
Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel
Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden,
3 boyutlu sergi.  

Sergiyle ilgili açıklamada bulunan
GAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Hossein Sadri,
serginin  GAÜ Mimarlık Fakültesi
Akademisyeni Prof. Dr. Lutz
Presser’ın önderliğinde 20
öğrencisinin çalışmasının yer aldığı
“İki Boyutlu Çizimden Üç Boyutlu
Çıktıya” isimli resim sergisi
olduğunu ifade etti. 
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Girne Amerikan
Üniversitesi (GAÜ)
Yüksek Lisans
öğrencisi Milli Atlet
Yiğitcan Hekimoğlu,
GAÜ Kurucu Rek-
törü Serhat Akpınar’a
ziyarette bulundu.
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Öğretim Görevlisi
Uzman Sağlık
Psikoloğu Şerife
İncirli Çelik,
şiddet ve neden-
leri hakkında
açıklamada bu-
lundu. Haberi 4.

Sayfada

Çoğu insan farkında
olmadan psikolojik
ve fiziksel şiddet
eğiliminde bulunuyor

GAÜ Mimarlık Öğrencilerinden,
İki Boyutlu Çizimden Üç
Boyutlu Çıktıya Sergisi

Kuzey Kıbrıs’taki altı
üniversitenin bağımsız
olarak bir araya gelerek
kurdukları ve yüksek
öğrenim ile ilgili konularda
yaşanan zorluklara,  ortak
çözümler getirebilmek
amacıyla bir uzlaşı plat-
formu olarak tasarlanmış
Kıbrıs Üniversiteler Birliği
(KÜB) toplantısı, UBP
Genel Başkanı Ersin
Tatar’ın da katılımı ile
Girne Amerikan Üniver-
sitesi Başkanlık Ofisinde
gerçekleşti.
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Akpınar, “GAÜ başarı
hedef yolculuğunda
hep yanında olacak”
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GAÜ’de biraraya geldi
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GAÜ’de biraraya geldi

Girne Amerikan
Üniversitesi (GAÜ),
2018-2019
Akademik yılı Bahar
dönemi, Pedagojik
Formasyon Sertifika
Programı başvuruları

başladı. Haberi 6.

Sayfada

GAÜ pedagojik formasyon
sertifika programı bahar
dönemi için kayıtlar başladı

Kıbrıs Üniversiteler Birliği,
GAÜ’de biraraya geldi



Kuzey Kıbrıs’taki altı üniversitenin
bağımsız olarak bir araya gelerek
kurdukları ve yükseköğrenim ile ilgili
konularda yaşanan zorluklara,  ortak
çözümler getirebilmek amacıyla bir
uzlaşı platformu olarak tasarlanmış
Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB)
toplantısı, UBP Genel Başkanı Ersin
Tatar’ın da katılımı ile Girne Amerikan
Üniversitesi (GAÜ) Başkanlık Ofisinde
gerçekleşti.

Toplantıya, UBP Genel Başkanı Ersin
Tatar ve beraberindeki heyetin yanısıra,
GAÜ Adına, Kurucu Rektör Serhat
Akpınar, Başkan Vekili Cemile Esenyel;
KAÜ adına, Mütevelli Heyeti Başkan
Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Saydam,
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Selman Arslanbaş ve yeni kuru-
lacak olan 15 Kasım Üniversitesi Mütev-
elli Heyeti Başkanı Ertan Birinci katıldı.

Toplantıda, KKTC Yükseköğretiminde
son günlerde yaşanan gelişmeler masaya
yatırılırken, karşılıklı bilgilendirmede
bulunuldu. Ayrıca, üniversitelerin
yaşamış olduğu sorunların da masaya
yatırıldığı toplantıda, karşılıklı fikir
alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda, Serhat Akpınar
Başkanlığında ki heyet, GAÜ
bünyesinde yeni hizmete giren sağlık
labaratuarları ve sağlık bilimleri derslik-
lerinde incelemede bulundu.
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Kıbrıs Üniversiteler Birliği,
GAÜ’de biraraya geldi



Sergiyle ilgili açıklamada bulunan
GAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Hossein Sadri,
serginin  GAÜ Mimarlık Fakültesi
Akademisyeni Prof. Dr. Lutz Presser’ın
önderliğinde 20 öğrencisinin
çalışmasının yer aldığı “İki Boyutlu Çiz-
imden Üç Boyutlu Çıktıya” isimli resim
sergisi olduğunu ifade etti. Sergide
öğrencilerin kendi yüzlerinin iki boyutlu
çizimlerini, bilgisayar ortamında üç
boyutlu çizimler haline getirerek üç
boyutlu yazıcılar tarafından yazdırdıkları
bir sergi olduğunu söyleyen Sadri, bu
serginin yapılmasında ki eğitimsel
amacın, öğrencilerin iki boyutlu çizim ve
üç boyutlu çıktıların arasında ki
geçirgenliği, geçişi ve bunlar arasında ki
ilişkiyi, gerçek dünyada karşılaştıkları
objelerle arasında ki bağı görebilmek
olduğunu vurguladı.
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GAÜ Mimarlık Öğrencilerinden,
İki Boyutlu Çizimden Üç
Boyutlu Çıktıya Sergisi

Girne Amerikan
Üniversitesi (GAÜ)

Mimarlık, Tasarım ve
Güzel Sanatlar Fakül-
tesi öğrencilerinden, 

3 boyutlu sergi.  



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman
Sağlık Psikoloğu Şerife İncirli Çelik,
şiddet ve nedenleri hakkında
açıklamada bulundu.

Çelik, şiddetin tanımı ve etkilerine
değinerek toplumun nasıl bil-
inçlendirilmesi gerektiğine dikkat çek-
erek, “Toplumumuzda çoğu insan
psikolojik ve fiziksel şiddet eğiliminde
bulunuyor ve uyguladığı şiddetin
farkında dahi olmuyor. Şiddeti, bireyin
veya diğer canlıların fiziksel,
ekonomik, psikolojik ve cinsel anlamda
acı çekmesi olarak tanımlayabiliriz.
Eğitim ve toplumsal farkındalık
çalışmaları ile bireylere şiddetin ne
olduğu anlatılarak, etkilerinin
vurgulanması gerekmektedir” dedi.

Çelik, insanın sadece kendisinden so-
rumlu olmadığını, çevresinden de so-
rumlu olduğunu vurgulayarak, toplum
içerisinde oluşmuş olan sosyolojik di-
namiklerin, toplumun dayattıkları,
eğitim ve cinsiyet ayrımcılığının
şiddeti doğurdupunu söyledi. 

Çelik: “Özellikle küçük yaşta çocuk-
lara alınan oyuncaklara dikkat edilme-
lidir”

Çelik açıklamasının devamında ise
şunlara değindi;

“Özellikle küçük yaşta çocuklara
alınan oyuncaklara dikkat edilmelidir.
Örnek olarak erkek çocuklarına silah
ve şiddet eğilimini arttıracak oyuncak-
lar alınması veya kız çocuklarına ev
içerikli oyuncaklar alınması hem cin-
siyet ayrımcılığı oluşturmakta; hem de
gücü ve güçsüzlüğü temsil etmektedir.

Özellikle çocukluk çağlarında alınan
rol modeller, aileden alınan ilk eğitim
çok önemlidir.”

Şiddet artışına dikkat çeken Çelik,
“Günümüzde şiddet artış göstermekte-
dir ve sadece çocuklukta öğrenilenin
ötesinde birçok dış etkenler de yer
almaktadır. Ekonomik sıkıntılar, politik
sıkıntılarda şiddet oluşumuna dahildir.
Günümüz teknoloji çağında çocukların
bilgisayar, tablet, telefon, televizyon
kullanımlarının da aile tarafından kon-
trol edilmesi çok önemlidir. Şiddet
sadece kadına yönelik bir eylem
değildir. Diğer canlılara; hatta cansız
varlıklara da uygulanan bir eylemdir
şiddet. Eğitim, kamu spotları ve medya
aracılığı ile şiddetin engellenmesi için
çalışmalar başlatılmalıdır” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet İsbir, küresel
ısınmanın tüm dünyanın aynı zamanda
ısınması ve sıcak iklime doğru gitmesi
olduğunu söyleyerek, iklim

değişikliğini, hiç beklemedik bir zaman
da fırtına çıkmasına benzetebileceğimizi
belirtti. 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)

Eczacılık Fakültesi, Farmakolaji Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet
İsbir, Küresel ısınmanın insan yaşamına
etkisi ve iklim değişikliği konusunda
önemli açıklamalarda bulunarak şunlara
değindi; 

“Konu ile ilgili Birleşmiş Milletler ra-
poru, Fransa'nın başkenti Paris'te
yayımlandı. Raporda küresel sıcaklık
artışının olası etkisi olarak 1.5 santigrat
derecede tutulması için çaba sarf
edilmesinin gerekli olduğunu öne sürdü.
1.5 derece az görünebilir, fakat her yıl
arttıkça insan doğasını ve dünyanın
ekolojik dengesi için zarar verici hale
gelecektir. İnsanlar iklim
değişikliğinden dolayı göç etmek
zorunda kalacaktır. Sıcaklık artışıyla in-
sanlar, yoğun şekilde su sıkıntısı
yaşacaklar. İklim değişikliğinden dolayı
doğal felaketlere bağlı olarak salgın
hastalıklarda artabilir. Salgın
hastalıklarda görülen virüsler kendini
değiştirebien bir canlı türü ve çeşitli
bulaşma yolları vardır. İnsandan insana
bulaşabilir, taşıycılar aracılığıyla da
bulaşabilir. 

Gezegenimiz yok olmuyor; bizler yok
oluyoruz. Dünya, uzaydaki yerini

devam ettirecek. Yok olan bizleriz. İnsan
yapısını; doğanın sağlam bir makinesi
olarak tanımlayabiliriz. Virüsler,
kimyasal maddeler, gazlardan bahsediy-
oruz. Buna rağmen insanoğlu yaşamına
devam ediyor. İnsan ırkı olarak hayatta
kalmaya devam ediyoruz fakat, çevre
dengesi yok olmakta. İnsanların daha
bilinçli olması lazım. Gelecekte bizleri
küresel ısınma olayı daha da etkileye-
cek, her sene biraz daha havalar
ısınacak. En önemli olarak da kasırgalar
ve fırtınalar da artışlar olacaktır. Bunun
yanında hava kirliliğine bağlı asit
yağmurları görülebilir” dedi.
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Gezegenimiz yok olmuyor;
bizler yok oluyoruz

Çoğu insan farkında olmadan
psikolojik ve fiziksel şiddet
eğiliminde bulunuyor



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar
Fakültesi öğrencileri, “Koridoru
Yeniden Canlandırmak” başlığı ile,
kendi kendine yetebilen saksı
tasarımlarını sergiledi.

GAÜ Mimarlık Fakültesi
Akademisyenlerinden Doç. Dr. Hos-
sein Sadri’nin önderliğinde ‘ye yakın
mimarlık öğrencisinin ortaya koyduğu
projede öğrenciler, “Koridoru Yeniden
Canlandırmak” isimli kendi kendine
yetebilen saksılar tasarladı. 

Sadri: “Bu Saksılar Sulamaya İhtiyaç
Duymuyor”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan
Doç. Dr. Sadri şunları söyledi;

“Bu sergi 50’ye yakın mimarlık
öğrencisinin gruplar halinde çalıştıkları
ve 20’nin üzerinde kendi kendine yete-
bilen saksıları inşa ettikleri saksılardan
oluşmaktadır. Saksılar içerisine kendi-
lerinin bokashi kompost yöntemi ile
oluşturdukları toprakları ekleyerek,
içerisine farklı katmanlarda farklı bitk-
iler dikerek Mimarlık Fakültesi’nin
koridorlarını yeniden canlandırmak
için yaptıkları bir çalışma oldu. Bu
saksılar sulamaya ihtiyacı olmayan,
kendilerinin bir sulama haznesi
bulunduğu ayrıca; içerisinde ki
kompostlaşmanın devam edebilmesi
için organik atıkların içine atılabileceği
bir kısmın olduğu tasarım ürünleridir.

Buna ek olarak öğrenciler ormanda ki
bitkilerin farklı katmanlardan
olmasının, birbirleri arasında

oluşturacakları dayanışma ve
dayanıklılığın incelenmesi ile beraber
birbiri ile uyumlu olabilecek bitkileri

öğrenerek onlardan seçim yaparak
kendi oluşturdukları saksının içine o
bitkileri diktiler.”
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GAÜ öğrencileri, kendine
yetebilen saksı tasarladı



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),
2018-2019 Akademik yılı Bahar
dönemi, Pedagojik  Formasyon Serti-
fika Programı başvuruları başladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan
açıklamada, 2018-2019 akademik yılı
bahar dönemi KKTC vatandaşları için
formasyon kayıtlarının başladığı belir-
tildi.

Lisans bölümünden mezun olmuş
KKTC vatandaşı ve KKTC’de görev
yapacak öğretmen adaylarının pedago-
jik formasyona kayıt olup öğretmen
olma şansını yakalayacakları, bu
akademik döneme göre yalnızca KKTC
uyruklu; mezun ve son sınıf
öğrencilerin başvuru yapabileceği
vurguladı.

Derslerin iki dönem şeklinde devam
edeceği belirtilen açıklamada, ilk
dönem 6; ikinci dönem 4 ders,
toplamda 10 ders olacak şekilde

programın tamamlanacağı ifade edildi.
Derslerin %50’sinin sınıf ortamında,
GAÜ Eğitim Fakültesi dersliklerinde,
%50’si ise uzaktan eğitim şekilde
gerçekleşeceği, alanında uzman deney-
imli akademisyenlerin, bilgi ve deney-

imlerini aktaracakları söylendi.
Pedagojik formasyon sertifikası almaya
hak kazanan öğretmen adaylarının tüm
KKTC Milli Eğitime bağlı ilkokul, or-
taokul, lise ve dengi okullarda görev al-
abilecekleri vurgulandı.

Genel başvuruları uygun görülen
adayların, www.gau.edu.tr adresinden
duyurulacağı belirtilen açıklamada, in-
ternet üzerinden ya da GAÜ Öğrenci
İşleri ofisinden kayıt işlemlerini
gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),
bünyesinde bulunan yüksek lisans ve
doktora programıları ile küresel
dünyaya yön vermek isteyenler öğrenci
adayları için, ara dönem kayıtları
devam ediyor.

“Liderlik Hikayenle Dünyayı
Değiştir” sloganı ile hızla büyümeye
devam eden GAÜ, Uluslararası kam-
püslerinde ek ücret ödemeden ve yük-
seklisans bursları ile yurt dışı eğitim
fırsatı sunyor. GAÜ, kariyerinde bir
adım önde olmak isteyen herkese, ana
kampüsün Kıbrıs yerleşkesi olması
şartıyla, İngiltere, ABD, Türkiye, Hong
Kong, Moldova ve Sri Lanka’da bulu-
nan küresel kampüslerinde yüksek
lisans ve doktora programları sunuyor. 

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan
açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniver-
sal, IACBE ve dünyanın önde gelen
diğer akreditasyon ve denklik
kurumlarından onaylı 44 Yüksek lisans
programı için; KKTC’de bulunan
üniversitelerden mezun olan
öğrencilere %50, diğer üniversitlerden

mezun olan öğrenciler için ise, online
başvurda bulundukları taktirde %20
burs fırsatı sundukları belirtildi. 

Mezun durumunda olan Lisans
Öğrencileri de Burs Fırsatından Yarar-
lanabilir!

Ayrıca,  2018-2019 Akademik yılı
Şubat 2019 sonunda mezun olacak
öğrencilerin de erken başvurularında
aynı burs olanakalarından
faydalanabileceği vurgulanan
açıklamada, bavuruların
www.gau.edu.tr adresi üzerinden duyu-
rular altından yapılabileceği ifade
edildi. 

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs
bünyesinde 2018-2019 Akademik
bahar döneminde 44 Yükseklisans ve
15 Doktora bölümüne,  öğrenci
adaylarının yükseklisans ve doktora
programları ile ilgili detaylı bilgiye
www.gau.edu.tr web adresi,
kayit@gau.edu.tr mail adresi ve 0(392)
650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185
numaralı telefondan ulaşabilecekleri
belirtildi. 
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GAÜ pedagojik formasyon
sertifika programı bahar
dönemi için kayıtlar başladı

GAÜ doktora ve yüksek lisans
ara dönem kayıtları başladı



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
Yüksek Lisans öğrencisi Milli Atlet
Yiğitcan Hekimoğlu, GAÜ Kurucu
Rektörü Serhat Akpınar’a ziyarette bu-
lundu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulu-
nan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat
Akpınar, GAÜ sponsorluğunda
başarıdan başarıya koşan, Milli Atlet
Yiğitcan Hekimoğlu ve Annesi Aynur
Hekimoğlu’nun kendisini ziyaret
ettiğini belirterek şunları söyledi;

“Yiğitcan’dan 2018 başarı
hikayesinin basın arşivini teslim aldım.
Sadece KKTC’nin değil;
Anavatanımızın da büyük gururu.
Olimpiyatlardaki başarıları ile sınırlı
kalmayan; Avrupa, Balkanlar ve Akd-
eniz Atletizm Müsabakalarında da altın
ve gümüş madalyaları ile bizleri
gururlandırmış Milli Atletimiz. Sevgili
Yitcan’a başarılar diliyorum. Üniver-
siten GAÜ; başarı hedef yolculuğunda
hep yanında olacak” dedi. 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi ve Güvenlik Araştırmaları
Merkezi Direktörü Dr. M. Sadık Akyar,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz siyasetinde
ki duruşu ile ilgili değerlendirmede bu-
lundu.

Dr. Akyar değerlendirmesinde,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz siyasetinde,
pasif ve sadece askeri tedbirlerden
oluşan politikası yerine, aktif ve askeri,
siyasi ve ekonomik tedbirleri içeren
değişikliklere gidiyor olmasının, çok
önemli  olduğunu belirterek,
Türkiye’nin geçmiş dönemlerde ki
politikasının; Navtex adında, bazı böl-
gelerde uygulanan geçici kısıtlamalar
oldğunu, artık araştırma gemilerinin
Doğu Akdeniz’de doğal kaynak ara-
maya başlıyor olduğunu belirtti.

Dr. Akyar değerlendirmesinin

devamında ise şunları söyledi;
Sayın Bakan Hulusi Akar “Biz de

buradayız, oldu bittilere izin yok”
derken, sadece sözde değil, özde de bir
politika değişikliğinin mesajını verdi
aslında. Deniz kuvvetlerimiz, bu
bölgede Rumlar’ın yaptığı anlaşmalar
sebebiyle, çatışmalı bölgelerde
araştırma yapan yabancı şirketlerin
gemilerini engellemekle meşguldu.
Şimdi kendi araştırma gemilerimize
yapılacak tacizleri önlemek görevleri.
Cem Gürdeniz hocanın tabiriyle “Mavi
Vatan”ı başkalarına bırakmak ve sessiz
kalmak yerine, ona sahip çıkmak ve
sesimizi yükseltmek, politikamız ol-
maya başladı. Ana muhalefetin her
konuda yoğun eleştirileri varken, bu
konuda sessiz kalması da aslında
hükümeti desteklediğinin bir göster-
gesi. Artık yapılacak, kendi gücünü

gösteren ve buradaki komşulara kabul
ettiren Türkiye’nin, Karadeniz’de
olduğu gibi, bir uzlaşma yoluyla
kendine ve komşularına ait Münhasır
Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının,
uluslararası hukuka uygun ve
hakkaniyetli bir şekilde, belirlenme-
sidir. Avrupa Birliği’ni arkasına almış
ve Kıbrıs adasının tek temsilcisi
olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs ve
şımarık çocuk Yunanistan ile uzlaşmak
o kadar kolay değil elbet. Ama denen-
meli. Olmuyorsa da, Türkiye Doğu Ak-
deniz’de MEB’ni, Bakanlar Kurulu
kararı ile ilan eder, olur biter, oldu bit-
tiler biter, gider. Gücü yeten de,
çatışmalı bölgelerde borusunu öttürür.
Türkiye ile bu bölgede herhangi bir
çatışmaya girmenin, hiçbir bölgesel
güce herhangi bir faydasının
olmayacağı aşikardır. 
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Dr. Akyar, Türkiye’nin Doğu
Akdeniz siyasetindeki
duruşunu değerlendirdi

Akpınar, “GAÜ başarı hedef
yolculuğunda hep yanında olacak”



Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) Okullar Grubuna bağlı  The
American Elementary School  birinci
sınıf  öğrencileri okuma belgelerini
GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kam-
püsü Millennium Senato Kongre Salo-
nunda gerçekleştirilen törenle aldı. 

Okuma Bayramı, İstiklal Marşı ve
ardından, GAÜ Marşının söylenmesi

ile başladı. Birinci sınıflardan oluşan
okul korosu şarkılar söyledi. Törende
öğrenciler Türkçe, İngilizce okuma
parçalarını okudu  ve Fransızca
şarkılar söyledi. 

The American Elementary School
Müdürü Raif Yücelten yaptığı
konuşmada "Heyecanımız,
mutluluğumuz ve gururumuz doruk-

larda. Her çocuk, biz öğretmenler için,
baharı müjdeleyen çicek,
yorgunluğumuzu unutturan bakmaya
doyamadığımız bir manzara,  yeni bir
enerjiyle yepyeni ufuklara yelken açan
bir gemidir. Bugün bir zafere imza
atıyor çocularımız bizlere güvendiler
inandılar sevgiyle onlara uzanan ele
sıkıca sarılıp başardılar.  Yücelten,  sö-

zlerini çocuklara seslenerek bitirdi.

Okumak hiç dokunamayacağımızı

düşündüğümüz gökyüzündeki

yıldızlara dokunmak gibidir. Sizler

artık gökyüzündeki yıldızlara dokun-

abiliyorsunuz.” dedi. Tören,

sertifikaların takdimi ve fotograf çeki-

minin ardından sona erdi. 
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GAÜ The American Elementary School
Öğrencileri, okuma belgelerini aldı



Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ), Eğitim fakültesi Özel Eğitim
Öğretmenliği Bölümü Öğretim
Görevlisi Yılmaz Avcu, görme engelli
tanımı hakkında açıklamada bulundu.

Avcu açıklamasında, görme en-
gelinin doğuştan yada bazı istenmedik
nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek
engelilik durumu olduğunu belirterek,
konu hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamanın devamı şu şekilde;
Görme engelli kimdir - Kim

değildir?
Öncelikle hepimizin şunu bilmesi

lazım ki, görme engelli kişiler,
acınacak ve çaresiz insanlar değildir.
Ayrıca görme engelli kişiler, diğer in-
sanlardan çok farklı ya da olağanüstü
yetenekleri olan ve başkalarının
duyamadığı sesleri duyabilen hatta
mucizevî bir insanoğlu da değildir.
Görme engelli kişiler, toplumumuzda
var olan herkesin sahip olduğu olumlu
ve olumsuz özelliklerin hepsini
taşıyabilen kişilerdir. Görme engelli
kişiler arasında da başarılı olan,
başarısız olan, bencil olan veya
toplumun çıkarlarını düşünen insanlar
bulunabilmektedir. Kısacası görme en-
gelli bireyler de herkes gibi bir insan
evladıdır.  Görme engelli kişiler farklı
yazı sistemi olan ‘’Braille’’ alfabesi
dediğimiz kabartma yazı sistemini
kullanarak okuma-yazma
gerçekleştirmektedirler. Ayrıca görme

engelli bireyler, görme engelli ol-
mayan bireylerin yararlanmış olduğu
müfredat eğitiminden farklı metotlarla
aynı bilgileri ve aynı eğitimi alır.
Herkesin gidebileceği okullara, aynı
işyerlerine, aynı caddelere, aynı
eğlence yerlerine gidebilirler. Özetle

görme engelli olmak diğer insanlardan
farklı bir kişiliğe sahip olmak demek
değildir.

Görme engelli olmak önemli bir
sorun mudur?

Görme engelli bir kişinin yaşamış
olduğu en büyük sorun aslında görme
engelli oluşu değildir. Bulunduğumuz
toplumun görme engelliler ile ilgili ön
yargılarıdır. Görme engelli bir bireye
sağlanan olanak ve imkânların
yetersizliği ayrıca fırsat eşitsizliği
diyebiliriz. Eğer görme engelli kişilere
de her alanda gereken fırsat ve gerekli
olan imkânlar sağlanırsa var olan
görme sorunu bu kişi için sıradan bir
fiziksel sorun düzeyinde olacaktır. Bu
aslında tüm yetersizlik grubundan
etkilenmiş kişiler için geçerli. Genel
olarak görme engelli bireyler ele
alındığında ulaşmak istedikleri başlıca
hedefleri vardır. Buda herkesle eşit
hak ve olanaklara sahip olmak ayrıca
en önemlisi özgür olabilecekleri
koşullara sahip olmak istemeleridir. 

Görme engelli bir bireye,
görmemesinin yaratmış olduğu
başarısızlık yüzünden gösterilen tep-
kiler ne kadar yanlış ise bir takım
başarının da sağlanması için görmenin
gerekli olduğu ileri sürmek de o kadar
yanlıştır. Bundan dolayı da var olan
farklı toplumların tutumları görme en-
gelli kişilerin başarı ve başarısızlığı
önemli ölçüde belirlemektedir. Bu
toplumlardan bir tanesi de bizim
içinde bulunduğumuz ve var

olduğumuz toplum olarak bakabiliriz.
Görme engelli kişilerin kullandığı

özel araç gereçler nelerdir?
Görme engelli kişilerin kullanmış

olduğu araç gereçler oldukça çeşitlilik
göstermektedir. Bu araç gereçler
gelişen teknoloji ile her geçen gün ye-
nilenmekte ve bazen şekil
değiştirmektedir. Fakat görme engelli
kişilerin en temel ve ilk olarak
tanıştıkları araç gereçler olarak;
Braille tablet, Braille daktilo (elek-
tronik ve manüel) , Braille Küp taş, ve
Baston olarak adlandırabiliriz. 

Görme engelli kişilere nasıl
davranmalıyız? 

Görme engelli bir kişiye yardımcı
olmak istiyorsak şu unsurlara dikkat
etmemiz gerekir.

1- Siz görme engelli kişinin kol-
una değil, görme engelli sizin kol-
unuza girmelidir. Böylece görme
engelli birey kaldırım ve merdiven
kenarını önceden anlayabilir.

2- Merdiven inerken tırabzandan
yararlanması için yol gösterici ola-
bilirsiniz.

3- Görme engelli kişiye, kaldırım
iniş ve çıkışlarında sürekli sözlü
uyarılara gerek yoktur. O sizi yarım
adım geriden izlediği için biraz
yavaşlamanız yeterlidir.

4- Ona ismiyle hitap ediniz. Aksi
halde kiminle konuştuğunuzu anlaya-
mayabilir.

5- Konuşurken görmek veya kör
gibi kelimeleri kullanmaktan çekin-
meyin ve yanından ayrılacağınız
zaman sözlü olarak bildiriniz.

6- Eğer size yol veya yön sorarsa,
sözcüklerle kesin ve anlaşılır biçimde
izah ediniz.

7- Görme engelli bir kişinin
bulunduğu ortamda kapıları yarı açık
bırakmayınız.

8- Yemekte et varsa, kesmekte
yardım isteyip istemediğini sora-
bilirsiniz.

9- Size misafir olarak gelen
görme engelli bir kişiye tuvaletin,
gardırobun, pencerenin, prizin ve elek-
trik düğmesinin yerini gösteriniz vb…

Bunun gibi birçok önemli unsur ve
daha fazlası görme engelli bireylerin
hayatını kolaylaştırabilir. Hayatımızda
görme engelli bir kişi ile
karşılaşmamış ya da diyalog
kurmamış olabilir fakat bunun
olmayacağını hiç birimiz bilemeyiz.
Unutmayalım ki, toplum içinde bu
bireyleri fark etmemiz ve saygı göster-
memiz onların hayatını kolaylaştırıp
topluma adapte olmasını sağlayacaktır.
Yine unutmamalıyız ki, doğumdan
ölüme kadar her birey bir engelli
adayıdır…
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Doğumdan ölüme kadar her
birey bir engelli adayıdır


