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Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri

tarafından mesleki resim sergisi düzenlendi.
Haberi 4. Sayfada
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Yılına Merhaba Etkinliği Yeni
Yılda Okumaya Karşı Olan İl-
giyi Arttırmak ve Kitaba Daha
Fazla Önem Verilmesini

Sağlamak Amacıyla “Kitaptan
Yılbaşı Ağacı” Eğitim Fakültesi
Freedom Binası’nda Sergilen-
mekte. Haberi 7.sayfada
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mimari resim sergisi

Girne Amerikan Üniver-
sitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü ve Erken Çocukluk
Eğitimini Destekleme Kulübü
yeni yılda okumaya karşı olan
ilgiyi arttırmak ve kitaba daha
fazla önem verilmesini
sağlamak amacıyla “Kitaptan
Yılbaşı Ağacı” kitapları
Erenköy Lisesi kütüphanesine
bağışlandı.

Haberi 6. Sayfada

Yrd. Doç. Dr. Elza
Alışova Demirdağ’ın
makalesi  (TÜRÜK)
Uluslararası Dil, Edebiyat
ve Halkbilimi Araştırmaları
Dergisinde Yayınlandı.
Demirdağ GAÜ Medya’ya
yaptığı açıklamasında,
Güney-Batı (Oğuz)
Grubuna ait iki lehçede söz
dizimi alanında benzerlik-
ler ve farklıkların olduğunu
belirtti. Haberi 8. Sayfada

GAÜ akademisyeni
Demirdağ’dan,
uluslararası makale

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rek-
törü Serhat Akpınar, Yükseköğretimde 50’inci yılına
ilerleyen GAÜ ailesin gelişim sürecinin, geçmişte ki
gelişmelerin ve geleceğe dair öngörülerinin yer aldığı
yeni yıl mesajı yayımladı. Haberi 2. ve 3.Sayfada

Ateş, “Kitap bağışı demek
geleceği kurtarmak demektir”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rek-
törü Serhat Akpınar, Yükseköğretimde 50’inci yılına
ilerleyen GAÜ ailesin gelişim sürecinin, geçmişte ki
gelişmelerin ve geleceğe dair öngörülerinin yer
aldığı yeni yıl mesajı yayımladı.

Akpınar mesajında şunları söyledi;
“Değerli Ailem ,
Yeryüzündeki bütün birliktelikler; Renk uyumu ile

ortaya çıkıyorsa, ayrılıklar da renksizlik ile mi ilgi-
lidir? Ancak, yeryüzünde; Tüm doğumlar renga'renk-
tir. Ama, "Mezarlar, tek renktir!"

Mevlana şöyle buyurur; "Ayrılıklar, renksi-
zlik aleminin renge esir olmasından ileri
gelir. Renksizlik alemine ulaşan, Musa ile
Firavun'un barıştığı aleme erişmiş olur. Din-
lerdeki aykırılıklar gidiş tarzındandır, yolun;
hakikatinde değil. Yüz kitap olsa, hepsi bir
kapıdan ibaret. Yüz taraftan da tek bir
mihraba dönülür. Bu yolların hepsi, bir eve
çıkar. Bu binlerce başak, bir tohumdan mey-
dana gelmiştir. Yüzbinlerce çeşit yemek var,
fakat hepsi de yemek ve bu bakımdan hepsi
de bir. Birini yedin, doydun mu.. elli yemek
olsa hepsinden de el çekersin. Fakat, açken
şaşılığın tutar; bir yemeği yüzbin yemek
görürsün."

Yaradılış daimidir ama; Eskiler yıpranır
gider, yeniler gelir. İdealist bir sistemin
verdiği vicdani huzurla; bu dünyada
'kendimizden geçmeden' ferdiyetimizi
terkederek, insanlara yayılmak şuuru ile 34
Yıl önce yolculuğumuza başladık.

Kurumsal benliğimiz ile, sadece
halkımızın değil, yakın ve uzak
coğrafyalardaki tüm renklerdeki insanların;
Karşıladığımız bu yeni yılda, sevdiği
her'şeyin yanı'başında olabilmesini, sağlık
içerisinde, yürüyüşümüzde bize güç ve onur
vermesini diliyoruz.

"Irmakların, nehirlerin, suları; bizim için,
sadece akıp giden bir su değildir."

Kızılderili Reis Seattle'nın 'Atalarının
Kanını' tarif ederken sarfettiği bu sözden de
yola çıkarak, yeni yıl için başlıca temenni-
mizi oluşturuyoruz.

2018; Bizim İçin öylece akıp gitmedi, tıpkı
önceki yıllar gibi…

Üniversitemiz, geçmişi ile övünç içindedir.
Varolma gururunu, insanlığa yayılmış olma
hali ile açıklamak; bir yüksek eğitim kuru-
mundan beklenebilecek en yüksek söylem
halidir. 2019 da elbette, Girne Amerikan
Üniversitesi adına yine böyle akacaktır.

Kurucusu olduğum bu 'Üniversite'; Ku-
rumsal olarak ta, mezunlarının hissiyatını
'kabul ve değer gören' bir çerçeveye oturtmaya ken-
dini adamıştır. Bu nedenle, GAÜ'nün 'Bologna Süre-
ci'ne aktivesi ve özellikle, yurtdışı kampüslerimiz,
uluslararası tanınırlığımızın ve gücümüzün artışı ile;
GAÜ Mezunu'nu; Tanınma ve itibar çerçevesinde en
üst noktaya taşınmıştır. Bu gerçek, geçtiğimiz yılda
da değişmemiştir. GAÜ'nün 'yüzü' Dünya'ya dönük-
tür. Ne mutlu ki; Bunu yaparken de, bizim yüzümüz
de apaçıktır.

Girne Amerikan Üniversitesi'nin içinde olduğu dev

yerleşke; fonksiyonel olanaklarını artırmıştır. Bu yıl
"çevrimiçi"ne soktuğumuz; Yeni fakülte ve hizmet
binalarımız ile daha işlevsel bir kampüs görünümüne
ulaştık. Kuzey Kıbrıs'taki 'yüksek' eğitim
standartlarının yine ana belirleyicisi olduk.

Başta belirttiğim, Kızılderililerin atalarının kanı
gibi nitelendirdikleri ırmaklar gibi; Biz de,
'Atalarımız'dan bize ulaşabilen sembol, öğreti ve
görevlerimizin farkındalığını yaşıyor ve unutmuy-
oruz. Örneğin; GAÜ'nün "çift başlı kartal" logosu,
sadece ata yadigari olduğu için kullanılmamaktadır.

Yolumuz gibi; Üniversitemiz'in aynı zamanda
sarsılmaz görsel mesajı olduğu için de
kullanılmaktadır. Yeryüzünün, "en yükseğe çıkabilen
kuşunu" logomuzda barındırmak, yürüyüş felsefesini
de açıklamaktadır.

Yine kurucusu olduğum; Kardeş üniversitemiz,
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi de aynı felsefe ve is-
tikamette adımlarını daha büyük atmaya hazırdır.
Lefkoşa’nın tarihi Surlar İçi Bölgesi'nde binaları re-
store ederek, üniversitemize ve bölgemize

kazandırmaya devam ettik. KAÜ’nün misyonu,
klasik bir misyon değildir. Klasik eğitim sisteminden
uzak, daha çok öğrencilere yönelik, "kolaya
kaçmamış" kolaylaştırıcı imkan tanıyan bir eğitim
sistemini tercih ettik. Sınırlar koymadan, daha geniş
ve daha yaratıcı düşünüp, kampüs alanı ile sınırlı
kalmadan tüm şehire yayılarak eğitim veriyoruz.
2018, KAÜ için de öylesine akmamıştır.

34 yıldır onur ile sürdürülen ve artık küresel bir
konuma gelmiş bu yürüyüşün; yeni hedeflerinin ve
özellikle '50.inci yıl perspektifi' ise; Bu yılki

akademik temamız; "Sürdürülebilirlilik"
kriterini hak etmiş, daha önceki yıllarda
seslendirdiğim şu cümleye daimi endek-
slidir: "Kendi sınırlarınız, kendiniz ile
sınırlıdır. Kendi sınırlarınızı aşabilmenin
tek yolu ise, kendi sınırlarınızı
aşabilmektir." Bizi, Kurumsal 50'inci
yılımıza ulaştıracak süreçte de GAÜ; Bil-
imsel varlığının yanında, sosyo-kültürel
alanların tamamında, bir bilim ve yaşam
üssü olarak geleceğe yön verecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 'ilk
özel üniversiteyi'; benimle birlikte
yürüyebileceğine inandığım çok güzide,
ama bir avuç sevdalı ile hayata
geçirişimizin mücadelesi, çok kısa bir süre
zarfında; 35 yıllık bir geçmişe yaslanacak.

Bugün; Girne Amerikan Üniversitesi'ni,
Ada'mızdaki diğer kurumlardan farklı kılan
yegane nokta ise, 'uluslararası-laşmak'
hedefinde, kendine misyon edinmiş bir
kurum olmasıdır. Bu yönde, 'Türk Üniver-
siteleri' haricinde; bölge ve dünya üniver-
siteleri arasında da; öğrencilerine,
uluslararası kampüslerinde eğitimlerini
sürdürme fırsatı sunan tek üniversite oluşu
da önemli ve tartışılmaz göstergedir. Kriter-
imiz; Tam akretiditasyon ve tam dolaşıma
sahip diplomadır.

Bağımsız ölçme ve değerlendirme
kuruluşları tarafından yüksek teveccühe
sahip; 'Öğrenci Odaklı' eğitim konusunda
tavizsiz tutumumuz; Bundan sonraki
gelişim ve yatırım programı ve tüm
çalışmalarımızda devam edecektir.
Kuşkusuz, bu başarı bir tesadüf değil, 34
yıllık ince ince işlenen bir öykünün, kendi
çağımızdaki yansımalarıdır. Büyük mutlu-
luk duyuyorum.

Uluslararası yapılanma programında, ku-
rumsal 50'inci yılımıza uzanan faaliyet
programımızın en önemli öğelerinden
birisi, farklı ülkelerdeki uluslararası kam-
püslerimizdir. Üniversitemizin uluslararası

kampüslerinin oluşumu sonrası, Türkiye başta olmak
üzere, çok farklı ülkelerde yapılanma süreçlerini
daha ileri aşamalara taşımaya da başladık.

Ötesinde; Doğduğumuz kentin yani Girne'nin
belkemiğiyiz. Bizimle birlikte, Girne de büyüyor,
kentimizin sağlıklı ve bilinçli gelişimine yönelik
çabaların tam merkezindeyiz. Özellikle sağlık
eğitimi ile hizmeti, sosyal yaşam ve kültür
alanındaki tamamlanmak üzere olan projelerimizin
devreye girmesi, 'Üniversite-Kent Birlikteliği'
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kavramında da, ülkemiz için yeni bir dönem
başlatacaktır.

Tüm disiplinler kadar çok önem verdiğimiz,
'Havacılık ve Lojistik' eğitimi dışında; Girne, bir
deniz kenti ve 'ona' denizcilik, her çağda çok yakıştı.
International Maritime Organizition (IMO)
standartlarında, denizcilik eğitimini; bu kentte, ilk
kez biz telaffuz ettik ve yaşama geçirdik. Yani; Hep,
Girne'ye yakışan bir şeyler yaptık.

2018 Yılı'nda; Turizm, Uygulama Eğitim Oteli 'Le
Chateau Lambousa' yanında, yok olmanın eşiğindeki
'Celebrity Otel'i , yine Girne'miz için, bir katma
değer olarak yaşama döndürdük. Tıpkı; Bir zamanlar,
Kıbrıs Sahilleri'ne gelen gemilerin bağlandığı limanı,
yok olmaktan kurtararak, 'Camelot' adını verdiğimiz
koy gibi. Sonuç; Girne için buradaydık…burada ol-
maya da devam edeceğiz.

Bu eşsiz yürüyüşün; yeni hedeflerinin ve özellikle,
'50.inci yıl perspektifi' ile taçlandırılması dönemine
geçildiği 2019 başlangıcında; Gerçekleşmiş ve
gerçekleşmek için gün sayan 'yapıt'ların ve bazı ön-
görülerimizin altını çizmek gerekiyorsa; Bazı
başlıkları paylaşmaktan onur duyuyorum;

Ben, bıkmadan inaçla 'Uluslararası Toplum
Teorisi'ni savunan ve savunanlardan yanayım. Bunun
açılımı, bilindiği üzere; devletlerin ortak değer ve
ilkelerini, bunların uluslararası ilişkilere etkilerine
dikkatlice yaklaşımdan ibarettir. Bu ilkelerin örnek-
leri; diplomasiyi, uluslararası hukuku, insani müda-
haleyi savunmaktan ibarettir.

Bu bağlamda; "2018'deki Akan Nehir" ülkemin
geleceği açısından; Şahsıma, bir şansı değerlendirme
fırsatı da vermiştir. Uluslararası Diplomatlar Birliği
WDU'un; Kuzey Kıbrıs Temsilciliği'ni, kardeş
üniversitemiz, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin
Lefkoşa Cloud Merkezi'nde açarak; Sadece Avrupa
Birliği'nin değil, Birleşmiş Milletler'e üye tüm
ülkeler ile iş birliklerini geliştirecek adımlar attık.
Şüphesiz, Avrupa merkezimiz de, bu ilişkilerin
geliştirilmesinde öncü bir rol oynayacaktır.

Bir 'Dünya Yurttaşı' ve Kıbrıslı bir Türk olarak,

Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı
olarak, aynı anda WDU Kuzey Kıbrıs Başkanlığı'nı
da sürdürüyor olacağım. Genç yönetim kurulumuz
ile; Dünya barışı ve refahı ile ülkemizin
tanınmasında etkin bir rol üstlenmiş olacağız.

80’li yıllarda Kıbrıs Adası’nda; yüksek eğitiminin
olgunlaşmış, modern tüm orjinlerini kullanabilecek
bir hayali kurarken de, hayallerini gerçekleştirmiş bir
eğitimci ve girişimci olarak şunu bir kez daha ifade
etmek istiyorum. Girne Amerikan Üniversitesi, beş
ana değer üzerine odaklanarak yönlendirilmiştir; bu
değerler; erişim, hız, ilişkilendirme, değer ve
toplumdur. Buradaki kritik şudur; GAÜ, kendini
'Amerikan Eğitim Modeli'ni uygulayarak, yaşam
boyu ulaşılır kılmaya ve bunları, fırsatlarla dolu ve
genç erişkin nüfus ile ilişkili kılmaya adamaktadır.
Biz, büyük devletlerin dayattığı kültür emperyalim-
inin olumsuz etkilerine karşı ‘Anahtar Oyuncu’
yetiştirebilmenin ana hatlarının, yine büyük bir de-
vletin ana karasında, çağlar boyu etkinliği kanıtlanan
eğitim modeli ile oluşabileceğini düşündük,
düşünüyoruz. Bir duruş sergileyebilmek için, duruşa
sebebiyet veren kodları açmak, anlamak
zorundasınızdır.

Toplumumuzun ufkunu, coğrafyamız ile
kısıtlamaktan vazgeçmeliyiz. Ben, öğrencilerimize
sık sık Dünya'nın 8 milyarlık nüfusunun bir parçası
olduğunu hatırlatıyorum. Bu sebeple; BM
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ve 2030
Dünya Değişim Programı'nın paradigmalarını, kuru-
cusu olduğum üniversitelerin lugatlarına
yerleşmesini istiyorum. 2018 ve öncesi böyleydi.
2019 da böyle olacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın!

BM’nin belirlemiş olduğu Küresel Kalkınma
Hedefleri'nin ana hamurunu ise; Yoksulluğu yok
etmek, 'Evrensel İnsan Hakları' düzeyinde eşitsizlik
ve adaletsizlikle mücadele ve iklim değişikliğine
bağlı eylemleri kapsamaktadır. Bu; 'Dünya'mızın
karşı karşıya olduğu birçok ağır sorunu çözme
yönünde, oldukça cesur bir taahhüttür. Kısacası, bu
hedefler; Gelecek nesillerin yaşamını daha iyi hale

getirmek için en büyük fırsatımızdır. Gezegenimiz
için yaşamsaldır.

Yeni nesiller adına düşüncelerim ile bir nihayet
olmalı yılbaşı için kaleme aldığım duygu ve
düşüncelerimde: Başlangıcından bu yana "burs ve
bursluluk" kavramını; Eğitimin çimento harcına son-
suz 'bir ırmağın suyu' gibi kattık. 2018'de, yine ku-
rumsal olarak en yüksek paydayı tutturduk. Ama
öncesi ve ötesi arasında, çocuk vakfımız aracılığıyla
gözden kaçabilecekleri de "gözümüzün önünde" tut-
maya çalışıyoruz. Adı üstünde; vakıf, gibi vakfetm-
eye amaçlanarak.

Şimdi dönüp baktığımda; "Öylesine akan bir nehir,
bir ırmak" gibi görmediğim bu süreçte, Girne
Amerikan Üniversitesi bugün; 7 ülkedeki kampüsü,
18.000’i aşmış öğrenci sayısı, en az 116 ülkeden
öğrenci ve akademisyeni ile her bir öğrencisini; bir
'Dünya İnsanı' olarak yetiştirmek emeli ile çalışan bir
kurum olarak; Şimdi de; 15 yıllık, 2'inci küresel
takvimin bir "Anahtar Oyuncusu"dur.

Sözlerimi; Yine, Kızılderili Büyük Reis Seattle'-
dan, 1854'de beyaz adamların büyük reisine yazdığı
bir mektuptan, bir pasajla bitiriyorum; "Şu gerçeği
iyi biliyoruz: Toprak insana değil, insan toprağa ait-
tir! Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin fertlerini bir-
birine bağlayan kan gibi, ortaktır ve birbirine
bağlıdır. Bu nedenle de, dünyanın başına gelen her
felaket, insanoğlunun da başına gelmiş sayılır."

Felaketlerden olabildiğince uzaktaki umudumuzu
besleyen; Nedenli mutlulukların yanında, "nedensiz
mutluluklar" ile dopdolu rengarenk bir 'Dünya
Yılı'…diliyorum.

Tüm coğrafyalardaki insanlara paydaş: Kutsal
zeytin, defne ve mersin ağaçlarının ülkesindeki
halkımız ile birlikte; Küresel GAÜ Ailemiz'in tüm
çalışanlarının, Okullar Grubu'muzun,
öğrencilerimizin, mezunlarımızın, velilerimizin, tüm
dostlarımız ile dost kuruluşların, çözüm
ortaklarımızın yeni yılını kutluyor; Yüce Rab'bime
ulaşacak yolculuğumuzda sonsuz saygı ve sevgiler-
imi iletiyorum.”



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri
tarafından mesleki resim sergisi düzenlendi.

Sergiyle ilgili açıklama yapan Mimarlık Tasarım ve
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Pervin Avcı; "
Sergimizi "Contemporary Art" dersini alan 33
öğrencilerimizle beraber hazırladık. Bu serginin
amacı, öğrencilerimizin final projeleri olarak döne-
min başında seçmiş oldukları bir sanatçının ilgi
alanını tasarlamaları gerekiyordu. Sonucunda 13
farklı sergi alanıyla öğrencilerimiz final projelerini
sergiledi" dedi.
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),
yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, 7
farklı ülkede bulunan kampüslerinden, İngiltere Can-
terbury, Moldova Kişinev ve Hong Kong kampüs-
lerinde; ara dönem ve bahar dönemi için başvuruları
almaya devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜ Uluslararası Ofisten yapılan
açıklamada, GAÜ Uluslararası kampüslerin güncel
programlarının; Moldova için, güz ve bahar dönemi
arasında (28 Ocak – 8 Şubat 2019) 2 haftalık program
ile ders alabilecekleri belirtildi. Aynı şekilde, Hong
Kong kampüsü için de; 21 Ocak – 2 Şubat tarihleri
arasında da bülüm fark etmeksizin, öğrencilerin iste-
dikleri taktirde 2 ders alabilecekleri ifade edildi. 

GAÜ Canterbury Kampüsünde, Burslu Eğitim
Fırsatı

Ayrıca, Canterbury Kampüsü için ise, GAÜ
öğrencilerine özel 2019 Bahar dönemini İngiltere’de
mevcut bursları ile birlikte tamamlayabilme fırsatının
olduğu belirtildi. Üniversitenin yer aldığı Canterbury
Kenti’nin, her öğrencinin yaşam öyküsünde yer
alması gereken tarihi ve prestijli bir İngiliz şehri
olduğu belirtilirken açıklamada, öğrencilerin, Canter-
bury`de modern bir gençlik kültürü ile geleneksel İn-
giliz mirasını bir arada yaşama fırsatını buldukları
ifade edildi. Öğrencilerin, tarihi Canterbury kentinin
çevresinde günübirlik geziler, uluslararası etkinlikler,
sosyal ve kültürel aktivite fırsatlarını yakaladığı vur-
gulanan açıklamada, edinmiş oldukları arkadaşlıklar
ve tecrübeler ile öğrencilerin, ileriki yaşamlarına çok
büyük katkı koydukları söylendi.

Her 3 kampüste ki vize ve konaklama işlemlerinde
öğrencilerin, GAÜ Uluslararası ofisten destek bilgi
alabileceği bildirilirken, detaylı bilgi için
www.gau.edu.tr adresi, studyabroad@gau.edu.tr mail
adresi ya da 0(392) 650 2000 dahili 1219 numaralı
telefona ulaşılabileceği ifade edildi. 
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GAÜ uluslararası kampüsleri
için kayıtlar devam ediyor



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakül-
tesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Erken
Çocukluk Eğitimini Destekleme Kulübü yeni yılda
okumaya karşı olan ilgiyi arttırmak ve kitaba daha
fazla önem verilmesini sağlamak amacıyla “Kitaptan
Yılbaşı Ağacı” kitapları Erenköy Lisesi kütüphanesine
bağışlandı.

GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Görevlisi
Mehmet Ali Ateş açıklamasında, Bölüm öğrencileri
ile yürüttükleri birçok çalışma olduğunu belirtti.

Ateş konuşmasının devamında, “Kitap bağışı demek
geleceği kurtarmak demektir, yeni neslin ufkunu
açmak, daha güzel bir ülkede yaşamak demektir. Oku-
nacak bir satırın bile gençlerimiz için çok önemli
olduğunu düşünerek bağış için topladığımız kitapları
Erenköy Lisesi’ne bağışladık” dedi.
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Ateş, “Kitap bağışı demek
geleceği kurtarmak demektir”



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakülte-
si’nin Düzenlemiş Olduğu, EÇEDK Kulübünün
Destek Verdiği 2019 Yılına Merhaba Etkinliği Yeni
Yılda Okumaya Karşı Olan İlgiyi Arttırmak ve Kitaba
Daha Fazla Önem Verilmesini Sağlamak Amacıyla
“Kitaptan Yılbaşı Ağacı” Eğitim Fakültesi Freedom
Binası’nda Sergilenmekte. 

Eğitim Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Ki-
taplardan Yılbaşı Ağacında ki kitaplar Erenköy Lisesi
kütüphanesine bağışlanacağı bildirildi.

Kitaptan Yılbaşı Ağacı üzerine açıklama yapan Girne
Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Nesrin Kale, “Yılbaşı ağacımız Eğitim Fakül-
tesi’ni andıran bir ağaç. Tamamen kitaplardan oluşuyor
ağacımız. Bütün öğrencilerin ve öğretim elemanı
hocalarımızın destekleri ile yaptık yeni yıl ağacımızı.
Burada verilen en önemli mesaj aslında mutlaka kitap
okumalıyız mesajıdır. Yeni yılda bütün
öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve Eğitim
Fakültesi ailemize yeni yılda sağlıklı, başarılı, umutlu
bir yıl diliyorum. İnsanlık içinde 2019 yılı umutlu,
barış ve sevgi dolu bir yıl olsun.” dedi. 
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GAÜ Eğitim Fakültesi’nden
okuma alışkanlığına destek



Yrd. Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ’ın makalesi
(TÜRÜK)  Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi
Araştırmaları Dergisinde Yayınlandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Eğitim Fakül-
tesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ’ın
kaleme aldığı  “Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan
Türkçesinde Kelime Gruplarının Tasnifi Üzerine”
başlıklı makalesi EBSCO,  ProQuest,  OAJİ,  SİS,
ASOS, Dergi Park, Türk Eğitim İndeksi, Akademik
Araştırmalar İndeksi, SOBİAD, İndex Copernicus gibi
uluslararası ve yerli  indekslerce taranan (TÜRÜK)
Uluslararası Dil, Edebiyat  ve Halkbilimi Araştırmaları
Dergisinde yayımlandı.

Yrd. Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ GAÜ Me-
dya’ya yaptığı açıklamasında,  Güney-Batı (Oğuz)

Grubuna ait iki lehçede söz dizimi alanında benzerlik-
ler ve farklıkların olduğunu belirtti. “Bu çalışmada
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinin kelime
grupları karşılaştırılmıştır. Her kadar bir birlerine yakın
olsalar da farklı ekollerin etkisiyle birçok alanda
olduğu gibi söz dizimi alanında da önemli farklılıkların
mevcut olduğu görülmektedir. Araştırmada, Türkiye
Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesindeki kelime
gruplarının ortak ve farklı yönleri belirtilerek, birbirine
çok yakın olan iki dilde farklı sınıflandırmaya dikkat
çekilmiştir. Aynı zamanda her iki dildeki tasnifler ince-
lenerek, sınıflandırma kriterleri ile ilgili bilgiler
verilmiştir”.Demirdağ açıklamasında, karşılaştırmalı
çalışmaların lehçeler arasındaki yakınlıkları ve
farklılıkları açık bir şekilde ortaya çıkardığı için
önemli olduğuna dikkat çekti

Girne  Amerikan  Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakül-
tesi, Sınıf  Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi  Yrd.
Doç. Dr. Suzan  Sönmez’ın makalesi  Uluslararası
Eğitim Dergisi The Journal of Social Science’nde
yayınlandı.

Suzan Sönmez’in “Kamu Personeli Seçme Sınavı
Biyoloji Öğretmenliği Alan  Bilgisi Testinin
Değerlendirilmesi (2013- 2018)”  başlıklı makalesi
The Journal of Social Science  dergisinin Aralık 2018
tarihinde yayınlanan  32.  sayısında yer aldı.

“Eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği
programlarından mezun olan öğretmen adaylarının
kamu personeli olarak atanmaları en önemli sorunlar-
dan birisidir”

Çalışmanın temel amacını 2013 yılından 2018 yılına
kadar geçen süreçte kamu personeli seçme sınavı biy-
oloji öğretmenliği alan bilgisi testinin
değerlendirilmesini yapmak olarak açıklayan Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, “Öğretmen
yetiştiren yüksek öğretim kurumundan mezun olanlar
öğretmen olarak atanmak isteyen adayların görev
almak için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adı
ile düzenlenen sınava katılması gerekir.  Bu çalışmada
nitel bir   yöntem olan içerik analizi ile  belli  bir  met-
nin özelliklerini  sayısallaştırarak  incelenmesini
sağlayan  doküman incelenmesi kullanılmıştır KPSS
2013- 2018 yılları arasında sorulan biyoloji
öğretmenliği alan bilgisi sorularına ÖSYM’nin resmi
internet sitesinden ulaşılmıştır.  Bu çalışmanın amacı
2013 yılından 2018 yılına kadar geçen süreçte Kamu
Personeli Seçme Sınavı Biyoloji Öğretmenliği Alan
Bilgisi Testinin değerlendirilmesini yapmaktır. Bu
amaç kapsamında sınav kapsamında konular ve
öğrencilerin netlerine bakılmıştır. 

Çalışma sonunda sorulan soruların programla uygun
olduğu, biyoloji öğretmenlerinin başarı ortalamalarının
5 yılda çok değişmediği genellikle 16 ile 21 net
arasında olduğu belirten Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez
“En yüksek biyoloji netinin 21,180 netle 2017 yılında,
en düşük ortalamanın  12,899 netle 2015 yılında
olduğu belirlenmiştir. Yine diğer sayısal branşlar
arasında (Fen ve Teknoloji, Matematik, Fizik ve
Kimya) ortalamalara bakıldığında 2017 yılında en
yüksek netin biyoloji  alanında  iken, 2015 yılında en
düşük ortalamanın  biyoloji branşında olduğu
belirlenmiştir” diye konuştu. 
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GAÜ akademisyeni
Demirdağ’dan,
uluslararası makale

Sönmez’in makalesi uluslararası
eğitim dergisinde yayınlandı


