekkür belgeleri
verildi. Törende, Turizm ve
Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
MüdürüYrd. Doç. Dr. Meh-
medali Egemen, Öğrenci De-
kanı ÖzgürYılmabaşar, Basın
ve Halka İlişkiler Müdürü
İsmetYücefer, Gastronomi
Bölümü öğretim elemanları ve
öğrenciler hazır bulundu.
Türkiye, İtalya, Japonya, Yu-
nanistan, Polonya, Macaristan
gibi farklı ülkelerden yaklaşık
1200 yarışmacının katıldığı
festivalde ülkemizi üniversite

olarak en iyi şekilde temsil
eden LAÜ, festivalde göster-
miş olduğu başarılarından do-
layı bir kupa ve 12 madalya ile
ödüllendirilmişti.
Sertifika töreninde öğrenci ve
öğretim elemanları ile bir araya
gelen RektörYükselen, öğren-
cileri ve öğretim elemanlarını
göstermiş oldukları başarılar-
dan dolayı tebrik ederek başa-
rılarının devamı için üniversite
olarak gereken her türlü des-
teği sağlayacaklarını belirtti.
Yükselen LAÜ olarak eğiti-
mini verdikleri tüm bölüm-
lerde uygulamalı eğitime önem

verdiklerini; Gastronomi mes-
leğini seçen öğrencilerin mes-
leki açıdan sektöre donanımlı
bireyler olarak yetişmeleri için
böylesi yarışmalara katılım
göstermelerini yönetim olarak

desteklediklerini vurgulayarak
LAÜ öğrencilerininAltınkep
Yarışması gibi uluslararası bir-
çok yarışmada Gastronomi ala-
nında başarı elde ettiklerini de
sözlerine ekledi.

Uygulama mutfağında İspanya lezzetleri sunuldu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Gastronomi Bö-
lümü öğrencileri, uygulama
mutfağında Türkiye EKSMut-
fakAkademisi kurucusu ve
şefi Eyüp Kemal Sevinç öncü-
lüğündeAkdeniz veAsya böl-
gelerine özgü farklı lezzetleri
deneyimleyerek öğrenme fır-
satı buluyorlar. Teorik olarak
öğrenilen bilgilerin ders kapsa-
mında uygulamalı hale geldiği
LAÜGastronomi mutfağında
bu hafta,Akdeniz mutfağından
İspanya’ya ait lezzetlere yer
verildi. Menüde İspanya lez-
zetlerinden gaspaccio çorbası,
tortilla, paella, midye soslu
çupra, kremalı çikolatalı çilek
yer aldı.
Sevinç: Öğrenciler öğrenme
konusunda istekli
Amaçlarının LAÜ’yü daha
geniş kitlelere ve uluslararası

bir yere taşımak olduğunu söy-
leyen Sevinç, özellikle
LAÜ’de şu an eğitim alan öğ-
rencilerin öğrenme isteklerinin
yüksek olduğunu ve bu istek
sayesinde kısa, orta ve uzun
vadede büyük işletme ve kuru-
luşlarda iş imkanı bulacaklarını
vurguladı.
Öğrencilermutfakta lezzet-
leri hazırlarken şunları söy-

ledi:
Özde Ece Canıtez,“Gastro-
nomi Bölümü 3. sınıf öğrenci-
siyim. Bu bölümü tercih
etmekten ve alanında tecrübeli
hocalardan ve ünlü şeflerden
ders almaktan dolayı mutlu-
yum. Şu an şefimiz eşliğinde
Akdeniz mutfağına özgü yiye-
cek ve içecekleri deneyerek
öğrenme fırsatı buldum. Özel-

likle her haftaAkdeniz havzası
ve çevresindeki farklı ülkelerin
yemek kültürlerini işliyoruz.
Amacım, burada eğitimimi en
iyi şekilde tamamlayıp, Türk
mutfağını dünyaya tanıtmak.”
Burak Çolakoğlu, “LAÜ’de
olmaktan ve burada eğitim al-
maktan çok mutluyum. Üni-
versitemizin eğitimi ve
olanakları diğer üniversiteler-
den daha iyi. Bölümümüz
güzel ve eğlenceli, çünkü hem
yemek yapıyoruz hem de eğle-
niyoruz. Deneyimli hocalardan
ders aldığım için kendimi son
derece şanslı hissediyorum.
Gastronomi son yıllarda trendi
yükselen bir bölüm haline
geldi. Özellikle son üç yıl içeri-
sinde ulusal ve uluslararası bir
çok yarışmaya katıldık, üniver-
sitemizi en iyi şekilde temsil
ederek başarılar elde ettik. Kat-

kısı olan herkese teşekkür edi-
yorum.”
Fatih Kaya, “Uygulama
mutfağımızın son derece dona-
nımlı imkanları sayesinde stan-
dartların üstünde bir eğitim
almaktayız. Özellikle dene-
yimli hocalar ve ünlü şeflerle
çalışmak deneyimlerimizi arttı-
rıyor. LAÜ’den mezun olan ar-
kadaşlarım şu an gerek
Türkiye’de, gerek Kıbrıs’ta ge-
rekse uluslararası çok önemli
işletmelerde çalışıyorlar.”
TobiAlonge: “Turizm 2.
sınıf öğrencisiyim ve LAÜ’de
olmaktan çok mutluyum.
Çünkü deneyimli ve kaliteli
eğitmenlere sahip bir üniver-
site. Özellikle uygulamalı eği-
time önem vermesi çok
önemli. Biz bu uygulamalı eği-
timler sayesinde dersleri daha
iyi anlama fırsatı yakalıyoruz.”

Gastronomi öğrencileri “Ulusal Aşçılık Kampı”nda LAÜ’yü temsil etti
Gastronomi Bölümü öğrenci-
lerinden Nadir Kalaycı ve
BeyzaYağmur Koldemir Tür-
kiye’de gastronomi alanında ilk
defa gerçekleştirilen “1. Ulusal
Aşçılık Kampı”nda LAÜ’yü
temsil ettiler. Bolu’nunMengen
İlçesindeAŞOMDER (Mengen
Aşçılık OkuluMezunları Der-
neği) tarafından düzenlenen et-
kinliklere 35 üniversitenin
öğrencileri katıldı.
Bir hafta süresince çeşitli
konferansların, panellerin ve
uygulamalı eğitimlerin yer al-
dığı etkinlik, Türkiye’de ve

KKTC’de eğitim veren üniver-
sitelerin “Aşçılık”, “Gastro-
nomi”, “Gastronomi veMutfak
Sanatları”, “Mutfak Sanatları
veYönetimi” programlarındaki
eğitmen ve öğrencileri bir araya
getirip çeşitli etkinlikler ile viz-
yonlarını genişleterek, mesleki
gelişimlerine, Türk aşçılık eğiti-
mine pozitif katkı sağlamak
amacı ile düzenlendi.
Etkinliğe katılmalarını des-
tekleyen LAÜRektörü Prof.
Dr. MehmetAliYükselen ile
Turizm ve Otel İşletmeciliği
YüksekokuluMüdürüYrd.

Doç. Dr. Mehmedali Egemen’e
teşekkür eden LAÜ öğrencileri
“1. UlusalAşçılık Kampı”nın
mesleki anlamda kendilerine
beklediklerinden daha fazla
bilgi ve beceri kazandırdığını
dile getirdiler. Katıldıkları bu
etkinlikle uluslararası bir ya-
pıda bulunduklarını söyleyen
gastronomi öğrencileri LAÜ’de
verilen uygulamalı eğitimin ya-
nında diğer bir avantajın da bö-
lümün öğrenim dilinin İngilizce
olması olduğunu belirttiler. Et-
kinlikler kapsamında eğitim
veren eğitmenlerin hepsinin

Türkiye’de ve uluslararası plat-
formlarda kendilerini kanıtla-
mış bilgi, beceri ve
deneyimleriyle mesleki an-
lamda zirvede yer alan isimler

olduğunu dile getiren öğrenci-
ler, bu tür etkinliklerin kendileri
için faydalı olduğunu, bu ne-
denle geleneksel hale getirilme-
sini temenni ettiler.



Ağustos14 Lefke Avrupa Universitesi
..

Türkiye’nin ünlü sa-
natcılarından Candan
Erçetin “Elbette”,
“Yalan”, “Melek”,
“Kırık Kalpler Dura-
ğında”, “Gamsız
Hayat” gibi sevilen şar-
kılarını seslendirdi. Er-
çetin, şarkı aralarında
öğrencilerle sohbet etti. “25. Yıl Şenlikleri”nde birçok ünlü sanatçı ve gruplar LA

ler, çeşitli kültürel, sosyal ve spor etkinlikleri de yapıldı. Te
leri “Açılış Korteji” ile başladı.

Türk alternatif rock grubu Zakkum’un, yoğun katı-
lımın olduğu konserinde öğrenciler hemen hemen
tüm şarkılara eşlik ettiler ve Zakkum grubunun ses-
lendirmiş olduğu “Anason”, “Her Gün Sonbahar”,
“Ben Ne Yangınlar Gördüm” gibi sevilen şarkıla-
rını da hayranlıkla dinlediler.

Şenliklerin son gününde Feridun
Düzağaç konseri yer aldı.Yoğun ka-
tılımın olduğu gecede FeridunDüz-
ağaç alkışlar arasında karşılanırken
hayranları ile “Düşler Sokağı”,
“AlevAlev”, “Boş Ders”, “SözVer”
gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Çeyre
Ku

“Uluslararası Lezzetler Yarışıyor” yarışması sunumu

Kıbrıs Müzik Yolcuları’nın sahne performansı

Christian Fellowship Koro adlı yabancı müzik grubu
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Müze eğitimine dikkat çekildi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Okul Öncesi Öğret-
menliği Bölümü öğrencileri
tarafından, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömlek-
siz öncülüğünde Dünya Mü-
zeler Haftası nedeniyle
“Dünya Müzeler HaftasıAçı-
lış Paneli” düzenlendi. LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen panel ön-
cesinde “GüzelyurtArkeoloji
Müzesi’nden Çocuklara Hi-
kâyeler” konulu canlı perfor-
mans sergisi yapıldı.
Panele konuşmacı olarak
KKTC BaşbakanYardımcı-
lığı Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı Müsteşarı
ŞahapAşıkoğlu, Güzelyurt
Doğa veArkeoloji Müzesi
Müdürü Emine Sivri, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Ayşe Çakır İlhan,Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr.Ayşe Okvuran, Yrd. Doç.
Dr. Ferda Kömleksiz veAr-
keolog Dr. Hazar Kaba ka-
tıldı. Etkinlik öncesinde
öğrenciler, Güzelyurt Doğa
veArkeoloji Müzesi’nden
seçmiş oldukları bir objenin
kitaplarını alarak, Helenistik
ve Roma Dönemi kıyafetleri
ile sahneye çıktı ve konuklara
müze eğitiminin önemine dik-

kat çeken özlü sözler söyledi-
ler.
“Müzede Eğitim” konusun-
daki sunumunda eğitimle il-
gili teorilere yer veren Prof.
Dr.Ayşe Çakır İlhan, müzele-
rin işlevini belgeleri toplama,
arşivleme, koruma, sergileme
ve eğitim olarak belirtti.
Doç. Dr.Ayşe Okvuran ise
“Müze Eğitimi Uygulama-
ları” konulu sunumunda,
müze eğitiminin temel amacı-
nın toplumda bir müze kül-
türü yaratmak, müzelere
eğitim işlevi kazandırmak ve
böylece müze konusunda far-
kındalık yaratmak olduğunu
ifade etti.
Aidiyet duygusu müzecilik
için önemli
KKTC BaşbakanYardımcı-

lığı Ekonomi Turizm Kültür
ve Spor Bakanlığı olarak mü-
zeciliğe nasıl baktıklarını
açıklayan ŞahapAşıkoğlu,
müzecilik konusunda düzen-
lenen konferanslara, etkinlik-

lere sahip çıkacak politikalar
üretmek ve bu konuda eğitim
vermek gerektiğini dile ge-
tirdi. Aşıkoğlu, aidiyet duygu-
sunun ülkeler için önemli
olduğunu bu sebeble çocukla-
rın ve gençlerin ülke kültü-
rüne sahip çıkması konusunda
eğitilmeleri gerektiğine vurgu
yaptı.
“Eski Eserler ve Müzecilik
Çalışmaları” konusunda bilgi
veren Emine Sivri, ilk müze-
nin 1882 yılında şu an Güney
Kıbrıs’ta bulunan Victoria
Müzesi olduğunu, ilk kazı ça-
lışmalarının da Kıbrıs'aAme-
rikan konsolosu olarak atanan
General Luigi Palma di Ces-
nola tarafından yapıldığını
dile getirdi.
SoliAntik kalıntıları hak-
kında bilgi veren Hazar Kaba,
“Soli’ninAltın Yaprakları”
sergisinde o dönemde yaşa-

yan insanlar hakkında bilgiler
verildiğini, çocukların, kadın-
ların ve erkeklerin kullanmış
olduğu takıları, eşyaları göste-
rerekAntik Soli halkının ne
kadar zengin olduklarını dile
getirdi.
Son olarak amaçlarının
KKTC’de müze eğitimini
canlı tutmak olduğunu söyle-
yenYrd. Doç. Dr. Ferda
Kömleksiz ise müze eğitimi
dersi kapsamında yapmış ol-
dukları çalışmalar hakkında
bilgi verdi ve müze eğitiminin
önemi üzerinde durdu.
Panelde ayrıca, öğrencilerin
hazırladıkları kısa drama
filmleri de gösterildi. Panel
sonrasında Lefke Turizm Der-
neği Başkanı Hasan Karlıtaş
eşliğinde SoliAntik Kenti ve
Güzelyurt Doğa veArkeoloji
Müzesi’ne inceleme gezisi
düzenlendi.

“Söyleşili Kıbrıs Türküleri” seslendirildi
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi tarafından düzenlenen
Öğrenci Eğitimi Etkinlikleri
kapsamında “Söyleşili Kıbrıs
Türküleri” etkinliği ve “Öğ-
renci Eğitimi Etkinlikleri” ser-
gisi yapıldı. KKTCAtatürk
ÖğretmenAkademisi Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Osman Can-
koy ve Lefkoşa Türk Maarif
Koleji Müzik Öğretmeni Petek
Cankoy’un katılımı ile gerçek-
leşen etkinliğin açılış konuş-
masını Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Oğuz Serin yaptı.

Serin, fakülte olarak öncelik-
leri arasında öğrencilerin mes-
lek hayatlarına atılmadan önce
becerilerini geliştirecek bilgi
birikimiyle donatılmasını sağ-
lamak olduğunu vurgulayarak
“Öğrenci Eğitimi Etkinlikleri”
sergisinde öğrencilerin özve-
riyle hazırlamış oldukları başa-
rılı projelerin yer aldığını
belirtti.
Cankoy Çifti, Kıbrıs’a özgü
müzikler seslendirdi
Prof. Dr. Osman Cankoy ve
Petek Cankoy’un, Kıbrıs’a
özgü türküler, ezgiler ve ninni-
ler seslendirdiği etkinlik son-
rası Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi öğrencileri tarafın-
dan yıl boyunca hazırlanan
projeler sergilendi.

Cankoy öğrencilere Kıbrıs
Müziğinin tarihsel sürecinden
bahsederek dolama türküleri-
nin kadını anlattığını, bu türkü-
lerin kına, nişan ve düğünlerde
daha çok kullanıldığını ve Kıb-
rıs’ta bu geleneğin uzun yıllar-
dır var olduğunu vurguladı.

Cankoy son olarak, Kıbrıs’ta
müzik alanında kadının büyük
bir etkisinin olduğunu belirte-
rek, bunun en iyi örneğinin
1950’li yıllardan bu yana mü-
ziğe özverili bir şekilde katkı
sağlayan KâmuranAziz oldu-
ğunu söyledi.

Ağustos 17Lefke Avrupa Universitesi
..

“Orta Asya Gecesi“
LAÜ’de eğitim gören
Orta Asya kökenli öğrenci-
lere yönelik “Orta Asya Ge-
cesi” düzenlendi. LAÜ Dış

İlişkiler Müdürlüğü ve Öğ-
renci Dekanlığı’nın katkıla-
rıyla gerçekleştirilen gecede
farklı müzikler eşliğinde ren-

kli gösteriler sergi-
lendi. LAÜ Fun
Clup’ta gerçekleştiri-
len etkinlik, LAÜ Dış
İlişkiler Müdürü Kez-
ban Zurnacı’nın açılış
konuşması ve Orta
Asya ülkelerinin
doğal, kültürel, tarihi,
turistik mekânları ile
yöresel kıyafetlerinin
tanıtılmasının ardın-
dan başladı.
Gecede Orta Asya ülkele-
rinden Azerbaycan, Kırgızis-
tan, Kazakistan,
Türkmenistan, Hindistan ve
Bangladeşli öğrenciler, ülke-
lerine özgü kültürlerini yansı-

tan müzikler eşiliğinde farklı
dans ve gösteriler sergilediler.
Performansları ile beğeni
toplayan öğrenciler, geceye
katılan diğer yabancı uyruklu
öğrenciler tarafından ilgi ile
izlendi. Etkinlikte, sergilemiş

oldukları performanslarından
dolayı öğrencilere, Dış İlişki-
ler Müdürlüğü ve Öğrenci
Dekanlığı tarafından katılım
belgesi verildi. Öğrenciler
daha sonra, Dj eşliğinde eğ-
lenme fırsatı buldular.

Ruanda Soykırımı’nın 21. yılında
anma töreni düzenlendi

Ruanda uyruklu öğrenci-
ler, Öğrenci Dekanlığı
bünyesinde Ruanda Soykı-
rımı’nın 21’inci yıl dönü-

münde anma programı dü-
zenlediler.
LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konfe-

rans Salonu’nda düzenle-
nen anma programına
diğer üniversitelerde öğre-
nim gören Ruandalı öğ-
renciler de katıldı.
Saygı duruşu, İstiklâl
Marşı ve Ruanda Ulusal
Marşı’nın okunması ile
başlayan anma progra-
mında soykırımla ilgili
video gösterimi su-
nuldu. Soykırımla ilgili
düşüncelerini paylaşan
öğrenciler, şiirler oku-
yarak gelecekle ilgili
güzel temennilerde bu-
lundular.

Pakistan gecesi renkli etkinliklerle kutlandı
Öğrenci Dekanlığı ve Dış
İlişkiler Müdürlüğü tarafın-
dan organize edilen “Pakis-
tan Gecesi” çeşitli
etkinliklerle LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salo-
nu’nda yapıldı.
Gece saygı duruşu, İstik-
lâl Marşı ve Pakistan Ulu-
sal Marşı’nın dinletilmesi,
Dış İlişkiler Müdürü Kez-
ban Zurnacı’nın açılış ko-
nuşması ve Pakistan
tanıtım videosunun izletil-
mesinin ardından başladı.
LefkeAvrupa Üniversi-
tesi gibi uluslararası bir or-
tamda eğitim görmenin
avantajına vurgu yapan
Zurnacı, kültürel paylaşım-

ların yaşandığı böylesi ge-
celerde öğrencilerin sosyal-
leşmesi ve farklı kültürleri
tanımasının önemli oldu-
ğunu ifade etti.
Halk oyunlarının sergi-
lendiği gecede öğrenciler
Pakistan’ın yöresel kıyafet-
leri ile farklı gösteriler de
sundular. Gösterilerin ar-

dından LAÜ Fun Clup’ta
Pakistan gecesi için özel
hazırlanan pasta kesildi.
Pakistanlı öğrenciler,
kendilerine gösterilen ilgi
ve desteklerden ötürü duy-
dukları memnuniyeti ifade
ederek, LAÜ Rektörü Prof.
Dr. MehmetAli Yükselen’e
teşekkür ettiler.

“Çanakkale’den
Mektup Var”

‘18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Programı’ kapsa-
mında tiyatro oyunu ve müzik dinletisi sunuldu.

Tiyatro Kulübü ve Müzikal
Renkler Kulübü, 18 Mart Çanak-
kale Şehitleri’niAnma Programı’
dolayısıyla tiyatro oyunu ve
müzik dinletisi sundu. Tiyatro Ku-
lübü tarafından “Çanakkale’den
Mektup Var”, adlı tiyatro oyunu
sergilenirken, Müzikal Renkler
Kulübü ise, “Çanakkale Müzi-
kali” müzik dinletisini sundu.
LAÜ’de yapılan iki farklı etkin-
likte, o dönemde Çanakkale’de
yaşanan dramatik konular hem
görsel hem de işitsel olarak su-
nuldu. Büyük bir katılımla gerçek-
leşen her iki etkinlikte de

izlemeye gelenlere duygu dolu
anlar yaşatıldı.
Tiyatro Kulübü tarafından sergi-
lenen “Çanakkale’den Mektup
Var” tiyatro oyununda, Çanakkale
Savaşı döneminde yaşanan olay-
lar, zorluklar, düşmana karşı ülke
genelinde mücadele veren asker-
ler ile yaşam koşulları canlandırı-
larak sahnelendi.
Kalabalık solist ve müzisyen
grubu ile sahne alan Müzikal
Renkler Kulübü öğrencileri ise
Çanakkale cephesinde yaşanan
zorlukları ve mücadeleyi yansıtan
şiir, türkü ve ezgiler seslendirdiler.
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Mimarlık Fakültesi, Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
ve Turizm ve Otel İşletmeci-
liği Yüksekokulu işbirliği ile
üç gün boyunca “Ortak Tasa-
rım Çalışmaları” atölyesi ya-
pıldı. LAÜ İletişim Bilimleri
Fakültesi bahçesinde yapılan
ortak tasarım çalışmasında

birbirinden renkli konseptler
tasarlandı.
Mimarlık, İç Mimarlık Bö-
lümü, İngilizce Öğretmenliği,
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü tarafından gerçekleş-
tirilen etkinliğin birinci gü-
nünde öğrenciler, öğretim
elemanları Selen Abbasoğlu,

Cemaliye Sunalp ile Araş-
tırma Görevlisi Feriha Urfalı,
Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç
Çağanağa, Prof. Dr. Tanju
Gürkan, Yrd. Doç. Dr. Ferda
Kömleksiz eşliğinde “Mekân
İçinde Oyun/Oyun İçinde
Mekân” atölye çalışması et-
kinliğini gerçekleştirdiler.

Ortak Tasarım Çalışmaları sergisi yoğun ilgi gördü

Mimarlık Fakültesi, Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
ve Turizm ve Otel İşletmeci-
liği Yüksekokulu işbirliği ile
düzenlenen “Ortak Tasarım
Çalışmaları” etkinliğinde bir-
birinden renkli konseptlerde
çalışmalar tasarlandı.
Öğrenciler “Tat ve Tasarım”
başlığı adı altında gerçekleştir-
dikleri atölye çalışması kapsa-

mında Uzakdoğu, Meksika ve
Kıbrıs mutfağının yer aldığı
maket evler tasarladılar. Bu
evlerde Uzakdoğu, Meksika
ve Kıbrıs mutfağında yer alan
yemekler tanıtıldı.Ayrıca, öğ-
renciler Mekân İçinde Oyun-
Oyun İçindeMekân” başlığı
altındaki atölye çalışmalarında
5-7 yaş grubu öğrencilerine
yönelik mekân ve oyun tasa-

rımları yaptılar. Bu oyun alan-
larında ise bölge ilkokulların-
dan ziyarete gelen öğrenciler
oyunlar oynadılar. İletişim Bi-
limleri Fakültesi girişinde ser-
gilenen çalışmalar beğeni
topladı.
LAÜ’nün farklı bölümle-
rinde öğrenim gören öğrenci-
lerin kısa bir sürede nasıl fikir
üretebileceklerini ve bunları
uygulayabileceklerini ortak
atölye çalışmasında ortaya
koyduklarını söyleyenMi-
marlık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mesut Birol Özdeniz, ya-
pılan çalışmalara bakıldığında
konseptlerin yaratıcı oldu-
ğunu, çalışmalarda emeği
geçen öğrenci ile akademis-
yenlere teşekkürlerini bildire-
rek gelecek yıl da bu ortak
etkinliklerin devam etmesini

temenni etti. Özdeniz son ola-
rak, “çalışmalarımıza her türlü
desteği sunan Sayın Rektörü-
müz Prof. Dr. MehmetAli
Yükselen’e de teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Tasarım çalışmasına katılan
öğrencilere, Genel Sekreter

MehmetYalçın, Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut
Birol Özdeniz, Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Oğuz Serin,
Rektör DanışmanıYrd. Doç.
Dr. Mehmedali Egemen tara-
fından katılım belgesi verildi.

“Üstadlar ve Çıraklar” atölye çalışması yapıldı
Mimarlık Fakültesi tarafın-
dan “Ortak Tasarım Çalışma-
ları” adı altında 20 Nisan’da
başlayan etkinliklerin ikinci
aşaması yapıldı. “Üstadlar ve
Çıraklar” adı verilen 3 günlük
yarışma ve atölye çalışması,
Lefke’nin ve LAÜ’nün ilk ima-
jını oluşturan ve ziyaretcileri
karşılayan sahil şeridinin fizik-
sel olarak ele alınması, mevcut
kültürel ve sosyal değerlerin
korunarak fiziksel bakımdan

iyileştirilmesi, Gemikonağı
bölgesinin çarpık kentleşme-
sine çözüm/söylem üretmek ve
kayıp kamusal mekânları geri
kazanmak amacıyla düzen-
lendi.
Türkiye’den çalışmaya katı-
lan ve mimari yarışmalarla bir
çok esere imza atan Yakup
Hazan, Hasan Özbay, Tamer
Başbuğ, Mehmet Soylu ve
Evren Başbuğ Gemikonağı
bölgesinin planlama stratejileri

üzerine 3 gün boyunda LAÜ
Mimarlık Fakültesi’nde fikir
ürettiler. Çalışmaya deneyimli
bilgileri ile Kıbrıs’tan Mimar
Ekrem Ziver Bodamyalızade
de katkı koydu.
3 günlük süre içerisinde LAÜ,
DAÜ, YDÜ ve UKÜ’den 25
öğrenci ve 6 deneyimli Mimar
ile sürdürülen paylaşımcı çalış-
malar, bölgenin mevcut yapı-
sını, sorunlarını, niteliklerini ve
gelişim planını inceleyerek beş
ayrı proje üretimi ile sonlandı-
rıldı. Projelerin değerlendiril-
mesi amacıyla 9 Mayıs
Cumartesi günü gerçekleştiri-
len sunumlara Mimarlar Odası
Başkanı Azmi Öge, Eski Baş-
bakan Mimar HakkıAtun ve
Dr. Fevzi Özersay katıldı. Ça-
lışmaları oldukça değerli bulan
Mimarlar Odası Başkanı Azmi
Öge, üretilen projelerin tek bir
proje olarak derlenip yetkili
makamlara sunulmasının ve-
rimli olacağını açıkladı.
Katılımcılar, Gemikonağı’nın

planlanmasını ve gelişimini ele
alan projeler bölgede kentsel
dönüşümün ne yönde gelişebi-
leceği açısından değerli fikirler
sundular. Ön fikir projesi ola-
rak gelişen atölye çalışması so-
nunda, LAÜMimarlık
Fakültesi uzman öğretim üye-
leri, oluşan fikirler çerçeve-
sinde Gemikonağı bölgesinin
gelişim planı için çalışmalarını
olgunlaştırdıktan sonra Lefke
Belediyesi’ne ve Şehir Plan-

lama Dairesi’ne detaylı bir
rapor ve proje olarak sunula-
cak.
7-9 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleşen 5 proje, LAÜMi-
marlık Fakültesi dönem sonu
sergisinde Haziran ayı boyunca
sergilendi. Bölgenin sahil/deniz
ile ilişkisini yeniden kazandıran
projeler ile bölge halkına ve
öğrencilere yeni sosyal, kültü-
rel ve ekonomik imkânlar su-
nulmuş olacak.

“Ortak Tasarım Çalışmaları”
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Mühendislik yaklaşımları değerlendirildi
İnşaat Mühendisliği

Bölümü tarafından”İn-
şaat Mühendisliği Yakla-
şımları” konulu
konferans düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Kon-
ferans Salonu’nda ger-
çekleşen konferansa
Kıbrıs Türk İnşaat Mü-
hendisleri Odası
(KTİMO) Başkanı
Seran Aysal ve KTİMO
Genel Sekreteri Bora
Kutruza konuşmacı ola-
rak katıldı.

Konferansta ilk sunumu
yapan Aysal, KTİMO’nun
tarihçesini, yasal sorum-
luluklarını, güncellenen
yönetmeliğini ve yakın ge-
lecekte gidermeyi hedefle-
dikleri eksiklikleri anlattı.
Kıbrıs Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği çatısı
altında ilk ve tek öğrenci
üyeliği veren oda oldukla-
rını söyleyen Aysal, İnşaat
Mühendisliği Bölümü öğ-
rencilerine KTİMO’ya üye
olmaları için nelerin gerekli

olduğunu ve bu üyeliğin ne
gibi kazançlar sağlayacağı
ile ilgili bilgiler aktardı.

Mühendisler “Sürekli
Gelişim” göstermek zo-
runda
Gelişmiş ülkelerde hiz-

met veren inşaat ve danış-
manlık firmalarındaki
hiyerarşik düzeni anlatan
Kutruza, mezun olduktan

sonra da mühendislerin
“Sürekli Gelişim” göster-
mek zorunda olacaklarını
ve bunun için de kazana-
cakları iş tecrübesinin ya-
nında araştırmaya da
devam etmeleri gerektiğini
söyledi. Sunumunda ayrıca,
yurt dışında çalıştığı dö-
nemde edindiği bir proje
tecrübesini öğrencilerle
paylaşan Kutruza, Çin Halk

Cumhuriyeti’nin en büyük
kenti olan Shanghai’da
inşaa edilen Gaoyang Kru-
vaziyer Limanı Terminal
Binası’nın yapımı sırasında
karşılaştıkları zorlukları ve
bir mühendislik firmasının
bu zorlukları aşabilmek için
neler yaptığını anlatırken,
sıradışı projelerde sıradışı
düşünmenin önemine de
vurgu yaptı.

Oda Yöneticileri ve öğren-
ciler arasında sıcak bir soh-
bet ortamı şeklinde devam
eden konferansın sonunda
Mühendislik Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Ertuğ Aydın ve İn-
şaat Mühendisliği Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbra-
him Bay tarafından konuş-
macılara teşekkür belgesi
takdim edildi.

“Probina Orion Bina Tasarım Sistemi” sertifika programı düzenlendi
Mühendislik Fakültesi İn-

şaat Mühendisliği Bölümü
tarafından düzenlenen
“Probina Orion Üç Boyutlu
Bina Tasarım Sistemi” ko-
nulu sertifika programına
Probina Orion (Prota Mü-
hendislik) ve Revit Yapı
Ürün Sorumlusu İnşaat
Yüksek Mühendisi Burçin
Şahinalp katıldı.
Öğrenciler, üniversite öğ-
renimleri süresince ders-
lerde edinmiş oldukları
teorik bilgileri meslek ha-

yatlarında nasıl kullanacak-
larını Yüksek İnşaat Mü-
hendisi Şahinalp eşliğinde,
uygulama yaparak öğrenme
fırsatı buldular. Öğrenciler,
Probina Orion Bina Tasa-
rım Sistemi yazılımını kul-
lanarak betonarme
binaların statik-dinamik he-
saplanması ve bu hesaplara
bağlı metrajların, imalat re-
simlerinin, kalıp planları-
nın üretilmesine yönelik
çalışmasını bilgisayar orta-
mında uygulayarak öğren-

diler.
Programda, İnşaat Mü-

hendislerinin depreme da-
yanıklı ve güvenli binaların
tasarlanması için nelere
dikkat etmeleri gerektiği
konusunda bilgiler akta-
rıldı. Ayrıca programa katı-
lan ve başarılı olan
öğrencilere, başarı sertifi-
kası verildi.

Bay: Katkı sunan her-

kese teşekkür ederim
Sertifika töreni öncesinde

kısa bir konuşma yapan İn-
şaat Mühendisliği Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbra-
him Bay, programın ger-
çekleşmesinden dolayı
Probina’nın temsilcisi Bur-
çin Şahinalp’e teşekkür
etti. Bay ayrıca, başarı ser-
tifikası alan öğrencilerini
tebrik ederek mühendislik
hayatları boyunca imzala-

yacakları başarılı projeler
diledi.
Sertifika programına ka-

tılan öğrencilerin başarı
sertifikaları, Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ayşen Türkman, İnşaat
Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr İbrahim
Bay ve Prota Mühendislik
temsilcisi Yüksek Mühen-
dis Burçin Şahinalp tarafın-
dan verildi.
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“II. Psikoloji Günleri” yapıldı
Fen-Edebiyat Fakültesi Psiko-
loji Bölümü tarafından “II.
LAÜ Psikoloji Günleri” kapsa-
mında çeşitli etkinlikler ger-
çekleştirildi. II. Psikoloji
Günleri’nin amacı öğrencilerin
akademik bilgi birikimlerini
artırmanın yanı sıra uygulamalı
alanda çalışan meslektaşları ile
bir araya gelerek psikoloji bili-
minin mesleki pratikte nasıl
kullanılabileceğini göstermek
olarak belirtildi.

Etkinliğin ilk gününde Dr.
Psikolog Deniz Ergün, “Adli
Psikoloji ve UygulamaAlan-
ları” başlıklı konuşmasında ki-
şinin suçlu ya da suçsuz olarak
nitelendirilirken, hukuk açısın-
dan kesinliğe dayandığını, psi-
kolojide ise ihtimallerden söz
edildiğini, net olarak bir yar-
gıya varılmadığını belirtti. Bu

konuşmanın ardından Özel
Eğitim Öğretmenliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. AyşegülAta-
man, “Farklı Gelişen Çocuk-
lar” isimli konuşmasında
sadece zihinsel geriliği değil
zihinsel üstünlüğü olan çocuk-
ların da özel öğrenime ihtiyaç
duyduklarını ve özellikle fark-
lılıkları kabul eden bir toplum
olunması gerektiğine vurgu

yaptı. Ardından söz alan Psiko-
loji Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr Enil Afşaroğlu
Eren, “Çocuk OlmakAile
Olmak” isimli konuşması sıra-
sında ailenin bir bütün oldu-
ğuna ve aile üyelerinin her
birinin ihtiyaçlarının göz ardı
edilmemesi gerekliliği üze-
rinde durarak farklı gelişim dö-
nemlerinde çocuklar ile
anne-baba arasındaki ilişkilerin
nasıl olması gerektiğinden söz
etti.

Etkinliğin ikinci gününde
Uzman Psikolog Sinem Ceral
“Kuzey Kıbrıs’ta Psikologlar
Birliği Yasa Çalışmaları” ko-
nusundaki sunumunda 1999-
2000 yılından bu yana
KKTC'de Psikologlar Oda
Yasa tasarısı ile ilgili çalışma-
ların sürdüğünü ve bu yasa ile
Psikologların haklarının koru-

nacağını anlattı. Ardından söz
alan Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülnur
Beyazid Işıker psikolog hasta
arasındaki ilişkinin nasıl ol-
ması gerektiğini tarihsel geli-
şimi içerisinde aktardı. Yrd.
Doç. Dr. Zihniye Okray ise
psikolojide etik ile ilgili bir ko-
nuşma yaparak psikolojide eti-
ğin aslında iyi bir insan

olmanın gerektirdiği temel
özelliklerden başka bir şey ol-
madığını dile getirerek psiko-
logların hiçbir konuda ayrım
yapmaması gerektiğini vurgu-
ladı.

Etkinlik süresince LAÜ Psi-
koloji Bölümü öğrencilerinin
yapmış oldukları araştırmalar-
dan oluşan sunumlara da yer
verildi. Psikoloji öğrencilerinin
sunmuş oldukları Zeybek gös-
terisi ve ardından da yine psi-
koloji öğrencilerinin “Bir
Ömürlük Misafir” isimli türkü
dinletisi gerçekleşti. Öğrenci
performansları ile devam eden
programda ayrıca toplumdaki
şiddete yönelik farkındalığı ya-
ratmak için kampüs içerisinde
asılan kumaşa “Bir iz de sen
bırak, Şiddete Son” sloganıyla
öğrenciler el izlerini bıraktılar.

Türk yazı dilinde okuma güçlüğü irdelendi
Fen-Edebiyat Fakültesi Psiko-
loji Bölümü tarafından “Türk
Yazı Dilinde Okuma, Okuma
Güçlüğü ve Bilişsel Süreçlerin
PsikolinguistikAçıdan İncelen-
mesi” konulu konferans düzen-
lendi. LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda gerçekleşen konfe-
ransa Middlesex Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. İlhan Raman
konuşmacı olarak katıldı.
Raman sunumunda, okuma
kazanımı sırasında kullanılan
bilişsel süreçlerin kuramsal
açıklamalarına, Türkçe ve diğer
dillerde yapılan psikolinguistik
araştırmalarının değerlendirme-
sine ve okuma güçlüğü yani
disleksi ile ilgili bilgilere yer
verdi. Dilin temel öğesinin ses
olduğunu ve çocukların zaman

içerisinde sese anlam yükledi-
ğini belirten Raman, çocuklarda
ses-anlam ilişkisinin okula baş-
lanıldığı zaman yazı haline
dönüştüğünü dile getirdi.
Raman, bilişsel psikoloji ve
okuma becerisinin psikolinguis-

tik gelişimini Frith’in logogra-
fik, alfabetik ve yazı/ortagrafik
evre olmak üzere üçe ayırdığını
belirtti. Logografik evrede ço-
cukların 7 yaşına kadar bir nes-
nenin amblemini gördüğü
zaman onun ne olduğunu anla-

dığını söyleyen Raman, alfabe-
tik evrenin, 7-8 yaşları arasında
harfleri sese dönüştüren kural-
ların öğrenilmesi dönemi oldu-
ğunu ve yazı/ortagrafik evrenin
ise 8 yaş ve üzeri dönemde
okumanın yavaş yavaş alfabetik

evreden ayrılıp yazının özellik-
lerine yani yazılışına veya imla-
sına göre okunduğu dönem
olduğunu belirtti.
Disleksi bir hastalık değil
Disleksiyi beklenilmeyen
okuma, yazma bozukluğu ola-
rak tanımlayan Raman, dislek-
sinin bir hastalık olmadığını,
erkeklerde kızlara oranla daha
fazla görüldüğünü belirtti.
Raman, disleksi belirtilerini ke-
limelerdeki harfleri ya da sayı-
ları karışık algılama, okurken
kelime atlama, hecelerin sesle-
rini karıştırmak ya da sessiz
harflerin yerini değiştirmek,
sıklıkla yazım hatası yapmak,
matematiksel kavramları edin-
mede sıkıntı, bellek ve dikkat
sıkıntısı, yön ve zaman konu-
sunda sıkça sorunlar yaşanması
şeklinde sıraladı.

Ağustos 21Lefke Avrupa Universitesi
..

“Sosyal Hizmetin Dünü, Bugünü ve Yarını”
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü tara-
fından “Sosyal Hizmetin
Dünü, Bugünü ve Yarını”
konulu panel düzenlendi.
LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleki Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
panele, Hacettepe Üniversi-
tesi Sosyal Hizmet Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Filiz Demiröz, Emekli
Sosyal Hizmet Uzmanı Can-
sel Hıdıroğlu ve KKTC Sos-
yal Hizmetler Dairesi
Lefkoşa Kaza Sorumlusu
Yeşim Gürçınar konuşmacı
olarak katıldı.
Başkanlığını LAÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ruhi Selçuk Ta-
bak’ın yaptığı panelde ko-
nuşmacılar, sosyal hizmetin
toplumsal açıdan yararları
ile KKTC’deki sosyal hiz-
met uygulamaları ve sosyal
hizmetin dünü, bugünü ve
yarını üzerinde durdular.
Öztuğ: Değişim ve sorun
çözmeye odaklanmış bir
meslek
Panel, Sosyal Hizmet

Bölüm Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Özhan Öztuğ’un açılış
konuşması ile başladı. Deği-
şim ve sorun çözmeye odak-
lanmış bir meslek olan
sosyal hizmetin gerek
KKTC’de gerekse Tür-
kiye’de fazlasıyla ihtiyaç
duyulan ve öneminin far-
kına yeni yeni varılmaya
başlanan bir alan olduğunu
belirten Öztuğ, “Bizler
Lefke Avrupa Üniversitesi,
Sosyal Hizmet Bölümü ola-
rak, alanında yetkin, yeni-
liklere açık ve yaşam boyu
öğrenme anlayışını kendi-
sine ilke edinmiş uzmanları
sektöre kazandırmaya
devam edeceğiz” dedi.
Demiröz: Türkiye’de

sosyal hizmet 1960’larda
başladı
Konuşmasında, sosyal
hizmet alanında görmüş ol-
duğu eğitim ve çalışma ya-
şamındaki zorluklara
değinen Demiröz, Türki-
ye’de sosyal hizmetin 1960
yılında Sağlık Bakanlığı
bünyesinde başladığını, ön-
celeri Sosyal Hizmetler Ens-
titüsü olarak organize edilip
hazırlandığını ve çalışmala-
rını daha çok bu yönde yap-
tığını belirtti. Günümüzde
geçmişe oranla sosyal hiz-
metin daha belirgin ve anla-
şılır hale geldiğini ifade
eden Demiröz bugün hem
Türkiye’de hem de dünya
genelinde sosyal hizmet uy-

gulamaları alanında ciddi
yatırım ve çalışmaların ol-
duğunu söyledi.
Hıdıroğlu: Sosyal hizme-
tin beşiği İngiltere
Sunumunda, Türkiye ve
KKTC’deki sosyal hizmet-
ler uygulamalarına değinen
Hıdıroğlu, KKTC’de ciddi
anlamda sosyal hizmet ala-
nında mezun, bilgili ele-
manlara ihtiyaç olduğunu
söyledi. Sosyal hizmetin be-
şiğinin İngiltere olduğuna
vurgu yapan Hıdıroğlu,
KKTC’de ilk yasanın 19
Şubat 1988 tarihinde Meclis
tarafından hazırlanan tas-
lakla şekillendiğini, bu ya-
sayla birlikte Sosyal
Hizmetler Dairesi’nin kurul-

duğunu, çalışma ve işleyişi-
nin belirlendiğini ifade etti.
Gürçınar: Toplumsal iş-
levleri korumayı üstlen-
miştir
Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’na bağlı olan
Sosyal Hizmetler Daire-
si’nin aile, çocuk, yaşlı, en-
gelli rehabilitasyonu gibi
toplumsal işlevleri koru-
mayı üstlendiğini belirten
Gürçınar, bu çerçevede dai-
renin birçok çalışmayı yü-
rütmekte olduğunu söyledi.
Sosyal Hizmetler Daire-
si’nin öncelikli hizmet ala-
nının “Korunmaya Muhtaç
Çocuklar” olduğunu vurgu-
layan Gürçınar, Sosyal Hiz-
met Dairesi Müdürlüğü’nün
16 yaşını doldurmamış ço-
cukları, yasa kapsamında hi-
mayesi altına alma yetkisine
sahip olduğunu söyledi.
Gürçınar son olarak, çocuk-
ları koruma hizmetlerinde
son yıllarda bütün dünyada
olduğu gibi KKTC’de de
aile birliğinin korunması
yaklaşımının ilgi gördüğünü
belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Fizyoterapi ve Reha-
bilitasyon Bölümü
tarafından “Güncel Pedi-
atrik Fizyoterapi Uygula-
maları Çalıştayı”
gerçekleştirildi. Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Labora-
tuvarları’nda yapılan
çalıştaya, Erke Özel Eği-
tim ve Rehabilitasyon
Merkezi Koordinatörü ve
Çocuk Fizyoterapisti

Uzman Fizyoterapist
Melek Ramoğlu katıldı.
Fizyoterapi ve Rehabili-

tasyon Bölüm Başkanlığı;
güncel pediatrik fizyote-
rapi uygulamaları çalışta-
yının amacını çocukluk
döneminde engelli birey-
lerin fonksiyonel potansi-
yellerinin, etkin tedavi
programları ile artırılması,
geliştirilerek en yüksek
seviyeye çıkarılması için

yapılan tedavilere toplu
bakış, bu tür motor- duyu
ve kognitif problemlere
bağlı gelişimlerinde so-
runu olan çocuklara uygu-
lanan fizyoterapi
programlarını, fizyotera-
pist ve adaylarına tanıt-
mak olarak açıkladı.
Çalıştayın ikinci kısmını

oluşturan uygulamalı ça-
lışmada ise Pediatrik Fiz-
yoterapide uygulanan

dinamik tedavi yaklaşım-
ları göz önüne alınarak,
eğitmenler tarafından ör-
nekler verilerek, 20-25
kişilik katılımcı gruplara
uygulama yaptırıldı.
İki gün boyunca süren

çalıştayın birinci gününde
öğrencilere, Pediatrik-Fiz-
yoterapi konularında gün-
cel ve teorik bilgiler
sunan Ramoğlu, çalıştayın
ikinci gününde ise konu-

nun daha iyi anlaşılması
için öğrencilere, bölgede
bulunan pediatrik hastalar
üzerinde uygulamalı çalış-
malar yaparak bilgiler ak-
tardı.
Ramoğlu, uygulamalı

vakalarla konunun anlatıl-
masının öğrencilere mezu-
niyet sonrası alanlarında
karşılaşacakları pediatrik
vakalarda ışık tutacağını
belirtti.

“Güncel Pediatrik Fizyoterapi Uygulamaları Çalıştayı”
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“Sağlık Yürüyüşü”
Sağlık Bilimleri Fakülte-
si’nin her yıl geleneksel hale
getirdiği, 1-7 Nisan Kanser
Haftası ve 7-14 Nisan Sağlık
Haftası nedeniyle sağlık konu-
sunda bilinç ve farkındalığı
yükseltmeyi amaçlayan “Sağ-
lık Yürüyüşü” bu yıl da öğren-
cilerin ve yöre halkının yoğun
katılımıyla gerçekleştirildi.
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi’nin, Sağlık Yüksek-
okulu’nun ve Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu’nun
öncülük ettiği, Lefke Beledi-
yesi, Lefke Turizm Derneği,
Lefke Sevgi Çiçeği Derneği
(SEÇDER), KKTC Telsim ve
Lefke esnafının da katıldığı
Sağlık Yürüyüşü LAÜ giriş
kapısında Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi

Selçuk Tabak’ın açılış konuş-
masının ve SEÇDER folklor
gösterisinin ardından başladı.
Sağlık konusunda duyar-
lılığı ve sorumluluk duygu-
sunu artırmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk
Tabak yaptığı konuşmada
“Amacımız insanları, özel-
likle üniversite öğrencilerini
bir araya getirerek sağlık ko-
nusunda duyarlılıklarını ve
sorumluluk duygularını artır-
maktır. Aynı zamanda sağlık
için zihinsel ve fiziksel eylem
içerisinde olmaları için insan-
ları teşvik etmektir” dedi.
Tabak, daha sonra, bu yıl
“Sağlık Yürüyüşü”nün ilk kez
LAÜ ile Lefke arasında yapıl-
dığını belirterek, buradaki
amaçlarının öğrencileri Lefke
halkıyla bir araya getirmek,

kültürel ve duygusal bütünleş-
meyi sağlamak olduğunu söy-
ledi.
Lefke şehir merkezinde
Lefke Belediye Başkanı Aziz
Kaya, Lefke Folklor Derneği
ve minik öğrenciler tarafından
karşılanan LAÜ sağlık yürü-
yüşü grubu, Lefke Beledi-
yesi’nin organize ettiği Yafa

Potakal Festivali Şenlik ala-
nını da ziyaret etti.
Festival alanında LAÜ Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi öğren-
cileri tarafından Kanser
Hastalarına Yardım Derneği
ve Kıbrıs Türk Ortopedik
Özürlüler Derneği’ne katkı
sağlamak için standlar ku-
ruldu.

Amaç farkındalık yaratmak!

LefkeMerkez LİONSKulübü,
Kanser HastalarınaYardımDer-
neği ve Lefke İstiklâl İlkoku-
lu’nun işbirliğiyle “Kanser İle
Mücadelede, Erken Tanı ve Bes-
lenme” konulu konferans düzen-
lendi. Lefke İstiklâl İlkokulu’nda
gerçekleştirilen konferansa,
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖğretimÜyesiYrd. Doç. Dr.
MeltemUçar, Kanser Hastaları
YardımDerneği Bilimsel Danış-
manı, Temel Onkoloji Uzmanı
Mine Çağlar konuşmacı olarak
katıldılar.
Konferansta kısa bir konuşma
yapan LefkeMerkez LİONS
Kulübü Başkanı İpek Çorba,
amaçlarının yöre halkını kanser
hastalığı hakkında bilgilendire-
rek erken tanı konusunda bilin-
çlendirmek olduğunu söyledi.
Çağlar:Kanser hastalığı
büyük oranda teşhis edilebilir
ve korunulabilir bir hastalıktır
“Kanser Hastalığından Ko-
runma ve Erken Tanı” konu-
sunda bilgi veren Çağlar,

sunumunda kanser hastalığının
nedenleri, hastalığın oluşumu,
kanserin çevre ve nedensellik
ilişkisi, kansere neden olan mad-
deler, sık rastlanan kanser türle-
rini ele aldı. “Günümüzde
kanser hastalığı büyük oranda
teşhis edilebilir ve korunulabilir
bir hastalıktır” diyen Çağlar,
hastalıkla mücadeledeki başarı-
nın hastalığın erken teşhisiyle di-
rekt olarak bire bir ilgili
olduğunu söyledi.
Günümüzde teknoloji imkân-
larına ve toplumun bilinç düze-
yine bakıldığı zaman yapılan
farkındalık çalışmalarıyla hasta-
lığı tanımak ve risk faktörleri ko-
nusunda kişileri
bilinçlendirmenin önemli oldu-
ğunu vurgulayan Çağlar, özel-
likle erken teşhis edilebilen
kanser türleriyle ilgili yapılması
gereken incelemeler ile sağlık ta-
raması konusunda bilinçli yakla-
şımların uygulanmasıyla, kanser
hastalığına karşı yüksek oranda
mücadele verilebileceğine işaret

etti.
Uçar: Kanser ölümlerinin
çoğuna beslenme ve kötü alış-
kanlıklar neden olmakta
Kanser ve beslenme ilişkisi
konusuna dikkat çeken Uçar,
yüksek vücut kitle indeksi,
düşük meyve sebze tüketimi, fi-
ziksel aktivite eksikliği, sigara
ve alkol kullanımının hastalığa
yakalanma riskini arttırdığını
vurguladı. Uçar sunumunun de-
vamında besinlerin bilinçli tüke-
timi konusunda katılımcılara
detaylı bilgiler aktararak yeterli
ve dengeli beslenmenin önemine
dikkat çekti. Uçar, öğünlerde 4
besin grubundan yiyeceklerin
yer aldığı besinler tüketilmesi,
günde en az 5 porsiyon sebze
veya meyve tüketilmesi, rafine
tahıllar ve saf şeker yerine tam
taneli tahıllar tercih edilmesi,
özellikle yağ içeriği yüksek ve
işlenmiş kırmızı et tüketiminin
sınırlandırılması, balık, tavuk,
kuru baklagiller tercih edilmesi
yönünde tavsiyelerde bulundu.

“Stres veÇözümÖnerileri”
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Kişisel Gelişim ve Girişimcilik
Kulübü tarafından “StresYöne-
timi ve Öfke Kontrolü” başlığı
altında seminerler düzenleni-
yor. LAÜ Sinema Salonu’nda
gerçekleşen seminerler kişisel
gelişim uzmanı, evlilik ve aile
danışmanıYrd. Doç. Dr. Bülent
Şen tarafından verildi.

Şen:“Stres baskı demektir”
“Stres ve ÇözümÖnerileri”
konusunda seminer veren Şen,
stresin baskı demek olduğunu
ve öfkenin bu baskıdan dolayı
oluştuğunu söyledi. Şen, stresi
bireyin duygusal ya da fiziksel
durumuna karşı olası bir tehdit
sezdiğinde, vücudunda ya da
beyninde oluşan bir tepki ola-
rak açıkladı. Stresin kaynakla-
rını bedensel, kimyasal, işle
ilgili, çevresel, sosyal ve ruhsal
kaynaklar şeklinde sıralayan
Şen, bu kaynakların kısa ve
uzun süreli etkilerini de belirtti.
Stres kaynaklarının kısa süreli

etkilerini kasılma, kan basın-
cında yükselme, kalp hızında
artma, çarpıntı, endişe, karam-
sarlık, kızgınlık, unutkanlık ve
dikkat toplayamama şeklinde
sıralayan Şen, uzun süreli etki-
lerini ise baş ağrısı, ülser, kan-
ser, hipertansiyon, astım, saman
nezlesi, kalp hastalıkları, fobi-
ler, kişilik değişiklikleri, ruhsal
hastalıklar, obsessif düşünceler
ve uyku bozuklukları olarak be-
lirtti.
Şen, stresin sonuçlarını üret-
kenliğin azalması, hiçbir şey-
den zevk alamama ve yakın
ilişkiler kuramama olduğunu
belirtirken, öfkenin kime yöne-
lik ve hangi durumlarda ortaya
çıktığı bilindiği zaman o ortam-
dan uzak durulması gerektiğini
ifade etti. Yapılan araştırmalara
göre kadın ve erkeğin aynı
oranda öfke kontrolü yapama-
dığını açıklayan Şen, öfke kont-
rolünün yaşam standardını
arttırmada önemli bir unsur ol-
duğunu dile getirdi.

Ağustos 23Lefke Avrupa Universitesi
..

Polislere eğitim seminerleri verildi

Hizmet içi eğitim program-
ları kapsamında Güzelyurt
Polis Müdürlüğü’ne bağlı po-
lislere seminer düzenlendi.
LAÜ ve Polis Genel Müdür-
lüğü işbirliğiyle gerçekleşen
“Hizmet İçi Eğitim Seminer-
leri” kapsamında Güzelyurt böl-
gesindeki polis mensuplarına
yönelik seminerler düzenlendi.
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi dersliklerinde gerçek-
leşen eğitimin ilk gününde Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
FatmaAkfırat tarafından “İleti-

şim Becerileri” konusu anla-
tıldı.
Seminerde, Güzelyurt bölge-
sindeki dört farklı birimdeki 12
polise, duygusal zeka, empati,
stres yönetimi ve iletişim bece-
rileri konularında eğitim veren
Akfırat, polislerde duygusal ze-

kânın neden yüksek olması ge-
rektiğini ve duygusal zekânın
polislik mesleğine etkilerini ör-
nekler vererek açıkladı.
Seminerde ayrıca, polislerin
kendi duygu ve düşüncelerini
farketmeye yönelik pratik etkin-
liklere de yer verildi.

“İle�şim
Becerileri”

“İle�şim Öğeleri ve Etkili Kullanılması”
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zihniye
Okray, “İletişim Öğeleri ve Et-
kili Kullanılması” konusunda se-
miner verdi.
Seminerde, iletişimin farklı
özelliklerini kısa birer hikaye ile

katılımcılara anlatan ve bu özel-
liklerin nasıl kullanılması gerek-
tiğine dikkat çeken Okray,
iletişimi kişiler arasında sembol
yani bilgi üreterek birbirlerine
ilettikleri, bu iletileri anlamaya
ve yorumlamaya çalışan bir

süreç olarak açıkladı. Okray, ile-
tişimin bir kişiden (kaynak)
diğer kişi veya kişilere (alıcı)
bilgi aktarım süreci olduğunu
belirterek, kişinin giydiği elbi-
sesi, davranışı, konuşması, sus-
ması, oturuş biçimi, kendini
ifade etmesinin de bir iletişim
süreci olduğunu ifade etti.
Son olarak iletişim türleri ve et-
kili iletişim becerilerinin kulla-
nılmasıyla ilgili detaylı bilgi ve
örnekler veren Okray, kişiler-
arası iletişimin önemli unsurları
olan aktif dinleme, dinleyici tür-
leri, ikna etme yolları ve iletişim
kurulurken yapılmaması gereken
jest ve mimikler konusunda bil-
giler verdi.

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi, Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık BölümBaşkanı Doç.
Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından
“PolislikMesleği ve Stres Kay-
nakları” konulu seminer verildi.
Seminerin ilk bölümünde, katı-
lımcılardan stres testi, depresyon,
yaşam olayları ve stres belirtileri
ölçeğini doldurmalarını isteyen
Serin, bu ölçeklerle ilgili gerekli
bilgileri verdikten sonra, polislik
mesleğinde örgütsel stres, stres
kaynakları ile duygusal, zihinsel,
fizyolojik ve davranışsal stres
belirtilerini anlattı.
Serin, stresin kaynaklarını; iş
ortamından kaynaklanan neden-
ler, kişisel özellikler, çalışma ko-
şulları, idari, yasal ve sosyal
destek, ekonomik ve maddi ne-
denler, aile yaşantısından kaynak-
lanan nedenler olarak sıraladı ve
bu konularda yapılan araştırma-

lardan örnekler verdi. Stresle iliş-
kili olduğu düşünülen “A” tipi ve
“B” tipi kişilik özelliklerinden de
söz eden Serin, stresle başa
çıkma, stres yönetiminde olumlu
tekniklerin neler olduğu ve
doğru nefes almanın stres yöne-
timdeki önemini vurguladı. Stres
yönetimi ve doğru nefes alma
yöntemi ile ilgili video izlettiren
Serin, seminerin sonunda polis-

lere stresle başa çıkmak için
doğru nefes uygulama egzersiz-
leri de yaptırdı.
Seminere katılan polisler, semi-
nerde verilen teorik bilgilerin ya-
nında, stresi azaltmada, doğru
nefesin nasıl olması gerektiğini
ve bunu uygulamalı rahatlama
egzersizleri şeklinde pratik olarak
yaptıkları için seminerden çok
faydalandıklarını dile getirdiler.

“Polislik Mesleği ve Stres Kaynakları”

Ünlü Şef Eyüp Kemal
Sevinç’ten Asya Mutfağı

Uygulamaları
Gastronomi Bölümü
Öğretim Üyesi EKS
Mutfak Akademisi kuru-
cusu ve şefi olan Eyüp
Kemal Sevinç Gastro-
nomi Bölümü Uygulama
Mutfağı’nda Güzelyurt
Meslek Lisesi öğrencile-
rine Asya mutfağına ait
menü denemeleri yaptı.

Ünlü Şef Sevinç’in
Asya mutfağı deneme-
leri dikkat çekti

Gastronomi Bölümü
son sınıf öğrencileri ile
Asya ülkeleri mutfağı
konusunda uygulamalı
ders yapan Sevinç, ziya-
rete gelen öğrencilere,
uygulama mutfağında
hazırladıkları Asya mut-
fağına özgü farklı tatlı
ve yemeklerin yapılış
aşamalarını anlattı. Ye-
meklerin yapılış evrele-
rini izleyen öğrenciler
daha sonra yapılan tatlı
ve yemeklerin sunum ta-
baklarının hazırlanma
aşamasını da ilgiyle izle-
diler.

LAÜ Gastronomi Bö-
lümü Uygulama Mutfa-
ğı’nı çok beğenen ve
oldukça etkilendiklerini
dile getiren Güzelyurt
Meslek Lisesi öğrenci-
leri, Sevinç’e yapılan ye-
mekler ve tatlılar
hakkında merak ettikleri
soruları sorarak detaylı

bilgi aldılar.

Son olarak Sevinç, öğ-
rencilere gastronomi
okudukları zaman nasıl
bir eğitim sürecinden ge-
çeceklerini ve mezun ol-
duktan sonra nerelerde
çalışabilecekleri hak-
kında bilgiler verirken,
bir ülkenin kültürünü ge-
lecek nesillere aktar-
mada ülke mutfağının da
önemli rol oynadığını
söyledi.

Gastronomi bölümü-
nün merak ve istek işi
olduğunu dile getiren
Sevinç son yıllarda po-
püler meslekler arasında
yer aldığını söyledi
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Sokak hayvanları için ortak projeler üretildi
KısırlaştırAşılat Yaşat
(KAY) Kulübü ve Lefke Bele-
diyesi işbirliğiyle Gemikonağı
ve Lefke bölgesindeki sokak
havyanlarının gıda ve barınak
ihtiyaçlarının karşılanması
için, üniversite bünyesinde çe-
şitli etkinlikler düzenlendi.
Lefke Belediyesi’nin Sokak
hayvanları için hazırladığı ku-
lübelerde sığınacak hayvanla-
rın gıda ihtiyaçlarını
karşılamak için ilk girişimi iki
yıldan beri faaliyet gösteren
LAÜKAYöğrenci kulübü baş-
lattı.
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Okul Öncesi Öğretmen-
liği Bölümü 3. sınıf öğrencileri
Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında sokak hay-
vanlarının çeşitli ihtiyaçlarını
karşılanması amacıyla spor tur-
nuvaları düzenleyerek kampan-

yaya destek verdiler. KAYKu-
lübü’nün öncülük ettiği turnu-
valara öğrencilerin dışında,
yöre halkından da katılım oldu.
Turnuvalardan elde edilen geli-
rin tamamı Lefke Belediye Baş-
kanı ziyaret edilerek kendisine
teslim edildi.
Ziyaret esnasında konuşma
yapan Lefke Belediye Başkanı
Aziz Kaya, Lefke’nin üniver-
site şehri olmasının önemine

vurgu yaparak “LefkeAvrupa
Üniversitesi akademisyen ve
öğrencilerinin projenin devamı
için sağladıkları katkı büyüktür.
Sokak hayvanları için göstermiş
olduğunuz kampanyadan ötürü
projeye ciddi destek verdiğiniz
için hepinize teşekkür ederim”
dedi.
Yılmaz: LAÜ’de yapılan
öğrenci faaliyetleri halk tara-
fından da kısa sürede benim-

sendi
Ziyaret esnasında konuşma
yapan LAÜKAYKulüp Koor-
dinatörü Emel Yılmaz, kulüp
etkinliklerinin esas hedefinin
toplumu hayvanseverlik ve
hayvan haklarına sahip çıkma
konusunda bilinçlendirmek ol-
duğunu söyledi. Turnuvalardan

sonra hayvansever gönüllülerin
kulübe ulaşarak halk turnuva-
ları düzenlenmesi halinde katı-
lım sağlayacaklarını
belirttiklerini ifade edenYıl-
maz, LAÜ’de yapılan öğrenci
faaliyetlerinin halk tarafından
da kısa sürede benimsenmiş ol-
duğunu vurguladı.

Öğrencilerden “Doğayı korumak”
için örnek davranış

Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi öğrencileri Top-
luma Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında “Ağacın
Seninle Büyüsün” sloganı
adı altında çeşitli projeler
gerçekleştiriyor.
Proje kapsamında LAÜ
öğrencileri, Sevgi Çiçeği
Anaokulu öğrencileri ile
birlikte kağıt, pil ve plastik
olmak üzere üç farklı türde
geri dönüşüm kutusu yaptı-
lar ve çocuklarda çevre bi-
lincinin oluşması için atık
malzemelerin ayrıştırılması
konusunu da örnekler vere-
rek açıkladılar.
Öğrenciler diğer bir proje-
lerinde ise çocuklara
“Pamuk Prenses ve Yedi Cü-
celer” adlı tiyatro oyununu
sergilediler. Çocuklara ağaç-
ları koruma, doğayı sevme
bilincini kazandırmak ama-

cıyla büyük bir özveriyle ha-
zırlamış oldukları oyunu
sundular. LAÜ öğrencileri
tiyatro oyununda “doğa ve
orman sevgisini” anlatarak
ağaçların insanlar için ne
kadar önemli olduğu konu-
suna dikkat çektiler. Ana-
okulu öğrencileri ile birlikte
vakit geçiren LAÜ öğrenci-
leri orman şarkılarını da bir-
likte seslendirdiler.

Dr. Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi Öğ-
retim Görevlisi Dr.
Anıl Sayılır’ın gözet-
menliğinde yürütülen
etkinliğin amacı eği-
time yeni başlamış
okul öncesi çocukların
doğa konusunda bilgi-
lendirilmesi, doğayı
korumak ve ağaç sev-
gisini aşılamak ol-
duğu belirtildi.

Yaşlıları unutmadılar
Halkla İlişkiler ve Reklam-

cılık Kulübü öğrencileri “Kâr
Amacı Gütmeyen Kuruluş-
larda Halkla İlişkiler Kampan-
yaları” dersi kapsamında
Lapta Huzurevi’ne ziyaret ger-
çekleştirdiler. LAÜ İletişim
Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Enis Faslı
öncülüğünde gerçekleşen zi-
yaretten yaşlılar oldukça
memnun kaldılar.
Kulüp Başkanı Serkan Kaya
sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında yapılan bu ziyare-
tin yaşlılarla sohbet ederek on-
ların hayat tecrübelerinden
yararlanmak ve toplumda du-
yarlılık yaratmak amacıyla
gerçekleştirildiğini belirtti.

Huzurevlerine yapılan ziyaret-
lerin yaşlılar için önemli oldu-
ğunu söyleyen Kaya, genç
nesiller olarak yaşlıların ya-
nında olduklarını hissettirmek
için bu ziyareti yaptıklarını
söyledi.

Huzurevi sakinleri ise “öğ-
renciler bize geldikleri zaman
çok seviniyoruz, yalnız olma-
dığımızı hissediyoruz. Her
zaman gelin ve bizleri hatırla-
yın” diyerek memnuniyetle-
rini dile getirdiler.

“Haydi Çocuklar Süt içelim”
Halkla İlişkiler Kulübü öğ-
rencileri aynı ders kapsa-
mında Lefke bölgesi
ilkokullarından Erdal Abit
İlkokulu ve Yedidalga İlk-
okulu öğrencilerine “Haydi
Çocuklar Süt İçelim” sloganı
ile süt içiminde farkındalık
etkinliği gerçekleştirdiler.

Etkinlik kapsamında LAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk
Tabak öğrencilere süt içimi
ve sütün faydaları hakkında
geniş bilgiler verdi. Tabak,
süt içiminin çocuklara küçük
yaşta alışkanlık haline getiril-
mesi gerektiğini ve gelişme

çağındaki çocukların günde
en az iki su bardağı süt içme-
leri gerektiğini söyledi.
Halkla İlişkiler Kulüp Baş-
kanı Serkan Kaya, sosyal so-
rumluluk projeleri kapsamın-
da yapılan bu etkinlikte
amaçlarının gelişim çağındaki
çocuklara süt içmede farkın-
dalık yaratmak olduğunu,
bunun için de bölge okulla-
rındaki ilköğretim öğrencile-
rine Koopsüt katkıları ile süt
dağıtımı gerçekleştirdiklerini
belirtti. Kaya, ayrıca ailelerin
de farkında olmaları için aile-
lerine verilmek üzere çocuk-
lara broşür dağıttıklarını dile
getirdi.
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ÜnlütiyatrovedizioyuncusuMeriçlilerağırlandı
İletişim Bilimleri Fakül-
tesi’nin, 25. yıl etkinlikleri
kapsamında düzenlediği
“Genç Türk Sineması ve TV
Dizileri” konulu söyleşiye
ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu
Hakan Meriçliler katıldı.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleşen
söyleşide, öğrenciler ile bir
araya gelen Meriçliler, katı-
lımcıları kendisine hayran bı-
raktı.
“Yalan Dünya” dizisindeki

“Çağatay” karakteriyle beğeni
toplayan Meriçliler, öğrenci-

lerden gelen yoğun ilgi üze-
rine LAÜ’de olmaktan büyük
bir mutluluk duyduğunu belir-
terek, “buraya gelmeden önce
bu kadar yoğun bir ilgiyle
karşılanacağımı ben de tah-
min etmiyordum” dedi.
Sinema ve dizi yapımlarıyla
ilgili öğrencilere sohbet eden
Meriçliler, eski Türk Sineması
tarihi ve seyircisi hakkında da
bilgiler verdi. Meriçliler, bir
aktörü heyecanlandıran en
önemli şeyin senaryoları
görüp, okuduktan sonra, işi

kabul etmesi olduğunu belir-
terek Türk ve dünya sinema-
sından da örnekler vererek
söyleşisini tamamladı.
Soru cevap bölümünün de
yer aldığı söyleşide; sorulan
sorulara büyük bir içtenlikle
cevap veren Meriçliler, yap-
tığı esprilerle de katılımcıları
güldürmeyi başardı.
Söyleşinin ardından İletişim
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Faruk Kalkan tara-
fından, Meriçliler’e teşekkür
belgesi takdim edildi.

Psikoterapist ve yaşamkoçuHakanMengüç
konuk edildi

Ertuğrul Apakan Kütüpha-
nesi ve Kütüphane Kulübü
tarafından, 51. “Kütüphaneler
Haftası Etkinlikleri” çerçeve-
sinde, ünlü Psikoterapist,
Yaşam Koçu Hakan Mengüç
ile söyleşi düzenlendi.

İlk bakışta düşündükleri-
nizle değil dış görünüşüzle
kabul görürsünüz
LAÜ Rauf Raif Denktaş
Eğitim Kompleksi Konferans
Salonu’nda öğrencilerle bir
araya gelen Mengüç, insanla-
rın yönlendirilmesi, beden
dili, başarı, iletişim, huzur ve
mutluluk konularına değine-
rek “Başarının yolu inanmak-
tan geçmektedir, başarmak

istediğiniz bir konuya önce-
likle inanmanız gerekir, inan-
dığınız zaman başarma
ihtimaliniz çok daha yüksek
olacaktır” şeklinde konuştu.
Mengüç, beden dili ile ilgili
hareketlerin ne anlama geldi-
ğini bilen insanların çevresine
karşı konuşmalarına, hareket-
lerine daha fazla dikkat etti-
ğini belirtti. Beden dilini
bilmeyen insanların ise, kar-
şısındaki insanlara yanlış me-
sajlar verebileceğini söyleyen
Mengüç, beden dilini iyi kul-
lanmanın önemini öğrenci-
lere örnekler vererek açıkladı.
Mengüç, “Yapacağınız iş
görüşmelerinde öncelikle dış
görünüşünüze ve beden diline

önem verin; çünkü düşündük-
lerinizle değil dış görünüşü-
nüzle kabul görürsünüz”
şeklinde sözlerine devam
ederek söyleşi sırasında katı-
lımcılarla birlikte farklı etkin-
likler yaptı. Mengüç son
olarak Terapist Mehmet

Resul Ayun ile birlikte ney
eşliğinde kısa bir terapi uygu-
layıp söyleşiyi tamamladı.
Söyleşinin sonunda katılım-
larından dolayı Hakan Men-
güç’e Öğrenci Dekanı Özgür
Yılmabaşar tarafından teşek-
kür belgesi takdim edildi.

Beden Dili Eğitmeni Murat Yılmaz seminer verdi
LAÜ TV tarafından
“Beden Dili” konulu eğitim
semineri düzenlendi. LAÜ
Sinema Salonu’nda iki otu-
rumda gerçekleştirilen semi-
nere, ünlü eğitmen Murat

Yılmaz katıldı. Yılmaz se-
minerde beden dili öğeleri;
yüz, eller, kollar ve bacak
hareketleri, göz iletişimi,
duruş biçimi, kişiler arasın-
daki mesafe konuları üze-
rinde durdu.
Seminerde, beden dilinin
çok geniş ve çok derin bir
konu olduğunu belirten Yıl-
maz görsel ve canlandırma
yoluyla konuyu öğrencilere
anlattı. insanların birbirle-
rine mesajları söz, ses ve
beden dili kanalları aracılı-
ğıyla ilettiklerini ifade eden
Yılmaz, mesajların sözle
%7, sesle %38 ve beden di-
liyle ise %55 gibi yüksek bir
oranla iletildiğini söyledi.

Beden dilinin, insa-
nın çevresine karşı olan
bakışını değiştirdiğini
dile getiren Yılmaz, kişi-
lerin hareketlerine dikkat
etmesi gerektiğinin öne-
mine vurgu yaptı. Yılmaz
ayrıca seminerde yanlış
yapılan hareketlerden ör-
nekler vererek öğrenci-
lere beden dilinin etkili
kullanılması hakkında da
uygulamalar yaptırdı.
Yılmaz son olarak, ileti-
şimde sözler kadar beden
dilinin de etkili olduğunu
ifade ederek beden dilini et-
kili kullanabilmek için aşırı
göz temasında bulunmak,
sürekli sabit durmak, duvara

veya masaya yaslanmak,
saat ya da yüzle oynamak,
konuşurken başı geriye
atmak, saçları geriye atmak
gibi davranışlardan kaçınıl-
ması gerektiğini vurguladı.

“Sinemada Ses
Tasarımı ve Ses
Estetiği”

İletişim Bilimleri Fakültesi
tarafından “Sinemada Ses Ta-
sarımı ve Ses Estetiği” konulu
konferans düzenledi. Konfe-
ransa konuşmacı olarak Yaşar
Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Film Tasarım Bö-
lümü Öğretim Görevlisi
Kerem Kaban katıldı.
“Ses her zaman bir sonraki
sahnenin habercisidir”
Sinemada hareketlerin sesi
ortaya çıkardığını, bir olayın
sessiz bir şekilde sadece hare-
ketlerle seyirciye anlatıldığını
belirten Kaban, sesin bağlı ol-
duğu kaynak hakkında bilgi
verdiğini, ritmi olduğunu söy-
ledi. Kaba “Ses her zaman bir
sonraki sahnenin habercisidir,
görüntü daha çok bilgi içerir-
ken, ses duygu içermekte,
duygu yoluyla görüntünün an-
lamını ve dramatik etkiyi güç-
lendirebilmektedir”dedi.
Kaban görüntünün iki boyutlu,
sesin ise üç boyutlu olduğunu
ve sesle insanları yönlendir-
menin çok önemli bir unsur
olduğunu dile getirdi. Yönet-
menin hangi sesi nasıl kullana-
cağını filmin senaryosunu
yazarken planladığını söyle-
yen Kaban, film çekimleri sı-
rasında ilk olarak diyalog ve
monologların çekildiğini, ar-
dından dış ve iç ortamlardaki
seslerin ayrı ayrı kaydının
alındığını ve montaj yaparken
en son müziklerin eklendiğini
açıkladı. Sesin herkes tarafın-
dan aynı algılanmadığını belir-
ten Kaban, sesin tonunun,
tınısının ve renginin farklı al-
gılandığını söylerken, sesin ki-
şiye özel olduğunu ve taklit
edilemediğini belirtti.
Son olarak, bir filmde sesle-
rin potansiyel kaynakları ço-
ğunlukla hayal
edebileceğimizden çok daha
fazla olduğuna vurgu yapan
Kaban, “ Ses zor olanı tercih
eder, yoğun ses etkisi altındaki
gücü ve gösteriyi görüntü be-
lirler, ancak görüntü alanla sı-
nırlıdır, ama ses değildir”
dedi.
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Amaç farkındalık yaratmak
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Okul Öncesi Öğret-
menliği Bölümü öğrencileri,
Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem
Sayılır tarafından yürütülen
Topluma Hizmet Uygulama-
ları Dersi kapsamında KKTC
Kanser Hastalarına Yardım
Derneği yararına kermes dü-

zenlediler.
Farkındalık yaratmak ama-
cıyla gerçekleştirilen ker-
meste öğrenciler, hazırlamış
oldukları tatlı-tuzlu yiyecek-
lerin yanı sıra, kendi kültürle-
rine ait yapmış oldukları
ürünleri de stantlarda satışa
sundular.

“Öğrencilerin duyarlı dav-
ranışı beni duygulandırdı”
KKTC Kanser Hastalarına
Yardım Derneği Başkanı Ra-
ziye Kocaismail ve dernek
yöneticilerinin de katıldığı
kermeste konuşan Kocais-
mail “Gençlerin duyarlıkla
başlatmış oldukları bu ker-

mesi görmek, gerçekten beni
duygulandırdı” dedi. Düzen-
lenen kermesin farkındalık
yaratmak açısından çok
önemli olduğunu söyleyen
Kocaismail, dünyanın büyük
sağlık sorunları arasında yer
alan kansere dikkat çekmek
ve kansersiz bir ortamın yara-
tılmasını sağlamak açısından
bu tür etkinliklerin önemine
vurgu yaptı.
Kocaismail son olarak, öğ-

rencilerin kanser hastaları ya-
rarına düzenledikleri etkinlik-
lerin kendilerini son derece
mutlu ettiğini belirterek, or-
ganizasyonda katkısı olan ve
emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinlik sonunda kermese
katkı sunan öğrencilere, Ko-
caismail tarafından onur bel-
gesi verilirken Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Oğuz Serin’e
de plaket takdim edildi.

Öğrenciler vaka canlandırmaları yaptılar
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu tarafından
“Trafikte İlk Yardım-Vaka
Canlandırmaları ve Uygula-
maları” konulu farkındalık
etkinliği gerçekleştirildi.
Öğrenciler, trafik kazala-
rında ilk yardımı içeren
temsili vaka canlandırmaları
yaparak ilk yardımın öne-
mine dikkat çektiler.

Etkinlik öncesi konuşma
yapan LAÜ Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Özhan Öztuğ, trafik kazala-
rında ilk yardımın önemine
dikkat çekmek için ilk ve
acil yardım bilgilendirme
standının kurulduğunu söy-

leyerek farkındalık yaratma-
nın ve eğitimin önemine
işaret etti.

Konuşmanın ardından İlk
veAcil Yardım Bölümü Öğ-
retim Görevlisi Hacer
Gönül Demir de 112Acil ile
ilgili yapılması gerekenler
hakkında kısa bir bilgi
verdi.

Demir: 112Acil, riskli
vakalar yaşandığı zaman
aranmalı
Toplumda ilk yardım ko-
nusunun daha iyi anlaşıl-
ması ve bu farkındalığı
yaratmak amacıyla, bu tür
görsel uygulamaları yaptık-
larını belirten Demir, 112

Acil servisinin ilk olarak
kalp krizi, şeker hastalığı
komaları, nefes darlığı, bo-
ğulmalar, zehirlenmeler, ka-
zalar, bilinç kaybı ve felç,
ani gelişen durdurulamayan
kanamalar, intihar, yüksek-
ten düşme, darp ve yaralan-
malar gibi riskli vakaların
yaşandığı zaman aranması
gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından
öğrenciler, teorik olarak
derslerde öğrenmiş olduk-
ları bilgilerin alanda uygu-
lamalı olarak nasıl
yapıldığını, yaşanan 3 farklı
vakayı canlandırmak sure-
tiyle öğrenme fırsatı buldu-
lar.

Dr. Sömek LAÜ’de yaşa�lacak

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf
öğrencisi Mesut Sudemir, gös-
termiş olduğu akademik başa-
rıdan dolayı ödüllendirildi.
LAÜ Sinema Salonu’nda ger-
çekleştirilen törende Mesut Su-
demir’e, Lefke Kadınlar
Konseyi Başkanı Emine
Sömek tarafından başarı ödülü
verildi. Ayrıca Sömek, Sude-
mir’e yazmış olduğu “Kıbrıs
Türkü’nün Milli Mücadelesi”
adlı kitabını da hediye etti.
Ödül töreninin ardından LAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk
Tabak ile Emine Sömek, LAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
Sömek’in eşi Dr. Selçuk Sö-
mek’e ait sağlık malzemeleri-
nin bağışlandığı “Hatıra
Köşesi”nin açılışını yaptılar.
Açılış konuşmasında Dr. Sel-
çuk Sömek’in milli mücadele
yıllarında göstermiş olduğu ba-
şarıları anlatan Tabak, Sömek

ailesinin Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi’nde başarılı olan öğren-
ciyi ödüllendirmesinin gurur
verici olduğunu söyledi. Tabak
ayrıca, Emine Sömek ve eşi
Dr. Selçuk Sömek’in üniversi-
teye yapmış olduğu katkılardan
dolayı teşekkür ettiğini belirtti.
Sömek: Eğitime önem veri-
yorum
Eşinin eğitime büyük önem
verdiğini belirten Sömek, ken-
disinin de eşinin izinde yürü-
düğünü ve eğitime katkı
sağlamak için çaba gösterdi-
ğini söyledi. Sömek, eşi ile il-
gili anılarından bahsederek
sıkıntılı savaş yıllarında eşinin
zor şartlarda doktorluk mesle-
ğini fedakârca sürdürdüğünü
söyledi. Eşinin hatırasını yaşa-
tacak ekipmanların LAÜ Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi’nde yer
almasını sağlayan başta Rektör
Prof. Dr. Mehmet Ali Yükse-
len’e ve LAÜ yönetimine te-
şekkürlerini sundu.
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“Bizden Çocuklara Öğrenme Köprüsü” adlı sergi açıldı
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Okul Öncesi Öğretmen-
liği Bölümü 3. sınıf öğrencileri
tarafından, “Bizden Çocuklara
Öğrenme Köprüsü” adlı mater-
yal sergisi açıldı.
Sergi hakkında bilgi veren Öğ-
retim Görevlisi Yücel Yazgın,

düzenlenen sergide öğrencile-
rin “Materyal Geliştirme” dersi
kapsamında yapmış oldukları
film şeritleri, motor gelişim,
duyu ve bilişsel gelişim önlük-
leri ve ilkokul öğrencilerinin
çizmiş olduğu resimlerden yola
çıkılarak 3 boyutlu dolgu bez

bebeklerin yer aldığı, üç farklı
grupta materyal olduğunu be-
lirtti.
Açılış konuşmasını yapan Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Oğuz Serin,
“Materyal Geliştirme” sergisi-
nin geçen yıl içerisinde de ya-
pıldığını, öğrencilerin her yıl
daha güzel ürünler ortaya çı-
kardığını belirtti. Yaparak yaşa-
yarak öğrenmenin önemini
ifade eden Serin, öğrencilerine
seslenerek, uygulamalı ders-
lerde yaptıkları işleri kendi öğ-
retmenlik yaşamlarında da
uygularlarsa, bu uygulamalar
ile LAÜ’de almış oldukları
eğitimin farkını ortaya koya-
caklarını dile getirdi.

Okul öncesi öğretmenliğinin
eğitim kademesi olarak en
temel kademede ve en önemli
yerde olduğunu belirten Okul
Öncesi Öğretmenliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Tanju Gür-
kan ise, okul öncesi öğretmen-

lerinin, çocukların eğitim te-
mellerini attığını ve geleceği
şekillendirdiğini dile getirdi.
Gürkan, öğrencilerine “Sizi
gözleri ile süzecek öğrencileri-
niz olacak, siz bilinçli olun ve
onları bilinçli yetiştirin” dedi.

Barış temalı “Sınır” adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Öğrenci Dekanlığı ve
Özel Eğitim Kulübü tara-
fından organize edilen
“Sınır” adlı tiyatro oyunu
LAÜ Sinema Salonu’nda
sahnelendi. LAÜ’nün da-
vetlisi olarak üniversiteye
gelen Ankara Yön Sanat
Atölyesi ekibinin hazırla-
dığı barış temalı “Sınır”
adlı tiyatro oyunu seyirci-
lere duygu dolu anlar ya-
şattı.

Etkinlik öncesi kısa bir
konuşmaya yapan yönet-
men Erdem Öksüz, ekibin
beş yıldır tiyatro gösterimi
yaptığını ve oyuncuların
yaklaşık olarak elli sayfalık
bir metin ezberlediklerini
belirterek, tiyatro oyununu
oynayan oyuncuların en-
gelli oyuncular olduğunu ve
diğer insanlar gibi sanat ya-
pabildiklerini herkese gös-
terdiklerini söyledi

Muzaffer İzgün’ün yaz-
dığı ve Erdem Öksüz’ün
yönettiği, üç zihinsel en-
gelli bireyin oynadığı barış
temalı Sınır tiyatro oyunu-
nunda, devlet politikası ge-
reği birbirine düşman
olması gereken iki askerin,
Mati ile Yuan’ın, kendile-
rinden başka kimsenin bu-
lunmadığı bir sınır
boyundaki ilginç ilişkileri,
kavgaları, dünya görüşleri,
olası bir savaşla ilgili kay-
gıları, eve dönüş özlemleri,

duygu ve mizah yüklü bir
dille ele alınıyor.

Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Oğuz Serin, Özel Eğitim
Öğretmenliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Ayşegül Ata-
man ile çok sayıda
öğrencinin izlediği oyun
sonrasında kısa bir ko-
nuşma yapan Ataman, özel
eğitim gereksinimli çocuk-
ların hiçbir şey yapamazlar
izlemini ortadan kaldırmak
istediklerini söyleyerek,
eğer öğretilirse her şeyi ya-
pabileceklerini sergilemiş
oldukları muhteşem perfor-
mansları ile kanıtlamış ol-
duklarını belirtti.

Tiyatro oyununun so-
nunda katılımcılardan
büyük ilgi gören tiyatro
ekibi LAÜ’de ağırlanmak-
tan ve gösterilen ilgiden do-
layı çok mutlu olduklarını
dile getirdiler.

Atakay’a Eurhodip’den madalya
Turizm İşletmeci-
liği Bölümü üçüncü
sınıf öğrencisi
Orhan Atakay Eur-
hodip Marianne
Müller Award Kon-
ferans ve Yarış-
ması’nda ikincilik
madalyası kazandı.

Yarışma hakkında
bilgi veren Turizm
ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Öğre-
tim Görevlisi Nafiya
Güden, İsrail’in Tel
Aviv şehrinde
22’cisi düzenlenen Eurhodip
Marianne Müller Award
Konferans ve Yarışması’na
Galler, Litvanya, Kazakistan,
Rusya, Ermenistan, Slo-
vakya, Slovenya, Portekiz ve
KKTC olmak üzere dokuz
farklı ülkeden öğrencilerin
katıldığını belirtti.

Atakay’a “Otel Tanıtı-
mında Yeni Trendler” baş-
lıklı sunumu ikincilik
madalyası kazandırdı
Güden, yarışmada öğrenci-
lerin ‘Satış ve Pazarlama Bö-
lümü’ne istinaden konu
olarak bir otelin tanıtımında
neler yapılabileceğine ilişkin
fikirler üretilmesi ve bu ko-
nunun bir gün içinde tamam-
layıp komiteye teslim
edilmesi istendiğini belirtti.
Bir gün içerisinde yazılı ve

sözlü olarak hazırlanan su-
numların jüri ve izleyicilere
sunulduğunu söyleyen
Güden, jüri ve izleyiciler ta-
rafından oylanan sunumların
sonucunda KKTC ve
LAÜ’yü temsil eden Orhan
Atakay’ın “Otel Tanıtımında
Yeni Trendler” başlıklı su-
numu ile ikincilik madalya-
sını kazandığını dile getirdi.

LAÜ öğrencisi Fransa’da
staj imkânı yakaladı
Organizasyonda birçok iş
adamıyla görüşme fırsatı ya-
kaladığını belirten Atakay,
başarılarından dolayı yaz dö-
nemi zorunlu stajını yapmak
üzere Vatel okulları tarafın-
dan Fransa’nın Nimes şeh-
rine davet edildiğini ve
Fransa’da staj yapmaktan do-
layı mutlu olduğunu söyledi.
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“Futbol Turnuvası”
düzenlendi

Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi tarafından düzen-
lenen, Öğrenci Dekanlığı ve
LAÜ Spor Müdürlüğü’nün
de katkı koyduğu “Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Fakültesi
Futbol Turnuvası” yoğun
bir katılımla gerçekleşti-
rildi.

LAÜ Halı Saha Tesis-
leri’nde gerçekleştirilen ve
toplam 20 takımın katılım
göstermiş olduğu turnu-
vada, eleme usulüyle oyna-
nan karşılaşmalarda
takımlar bir üst tura çıkabil-
mek için büyük mücadele
verdiler.

Fakülte bünyesinde bu yıl
ilki gerçekleştirilen turnuva,
sosyal aktivitelerle sportif
becerilerini artırmanın yanı

sıra, öğrencilerin birlikteli-
ğini ve kaynaşmasını sağ-
lamak amacıyla düzenlendi.

20 takımın katıldığı ve üç
aşamada oynanan karşılaş-
malarda 10 takım çeyrek fi-
nale çıktı. İkinci turda
çeyrek ve yarı final maçla-
rıyla devam eden karşılaş-
maların finalinde Özel
Eğitim Öğretmenliği ikinci
sınıf 2. grup birinci olur-
ken, Özel Eğitim Öğret-
menliği ikinci sınıf 1. grup
ikinci, Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık ikinci
sınıf 4. grup üçüncü oldu.

Öğrenciler turnuvanın dü-
zenlemesinden dolayı mutlu
olduklarını ve turnuvada
eğlenceli saatlerin yaşandı-
ğını dile getirdiler.

Voleybol sporunda iddialı
LAÜ bayan voleybolun-
dan sonra erkek voleybo-
lunda da başarılara imza
atıyor.
2015 KKTC Bayan Voley-
bol Üniversiteler Karma an-
trenörü Ruhsar Bener, geçen
akademik yılda yeni bir olu-
şum ile kurulan LAÜ Voley-
bol Takımı’nın üniversitede
eğitim gören öğrencilerden
oluştuğunu ve takım sporcu-
larının haftanın 4 gecesi LAÜ
Dr. Fazıl Küçük Spor Sa-
lonu’nda çalışmalarını sürdü-
rerek, birçok başarı elde
ettiklerini belirtti. Bener,
KKTC Üniversiteler Voley-
bol müsabakalarına hazırla-
nan sporcuların
üniversitelerini en iyi şekilde
temsil etmenin gururunu ya-
şadığını ifade ederek, “Yapı-
lacak takviyeler ve destekle
takım motivasyonunun arta-
cağına, başarılarının da arta-
rak devamının geleceğine
inanmaktayım” dedi.

Lig usulü yapılan müsaba-
kalarda LAÜ Erkek Voleybol
Takımı’nın 2. gelerek, büyük
bir heyecen ve inançla müsa-
bakalarda boy gösterdiğini
söyleyen Bener, bayan ve
erkek voleybolunda yeni dö-
nemde üniversiteye gelen
sporcular ve verilecek des-
tekle daha da başarılı oluna-
cağına inandığını belirtti.
Antrenör Ruhsar Bener,
LAÜ’den 3 sporcunun da
KKTC Bayan Voleybol Üni-

versiteler Karma Takımı’na
seçildiğini vurgularken, alt-
yapı olarak da LAÜ Voleybol
Okulu’nun bölgenin en
büyük voleybol altyapısını
hazırladığını vurguladı.
Bener, “LAÜ Voleybol Okulu
ilkokul, ortaokul ve liselere
yönelik çalışmalarını yakla-
şık 3 yıldır sürdürmektedir,
Rektörümüzün spora verdiği
önem bize en önemli destek
unsurlarından biri olmuştur”
dedi.

LefkeAvrupa Üniversi-
tesi sporcuları, KKTC
Halter ve Vücut Geliş-
tirme Federasyonu tarafın-
dan düzenlenen “Vücut
Geliştirme ve Fitness
Şampiyonası Milli Takım
Seçmeleri”nde çeşitli dal-
larda dereceler elde ettiler.
Güzelyurt Kapalı Spor
Salonu’nda gerçekleştiri-
len organizasyon Hüseyin
Luricinalı anısına düzen-
lendi. Çok sayıda sporcu
ve izleyicinin katıldığı or-
ganizasyonda fitness akti-
viteleri de yapıldı.
Seçmelere katılan LAÜ
sporcularındanArif Çelik
“Atletik Fizik Gençler
(+ 1.78)” dalında birinci
olurken, aynı dalda yarı-
şan Ümit Becel beşinci
oldu.Ayrıca “Fitness
Büyük Erkekler” dalında
Mehmet Kan birinci, “Fit-
ness Genç Erkekler”de ya-
rışan Burak Sağlam
birinci, EmreArtuğ Çiftçi-
oğlu ise ikinci oldu.

LAÜ sporcuları “Vücut
Geliştirme ve Fitness
Şampiyonası Milli

Takım Seçmeleri”nde üç
birincilik elde ettiler


