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Sayfa 3

“Dünya Kaliteye Bağlılık Ödülü”nü aldık

Sayfa 2

“Dünden Bugüne KKTC’de
Öğretmen Olmak”

konulu panel düzenlendi

Öğretmenlik kavramının önemini vurgulamak için
bu panelin düzenlendiğini söyleyen Milli Eğitim Ba-
kanı Kemal Dürüst, dünyada öğretmenlik mesleği
her ne kadar klasik bir meslekmiş gibi algılansa da,
aslında çok kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.
Dürüst, KKTC’de 82 bin öğrencinin bulunduğunu
belirterek, KKTC’nin bir eğitim adası olma yolunda
ilerlediğine dikkat çekti. Sayfa 5

Yeni Akademik Yıl 28 Yeni
Programla Başladı

2015 – 2016 Eğitim ve ÖğretimYılı “Akademik Genel Kurul Toplantısı” LAÜ Rauf
Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’un
açılış konuşmasını LefkeAvrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MehmetAli Yükselen
yaptı.
Yükselen, KKTC’de bir ilki gerçekleştirerek bir akademik yıldaYÖK’ten onaylı 28
yeni bölüm açıldığını, bu bölümlerin 11 önlisans, 6 lisans, 6 yüksek lisans ve 5 doktora
programı olduğunu söyledi.
Yükselen, LYS’den LAÜ’yü tercih eden öğrenci sayısı 2013 yılında 870 iken, bu yıl
1739’a çıkarak %99.9’luk bir artışın gerçekleştiğini belirtti. Sayfa 2

Yükselen,
LAÜ’de yaşanan
“Gelişim

Sürecini” Lefke
ve yöre halkına

aktardı
Sayfa 4

“I. Uluslararası
Ressamlar
Buluşması”

düzenlenerek, Kıbrıs
temalı eserler

sergilendi Sayfa 6

LAÜ, 2015 Uluslar-
arası Kalite Ödülleri
Altın Kategorisi’nde
“Dünya Kaliteye Bağlı-
lık Ödülü”ne (World
Quality Commitment)
layık görüldü.

Kalite, liderlik, teknoloji
ve yenilik bağlılığı özellik-
leriyle tanınan, Dünya Ka-
liteye Bağlılık Ödülü,
kalite ve mükemmelliyette
gücünü ve bağlılığını gös-
teren Lefke Avrupa Üniver-
sitesi’ne verildi. Ödül
törenine LAÜ adına Müte-
velli Heyeti Başkanı
Özgün Faruk, Mütevelli
Heyeti Üyesi Vehit Nekipzade ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Carolina Smochina katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Özgün Faruk, Dünya’nın kalite konusunda en
önemli referans kuruluşları arasında yer alan “Business Initiative Directions (BID)” tarafından Dünya Kaliteye
Bağlılık Ödülü’ne layık görülen üniversitenin 25’inci yılında bu ödülü almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
Faruk, üniversitenin son yıllarda kalitesini, teknolojik ve akademik altyapısını geliştirerek elde ettiği başarısını
bu ödül ile taçlandırdığını vurgulayarak, BID tarafından LAÜ’ye layık görülen bu ödülün son derece gurur verici
olduğunu dile getirdi.

Üniversite rektörleri LAÜ’de buluştu
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Üniversite rektörleri LAÜ’de buluştu
Uluslararası Üniver-
siteler Konseyi
(IUC)’nin Lefke Av-
rupa Üniversitesi ev
sahipliği ve işbirliği ile
gerçekleştirdiği çalış-
tay, 15 farklı ülkeden
üniversite rektörleri
çoğunlukta olmak
üzere 40 katılımcı ile
“Demokrasi ve Terö-
rizm” başlığı altında
düzenlendi.

‘KKTC üniversite
adası olma yolunda en
özel konuma sahip’
Demokrasi ve Terörizm
konferansına katılan IUC
Başkanına, YÖDAK Baş-
kanına, yurt dışından katı-
lan rektör ve misafirlere
teşekkür ederek konuşma-
sına başlayan LAÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Ali Yük-
selen, KKTC’nin birçok
alanda olduğu gibi üniver-
site adası olma yolunda
dünyadaki en özel lokas-
yona sahip olduğunu dile
getirdi. KKTC’de 75.000’in
üzerinde üniversite öğren-
cisi bulunduğuna dikkat
çeken Yükselen, LAÜ’nün
ise bu yıl eğitime 7.000’in
üzerinde öğrenci ile başladı-
ğını belirtti.

Konuklara LAÜ hakkında
bilgi veren Yükselen,
LAÜ’nün son iki yılda
KKTC yükseköğreniminde
en hızlı büyüyen üniversite
olduğunu, öğrenci sayısının
%80’in üzerinde arttığını,
öğretim üyesi sayısının da
arttırılarak eğitim kalitesin-
den ödün verilmediğine dik-
kat çekti. Yükselen,

LAÜ’de geçen akademik
yılda YÖK’ten onaylı 28
yeni program açılarak üni-
versite bünyesinde bulu-
nan program sayısının
91’e ulaştığını ve bu bö-
lümlerde kayıtlı 49 farklı
ülkeden öğrencinin oldu-
ğunu dile getirdi. Yükse-
len ayrıca, altyapı
çalışmaları ve akreditas-
yonlar hakkında da bilgi-
ler verdi.

Yükseköğretim
KKTC’nin dünyaya tanı-
tılmasını sağlıyor
YÖDAK Başkanı Prof.
Dr. Hüseyin Gökçekuş,
KKTC’nin uluslararası
alanda tanınmadığını; fakat
127 ülkeden gelen öğrenci-
ler ile yükseköğretim ala-

nında dünya tarafından ta-
nındığına dikkat çekti.
KKTC’de 80.000 öğrenci
olduğunu, bu öğrencilerin
%55’inin Türkiye’den,
%28’inin yabancı ülkeler-
den, %17’sinin KKTC uy-
ruklu olduğunu belirten
Gökçekuş, yükseköğretimin
eğitim, öğretim, araştırma,
geliştirme ve topluma hiz-

metin yanı sıra KKTC’nin
dünyada tanınmasına ve
ekonomisine katkı sağla-
dığını ifade etti.

Terörizm demokrasiyi
yok ediyor
Uluslararası Üniversite-
ler Konseyi Başkanı
Orhan Hikmet Azizoğlu
ise konuşmasında demok-
rasi ve terörizmin asla yan
yana gelmemesi gereken
iki olgu olduğunu, teröriz-
min demokrasiyi yok edici
unsur olarak kullanıldığı
bu çağda, LAÜ’nün ev sa-
hipliğinde “Demokrasi ve
Terörizm” konusunun ele
alındığını belirtti.

Azizoğlu, ‘Demokrasi
ve Terörizm’ konusundaki
sunumunda temsili de-
mokrasi, çoğulcu demok-
rasi, katılımcı demokrasi
ve sivil toplum kuruluş-
ları, yerel demokrasi ko-
nularını ele aldı. Azizoğlu,
demokrasi ve terörizm ko-
nusunda kapsamlı bir konfe-
ransa ev sahipliği yaptığı
için LAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen’e,
LAÜ Mütevelli Heyeti Baş-
kanı ile Üyelerine ve konfe-
ransta emeği geçen herkese
teşekkür etti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen

IUC Başkanı Orhan Hikmet
Azizoğlu

Yeni Akademik Yıl’da 28 Yeni Program
2015 – 2016 Eğitim ve Öğ-
retim Yılı “Akademik Genel
Kurul Toplantısı”, Rauf Raif
Denktaş Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Genel Kurul’un
açılış konuşmasını Lefke Av-
rupa Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Ali Yükse-
len yaptı.

YÖK onaylı 28 yeni bölüm
açıldı
Yükselen, Kurul Toplan-
tısı’ndaki konuşmasında,
2014-2015 Akademik Yı-
lı’nın genel değerlendirilme-
sini yaptı ve yeni akademik
yıldan beklentilerini dile ge-
tirdi. Yükselen, geçen akade-
mik yılın başarılı ve tatmin
edici bir yıl olduğunu ve ger-

çek anlamda bir Vakıf üni-
versitesi olan LAÜ’nün, eği-
timde 25. Yılını başarı ile
tamamladığını vurguladı.
Yükselen, KKTC’de bir ilki
gerçekleştirerek bir akademik
yılda, YÖK’ten onaylı 28
yeni bölüm açıldığını, bu bö-
lümlerin 11 önlisans, 6 li-
sans, 6 yüksek lisans ve 5
doktora programı olduğunu
söyledi. Yükselen, 2013 yı-
lında 135 olan akademik per-
sonel sayısının 2015-2016
eğitim yılı itibarı ile 243 sa-
yısına çıkarıldığını açıkladı.

Son iki yılda öğrenci sayı-
sında % 99.9 artış
Yükselen, son iki yıldaki
öğrenci sayısındaki artışın
KKTC’deki üniversitelerin

önünde olduğunu belirterek,
2013 yılında 3854 öğrenci ile
akademik yıla başlarken,
bugün 7051 öğrenci ile top-
lamda ilk yıl %40, ikinci yıl
%31 artış ile büyük bir başa-
rıya imza atıldığını belirtti.
Yükselen, LYS’den LAÜ’yü
tercih eden öğrenci sayısı

2013 yılında 870 iken, bu yıl
1739’a çıkarak %99.9’luk bir
artışın gerçekleştiğini belirtti.

LAÜ’de tamamlanan fi-
ziki altyapı çalışmaları ve
akreditasyon
Kampüs içerisinde yer alan
ve tamamlanan Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Binası, sağlık
bilimlerine bağlı 9 laboratu-
var, İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü Tahribatsız Test
Sistemleri Laboratuvarı,
Kampüs Yurtları, ÖÇEM
(Özel Gereksinimi olan Ço-
çukların UygulamaAraş-
tırma ve Eğitim Merkezi)
hakkında bilgi veren Yükse-
len, ayrıca LAÜ İngilizce
Hazırlık Okulu’nun “Pearson
Assured (Edexcel)” tarafın-

dan akredite edildiği söyledi.

“Öğrenci başarıları bizi
gururlandırdı”
Yükselen, “Gerek Turizm
ve Otel İşletmeciliği Yüksek
Okulu öğrencilerimizin farklı
alanlardaki başarıları, ge-
rekse bazı spor dallarında öğ-
rencilerimizin dünya çapında
LAÜ’yü ve KKTC’yi temsil
edecek olması bizleri guru-
landırmıştır” dedi.

Son olarak yeni projelerden
de bahseden Yükselen, geç-
miş akademik yılda göster-
miş oldukları özverili
çalışmalardan dolayı akade-
misyenlere teşekkür ederek,
yeni akademik yılda başarılar
diledi.
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“Dünya Kaliteye Bağlılık Ödülü”
2015 Uluslararası Kalite
Ödülleri Altın Kategori-
si’nde LAÜ, “Dünya Kali-
teye Bağlılık Ödülü”ne
(World Quality Commit-
ment) layık görüldü.
Dünyanın dört bir yanın-
daki 49 ülkeden kuruluşlara,
kalite ve mükemmellikteki
başarı ödül takdimleri, Busi-
ness Initiative Directions
(BID) Grup Başkanı ve
CEO’su Jose E. Prieto ve iş
dünyasından önemli kişiler
ile diplomat heyeti tarafından
yapıldı. Avrupa, Amerika,
Afrika, Asya ve Ortado-
ğu’dan bazı kuruluşlar, başa-
rıları ve kaliteye olan
bağlılıklarının tanınması ba-
kımından Dünya Kalite Bağ-
lılık Ödülü’ne layık görüldü.

Kalite, liderlik, teknoloji ve
yenilik bağlılığı ile tanınan,
Dünya Kaliteye Bağlılık
Ödülü, kalite ve mükemmel-
liyetteki gücünü ve bağlılı-
ğını gösteren LefkeAvrupa
Üniversitesi’ne 25 Ekim
2015 tarihinde verildi. Ödül
törenine, LAÜ adına Müte-
velli Heyeti Başkanı Özgün
Faruk, Mütevelli Heyeti
Üyesi Vehit Nekipzade ve
Rektör Yardımcısı Doç. Dr.
Carolina Smochina katıldı.
Paris Espace Etoile Palais de
Congres Convention Hall’da
düzenlenen ödül töreninde,
BID Grup Başkanı Jose E.
Prieto tarafından LAÜ heye-
tine “Dünya Kaliteye Bağlı-
lık Ödülü” takdim edildi.
Törende kısa bir konuşma

yapan Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Özgün Faruk, Dün-
ya’nın kalite konusunda en
önemli referans kuruluşları
arasında yer alan Business
Initiative Directions (BID)
tarafından Dünya Kaliteye
Bağlılık Ödülü’ne layık gö-

rülen üniversitenin 25’inci
yılında bu ödülü almaktan
mutlu olduklarını dile getirdi.
Faruk, üniversitenin son yıl-
larda kalitesini, teknolojik
altyapısını ve prestijini kanıt-
layarak, eğitim sektöründeki
başarısını bu ödül ile taçlan-

dırdığını vurgulayarak, BID
tarafından LAÜ’ye layık gö-
rülen bu ödülün son derece
gurur verici olduğunu dile
getirdi.
Başkan ve CEO Jose E.
Prieto, “Ödüle layık görü-
lenler liderlik, teknoloji ve
yeniliğe olan bağlılık sim-
gesi olarak kendi sektörle-
rindeki diğer kuruluşlara
örnek teşkil etmektedirler”
dedi. LAÜ heyeti, Lefke Av-
rupa Üniversitesi’nin kendi
sektöründe en yüksek kali-
teyi hedefleyerek ve sürekli
iyileştirme sağlayarak, bu
ödüle layık görüldüğünü ve
önümüzdeki yıllarda
LAÜ’nün yükselişinin arta-
rak devam edeceğini vurgu-
ladı.

“Yargıtay Uygulamalarında Türk Ceza Kanunu”
Hukuk Fakültesi ve
Hukuk Kulübü tarafından
“Yargıtay Uygulamala-
rında Türk Ceza Ka-
nunu” konulu konferans
düzenlendi. LAÜ Dr. Fazıl
Küçük Eğitim Kompleksi
Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen konfe-
ransa, Yargıtay 8. Ceza
Dairesi Başkanı Sedat Ba-
kıcı konuşmacı olarak ka-
tıldı.
Konferanstaki sunumuna
hayatından örnekler vererek

başlayan Bakırcı, bugüne
kadar 70’in üzerinde mes-
leki araştırma ve inceleme
yazısının bulunduğunu ay-
rıca, ulusal ve uluslararası
birçok seminer, konferans,
sempozyum ve panelde de
bildiri sunduğunu belirtti.
Hâkimlik ve savcılık

meslekleri üzerinde duran
Bakırcı, her iki mesleği ya-
panların da aynı şartlar ve
statülere sahip olduğunu be-
lirterek, hukuk alanında ça-
lışan kişilerin, işinin

bilincinde olması ve bunu
severek yapması gerektiğini
vurguladı. Bakırcı, ‘Eğer
işinizi severek yapar ve in-
sanları eşit görüp severse-
niz, o zaman gerçek bir
hukukçu gibi davranmış
olursunuz’ dedi.
Öğrencilere önerilerde bu-
lunarak, ‘Amacınız ceza
vermek ya da suçlu göster-
mek değil, empati kurarak
araştırma yapmaktır’ diyen
Bakırcı, suçun neden işlen-
diğinin iyi araştırılarak or-

taya çıkarılması gerekti-
ğini belirtti. Herhangi bir
durumda ceza uygulanır-
ken, yapılan cezanın dere-
cesinin hesaplanarak, ona
uygun bir cezanın veril-
mesi gerektiğini vurgula-
yan Bakırcı, eğer bütün
cezalara aynı cezai işlem
uygulanırsa o zaman ada-
letin ortadan kalkacağını
ifade etti.
Son olarak bilişim suçla-
rına da değinen Bakırcı,
teknolojinin gelişmesiyle
birlikte bu suçların son yıl-
larda sık sık yaşandığını,
bununla ilgili caydırıcı
herhangi bir ceza olmama-
sından dolayı bu suçların

giderek arttığına işaret etti.
Öğrencilere aldıkları eği-
tim ile ilgili birçok nasihatta
bulunan Bakırcı, özellikle
üniversitelerde alınan eğiti-
min, çok önemli olduğunu
belirterek, ‘Hukuk mesle-
ğini seçmekle iyi bir tercih
yapmışsınız. Buradaki eğiti-
min kıymetini iyi bilin,
çünkü böylesi güzel bir üni-
versitede okumanın farkına
varmalısınız’ dedi.
Konferans soru cevap bö-
lümünün ardından son bu-
lurken, Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Tayfun Akgüner tarafından,
Sedat Bakırcı’ya teşekkür
belgesi takdim edildi.
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Yükselen, LAÜ’de yaşanan “Gelişim Sürecini”
Le�e ve yöre halkına aktardı

2014-2015 eğitim ve öğ-
retim yılını kapsayan
“Akademik Yılı Değerlen-
dirme Toplantısı”, LAÜ
Rauf Raif Denktaş Eğitim
Kompleksi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya bölge milletve-
killeri, LAÜ Mütevelli He-
yeti Başkan ve üyeleri,
Lefke Belediye Başkanı,
çok sayıda iş insanı, bir-
çok sivil toplum kuruluşu
ve bölge liseleri yönetici-
leri olmak üzere büyük
bir katılım oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Ali Yükselen, 2014-2015
Akademik Yılı Değerlen-
dirme Toplantısı’ndaki ko-
nuşmasını, “Tamamlanan
Yılın Değerlendirilmesi,
2015-2016 Akademik Yılı
Gelişme Planı ve Önlemler”
olmak üzere üç ana başlıkta
sundu.

Yükselen, 2014-2015
Akademik Yılı’nı Değer-
lendirdi
Yükselen, ‘Üniversitemi-
zin bölge için sosyo-ekono-

mik önemini düşündüğü-
müzde konuşmama öğrenci
sayısı ile başlanması gerek-
tiğini düşünmekteyim’ diye-
rek, 2015 yılı kayıtları
dikkate alındığında yeni
akademik yıla, 2526 yeni
öğrenci olmak üzere toplam
7051 öğrenci ile başlandı-
ğını belirtti. Yükselen, 2013
yılında yapmış olduğu ilk
değerlendirme toplantısında
öğrenci sayısındaki sayısal
verilere bakıldığında 1355
öğrencinin LAÜ’yü tercih
ettiğini, 2015 yılında ise, bu
rakamın iki katına çıkarak
2526’ya yükseldiğini vurgu-

ladı.

2013 yılında ÖSYM-LYS
yerleştirme sonuçları doğ-
rultusunda 870 öğrencinin
LAÜ’yü tercih ettiğini,
2015 yılında ise bu rakamın
1739’a yükseldiğini ve son
iki yılda % 99.9’luk öğrenci
artışı ile KKTC Üniversite-
leri içinde LAÜ’nün en
yüksek artışı gerçekleştirdi-
ğini belirtti.

KKTC’de bir ilk gerçek-
leşti
2013 yılında tam zamanlı
öğretim elemanı sayısı 112

iken, 2015 yılı itibarı ile
bunun 243 rakamına ulaştı-
ğını açıklayan Yükselen,
KKTC’de bir ilki gerçekleş-
tirerek bir akademik yılda
YÖK’ten onaylı 28 yeni
program açıldığına dikkat
çekti. Yükselen, bu prog-
ramları sırasıyla; Aşçılık,
Ameliyathane Hizmetleri,
Anestezi, Çocuk Gelişimi,
Diyaliz, Engelli Bakımı ve
Rehabilitasyon, Evde Hasta
Bakımı, Optisyenlik, Rad-
yoterapi, Tıbbi Görüntü-
leme Teknikleri ve Yaşlı
Bakımı olmak üzere 11 ön-
lisans programı, Zihin En-
gelliler Öğretmenliği,
Mimarlık, İç Mimarlık
(Türkçe), Bilgisayar Mü-
hendisliği (Türkçe), Elek-
trik-Elektronik
Mühendisliği (Türkçe), İn-
şaat Mühendisliği (Türkçe)
6 lisans programı, Bes-
lenme ve Diyetetik, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon,
Sosyal Hizmet, Özel Eği-
tim, Hemşirelik ve Sağlık
Yönetimi olmak üzere 6
yüksek lisans, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği,

Bahçe Bitkileri Üretimi ve
Pazarlaması, Kamu Yöne-
timi, Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık olmak
üzere 5 doktora programı
şeklinde sıraladı.

Yükselen, altyapı çalışma-
ları, genişletilen ulaşım fi-
losu, arttırılan laboratuvar
olanakları hakkında da bil-
giler vererek, geçen yıl ya-
pılan değerlendirme
toplantısını dikkate alan ya-
tırımcıların, Lefke ve civa-
rında yaptıkları yurtlar
sayesinde öğrencilerin ko-
naklama problemi yaşama-
malarının sevindirici
olduğunu söyleyerek, yatı-
rımcılara teşekkür etti.

Yükselen, 2015-2016
Akademik Yılı Gelişme
Planı kapsamında devam
eden ve önümüzdeki akade-
mik yılda sürdürülecek olan
projeler, yeni açılacak bö-
lümler ve fakülteler hak-
kında da detaylı bilgiler
verdi.

Yükselen, “Öğrenci
Dostu” bölge kavramına
dikkat çekti
Yükselen, artan öğrenci

sayısına paralel olarak alın-
ması gereken önlemler ko-
nusunda Lefke ve
bölgesinde sosyal, kültürel
gelişimi arttıracak yatırım-
ların desteklenmesi ve teş-
vik edilmesi, “Öğrenci
Dostu” bölge kavramının
yaygınlaşması konusunda
katılımcılardan katkı bekle-
diğini vurguladı.

Yoğun katılımın olduğu
2014-2015 Akademik Yılı
Değerlendirme Toplantısı
soru cevap bölümü ile son-
lanırken, katılımcılar Rek-
tör Yükselen’e LAÜ’nün
son iki yılda geçirmiş ol-
duğu gelişim süreci ve ver-
miş olduğu detaylı
bilgilerden dolayı teşekkür
ettiler.
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“Dünden Bugüne KKTC’de Öğretmen Olmak”
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi tarafından 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü kutla-
mak amacı ile “Dünden Bu-
güne KKTC’de Öğretmen
Olmak” konulu panel dü-
zenlendi. Panel LAÜRauf
Raif Denktaş Eğitim Kom-
pleksi Konferans Salonu’nda
yapıldı.

Panel, LAÜDr. Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Oğuz Serin ve Milli Eğitim
Bakanı Kemal Dürüst’ün açılış
konuşmalarının ardından baş-
ladı. Panel başkanlığını Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ayşe-
gülAtaman’ın yaptığı panele
milletvekili ve akademisyen
Prof. Dr. Mehmet Çağlar,Ata-
türk ÖğretmenAkademisi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Osman
Cankoy, Emekli Öğretmen
Şakir Öksüz veYeşilyurt İlk-
okulu Öğretmeni Cemre Zai-
foğlu konuşmacı olarak
katıldılar.

Serin: Öğretmenler hayatı-
mızın can damarları ve gele-
ceğin mimarlarıdır
Panelin açılış konuşmasını
yapan Serin, ‘LAÜ’de öğret-
men adayı olan öğrencilerimizi
geleceğe yön verecek nesille-
rin yetiştirilmesinde önemli
roller üstlenecek, eğitim-öğre-
tim hayatımızın can damarları
ve geleceğimizin toplummi-
marları olacak şekilde çağın
gerektirdiği donanıma sahip
bireyler olarak yetiştiriyoruz’
dedi. Serin, panele katılımla-
rından dolayı, Milli Eğitim Ba-
kanı Kemal Dürüst’e ve
panelistlere teşekkür etti.

Dürüst ‘Öğretmenlik kut-
sal bir meslektir’
Öğretmenlik kavramının
önemini vurgulamak için bu
panelin düzenlendiğini söyle-
yen Dürüst, dünyada öğret-
menlik mesleği her ne kadar
klasik bir meslekmiş gibi algı-
lansa da, aslında çok kutsal bir
meslek olduğunu vurguladı.
‘Esasında öğrencilerinizle kar-
şılaştığınızda bu mesleğin kut-

sallığını hissedeceksiniz’
diyen Dürüst, öğretmenliğin
gerçek anlamda diğer mes-
leklere oranla daha farklı bir
meslek olduğuna işaret ede-
rek, her şeyden önce öğret-
menin esasında varlığıyla,
duruşuyla, özüyle, sözüyle,
kıyafetiyle, kişiliğiyle ve dav-
ranışlarıyla öğrencilerine
örnek olması gerektiğini be-
lirtti.
Son olarak Dürüst, öğrenci-
lere, kendilerini bilgi ve kül-
tür ile donatmalarının yanında,
kendilerini geliştirmeye ve
alanları ile ilgili yayınları oku-
maya devam etmelerini söy-
ledi. Dürüst, ‘KKTC’nin 32.
kuruluş yılını kutladığımız bu
günlerde, eğitim adası olma
yolunda üniversitelerimiz iler-
lemeye devam etmekte ve 82
bin öğrenci KKTC’de eğitim
görmektedir’ diyerek bu duru-
mun ne kadar sevindirici oldu-
ğuna vurgu yaptı.
Çağlar: Dıştan bakıldı-

ğında öğretmenlik kolaymış
gibi algılanıyor
Dıştan bakıldığında öğret-
menlik mesleğinin kolaymış
gibi algılandığını belirten Çağ-
lar, aslında öğretmenlik mesle-
ğinin hiçde kolay olmadığını;
aksine ağır sorumlulukları olan
bir meslek olduğuna dikkat
çekti. Son yıllarda toplumda
insanların çocuklarına yönelik
‘hiçbir şey olamıyorsa bari öğ-
retmen olsun’denildiğini belir-
ten Çağlar, sanki öğretmenlik

mesleğinin değerini yitirdi-
ğini ve herkes öğretmenlik
yapabilirmiş gibi görülmeye
başlandığına değindi.
Kıbrıs’ta, 1937 yılında Gü-
zelyurt’a ilk öğretmen okulu
olarak Öğretmen Koleji’nin
açıldığını ve bu kurumda usta
çırak ilişkisi içinde öğretmen-
lerin yetiştirildiğini söyleyen
Çağlar, günümüzde öğret-
menlik mesleğini seçecek ki-
şilerin, öğrencilerinin
yeteneklerini tanıyıp, onları
toplumun ihtiyacı olan kişisel
gelişimi yüksek, araştırmacı
bireyler olarak yetiştirmesi ge-
rektiğine vurgu yaptı.

Cankoy: Öğretmenler
problem çözme odaklı olmalı
‘İnsanların eğitilmesine, yaşa-
dığımız dünyanın yaşam kali-
tesini arttırmak için ihtiyaç
duyuyoruz’diyen Cankoy, öğ-
retmenlerin problem çözme
odaklı olmaları gerektiğini be-
lirtti. Öğretmenlere verilen

müfredat doğrultusunda, her
öğrenciye uygun öğretim me-
todunu öğretmenin bulması
gerektiğini söyleyen Cankoy,
bir öğretmenin karşısındaki
öğrencisini, kabiliyetine göre
yönlendirmesi gerektiğini dile
getirdi. Öğretmenliğin ana çer-
çevesinin problem çözmek ol-
duğuna dikkat çeken Cankoy,
öğretmen adaylarına hayatın
bir proje olduğunu, bu anlayışı
kaybetmeden nasıl problem
çözmeleri gerektiğinin öğretil-
mesi gerektiğini belirtti.

Öksüz: Saygınlık çok çalı-
şarak ve emek vererek kaza-
nılır
‘Saygınlık çok çalışarak ve
emek vererek kazanılır’ diye-
rek sözlerine başlayan Öksüz,
genç öğretmenlerin, saygınlığı
kendilerinin kazanacağını,
bunun için de her türlü davra-
nışı, duruşu, kılık ve kıyafe-
tiyle her zaman örnek olması
gerektiğini belirtti. ‘Başarılı bir
öğretmen öğrenciliğini unut-
mamalıdır’ diyen Öksüz, öğ-
retmenlerin bütün
öğrencilerine eşit davranmala-
rını, ders verdikleri konuya
hakim olmalarını, çocuklara
yakın davranmalarını; ama
aradaki mesafeyi de koruma-
ları gerektiğini dile getirdi.

Zaifoğlu: Derslerde uygu-
layarak ve deneyimleyerek,
ezberden uzak teknikler kul-
lanılmalı
Cemre Zaifoğlu, KKTC’deki
öğretmenlik mesleğinin uygu-
lamaları hakkında bilgiler ve-
rerek, öğretmenlik mesleğine
iki yıl önce başladığı ve işini
severek yaptığını dile getirdi.
Zaifoğlu, öğrencileri ile yap-
mış olduğu öğretiler ve payla-
şımlardan çok mutlu olduğunu
ve derslerini uygulayarak ve
deneyimleyerek, ezberden
uzak tekniklerle öğretmeyi ter-
cih ettiğini, böylelikle öğrenci-
lerin aktif olarak derslere
katılımının sağlandığını be-
lirtti.
Panel sonunda LAÜ Rektörü
Prof. Dr. MehmetAli Yükse-
len, panelistlere katılım sertifi-
kalarını takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı
Kemal Dürüst
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I. Uluslararası Ressamlar Buluşması
“I. Uluslararası Ressam-
lar Buluşması” kapsamında
ünlü ressamlar, muhteşem
Kıbrıs temalı eserlerini 1
haftalık yoğun atölye çalış-
ması sonucunda tamamla-
dılar. Ressamların LAÜ ve
Lefke Bölgesinin doğal gü-
zelliklerinden ve renklerin-
den esinlenerek yaratmış
oldukları eserlerinde; özel-
likle renk zenginliği dikkat
çekti.
Ressamlar, sırasıyla şu
konulardan esinlendi;
Orhan Cebrailoğlu (Tür-
kiye), Kıbrıs temalı sanat-
sal duyguların ve reflekslerin
figüratif olmayan eserlere
yansıması, Dzeko Hodzic
(Bosna-Hersek) LAÜ kam-

püsünden esinlenerek Akde-
niz’de Kıbrıs , Öğrenci Evi
Lefke Yolu isimli soyut eser-
leri, Costea Gelu (Ro-
manya), Kıbrısın ışığından

esinlenerek, Toprak, Su,
Gökyüzü, Günbatımı ve
Mutluluk eserlerini, Emil
Shulajkovski (Makedonya)
Akdeniz temasını işleyerek
Ejderin Ateşi, Benim Ma-
vime Gel, Adem’in Bah-
çesi eserlerini, Kıbrıs’ın
manzaralarından ilham
alarak Vesela Stamenova
(Bulgaristan), Gece Avı,
Boğa, ve Nerede eserle-
rini, Pavel Vasilev (Bul-
garistan), Manzara, Çalı
ve Kompozisyon eserle-
rini, Bülent Salderay
(KKTC), İslam öncesi
Türk Sanatı ve Şama-
nizm’den esinlenerek 3
eser, Feridun Işıman

(KKTC), Kıbrıs insanı ve
Kıbrıs kadını temasını işleye-
rek, Doğada Kadınlar eserini
yarattı.
Ressamlar Buluşması

Atölye çalışmalarını, Güzel-
yurt Belediye Başkanı Mah-
mut Özçınar, Güzelyurt
Kaymakamı Doğan Bağkur
ve Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Carolina Smochina ziya-
ret etti. 22 eseri yerinde ince-
leyen ve o an yapılan eserler
hakkında detaylı bilgiler alan
yetkililer, ressamlara yaptık-
ları sanatsal eserler ve katkı-
larından dolayı da teşekkür
ettiler. Ayrıca ressamlar tara-
fından o an farklı teknikler
kulanılarak yapılan bazı
eserler, yetkililere hediye
edildi.
LAÜ Genel Sekreteri Meh-
met Yalçın’ın hazır bulun-
duğu sergi açılışı ile eserler
sanat severlerle buluştu.

Le�e TurizmDerneği, LAÜ Rektörü Prof. Dr.Mehmet Ali Yükselen'i ziyaret edip, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu...

LAÜRektörü Prof. Dr.
MehmetAli Yükselen, Lefke
TurizmDerneği Başkanı
Hasan Karlıtaş, yönetim ku-
rulu üyeleri Nermin Şanlı-
dağ ve Vesile Evrim’i
makamında kabul etti.
Dernek başkanı ve yönetim
kurulu üyeleri, Lefke Turizm
Derneği’nin düzenlemiş ol-
duğu Hurma ve Ceviz Festi-
valleri’nde ve diğer sosyal
sorumluluk faaliyetlerine sağ-
lamış olduğu katkılardan do-
layı LAÜ RektörüYükselen’e
teşekkür plaketi takdim ettiler.
Ziyarette Lefke Turizm Der-
neği, LAÜ ve sivil toplum ör-
gütleri ile yakın işbirliğinin

önemini vurgulayan Karlıtaş,
belirli dönemlerde, Lefke Tu-
rizm Derneği ile ortak toplan-
tılar yaparak, Lefke bölgesinin
geleceğinin ortak şekillendiril-
mesi hususunun altını çizdi.
Karlıtaş, LAÜ’nün son iki
yılda göstermiş olduğu gerek
akademik, gerekse öğrenci sa-
yısındaki ciddi artışın Lefke
ve çevresine ekonomik ve
sosyal açıdan büyük katkı sağ-
ladığını ve bu katkının sivil
inisiyatif tarafından takdir ile
karşılandığını belirtti.
Üniversitenin gelişimi hak-
kında konuklarına bilgi veren
RektörYükselen, son iki yılda
%99.9’luk öğrenci artışının

yaşandığına dikkat çekerek,
2015 ÖSYM-LYS yerleştirme
sonuçları doğrultusunda
LAÜ’nün KKTC üniversite-
leri arasında fark yarattığını ve

kaliteli büyüme hedefi ile ça-
lışmalarına devam edeceğini
dile getirdi. Yükselen, bölge
sivil toplum örgütleri ile sür-
dürülen ortak çalışmalardan

son derece memnuniyet duy-
duğunu ifade ederken, Lefke
Turizm Derneği’ne ziyaret ve
duyarlılıklarından dolayı te-
şekkür etti.

Yükselen’e plaket
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Deneyimleyerek Öğreniyorlar
Sağlık HizmetleriMeslekYük-
sekokulu’nda eğitim alan öğren-
ciler, İlk veAcilYardım, Tıbbi
Tahlil, Mikroskop,Anestezi ve
PSGLaboratuvarı gibi birçok
farklı konuda uygulamalı eğitim
görüyorlar.
LAÜ’deki uygulamalı eğitim
ile ilgili bilgi veren Sağlık Hiz-
metleriMeslekYüksekokulu
MüdürüYrd. Doç. Dr. Özhan
Öztuğ, Sağlık HizmetleriMeslek
Yüksekokulu olarak öğrencilerin
mesleki performanslarını gelişti-
rerek mezuniyet sonrası çalışma-
larında acil sağlık hizmeti alacak
kişilere güvenli, yüksek kalitede
hizmet veren sağlık personeli ye-
tiştirmeyi hedeflediklerini açık-
larken, bunun için teorik derslerin
yanı sıra pratik uygulamalara da
önem verdiklerini belirtti.
“Uygulamalı eğitim önemli”
Öztuğ, ilk ve acil yardım uygu-
lama laboratuvarının öğrencilerin
mesleki performanslarını geliştir-
mek amacıyla acil müdahalede;

kan alma, damar yolu açma ve
intra müsküler enjeksiyon yap-
maya uygunmaketler, çocuk-
bebek ve yetişkinde temel yaşam
desteğinin uygulanabilir insan
vücuduna yakınmankenlerle uy-
gulama imkânı sağladıklarını
söyledi.
“Eğitimde donanımlı labora-
tuvarlar gerekli”
Tıbbi tahlil laboratuvarı hakkında
bilgi veren Öztuğ, mikrobiyoloji
ve biyokimya derslerinin pratik

uygulamalarının gerçekleştirile-
bildiği donanımlı bir laboratuvar
olduğunu vurgulayarak, bakteri-
yoloji laboratuvarında çeşitli kli-
nik örneklerin kültürlerinin
hazırlanması ve değerlendirilme-
sinde gereksinim duyulan birçok
ekipman ve sarf malzemeleri bu-
lunduğunu söyledi.
“Bilgisayar bağlantılı eğitim
veriliyor”
Mikroskop laboratuvarı hakkında
da bilgi veren Öztuğ, mikroskop

laboratuvarı, mikrobiyoloji, biyo-
kimya, hematoloji ve patoloji
derslerinin boyalı ve boyasız
mikroskobik incelemelerinin ya-
pılabildiği donanımlı bir labora-
tuvar olduğunu söyleyerek,
mikroskobi laboratuvarında bilgi-
sayar bağlantılı 20 adet mikros-
kop ve ayrıca öğrencilere, demo
preparat göstermek amacıyla du-
varamonte edilmiş büyük LCD
ekranın bulunduğunu belirtti.
Öztuğ, “Anestezi ve PSGLa-
boratuvarı’nda uykuda horlama,

uyku apnesi (uykuda solunumun
durması), uykuda periyodik
bacak hareketleri gibi uyku bo-
zukluklarının belirlenmesine yö-
nelik beyin dalgalarının, göz
hareketlerinin, solunum faaliyet-
lerinin, kandaki oksijenmiktarı-
nın ve kas hareketlerinin
ölçülmesine olanak tanıyan bir
polisomnografi yatağının bulun-
duğu uyku odası, kayıt ekipmanı
ve video cihazının kumanda edil-
diği kontrol odası yer almaktadır”
dedi.

Cerrahi girişimlerde hemşireler ve
ameliyathaneler yaşamsal öneme sahip

Laboratuvarlarda besin değerleri ölçülüyor
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bes-
lenme veDiyetetik Bölümü’ne
bağlı besin hazırlama ve pişirme,
besin kimyası ve analizleri, antro-
pometrik ölçüm laboratuvarları
hakkında Beslenme veDiyetetik
BölümüÖğretimÜyesi Dr. Diye-
tisyenNazal BardakDirikli bilgi
verdi.
Besin hazırlama ve pişirme la-
boratuvarı
Dirikli, besin hazırlama ve pi-
şirme laboratuvarı ile öğrencilere
besinlerin içeriği, uygun hazır-
lama ve pişirme yöntemleri, hazır-
lama ve pişirme sırasında oluşan
kayıplar ile bazı temel ve gelenek-
sel yemek tariflerinin beslenme il-
keleri esas alınarak laboratuvar
ortamında uygulanması, öğrenci-
lere bilgi vermek ve beceri kazan-
dırmak amacıyla kullanıldığını
ifade etti. Dirikli, öğrencilerin la-
boratuvar çalışmalarıyla, bilimsel
bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı
bulduğunu ve bu pratiklerin ise
edinilen bilgilerin daha kalıcı ol-
masını sağladığını belirtti.
Besin kimyası ve analizleri la-
boratuvarı
Besin kimyası ve analizleri labo-

ratuvarında temel besin bileşenleri
ile gıda yapısını belirleyen analiz-
ler ve gıda kalite kontrol analizle-
rinin yapılabildiği cihaz ve
kimyasal, cam gibi sarf malzeme-
lerininmevcut olduğunu söyleyen
Dirikli, öğrencilerin uygulama ça-
lışmalarının yanında araştırma ve
rutin analizleri de bu laboratuvar-
larda yapabildiklerini vurgulaya-
rak, besinlerin karbonhidrat, yağ
ve protein içeriklerinin de böyle-
likle detaylı şekilde analiz edile-
bildiğini belirtti.
Antropometrik ölçüm labora-
tuvarı
Antropometrik ölçüm laboratu-
varında, bireylerin vücut kompo-
sizyonunun belirlenmesi ve
beslenme durumları ile ilişkili an-
tropometrik ölçümlerin yapılma-
sına olanak sağlayacak ekipman
ve cihazların bulunduğuna deği-
nenDirikli, ‘Bu laboratuvar lisans
ve yüksek lisans öğrencileri için
uygulama laboratuvarı olarak kul-
lanılmakta, aynı zamanda lisans-
üstü öğrencilerin tez çalışmaları
ve diğer projeleri için gerekli taşı-
nabilir ekipman ve cihazları da
temin etmektedir’dedi.

SağlıkYüksekokulu’na bağlı
hemşirelik ve ameliyathane la-
boratuvarları hakkında bilgi
veren SağlıkYüksekokuluMü-
dürü Prof. Dr. Deniz Şelimen,
cerrahi girişimlerde hemşirele-
rin ve ameliyathanelerin ya-
şamsal öneme sahip olduğuna
dikkat çekti.
Hemşirelik Laboratuvarı
Hemşireliğin insana hizmet
veren uygulamalı bir bilim ol-
duğunu belirten Şelimen, bu
nedenle bireyi ve toplumu ko-
rumak için öğrencilere bilgi ve
uygulama yeterliliği kazandır-
mada, mesleksel beceri labora-
tuvarlarının çok önemli
olduğunu belirtti. Şelimen, öğ-
rencinin teoriyle uygulamayı
birleştirmesine katkı sağlayan
mesleksel beceri laboratuva-
rında; beceriye odaklı psiko-
motor eğitim sürecinin iyi
yapılandırılması, problem

çözme becerisini kullanmasına
katkı sağlanması ve öğrencinin
laboratuvarda öğrendiği beceri-
leri uygulama ortamına taşıya-
bilmesi açısından önemli
olduğunu vurguladı.
SağlıkYüksekokulu’nda ku-
rulan hemşirelik laboratuva-
rında, modern hastane
ortamında yer alan bir hasta
odası ve tedavi bakım hizmet-
lerinin uygulandığı bir ortamın
öğrencilerin kullanımına sunul-
duğunu dile getiren Şelimen,
‘Böylece hemşirelik eğitimine
yeni başlayan öğrencilere, mes-
leği anlama ve mezun oldukla-
rında hasta bireylere daha
sistemli, bilinçli, bilimsel
bakım verebilmelerine yönelik
eğitim sağlanmaktadır’dedi.
Şelimen, öğrenciler için hasta
senaryoları geliştirilerek, klinik
öncesi deneyimin yaşama geçi-
rilmesini sağlayacak şekilde

planlanmış olan hemşirelik la-
boratuvarında; 5 adet modern
hastane ünitesi, kadın doğum
ve çocuk hastalıkları uygulama
alanı, her tür bakım uygulama-
sının yapılabileceği insan
damar anatomik yapısına
uygun venlere sahip modern
kol maketleri, intravenöz en-
jeksiyon ve intravenöz infüz-
yon uygulama eğitimine uygun
yapay kan ve sıvı ile doldurula-
bilen özellikte maketler ve
bakım için kullanılan malze-
melerin yer aldığını belirtti.
Ameliyathane Laboratuvarı

Şelimen, gerçeğe en yakın
model niteliğindeki ameliyat-
hane laboratuvarının, öğrenci-
lerin hastane uygulamaları
öncesinde ameliyathane orta-
mını kavramalarına, ameliyat-
hane tekniklerini ve
sterilizasyon dezenfeksiyon sü-
recini anlamalarına, ameliyat-
hane sürecini gerçeğine uygun
şekilde yaşamalarına ve bu or-
tamda eğitilmelerine yardımcı
olacak şekilde planlandığını
belirtti.Ameliyathane laboratu-
varının aynı zamanda hemşire-
lik laboratuvarı ile kamera
bağlantısı olduğunu söyleyen
Şelimen, laboratuvarda öğren-
cilere uygulamaları daha ve-
rimli izleme ve soru cevap
yöntemi ile interaktif bir uygu-
lama olanağı sağlandığını açık-
ladı.
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Öğrenciler SOS Çocuk Köyü yararına yardım
kampanyası düzenledi

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Gastronomi ve
Turizm İşletmeciliği 2’inci sınıf
öğrencileri, “Yiyecek ve İçecek”
dersi kapsamında SOS Çocuk
Köyü yararına sosyal yardım
kampanyası gerçekleştirdi. LAÜ
Uygulama Mutfağı’nda hazırla-
nan menüleri LAÜ akademik ve
idari personelin beğenisine
sunan öğrenciler, buradan elde
ettikleri geliri SOS Çocuk Kö-
yü’ne bağışladılar.
Öğretim Görevlisi Nafiya
Güden eşliğinde, finans, pazar-
lama, servis ve mutfak komitesi
olmak üzere dört farklı komite
oluşturularak hazırlıklarını ta-
mamlayan öğrenciler, proje kap-
samında deneyimlerini

organizasyon amaçlı ve uygula-
malı olarak birleştirerek ileti-
şim, halkla ilişkiler ve takım
çalışması becerilerini kullana-
bilme başarısını gösterdiler.
“Kendileri için büyük önem
arz etmekte”

Yapılan sosyal yardım proje-
siyle ilgili bilgi veren Güden,
öğrencilerinin ders kapsamında
bu tür projeleri geliştirmelerinin
hem kendi eğitimleri açısından
hem de toplumsal duyarlılık açı-
sından büyük önem arz ettiğini
belirterek, bu meslekte sektörün
beklediği teorik bilgi ve dona-
nıma ilaveten her konudaki or-
ganizasyon ve uygulama
becerilerinin de önemli bir yer
tuttuğunu söyledi. Güden, LAÜ
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksek Okulu bünyesinde ben-
zer projelerin devam edeceğini
ifade ederek uygulamaya son
derece önem verdiklerini ifade
etti.

LÖSEV için kampanya
Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi Rehberlik ve Psi-
kolojik Danışmanlık Bö-
lümü son sınıf öğrencileri,
Topluma Hizmet Uygulama-
ları dersi kapsamında Löse-
mili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV) tarafından yapımı
süren ilk Çocuk Onkoloji
Hastanesi için “Bir Tuğla da
Siz Koyun” adlı bağış kam-
panyası düzenlediler.
Kampanyaya LAÜ akade-
misyenleri yanında özellikle
öğrenciler de yoğun ilgi gös-
terdi ve bağışta bulundu. Öğ-
renciler tarafından büyük
özveriyle gerçekleştirilen
kampanya kapsamında top-

lanan yardımlar, LAÜ Dr.
Fazıl Küçük Eğitim Fakül-
tesi adına LÖSEV kurumuna
bağışlandı.
Topluma Hizmet Uygula-
maları dersi sorumlu akade-
misyeni Yrd. Doç. Dr. Tuba
Gökmenoğlu, bu tür sorum-
luluk kampanyalarının öğ-
renciler tarafından ders
kapsamında gerçekleştiril-
mesinin öğrencilerin, top-
luma karşı sorumluluk
duygularının arttırılması,
toplumun sorunlarına dair
duyarlılık geliştirilmesi ve
toplumda problem çözme
becerilerinin geliştirilmesine
katkı sağladığını vurguladı.

Öğrencilerden örnek davranış
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fa-
kültesi Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık son sınıf
öğrencileri, Dr. Fazıl Küçük
Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba
Gökmenoğlu tarafından yürü-
tülen, Topluma Hizmet Uygu-
lamaları dersi kapsamında,
“Yarın İçin Bugün” sloga-
nıyla çevre temizliği kampan-
yası düzenlediler.
Gökmenoğlu ve öğrenciler
proje kapsamında Gemiko-
nağı sahil şeridinden başlaya-
rak, Cengiz TopelAnıtı’na
kadar olan bölgedeki çöp ve
atıkları titizlikle temizlediler.
Öğrenciler tarafından bölge
halkına çevre temizliği konu-
sunda farkındalık yaratmak ve

örnek olmak amacıyla böyle
bir etkinlik düzenlediklerini
belirten Gökmenoğlu, amaç-
larının gelecekte çevreye du-
yarlı öğretmenler
yetiştirmenin yanı sıra, insan-
lara yaşanabilir bir çevre bi-
lincini aşılamak olduğunu
söyledi. Gökmenoğlu, ‘Öğ-
rencilerimizin yoğun katılımı
ile çöp toplama ekinliğini ger-
çekleştirirken, bölge halkı al-
kışlarla öğrencilerimize
destek oldular’ dedi.
Çevre temizliğine katılan öğ-
renciler yaptıkları çalışmayla
ilgili şunları söyledi:
“Temiz bir çevre için el ele”
Büşra Özcan: Biz LAÜ öğ-
rencileri olarak Gemikonağı
sahil şeridini temizleyerek

bölge halkına ve öğrenci arka-
daşlarımıza örnek olmayı
amaçladık. Temiz bir çevre
için herkesin el ele vererek,
birlikte çalışması gerektiğini
düşünüyorum.
YeşimMert:Herkesin temiz
bir çevrede yaşama hakkı ol-
duğuna dikkat çekmek için
Topluma Hizmet Uygulama-
ları dersi kapsamında çevre
temizleme etkinliği düzenle-
dik. Yaptığımız çalışma ile
Gemikonağı sakinleri tarafın-
dan takdir edildik. Bu da bizi
mutlu etti, çünkü yaptığımız
işin başarılı olduğunu gördük.
Mustafa Kıvanç:Günü-
müzde en önemli sorunlardan
birisi çevre kirliliği ve biz öğ-
renciler çevre konusunda üze-
rimize düşen görevi yapıp
farkındalık yaratarak
çevre temizliğinin öne-
mine dikkat çekmeye çalı-
şıyoruz. Çünkü her iyi
davranış, iyi bir örnektir.
Öğrencilerin, Gemiko-
nağı sahilinde başlattıkları
temizlik Cengiz Topel
Anıtı’nın bulunduğu ala-
nın da temizlenmesi ile
son buldu.

“Okulum Şahane”
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü son sınıf öğrencileri, Top-
luma Hizmet Uygulamaları dersi kap-
samında, “Okulum Şahane” adlı
sosyal sorumluluk projesi gerçekleş-
tirdi. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Tuba Gökmenoğlu öncülüğünde yü-
rütülen projede, Yeşilyurt Özel Eği-
timMerkezi’nin dış cephe bakımı ve
çevre düzenlemesi yapıldı.
Gerçekleştirilen proje kapsamında
öğrenciler, bölge esnafı ve Lefke Be-
lediyesi’nin katkılarıyla büyük bir öz-
veri ile eğitim merkezinin dış cephe
boyamasını, binanın fiziksel bakım
ve çevre düzenlemesini yaptılar. Ya-
pılan çalışmalar hakkında, Yeşilyurt
Özel EğitimMerkezi Sorumlu Öğret-
meni Esma İneci ile LAÜÖğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Gökme-
noğlu bilgi verdiler.

LAÜ öğrencilerinin sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında yaptığı ça-
lışmaları takdirle karşılayan İneci,
projede emeği geçen öğrencilere ve
akademisyenlere teşekkür etti.
Gökmenoğlu, öğrencilerin yaptık-

ları araştırmalar sonucundaYeşilyurt
Özel EğitimMerkezi’nin dış cephe
boyaması ve çevre düzenlemesine ih-
tiyaç olduğunu tespit ettiklerini belir-
terek, ‘Bu tespitleri sonrasında
öğrenciler, kendi imkânlarıyla yaptık-
ları çalışmalarla merkezin fiziksel ve
çevresel olarak yeni bir görünüm ka-
zanmasını sağladılar’dedi. Gökme-
noğlu, öğrencilerin sorumluluk
bilinçlerinin ve farkındalıklarının
daha da gelişmesi açısından bu tür ça-
lışmaların önemli olduğunu söyleye-
rek, öğrencilerinin bu projeyi kendi
imkânları ile ve gözlemleyerek özve-
rili bir şekilde yaptıklarını ifade etti.
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“LAÜ Yaz Kampı”
Hazırlık Okulu ve Dış İlişkiler
Müdürlüğü tarafından ilk kez or-
ganize edilen “LAÜYaz
Kampı” başladı. Ukrayna, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Özbekistan’dan gelen öğrencile-
rin katıldığı yaz kampı iki hafta
boyunca devam etti.
Yaz kampı hakkında bilgi
veren LAÜ Dış İlişkiler Müdürü
Kezban Zurnacı, yaz kampını
düzenlemelerindeki amaçlarını,
öğrencilere hem akademik hem

de sınıf dışında konforlu ve eğ-
lenceli ortamlarda İngilizce eği-
timi vermek olarak belirtti.
Kamp kapsamında öğrencilerin
üniversitenin İngilize Hazırlık
Okulu Eğitmenleri tarafından İn-
gilizce eğitim alacaklarını,
KKTC’nin eşsiz güzelliklerini
tanıyacaklarını ve ayrıca yaz tu-
rizmi faaliyetlerinden yararlana-
caklarını belirten Zurnacı, bu
çalışmaları gerçekleştirmek
amacı ile başta Lefke olmak

üzere Güzelyurt, Lefkoşa, Girne
ve Karpaz’a geziler, yat turu, si-
nema, karaoke geceleri ve çeşitli
spor faaliyetlerinin düzenlenece-
ğini ifade etti.
LAÜ Rauf Raif Denktaş Eği-
tim Kompleksi Konferans Salo-
nu’nda Kezban Zurnacı’ın açılış
konuşması ile başlayan kampın
ilk gününde, öğrencilere seviye
belirleme sınavı uygulandı.
Sınav sonrasında öğrencilere
üniversitenin birimlerini tanıt-

mak için kampüs turu düzen-
lendi.Akşam ise LAÜ Konser
Alanı’nda kokteyl verildi ve
LAÜ Rektör Yardımcısı Doç.

Dr. Carolina Smochina, Kezban
Zurnacı ve öğrenciler tarafından
geceye özel “Merhaba” pastası
kesildi.

“Uluslararası Gece”

LAÜYaz Kampı çercevesinde
“YemekYarışması” ve “Ulus-
lararası Gece” düzenlendi. Yine
gece kapsamında olmak üzere
gün içerisinde çeşitli etkinlikler
de gerçekleştirildi.
LAÜGastronomi Uygulama
Mutfağı’nda gerçekleşen
“YemekYarışması”na Özbekis-
tan, Rusya, Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Tacikistan’dan gelen
yabancı uyruklu misafir öğren-
ciler katıldı. Yapılan lezzetli ye-
meklerin, kültürlere göre farklı
sunumları ile dikkat çektiği ya-

rışmada jüri olarak LAÜHazır-
lık Okulu Öğretim Elemanları
ve GastronomiMutfağı yetkili-
leri yer aldılar. Jürinin değerlen-
dirmesi sonucunda ‘Yemek
Yarışması’nda en iyi yemek
ödülünde birinciliği Tacikistan,
ikinciliği Özbekistan, üçüncü-
lüğü Kırgısiztan ve en iyi stand
ödülünü Kazakistan alırken,
dostluk ödülüne de Rusya layık
görüldü.
Yaz kampı birinci grup öğren-
cileri LefkeAvrupa Üniversite-
si’nde geçirmiş oldukları gerek

akademik gerekse zengin sosyal
aktivite programlarından mem-
nun kaldıklarını belirterek,
Lefke ve bölgesinin sakin, hu-
zurlu kent yaşamına ve doğa-
sına hayran kaldıklarını dile
getirdiler.
Uluslararası Gece’de Kıbrıs
kültürünü yansıtacak yemekler,
müzikler ve Lefke Belediyesi
Halk Oyunları tarafından folk-
lor gösterileri gerçekleştirildi.
LAÜ öğrencilerinin ve misafir
öğrencilerin birlikte kültürel
müzikler eşliğinde eğlendiği ge-
cede yer alan “Kültür Defilesi”
de ilgi ile izlendi.
Ayrıca gecede KKTC’de iklim
ve coğrafi şartlar açısından
doğal yaşam alanı, özellikle
adanın batı kesimlerinde bulu-
nan Kıbrıs Muflonu’nu simge-
leyen LAÜmaskotu “Muffi”
öğrencilerin etkinliklerine eşlik
ederek, öğrencilerin ilgi ve be-
ğenisini kazandı.

2014/2015AkademikYılı Yaz
Kampı’nın son haftasında çeşitli
ülkelerden gelen öğrencilere
kamp sonrasında sertifika töreni
düzenlendi.
Sertifika törenine katılan öğ-
renciler, iki hafta süren LAÜ
Yaz Kampı’nda, farklı ülkeler-
den gelen öğrencilerle vakit ge-
çirmekten, alanlarında uzman
akademisyenlerden eğitim al-

maktan ve sıcak konukseverlik-
ten dolayı adadan mutlu bir şe-
kilde ayrılacaklarını dile
getirdiler . Öğrenciler sıra ile
söz alarak, ülkelerine döndükle-
rinde “LAÜYaz Kampı’nı” ar-
kadaşlarına da tavsiye
edeceklerini belirterek, LAÜ
akademisyenlerine ve organi-
zasyonda emeği geçenlere te-
şekkür ettiler.

“Oryantasyon Günleri”
“Oryantasyon Günleri”
Lefke ve çevresine düzenle-
nen geziler ile başladı.
Oryantasyon Günleri’nin
ilk gününde Lefke bölgesin-

deki tarihi ve kültürel yerler
yeni gelen öğrencilere reh-
berler eşliğinde tanıtıldı.
Lefke bölgesinde bulunan
Soli Harabeleri, Lefke Gö-

leti, Cengiz Topel Anıtı,
Lefke Merkezi ve Yeşilırmak
bölgelerini gezen öğrenciler,
burada Lefke Turizm Der-
neği Başkanı Hasan Karlı-
taş’tan tarihi, doğal ve
kültürel mekânlar hakkında
bilgiler aldılar. Oryantasyon
programının ikinci gününde
ise Girne ve Lefkoşa bölge-
sini ziyaret eden öğrenciler,
Girne’de Girne Kalesi’ni,
Liman bölgesini, Bellapais
Manastırı’nı, Lefkoşa’da ise,
Girne Kapısı’nı, Büyükhan
ve Selimiye Camisi’ni geze-
rek yetkililerden bilgi aldılar.
Oryantasyon programının

son gününde ise
kampüs içeri-
sinde öğrencilere,
“LAÜ’ye Hoşgel-
din” partisi dü-
zenlendi. Partinin
yanı sıra, öğrenci
kulüp tanıtımları
ve Öğrenci Geli-
şim, Pisikolojik
Danışma ve Reh-
berlik Merkezi
tarafından
“Uyum Süreci”
konulu sunumlar gerçekleşti-
rildi.
Yeni gelen öğrencilerin

tanışıp kaynaşmalarını sağla-

mak amacıyla yapılan etkin-
likte, DJ performansı ve
LAÜ maskotu “Muffi” sahne
aldı.
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Akdeniz Mu�ağı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Gastronomi Bö-
lümü öğrencileri, “Exclusive
Kitchen Technigues” dersi
kapsamında ünlü şef Mehmet
Yalçınkaya eşliğinde dünya
ve Osmanlı mutfağından uy-
gulamalar yaptı. Gastronomi
Mutfağı’nda öğrencilere uy-
gulama teknikleri ile ilgili bil-
giler veren Yalçınkaya, ayrıca
pişirme teknikleri ve lezzeti
yakalama konusunda hangi
malzemeleri nasıl kullanma-
ları gerektiği hakkında tavsi-
yelerde bulundu.

27 yıllık aşçılık mesleğini
Katar, İtalya, Fransa, Al-
manya ve Yunanistan gibi tu-
rizmin yoğun olduğu
ülkelerde otel ve işletmelerde
sürdüren ve birçok başarıya
imza atan Yalçınkaya, şu anda
ise Wyndham Grand İstanbul
Kalamış Otel’inde Executive
Şefliğini yapıyor.
Uygulamalar öncesinde öğ-
rencilere, Akdeniz Mutfağıyla
ilgili bir sunum yapan Meh-
met Yalçınkaya, aslında Akde-
niz Mutfağı ile birlikte
Modern Türk Mutfağının sen-

tezlenebileceğini ancak,
bunun için tümAnadolu ve
Akdeniz bölgesinde gelenek-
sel alışkanlıkların ve yerli
doğal ürünlerin yeni bir bakış
açısıyla yorumlanması gerek-
tiğini söyledi.
Sentez Mutfağı’nın oluştu-
rulabilmesi için geleneklere
ve doğal damak tatlarına
önem verilmesinin çok gerekli
olduğunu anlatan Yalçınkaya,
yaygın ve geleneksel yiyecek
alışkanlıklarının değişiminin
kolay olmadığını, başarılı
olmak için de güncel değişim-
lere ayak uydurarak gelenek-

sel lezzetlerin bir arada sunul-
masına vurgu yaptı. Yalçın-
kaya son olarak, başarılı bir
gurme olmanın püf noktasının
günceli takip etmek olduğunu
belirterek, bugün dünyada do-
ğaya ve doğal üretime yönelik
büyük bir dönüşün olduğunu;
bununla birlikte, “sentez mut-
fağının” klişe mutfak anlayı-
şına karşı bir direnişi
olacağını aktardı.
Yalçınkaya, LAÜ’nün çok

güzel bir üniversite olmasının
yanında özellikle, Gastronomi
Mutfağı’nın diğer üniversite-
lerden daha donanımlı ve her

türlü malzemeye sahip olma-
sından dolayı burada eğitim
alan öğrenciler için büyük bir
fırsat olduğunu belirtti. Yal-
çınkaya son olarak öğrenci-
lere tavsiyelerde bulunarak,
“Fark yaratmak ya da ön
plana çıkmak istiyoranız, her
zaman yeni lezzetler ve alışıl-
mışın dışına çıkmanız gere-
kir” dedi.
Uygulama sonrasında LAÜ
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Mehmedali Egemen,
şef Yalçınkaya’ya teşekkür
belgesi takdim etti.

Avrupa Mu�ağı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Gastronomi Bö-
lümü son sınıf öğrencileri, uy-
gulama mutfağında Türkiye
EKSMutfakAkademisi kuru-
cusu ve şefi Eyüp Kemal Se-
vinç öncülüğündeAvrupa
Mutfağı’na özgü farklı lezzet-
leri deneyerek öğrenme fırsatı
buldular.
Özellikle teorik olarak öğreni-
len bilgilerin, ders kapsamında
uygulamalı hale geldiği LAÜ
Gastronomi Mutfağı’nda, Av-
rupa Mutfağı’ndan İtalya’ya ait
çeşitli lezzetler yapıldı. İki gün
boyunca süren uygulama ders-
lerinin ilk günkü menüsünde
“insalata bistecca”, “cokoletta

alla milanese” ve “polenta” pi-
şirilirken, ikinci günkü menüde
ise, “traditional osso buco” ve
“mushroom risotto” yer aldı.
Uygulama mutfağında yapı-
lan çalışmayla ilgili bilgi veren
deneyimli şef Eyüp Kemal Se-
vinç, öğrencilerin deneyerek
öğrenmelerinin onların sonraki
iş yaşamlarında yaptıkları lez-
zetler konusunda daha da tec-
rübe kazanmalarını sağladığını
ve bundan dolayı da gerek ulu-
sal, gerekse uluslararası alanda
kolay meslek edinmelerine
büyük katkı sağladığını söyledi.
Sevinç: Uzmanlık eğitimi
veriyoruz
Uygulama mutfağında öğren-

cilere uzmanlık eğitimi verdik-
lerini belirten Sevinç, ‘Öğrenci-
lerimize her haftaAvrupa
Mutfağı’ndan farklı bir ülkenin
geleneksel lezzetlerini pişirme
tekniğini öğretiyoruz’ dedi. Öğ-
rencilere pişirme, doğrama,
sunum teknikleri ve farklı ülke-
lerin lezzetlerini pişirmeyi öğ-
retirken, Avrupa mutfağının
tarihi hakkında da bilgi verdi-
ğini söyleyen Sevinç, gastro-
nomi lezzetleri açısından
Avrupa’yı Doğu, Batı, Kuzey,
Güney ve OrtaAvrupa mutfak-
ları olarak 5’e ayırarak incele-
diklerini vurguladı.
LAÜ Gastronomi uygulama
mutfağında deneyimli hocalar
eşliğinde eğitim alan öğrenciler,

çalışmalarla ilgili şunları söy-
ledi:
Şükran Kaya: ‘LAÜ’de oku-
mak çok güzel, özellikle iki yıl-
dan beridir üniversitemiz gerek
teorik gerekse uygulamalı eği-
time büyük bir önem veriyor.
Yaptığımız uygulamalar saye-
sinde mutfak sanatında pişirme
tekniklerini, sunum tekniklerini,
hijyen kurallarını öğreniyoruz.
Ünlü şefler eşliğinde eğitim al-
dığımız için çok şanslıyız.’
Burak Çolakoğlu: ‘LAÜ’de
eğitim aldığım için mutluyum.
Uygulamalı ders aldığımız için
çok şanslıyız; çünkü gelecek-
teki iş hayatımızda bize büyük
fayda sağlayacak. Özellikle
Türkiye’nin en iyi şeflerinden

biri olan Kemal Eyüp Se-
vinç’ten eğitim aldığımdan do-
layı kendimi şanslı görüyorum.’
Doğa Çetin: ‘LAÜ’de olmak
benim için büyük bir avantaj
sağladı. Ders kapsamında gerek
teorik gerekse uygulamalı ola-
rak mesleğimizle ilgili aldığı-
mız eğitimden ve
hocalarımızdan oldukça mem-
nunum. Türkiye ve dünya ça-
pında ünlü şef Kemal Eyüp
Sevinç ve diğer tecrübeli hoca-
lardan eğitim almak bizim açı-
mızdan son derece güzel bir
şey. LAÜ uygulama mutfağı,
gastronomi alanında uygulama
yapan bir mutfakta olması gere-
ken her türlü malzemeye ve do-
nanıma sahip.’

Öğrenciler dünyaca ünlü şeflerden eğitim alıyor
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Diyabette farkındalığa dikkat çekildi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
tarafından 14 Kasım Dünya
Diyabet Günü dolayısıyla
“Diyabette Farkındalık” ko-
nulu panel düzenlendi. Pa-
nele Prof. Dr. Nuran
Akdemir, Dr. Hasan Sav, Dr.
Caner Arca ve sağlık çalışanı
Enver Bozkurt konuşmacı
olarak katıldı.
Sav: Kan şekeri yüksel-
diği için diyabet oluşur
Panelde ilk olarak konuşan
Dr. Hasan Sav, “neden diya-
bet? Diyabetin küresel
önemi, diyabet nedir? Tıbbi
önemi nedir? Diyabet konu-
sunda neler yapılmalı?” ko-
nularda geniş ölçekli bilgiler
verdi.
Günümüzde diyabetin Tip
1 ve Tip 2 olmak üzere iki
tipi olduğunu söyleyen Sav,
dünyada Tip 1 diyabetin % 5
oranında çocuk ve gençlerde
görüldüğünü, Tip 2 diyabetin

ise % 95 oranında orta yaş ve
üstünde görüldüğünü belirtti.
Akdemir: Siz yürüdükçe
diyabet sizden uzaklaşır
Sunumunda, hemşirelik
bakış açısı ile diyabet konu-
suna değinen LAÜ Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. NuranAkdemir, diyabe-
tin bireyin ve ailesinin yaşa-
mını çeşitli boyutlarıyla
etkileyen, zorunlu yaşam

tarzı değişikliklerini gerekti-
ren bir hastalık olduğuna de-
ğindi.
Akdemir, diyabet risklerin-
den uzaklaşmanın temelinde,
bireylerin yaşam tarzını dü-
zenlemeleri, sağlıklı bes-
lenme, aktif yaşam tarzını
benimseyerek uygulamanın
geçtiğini belirtti. Akdemir,
“Siz yürüdükçe diyabet siz-
den uzaklaşır” dedi.
Arca: Diyabetli kendi di-

yabetiyle baş etmeli
Konuşmasında, dünyada
diyabet ve diyabeti kontrol
etmek konularına değinen
Arca, diyabet hastası olanla-
rın kendi diyabetleriyle baş
etme yollarını öğrenmeleri
gerektiğini ve bunu yapabil-
meleri için de yaşam tarzla-
rına daha çok dikkat ederek,
beslenme alışkanlarında de-
ğişiklik yapmaları gerektiğini
söyledi.

Bozkurt: Doğru ölçek
tekniği kullanılmalı
Panelde son olarak konuşan
sağlık çalışanı Enver Bozkurt
ise, diyabetli hastaların teda-
visinde kullanılan araç ve ge-
reçlerin bilinçli kullanılması
gerektiğini belirterek, eğer
kullanılan araçlar doğru kul-
lanılmazsa hastaya hiçbir
faydası olmayacağını söy-
ledi. Bozkurt, özellikle hasta-
lara doğru ölçek tekniğinin
kullanılmasını tavsiye ederek
doğru enjeksiyon kullanımı
hakkında bilgiler aktardı.
Panel, soru ve cevap bölü-
münün ardından son buldu.
Panel sonunda, LAÜ Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. NuranAkdemir tarafın-
dan Dr. Hasan Sav’a, Dr.
Caner Arca’ya ve Enver Boz-
kurt’a teşekkür belgeleri tak-
dim edildi.

“Yeme Bozukluklarından Obeziteye
Bilimsel Yaklaşımlar”

Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi, Beslenme ve Diyete-
tik Bölümü tarafından,
“Yeme Bozukluklarından
Obeziteye Bilimsel Yak-
laşımlar” konulu konfe-
rans düzenlendi.
Konferansa, Psikiyatrist
Dr. Ece Uslu ve Prof. Dr.
Murat Baş konuşmacı
olarak katıldı.

Uslu: Yeme bozukluk-
ları birçok sorunun çık-
masına neden oluyor
Beslenme ve yeme bo-
zukluğu denildiği zaman
kişinin sağlığını ve yaşam
kalitesini tehdit eden ciddi
bir rahatsızlık olduğunu
belirten Uslu, yeme bozuk-
lukları sonucunda çıkan
obezitenin üç karakteristik
özelliğinin olduğuna işaret
etti. Bunları, yediklerini
aşırı derecede kısıtlama,
kilo almaktan aşırı dere-
cede korkma, yeterli ve
dengeli beslenmemeye
bağlı ortaya çıkan fiziksel
rahatsızlıklar olarak sırala-
yan Uslu kişilerde fazla ki-
lonun oluşmasında, yemek
porsiyonları ve aynı ko-
şulda yiyebileceğinden çok

daha fazla miktarda yiye-
ceği kısa bir sürede tüket-
mesi, yemek yeme
davranışını dizginleye-
meme, aşırı yeme ve yedi-
ğini tekrar etme isteğinin
olması olduğunu söyledi.

Baş: Diyetisyenin rolü
büyük
Konferanstaki sunu-
munda, daha çok yeme bo-
zuklukları ve obeziteye yol
açan etmenler üzerinde
duran Baş, beslenme eği-
timi, ağırlık kontrolünün
öğretilmesi, enerji dengesi,
açlığın etkileri, diyet ve
ağırlık kontrolü ile ilgili
yanlış bilinenler hakkında
kapsamlı bilgiler verdi.
Beslenme bozuklukları
ve diğer faktörlerden do-
layı ortaya çıkan aşırı kilo

ve obezitenin düzenli bir
şekilde kontrol altına alın-
masında diyetisyenlere
büyük rol düştüğünü vur-
gulayan Baş, diyetisyen
kontrolünde bilişsel davra-
nışçı terapinin, bulimia ner-
vosa için uygun bir yöntem
olduğunu ve bilişsel davra-
nış terapisi sürecinin temel
bileşeni “beslenme eği-
timi” ve “diyet rehberliğin-
den” geçtiğini söyledi.
Konferans daha sonra
soru cevap bölümünün ar-
dından sona erdi.
Konferansın sonunda
LAÜ Beslenme ve Diyete-
tik Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Nevin Aktaş tarafından
Psikiyatrist Dr. Ece Uslu
ve Prof. Dr. Murat Baş’a
teşekkür belgesi takdim
edildi.

“Kamuda Sağlık Personeli İs�hdamı”
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve
Öğrenci Gelişim Platformu Ku-
lübü tarafından, “Kamuda Sağlık
Personeli İstihdamı” konulu kon-
ferans düzenlendi. Konferansa,
TC Sağlık-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Örnek ile
Sağlık-Sen Genel Sekreteri Fatih
Seyran konuşmacı olarak katıldı.
Sağlık alanında mezun olan öğ-
rencilerin, diğer meslek grupla-
rına göre, iş bulma güvencesi
açısından daha avantajlı oldu-
ğunu belirten Örnek, sağlıkta hiz-
met verecek olan çalışanların
kamu sektörü, özel sektör, akade-
mik kariyer ve kendi imkanla-
rıyla iş sahibi olabileceğini ifade
etti. Örnek, TC Sağlık Bakanlığı
ile Sağlık-Sen arasında 2023 yı-
lına kadar kamuda sağlık sektö-
ründe çalışacak olan personel
istihdamının belirlendiğini ve bu
çerçevede alınacak olan persone-
lin özlük hakları ile çalışma ko-
şullarının güvence altına

alındığını vurguladı. Sağlık ala-
nında bu yıl 12.000 sağlık çalışa-
nının istihdam edildiğini belirten
Örnek, hemşire, ebe, hekim, ilk
ve acil yardım personelinin ağır-
lıklı olarak istihtam edildiğinin
altını çizdi.
Öğrencilere tavsiyelerde buluna-
rak sözlerine başlayan Seyran,
yapılan işin her zaman sorumlu-
luk bilinci ile yapılması gereklili-
ğine dikkat çekti. Özellikle sağlık
alanında çalışanların buna çok
dikkat etmesi ve işlerine şeffaf-
lıkla yaklaşmaları gerektiğine
vurgu yapan Seyran öğrencilere
sağlık sektöründe başarılı olma-
nın yollarını örnekler vererek
açıkladı.Ayrıca, sağlık sektörü-
nün her geçen gün önem kazandı-
ğını ve donanımlı mezunların
sektörde istihdam edildiğini belir-
ten Seyran, LAÜ’nün de sağlık
alanına yetiştirmiş olduğu öğren-
cileri ile sektöre katkı sağlayaca-
ğına olan inancını belirtti.
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“Uygulamalı Eğitime” önem veriliyor
Mühendislik Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ertuğ
Aydın, İnşaat Mühendisli-
ği’nde uygulamalı eğitim veril-
mesinin önemine dikkat çekti.
Aydın, LAÜ İnşaat Mühendis-
liği Bölümü olarak 2015-2016
akademik yılında İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü laboratuvar-
larına ciddi miktarda yatırım
yapıldığını ve bu kapsamda ül-
kedeki üniversiteler arasında
en yeni ve donanımlı cihazlara
sahip olduklarını aktardı.
İnşaat Mühendisliği eğiti-
minde teorik bilgilerin yanında
uygulamanın da yapılmasının
önemli olduğunu belirten
Aydın, mezun olacak öğrenci-
lerinin çağın teknolojik geli-
şimlerine adapte olabilmeleri

ve mesleğin getirdiği uygula-
maları yapabilmeleri adına ça-
lıştıklarını, bölüm
laboratuvarlarına alınan bu ci-
hazlarla 3. ve 4. sınıf öğrenci-
lerine yerinde uygulama
yapma olanağı sağladıklarını
belirtti.
Aydın, beton tomografisi, pas
payı ve etriye aralığı tespit,
paslanma haritası, demir donatı
çap tespit, Windsor Prope tah-
ribatsız beton basınç dayanım,
paslanma yüzdesi tespit, ultra-
sonik ölçüm, beton boşluk ya-
pısı test sistemlerinin LAÜ
Mühendislik Laboratuvarla-
rı’na kazandırılan tahribatsız
cihazlar arasında yer aldığını
söyledi.Aydın, bunun yanında,
zemin mekaniği uygulamaları

için üç boyutlu basınç daya-
nımı, beton numuneleri için
basınç ve eğilme dayanım,
çelik çekme, düşük frekanslı
sünme, ısı ve ses yalıtım test
sistemleri cihazlarını da labora-
tuvara kazandırdıklarını ak-
tardı.AyrıcaAydın, bu
cihazlarla mevcut betonarme
yapıların dayanım ve dayanık-
lılık yönünden kullanılabilirli-
ğinin rahatlıkla tespit
edilebildiğini belirtti.
LefkeAvrupa Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun olacak öğren-
cilerin, hayata bir adım daha
önde başlamasına ve daha
fazla uygulama yapmasına
imkan sağlamak için ellerinden
gelen gayreti gösterdiklerini
sözlerine ekleyenAydın, dona-
nımlı ve tecrübeli İnşaat Mü-
hendisleri yetiştirmeyi
hedeflediklerini söyledi.

“İş kazaları, eği�m ve alınan
önlemlerle engellenebilir”

Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ayşen Türkman,
İçişleri ve Çalışma Bakanlığı
tarafından düzenlenen “İş Sağ-
lığı ve Uzmanlık Eğitimi” kur-
suna eğitmen olarak katıldı.
İçişleri ve Çalışma Bakan-
lığı’nın düzenlediği “İş Sağlığı
ve Güvenliği Uzmanlık Eği-
timi”nin iş sağlığı ve güvenliği
açısından son derece önemli ol-
duğunu belirten Türkman, eği-
tim programında “İş Sağlığı ve
Güvenliği”nin tarihsel süreçle-
rine, ilk olarak nerede ve nasıl
ortaya çıktığına ve özellikle son
yıllarda iş yerlerinde meydana
gelen iş kazalarının artması ile
birlikte bu gibi eğitim program-
larının gerekliliğine dikkat
çekti.
Türkman, “İş Sağlığı ve

Güvenliği Kavramı ve İSG’nin
Dünyadaki Tarihsel Gelişimi ve
Uluslararası Kuruluşlar”,
“Kimyasal Risk Etmenleri”,
“Radyasyon, Basınç, İyonizas-
yon” ve “Patlayıcı Ortamlarda
Güvenlik” konularında kursi-
yerlere detaylı bilgiler aktardı.
Kimyasal maddelerin iş yerle-
rinde ne gibi zararlara neden ol-
duğunu örnekler vererek
açıklayan Türkman, alınması
gereken önlemlere değinerek,
alerjik, aşındırıcı, alevlenir,

çevre için tehlikeli maddeleri
sağlık gözetimi açısından de-
ğerlendirdi.
Eğitim programında Türk-
man, çevreye zarar veren kim-
yasal atıkları, maden ve taş
ocaklarında çevre güvenliği ve
çalışanların sağlıklı çalışma ko-
şullarına ilişkin tecrübelerini
katılımcılar ile paylaştı. Türk-
man, iş yerinde yapılan ihmal
ve hatalar nedeni ile karşılaşı-
lan ölüm ve yaralanma olayları
hakkında örnekler vererek, bu
gibi üzücü olayların en aza in-
dirgenmesi için yapılması gere-
kenler hakkında da bilgiler
aktardı. Türkman ayrıca sunu-
munda, hataların çok büyük bir
oranının engellenebilir olduğu
konusunu rakamlarla açıkladı.
Seminer sonrasında Türk-
man’a KKTC Başbakanı Ömer
Kalyoncu tarafından teşekkür
belgesi takdim edildi.

“Microsoft Azure” konuşuldu
Mühendislik Fakültesi ta-
rafından “Microsoft Azure”
konulu seminer düzenlendi.
LAÜ Bilişim Kulübü, tara-
fından gerçekleştirilen se-
minere Hasan Dimdik ve
Yazılım Mühendisi Ali
Göklükay konuşmacı ola-
rak katıldılar.
Seminerde, Bulut Bilişi-
min Microsoft Azure plat-
formlarını katılımcılara
anlatan Dimdik, “Microsoft
Azure nedir? Nasıl kullanı-
lır? Azure üzerinde yedek-
leme çözümleri, felaket
senaryosu, depolama alan-
ları, mobil cihaz yönetimi,
mobil cihazlara nasıl kural
atanacağı” konularının öğ-
renci dünyasındaki önemini
anlattı. Öğrencilere Micro-
soft Ofis 365 portalını kul-
lanmayı öğreten Dimdik,
öğrencilerin bu uygulama-
dan kolaylıkla yararlanabile-
ceklerini söyledi.
Dimdik, Microsoft
Azure’un kurumların altyapı

maliyetlerini düşürdüğü ve
yazılım geliştiricilerine ihti-
yacı olan hizmetleri bir
arada sunduğu için tercih
sebebi olduğunu, Ofice 365
üzerinden sunulan bazı serv-
islerin WindowsAzure Plat-
form ile entegre edilmesi
konusunda çalışmalarına
devam ettiğini söyledi.
Göklükay, “Yazılım şirke-
tinin iç kültürü, yazılım ge-
liştirme araçları, yazılım
geliştirme süreçleri ve giri-
şimcilik” konularında katı-
lımcılara bilgiler verdi.
Seminerin son bölümünde
katılımcı öğrencilere su-
numlar hakkında sorular so-

rularak ilgili konularda on-
ların kendilerini geliştirebi-
leceği kitaplar hediye edildi.
LAÜ Bilişim Kulübü tem-
silcileri, öğrenciler tarafın-
dan büyük ilgiyle karşılanan
etkinliğin, 2015-2016 Bahar
Döneminde daha geniş bir
eğitimci kadrosuyla tekrar-
lanacağını katılımcılara du-
yurdu.
Seminer sonrasında Mü-
hendislik Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Hüse-
yin Ademgil, seminere kat-
kılarından dolayı Hasan
Dimdik veAli Göklükay’a
teşekkür belgesi takdim
etti.

LAÜ ile KTMMOB İnşaat
Mühendisliğini değerlendirdi

İnşaatMühendisliği Bölümü,
Kıbrıs TürkMühendis veMimar
Odaları Birliği (KTMMOB), İn-
şaatMühendisleri Odası (KTİMO)
YönetimKurulu’nunmisafiri
oldu.
Görüşmede, insanlık vemedeni-
yet tarihi boyunca var olan İnşaat
Mühendisliği’nin günümüzdeki
önemi, teknolojik gelişmeler, gün-
cellenen teorileri ve uygulamaları
ile akademilerdeki değişiklikler,
LAÜ İnşaatMühendisliği Bölümü
ile KTİMO arasında yapılabilecek
ortak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca yeni mezun İn-
şaatMühendislerinden beklentiler,

mezunların mesleğe girişlerinde
çektikleri sıkıntılar ve bu sıkıntıla-
rın giderilebilmesi için öğrenim
süresince öğrencilere aktarılması
gereken bazı bilgiler görüşüldü.
LAÜ İnşaatMühendisliği Bö-
lümü temsilcileri, KTİMOYöne-
timKurulu’na; gelişen teknolojiyi
takip ederek İnşaatMühendisliği
Laboratuvarlarını yenilediklerini,
tecrübeli akademik kadrosu ile
sektöre hizmet etmeyi kendilerine
görev edindiklerini belirterek,
LAÜ veKTİMO arasında imzala-
nabilecek bir protokol ile araların-
daki işbirliğinin artarak devam
edeceğini vurguladılar.
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Atatürk’ün 77’nci ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi
Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün 77’nci
ölüm yıldönümü nede-
niyle tören düzenlendi.
LAÜ yerleşkesi Atatürk
Büstü önünde gerçekle-
şen anma törenine, LAÜ
Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Akın Cellatoğlu’nun
yanı sıra fakülte dekan-
ları, bölüm başkanları,
öğretim görevlileri,
bölüm müdürleri, çalı-
şanlar ve öğrenciler katıl-
dılar.
Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Akın Cellatoğlu tara-
fından Atatürk Büstü’ne
çelenk bırakılması ile
başlayan tören, saygı duruşu
ve İstiklâl Marşı’nın söylen-
mesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölüm Başkanı Doç.
Dr. İhsan Tayhani’nin, günün
anlam ve önemini belirten
“ATA’mız” konulu konuşma-
sının ardından son buldu.
“Atatürk eşsiz ve yurtse-
ver bir liderdi”
Törende, Atatürk’ün haya-
tıyla ilgili konuşma yapan
Tayhani, 1938 yılının üzerin-
den 77 yıl geçtiğini anımsa-
tarak, 57 yıllık ömrünü
ulusuna adayan, eşsiz ve
yurtsever, büyük bir lider ol-
duğunu belirtti.

Tayhani, “Şu anda Türki-
ye’de, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde ve Türk
topluluklarının bulunduğu
dünyanın hemen hemen her
köşesinde, iki dakika da olsa
şimdi burada olduğu gibi,
hayat durmuş bulunuyor.
Yine burada olduğu gibi, eği-
tim-öğretim kurumlarında,
devlet protokolünün bulun-
duğu il, ilçe ve beldelerde
anma programları yapılıyor.
Siren sesini duyan trafikteki
araçlar ve caddelerdeki yaya-
lar duruyorlar ve saygı duru-
şunda bulunuyorlar. Dahası,
konferanslar, paneller düzen-

leniyor. Televizyon ve radyo
programları anma program-
ları yapıyorlar. Her 10 Ka-
sım’da Anıtkabir’e milyonlar
akıyor. Dikkat edilirse bir
zorlama bir baskı yok. Bakıl-
dığında, dünya ölçeğinde
bunun bir örneği de yok.
Ancak 10 Kasım’ların Ata-
türk’ü anlamak ve kavramak
açısından bir fırsat olarak
kullanılmasının gerektiği de
unutulmamalıdır” dedi.
Tayhani, Türkiye’de ger-
çekleştirilen bilimsel devri-
min öncüsünün Mustafa
Kemal Atatürk olduğunu
vurguladı.

“Kuvayi Milliye benzeri
bir mücadele, Kuzey Kıb-
rıs’ta verildi”
Dünya lideri, 20. yüzyılın

en büyük devrimcisi
Mustafa Kemal Atatürk,
onun mücadele arkadaş-
ları, Milli Mücadele’yi
veren Kuvayi Milliyeci-
ler ve tüm şehitleri say-
gıyla andığını belirten
Tayhani, onun dışında
Mustafa Kemal Ata-
türk’ün meşalesini Kuzey
Kıbrıs’ta yükseklerde,
canlı tutup Kuvayi Mil-
liye benzeri bir mücale-
deyi vererek Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin kuruluş teme-
linde harç olarak
kullanılan başta Dr. Fazıl
Küçük, Kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Raif Denk-

taş, Türk Mukavemet
Teşkilatı’nın saygın üyeleri-
nin anısı önünde saygıyla
eğildiğini söyledi.

LAÜAkademisyeni “Analiz ve Planlama” ödülüne layık görüldü
Mimarlık Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gülay Çetinkaya
Çiftçioğlu “Konya İli, Boz-
kır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhü-
yük İlçeleri ve Suğla Gölü
Mevkii Peyzaj Yönetimi,
Koruma ve Planlama” konu
başlıklı proje ile TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası 7.
Ulusal Peyzaj Mimarlığı
Ödülleri – 2015’e katılarak
“Analiz ve Planlama” da-
lında ödüle layık görüldü.
Çiftçioğlu’nun dışında
Osman Uzun, Emine Figen,
Dilek İlke, Füsun Erduran
Nemutlu ve Sebahat Açık-
söz’ün de proje ekibinde yer
aldığını belirten Çiftçioğlu,
projenin Avrupa Birliği Pey-
zaj Sözleşmesi’nin Tür-

kiye’ye entegrasyonu süre-
cinde 2008-2010 yılları ara-
sında T.C. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından des-
teklendiğini dile getirdi.
T.C. Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı’nın koordinatörlü-
ğünde yürütülen proje ile
yerel ve ulusal düzeyde pey-
zaj karakterlerinin tanımlan-
masına ilişkin Türkiye’ye
özgü bir yöntemin geliştiril-
mesi amaçlandığını vurgula-
yan Çiftçioğlu, projenin
diğer önemli bir amacının
ise “Peyzaj planlamanın ulu-
sal planlama sistemine en-
tegrasyonu” bazında öneri
geliştirmek olduğunu açık-
ladı.

İlk Ulusal Peyzaj Planı
Çiftçioğlu, 5 Peyzaj Mi-
marı olmak üzere toplam 20
uzmanın aktif katıldığı pro-
jede yöntemsel yaklaşımın
disiplinlerarası katılımcı bir
yaklaşımla geliştirildiğini, bu
yöntem çerçevesinde peyzaj
sınıflandırma yaklaşımının
ulusal, bölgesel ve yerel öl-
çekte belirlenmiş ve harita-
lanmış, ekolojik süreçler
temelinde peyzaj analizleri
yapılarak tarım, ormancılık,
turizm vb. sektörlere ilişkin
“peyzaj rehberleri” oluştu-
rulduğunu belirtti.
Projenin ilk “Ulusal Peyzaj
Planı” ve planın uygulan-
ması için “Peyzaj Yönetim
Planı” hazırlandığını söyle-
yen Çiftçioğlu, projeden elde

edilen sonuçlar ile orman
kaynaklarını artırmak ve bo-
zulmuş orman alanlarını iyi-
leştirmek, erozyonu
önlemek, mevcut su kaynak-
larını korumak ve sürdürüle-
bilir kullanımına ilişkin
öneriler geliştirmek, sel ve

taşkınları azaltmak, iklim de-
ğişikliği ve çölleşmenin etki-
sini azaltmak, peyzaj
çeşitliliğini artırarak bölge
halkının yaşam kalitesine
doğrudan veya dolaylı olarak
katkı sağlanması amaçlandı-
ğını vurguladı.
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Araş�rma Görevlisi Murat Helvacı, zey�n üre�minde büyük sıkın�
yaratan “zey�n sineği” ile ilgili bilimsel bir çalışma yap�...
Tarım Bilimleri ve Tekno-
lojileri Fakültesi Araştırma
Görevlisi Murat Helvacı,
KKTC’de zeytin üretiminde
büyük sıkıntılar yaratan ve
maddi zararlara neden olan
“zeytin sineği” ile ilgili bi-
limsel bir çalışma yaptı. Ça-
lışmasının KKTC’de ilk
olduğunu belirten Helvacı,
çalışması ile ilgili detaylı
bilgiler verdi.
Kuzey Kıbrıs’ta tüketimi

önemli bir yer tutan zeytin

üretiminin giderek yaygın-
laştığını dile getiren Helvacı,
‘Zeytin yetiştiriciliğinin art-
masıyla, zararlılarla müca-
dele konusunda da bilinçli ve
bilimsel önlemler alınması
gerekiyor’ dedi.
KKTC’de zeytin sineğinin

zeytinin irileşme ve yağ-
lanma zamanında kendini
gösterdiğine dikkat çeken
Helvacı, zeytin sineğinin yu-
murtasını meyve üzerine aç-
tığı V şeklindeki yarıktan

meyve içerisine bıraktığını,
yumurtanın meyve içerisinde
açıldığını ve larva (kurtçuk)
döneminin meyve içerisinde
meyve etiyle beslenerek geç-
tiğini belirtti. Zeytin sineği-
nin meyvelerin çürüyüp
dökülmesine ve zeytinyağı
miktarının azalmasına neden
olduğunu söyleyen Helvacı,
normal yıllarda zarar oranı-
nın %15-30 olduğunu, sinek
salgınının olduğu yıllarda ise
bu oranın % 80’e kadar çık-

tığını sözlerine ekledi.
KKTC’de bugüne kadar
zeytin sineği konusunda her-
hangi bir çalışmanın yapıl-
madığını belirten Helvacı,
projesi kapsamında Güzel-
yurt ve Girne bölgesinde ya-

pılan çalışmalar neticesinde
zeytin sineğinin ilk çıkış za-
manının ve diğer evrelerinin
belirlenip, yapılabilecek mü-
cadele konusunda üreticile-
rin bilgilendirileceğini
açıkladı.

Üreticiler bilgilendirilecek

Kaygısız: İnsanların yaşam kalitesinin yükselmesi ile
birlikte fizyoterapistlere duyulan ihtiyaç da artıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Beliz Belgen
Kaygısız, “Dünya Fizyote-
rapistler Günü” dolayısıyla
yaptığı açıklamada, fizyote-
rapistlerin sağlık açısından
önemine dikkat çekti.
Fizyoterapistlerin birer sağ-
lık personeli olduğuna dikkat
çeken Kaygısız, fizyotera-
pistlerin yaralanma, hastalık,
hareket sistemi bozuklukları
veya diğer durumlardan kay-
naklanan ağrı ve fonksiyon
bozukluklarında fizyoterapi
ve rehabilitasyon programla-
rını planlayan ve uygulayan

kişiler olduğunu açıkladı.
Kaygısız, ‘Fizyoterapistler
kişilerin hastalıkları ne olursa
olsun veya hayatlarının hangi
evresinde olurlarsa olsunlar
sağlığına kavuşması ve top-

luma aktif olarak katılması
için mesleğini icra etmekte-
dir’ dedi.
Fizyoterapistlik mesleğinin
dünyada 120 yılın üzerinde
geçmişi olduğunu belirten

Kaygısız, günümüzde tıp bili-
mindeki ilerlemeler ve sağlık
alanındaki gelişmelere para-
lel olarak hastaların yaşama
şanslarının daha da artığını
ifade etti. Kaygısız, ‘Yaşa-
mak kadar yaşam kalitesinin
de önemli olduğunun anlaşıl-
ması ile sağlıklı olmak tanı-
mının daha da geniş bir
perspektifle değerlendiril-
mesi fizyoterapistlere duyu-
lan ihtiyacı artırmıştır’ dedi.
LAÜ Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi’nin 2015-2016Aka-
demik Yılı’nda dünyanın
prestijli ve tercih edilen mes-
leklerinden olan “Fizyote-
rapi” alanında ilk

mezunlarını vereceğini dile
getiren Kaygısız, öğrencilerin
hastaların değerlendirilmesi,
tedavi programlarının plan-
lanması, rehabilitasyon prog-
ramlarının uygulanması
konularında gerek pratik ge-
rekse teorik olarak oldukça
kapsamlı bir eğitim aldıkla-
rını belirtti.
Kaygısız, LAÜ Sağlık Bi-

limleri Fakültesi ailesi olarak,
kişilerin sağlıklarına kavuş-
ması ve sağlıklı yaşaması için
katkı koyan tüm fizyotera-
pistlerin ve birer aday olan
tüm öğrencilerin “Dünya Fiz-
yoterapistler Günü” nü kutla-
dığını söyledi.

Dirikli: Dengeli beslenme kalbi korur
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Diyetetik Bölümü
Öğretim Görevlisi Dr. Diye-
tisyen Nazal Bardak Dirikli,
“Dünya Kalp Günü” nede-
niyle kalp sağlığı ve bes-
lenme ile ilgili açıklamada
bulundu.

“Eksik ve dengesiz bes-
lenme kalp rahatsızlıkla-
rına zemin hazırlar”
Son yıllarda kalp sağlığı-

nın beslenme ile yakından
ilişkili olduğunun açıklık ka-
zandığını belirten Dirikli,
‘Eksik ve dengesiz beslen-
menin, kalp hastalıklarına
zemin hazırladığının açık ol-

duğu kadar sağlıklı bes-
lenme kuralları çerçevesinde
sağlıklı beslenmenin de en-
gelleyici ve koruyucu bir
etken olduğu kesinlik kazan-
mıştır’ dedi.

Kalp hastalıkları için en
büyük tehdidin yüksek kan
basıncı ve kötü huylu koles-
terolün (LDL) yüksek ol-
ması olduğunu dile getiren
Dirikli, kan basıncını düzen-
lemek ve düşük LDL için iz-
lenmesi gereken önemli
noktaları şöyle sıraladı;
*Günlük alınan enerji mikta-
rının ideal kilonuza göre
ayarlanmış olması önem ta-

şımaktadır. Fazla kilonuzu
ideal kilonuza yaklaştırabil-
diğiniz kadar yaklaştırmalı-
sınız.
*Günlük alınan enerjinin
karbonhidrat, yağ ve protein
oranları mutlaka dengede ol-
malıdır.
*Yemeklerinizi ızgara, kendi
suyunda haşlama veya yağ-
sız olarak tüketmeyi tercih
etmelisiniz.
*Şeker tüketimini sınırlan-
dırmalı, şeker oranı yüksek
içecekler tüketmemelisiniz.
Şeker ihtiyacınızı daha çok
meyveden veya bitkisel tat-
landırıclarla hazırlanan sütlü
tatlılardan karşılamalısınız.

*Günlük 1.5-2 lt arası su tü-
ketmelisiniz.
*Günlük tuz tüketimini sınır-
landırmalı, yemeklere üze-
rinden tuz eklememelisiniz.
*Aktif olmak kalp atım hı-
zını da düzenleyecek, vücu-

dunuzun oksijen kullanma
kapasitesini artıracaktır.
*İşlenmiş et ürünleri olan
salam, sucuk ve pastırma tü-
ketmekten kaçınmalısınız.
Bu besinlerin tuz oranları
yüksek olmaktadır.
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Akademik Çalışmalar
İletişim Bilimleri Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Raklamcılık
Bölüm BaşkanıYrd. Doç. Dr.
EsraAydın’ın, "Bir Kamu
DiplomasiAracı Olarak Tür-
kiye Radyo Televizyon Ku-
rumu” isimli yayını, Türkiye
Dış Politikası ve Kamu Diplo-
masisi adlı kitapta yayınlandı.
Aydın; çalışması kapsa-
mında, farklı etnik, dini ve
kültürel dokulardan oluşan
Türkiye Cumhuriyeti’nde
kamu hizmeti yayıncılığı
görevini yürüterek algı oluş-
turma ve imaj yaratma süreç-

leriyle kamu diplomasisine
etki ettiği düşünülen Türkiye
Radyo ve Televizyon Kuru-
mu’nun, Türkiye’nin kamu
diplomasisi anlayışını oluştu-
ran siyasal temeller doğrultu-
sunda, yayın yaptığı kanalları
ve yayın politikalarını incele-
diğini belirtti.
Kamu diplomasisinin Tür-
kiye açısından yeni bir kavram
olduğunu açıklayanAydın,
Türkiye'nin kamu diplomasisi
alanındaki çalışmaları hak-
kında bütüncül çalışmaların
sayıca az olduğuna dikkat çe-

kerek, çalışmalarında Türki-
ye'nin kamu diplomasisindeki
yeni aktörlerini detaylı bir şe-
kilde ele aldı.

"Bir KamuDiplomasiAracıOlarak TürkiyeRadyo TelevizyonKurumu”

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğ-

retim ÜyesiYrd. Doç. Dr.
Osman Erciyas’ın “EskiAna-
dolu Türkçesi Metinlerinden
Ferec Ba’deş-Şidde’nin Söz
Varlığı (15. yy. Budapeşte Nüs-
hası)” adlı üçüncü kitabı ya-
yımlandı.
Kitap, Türkçenin söz varlı-
ğına katkı koymayı amaçlı-
yor
Yaklaşık 3 yıl süren çalışmala-
rın sonucu olan kitabın, İstan-
bul Kesit Yayınları aracılığıyla
yayımlandığını belirten Erci-

yas, kitabında Türkçenin söz
varlığına katkı koymayı amaç-
ladığını ifade etti. 1451 yılında
Edirne’de kaleme alınan,
“Ferec Ba’deş-Şidde” adlı Eski
Anadolu Türkçesi metnin oriji-
nal nüshasının Budapeşte
Macar BilimleriAkademisi’nde
korunduğunu söyleyen Erciyas,
bu metni söz varlığı yönüyle in-
celediğini ve o dönemTürkçe-
sine ait zengin söz değerlerini
günümüz literatürüne kazandır-
mayı hedeflediğini dile getirdi.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık
BölümBaşkanı Doç. Dr. Ler-
zanAras’ın “Yaşamın Ruhu /
Tasarımın İnsanYaşamına
Duygusal Katkıları” adlı kitabı
yayınlandı.
“Yaşamın Ruhu” adlı kitabı-
nın öğrencilerin tasarıma başla-
dığı zaman onlara tasarımı
anlatmayı hedeflediğini belir-
tenAras, tasarıma her başlayan
öğrencinin tasarımın ne oldu-
ğunu hissetmesi, başka disip-
linlerle kurduğu ilişkiyi
anlaması, insan hayatında nasıl

farklılıklar yaratabileceğinin bi-
lincinde olması gerektiğini dile
getirdi. Kitapta öğrencilere
içinde yaşadıkları ortamın her
noktasında aslında tasarımın iz-
lerini görebileceklerini ve iyi
bir tasarımın fark yaratabilece-
ğini göstermek istediğini ifade
edenAras, bu nedenle kitabın
herkesin doğup büyüdüğü
mekan olan “ev” ile başladığını
söyledi.Aras kitapta, öğrenci-
nin tasarım kültürü ile tanış-
ması, toplumsal yapı içinde
refahın, güç dengelerinin nasıl

çizildiği ve bir tasarımcı olarak
nerede durması gerektiğinin
anlatıldığını belirtti.

Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Elnur Ağa-

yev’in “Kıbrıs’tan Geçen
Beyaz Ruslar” adlı ilk kitabı
Lefkoşa’da Işık kitabevi tara-
fından yayınlandı.
Kitabında Ağayev, 1920-
1922 yıllarında Kıbrıs’ta mu-
hacir olarak ikamet eden
Beyaz Rusların siyasi, ekono-
mik ve kültürel yaşamlarını
inceledi.
1917’de Rusya’da yaşanan
Bolşevik ihtilalinden kaçan
Rusların ülke dışına iltica
etmek zorunda kaldığını be-
lirten Ağayev, yurtlarından

uzaklaşmak zorunda kalan
Rusların kendilerini herhangi
bir renkle tanımlayamadıkla-
rını, fakat “kızıllar”a karşı
mücadeleleri nedeni ile tarih
karşısında “Beyaz Ruslar”
olarak tanımlandığını dile ge-
tirdi.
Ağayev kitabında, yaşam
umutlarını, hayata bağlılıkla-
rını hiçbir zaman kaybetme-
den dünyanın değişik
ülkelerine dağılan Beyaz
Rusların yeni yaşamını ele
aldı.

“Eski Anadolu Türkçesi Me�nlerinden Ferec Ba’deş-Şidde’nin Söz Varlığı”

“Yaşamın Ruhu / Tasarımın İnsan Yaşamına Duygusal Katkıları”

“Kıbrıs’tan Geçen Beyaz Ruslar”

Dr. Fazıl Küçük Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Sibel Kay-
makamoğlu ve Yrd. Doç.
Dr. Çağda Kıvanç Çağa-
nağa Portekiz’in Porto şeh-
rinde gerçekleştirilen
“Uluslararası Eğitim ve
Yeni Gelişmeler” konulu
konferansa katıldılar. Kay-
makamoğlu ve Çağanağa
konferansta “AnAlterna-
tive Model to Professional
Development in Multilin-
gual EFL Classrooms:
Cooperative Management
&Residual Practice” baş-

lıklı sunumu gerçekleştirdi-
ler.
Sunumlarında bilimsel
çalışmaların temelinde, çok
dilli yabancı dil sınıfların-
daki öğretmenlerin profes-
yonel gelişimlerini
vurgulayan Kaymakamoğlu
ve Çağanağa, LAÜ’nün
eğitim anlayışının öğretim
görevlilerinin profesyonel
gelişimine imkân sağladı-
ğını ve farklı coğrafyalar-
dan gelen öğrencilerin
akademik olarak bu geli-
şimden fayda görüyor ol-
duklarına dikkat çektiler.

“An Alterna�ve Model to Professional
Development in Mul�lingual EFL Classrooms:
Coopera�ve Management &Residual Prac�ce”

Mühendislik Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yönal
Kırsal, 23. Sinyal İşleme ve
İletişim Uygulamaları Kurulta-
yı’na (SIU) katılarak “Kablo-
suz Ortamlarda Modelleme ve
Başarım DeğerlendirmeAna-
lizi Yaklaşımları” adlı bildiri-
sini sundu.
Bildirisinde, analitik mo-

delleme yaklaşımlarını kulla-
narak kablosuz ortamlarda
kablosuz hücresel ağlar için
bir başarım değerlendirme uy-
gulama iskeleti sunan Kırsal,

kullanılabilirlik ve hareketlilik
konularında önerilen modelleri
de dikkate aldığını dile getirdi.

“Kablosuz Ortamlarda Modelleme ve Başa-
rım Değerlendirme Analizi Yaklaşımları”

Mühendislik Fakültesi Öğre-
tim Görevlisi Nemika Cellat-
oğlu II. Uluslararası

Sürdürülebilir Yapılar Sempoz-
yumu’nda katılarak “KKTC'de
Stratejik Çevresel Değerlen-
dirme Raporu Hazırlanmasının
Önemi” adlı bildirisini sundu.
Cellatoğlu, KKTC’de mev-
cut çevre sorunlarını göz
önünde bulundurarak toprak
ve arazi kullanımı, tarım, or-
manlar, madencilik, su kaynak-
ları, enerji, atık yönetimi ile
turizm ve eğitim sektörünü içe-
ren başlıklar altında raporun
hazırlanmasının gerekliliğini
vurguladı.

“KKTC'de Stratejik Çevresel Değerlendirme
Raporu Hazırlanmasının Önemi”
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Türkiye Vücut Geliştirme,
Fitness ve Bilek Güreşi Fede-
rasyonu tarafındanMersin’de
gerçekleştirilen “2015Vücut
Geliştirme ve Fitness Şampi-
yonası ile Dünya Şampiyonası
Milli Takım Seçmeleri”nde
mücadele eden LAÜ sporcu-
ları Burak Sağlam veMehmet

Kan, LAÜ’yü temsil etti.
Sağlam’dan büyük başarı
KKTCHalter ve Vücut Ge-
liştirme FederasyonuMilli Ta-
kımı’yla Türkiye’deki
şampiyonaya katılan LAÜ
sporcusu Burak Sağlam, genç
erkek fitness kategorisinde,
Mehmet Kan ise büyük erkek-

ler fitness kategorisinde pod-
yuma çıktı. Sağlam, yarış-
mada genç erkekler fitness
kategorisinde birinci gelerek
Türkiye şampiyonluğu elde
ederken, büyük erkekler fit-
ness kategorisinde ise Meh-
met Kan beşincilik derecesi
elde etti.

İneci, Moskova’da yarıştı

LAÜ sporcusu milli atlet
Cemal İneci, Rusya’nın baş-
kenti Moskova’da yapılan
“Uluslararası Moskova Mara-
tonu”nda ülkemizi en iyi şe-
kilde temsil etti. LAÜ
sponsorluğunda Güzelyurt’ta
yoğun bir tempoyla yarışmaya
hazırlanan İneci, Mosko-

va’daki maratona katıldı.
İneci, yapılan 42,2 km’lik

maratonu 2 saat 48 dakikada
koşarak, 7000 kişi arasında
50’nci, yaş grubunda ise 5’inci
olmayı başardı. İneci, bu so-
nuçla hem LAÜ’yü hem de ül-
kemizi Rusya’da en iyi şekilde
temsil etti.

KKTC’nin uzun mesafe koşucularından milli atlet
Cemal İneci, Rusya’da maratona katıldı.
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KKTCBüyük Erkekler Bas-
ketbol Ligi kapsamında Lefke
Avrupa Üniversitesi ve Mapfree
Yaşam Spor ile oynanan karşı-
laşmada LAÜBasketbol Ta-
kımı, 81-79 üstünlük sağlayarak
maçı aldı. LAÜDr. Fazıl
Küçük Spor Salonu’nda oyna-
nan karşılaşmada LAÜ, geçen
yılın lig şampiyonu olanMapf-
ree’yi yendi.
LAÜ Basketbol Takımı, yeni-
lenen kadrosu ile çıktığı maçta

LAÜ öğrencileri ve Lefke böl-
gesinde yaşayan basketbol se-
verlerin büyük seyirci desteği
altında oynadı. Rakibine karşı
üstünlük sağlamak için birçok
hamle yapan LAÜ, kendi saha-
sında oynamanın avantajını da
kullanarak salondan galip ayrı-
lan takım oldu.
Ayrıca maçta, LAÜmaskotu
Muffi ve Dans Kulübü üyelerin-
den oluşan LAÜCheerleaders
ekibi de takıma destek oldu.

LAÜBasketbol Takımı,Mapfree’yi yendi


