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dünyada da geniş
kitlelerce tanınan
şiirleri, fikirleri ve
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uluslararası kültür
mirası içinde önemli
bir yer edinen;  Sufi
Mutasavvıf  Hz.
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i Rûmî'nin 745'inci
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Akademisyeni Yrd. Doç. Dr.
Deniz Sever,   T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın
önderliğinde ve Tekirdağ
Süleymanpaşa Belediyesi’nin
ev sahipliğinde gerçekleşen,
“Bizante Gülsin Onay Solo
Piyano Beste Yarışması”nda
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Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma
Yüksek Okulu, Denizcilik ve Lojis-
tik Kulübü öğrencileri tarafından or-
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Günleri etkinliğinin ilkine, Gemi
Makinaları İşletme Mühendisleri
(GEMİMO) odasından gelen
konuşmacılar katıldı.

Haberi 5.sayfada

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma
Yüksek Okulu kariyer günleri başladı

Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği kalp krizi sonrası
yaşama veda eden,  Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Aykut Toros için GAÜ Merkez Girne Kampüsü'nde
bir tören düzenlendi. Haberi 6 . Sayfada

GAÜ; "Toros Hoca"sını
sonsuzluğa uğurladı

GAÜ'de "Mevlana'yı Anma Gecesi" 
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu
Rektörü Serhat Akpınar, geçtiğimiz hafta
yaşanılan sel felaketinin ardından, Üniversite

olarak almış oldukları yardım kararına ek
olarak, herkesi birlik olmaya ve yaraları hepbir
elden sarmaya davet etti. Haberi 2. Sayfada

GAÜ Müzik Öğretmenliği Akademisyeni
Deniz Sever’den büyük başarı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rek-
törü Serhat Akpınar, geçtiğimiz hafta yaşanılan sel fe-
laketinin ardından, Üniversite olarak almış oldukları
yardım kararına ek olarak, herkesi birlik olmaya ve
yaraları hepbir elden sarmaya davet etti.

Geçtiğimiz günlerde yurt geneli etkili olan yağışlar
sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası yoğun zarar
gören Dikmen bölgesinde ikamet eden vatandaşlara
yardım elini uzatan GAÜ, Kurucu Rektör Serhat
Akpınar’ın çağrısı ile, GAÜ’nün iş ortaklarını ve
herkesi birlik olmaya davet etti. Akpınar, sosyal
medya üzerinden yayımladığı mesajında şınları
söyledi;

“Öyle bir gün varki, birlik olmak, birbirimize destek
olmak, yardıma ihtiyacı olanların bir gün bizlerin de
olabileceğini bilmek, acıları, açlığı, susuzluğu, o
soğuk havada aranan sıcak bir köşeyi, soğuktan
titreyen ellerin çaresi olmanın anı vardır. Allahıma
Şükrediyorum ki; felaketi yaşıyor olduğumuz anda

kendi kendimize yetecek gücümüz vardı. Bugün o
güç, yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında. Bu-
radan çözüm ortaklarımıza da sesleniyorum. Sizler de
el verin; yardımcı olun, Felaketzedelerimize daha
güçlü bir elle destek olalım.” 

Konuyla ilgili GAÜ Rektörlüğünden yapılan
açıklamada ise, almış oldukları karar doğrultusunda,
selden zarar gören Dikmen bölgesinde ikamet eden
vatandaşlara yardım eli uzatacağı, GAÜ’ye bağlı olan
Afet Yönetimi Bölümü ve AKUT Kulübü’nün tam
desteğiyle Dikmen’deki felaketzedelere gerek erzak;
gerekse su basan evlerin temizliği, su boşaltılması
noktalarında sınırsız yardım yapacaklarını belirttildi.
Bunların yanında, şilte, battaniye ve benzeri
ihtiyaçları olanların da ihtiyaçlarının karşılayacağını
ifade edilen açıklamda, yardıma ihtiyacı olan kişilerin,
GAÜ Rektörlüğüne başvurmaları gerektiği
vurgulandı.

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) İşletme Fakültesi,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif
SARI’nın, “Turkish National Cyber-Firewall to Mitigate
Countrywide Cyber-Attacks” isimli çalışması, Hollanda
merkezli Elsevier yayınevi tarafından Computers&Elec-
trical Engineering dergisinde yayınlandı.

İlk ulusal siber güvenlik duvarı olma niteliği taşıyan
“Seddülbahir” isimli projenin tanıtımını 2016 yılında
gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Arif Sarı,
geliştirilme aşamalarında Yapay Zeka algoritmalarını
kullandıklarını belirterek, yaptıkları çalışmadan elde et-
tikleri sonuçlar doğrultusunda, “Seddülbahir”’in 66 farklı
şebeke servisinden 21 farklı saldırı türüne karşı başarılı
olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmada,
“Seddülbahir”in saldırılara karşı %97.99 oranında başarılı
bir şekilde tespit ederek engellemek için kural
oluşturduğu belirten Sarı, çalışmasının içerisinde 14-24
Aralık 2015 tarihinde Türkiye e-devlet altyapısı, DNS
sunucuları ve bankalarına yapılan volumetrik (DDoS)
siber saldırının detaylı analizi, ekonomik boyutu (İstanbul
borsası ve BIST100 etkisi) ve algı yönetimi boyutu gibi
birçok farklı konuya değindiğini belirtti. 

“Seddülbahir”’e ait Yapay Zeka Motorunun başarısının
uluslararası arenada bağımsız bir şekilde kabul
gördüğünü ekleyen Doç. Dr. SARI, “Seddülbahir”’in
yapay zeka motorunun kurulumu ve geliştirilmesi
bağlamında yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak daha
detaylı bilgileri yakında paylaşacaklarını açıkladı. 
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Akpınar: "Sizler
de el verin;
yardımcı olun"

Doç. Dr. Sarı’nın projesi
uluslararası arenada kabul gördü



İslam dünyasında olduğu kadar tüm dünyada da
geniş kitlelerce tanınan şiirleri, fikirleri ve tasavvuf
öğretileri ile uluslararası kültür mirası içinde önemli
bir yer edinen;  Sufi Mutasavvıf  Hz. Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî'nin 745'inci ölüm yıldönümü ne-
deniyle ülkemizdeki ilk etkinlik gerçekleştirildi.

Mevlana'nın vefat ettiği aralık ayındaki (17 Aralık
1273) düğün gecesi anlamına gelen ve sevgilisi olan
"Rabb'ine kavuşma günü"  veya Şeb-i Arûs olarak
anılan vuslat etkinliklerden biri de  Girne Amerikan
Üniversitesi'nde (GAÜ) düzenlendi.

GAÜ Sufi Akademisi Başkanı Hakan Mengüç'ün
sunduğu, Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde
"Mevlana'yı Anma Gecesi" adıyla, önceki akşam

gerçekleştirilen;  Devlet ve akademik protokolün yanı
sıra, kalabalık bir topluluğa sergilenen etkinlik,
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Himayeleri'nde
izleyici önüne çıktı. 

Etkinliğe; Rahatsızlığı nedeniyle katılamayıp, GAÜ
Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'a iletmiş olduğu
yazılı mesaj aracılığıyla, iyi dileklerini ileten KKTC
Cumhurbaşkanı Akıncı; Anma gecesinin, ülkemizde
düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti de
paylaştı.

AKPINAR; " HUZUR YOLCULUĞUMUZ; SUFİ
AKADEMİ'MİZ İLE GÜÇLENİYOR"

Anma programı başlamadan önce, kısa bir konuşma
yapan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; Üniver-
site bünyesinde yaşam değerlerine çok büyük katkısı
olacağına inandığı Sufi Akademisi'nin kuruluşunun,
bir çok ilki barındıracağını vurgularken; Akademinin,

"Bir kum tanesinin hafifliğiyle, içsel yolculuğumuzun
huzur ve mutlulukla devam edebilmesine yönelik" bir
girişim olduğunu hatırlattı. Akpınar; " Kendi
derinliğinde kaybolduğumuz Mevlana Hazretleri'nin
zaman yolculuğunda, derinlik olarak nitelendirdiğim
açlık ile, sema arasındaki huzur ve güzelliği bu gece
de duyumsayacağız." şeklinde konuştu.

Sufist Hakan Mengüç ve Arkadaşları'nca; Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî'ninyaşam öyküsü ile eserlerinin
tiyatral bir yorumla sunulduğu gecede, semazenlerin
katılımı da büyük beğeni topladı. Anma gecesi,
şiirler, koro halinde ve solo seslendirilen ilahiler
eşliğinde tamamlandı. 

Girne Amerikan Üniversitesi'nce; Dün akşam
gerçekleştirilen "Mevlana'yı Anma Gecesi"nin
yapılan tv kaydının, bu akşam BRT Televizyonu
tarafından yayınlanacağı da öğrenildi.
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GAÜ'de "Mevlana'yı Anma Gecesi" 
Girne Amerikan Üniversitesi Sufi Akademisi, İlk Büyük Sosyal Etkinliğini Gerçekleştirdi.



Girne Amerikan Üniversiteis (GAÜ) Eğitim Fakül-
tesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, AİDS hastalığını
öğrenmek ve onlarla empati yapma becerisini
geliştirmek için film gösterimi gerçekleştirdi.  

Film öncesinde AİDS hastalığının önemine vurgu
yapan bir konuşmayı yapan GAÜ Sınıf Öğretmenliği
Bölüm Başkanı  Doç . Dr. Olga Pilli,  Dünya AİDS
günü dahilinde, bölüm öğrencileriyle çeşitli etkinlik-
lerde bulunduklarını belirtti. Pilli, bölüm hocalarından
Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez’in öğrencilerle beraber
Girne sokaklarındaki halka kırmızı kurdele taktığını
belirterek, devam eden süreçlerde öğrencilerin bölüm
ve okulda kırmızı kurdele takma etkinliğinin
sürdüğünü söyledi.  Etkinliklerin farkındalık için
önem taşıdığını ifade eden Pilli, konuşmasının so-
nunda bu etkinliğin planlanmasında ve yapılmasına
katkıda bulunan GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Nesrin Kale’ye, bölüm hocaları olan Yrd. Doç. Dr.
Özgür  Batur ve Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez’e
teşekkür etti. 

GAÜ Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç . Dr.
Olga Pilli’nin konuşmasının ardından, Yrd. Doç. Dr.
Suzan Sönmez, HIV/AİDS konusunda öğrencilere
sunum yaptı.  Sunumunda HIV /AİDS hastalığına
değinen Sönmez şu açıklamalarda bulundu; 

“AIDS, Acquired Immuno Deficiency Syndrome
kelimelerinin kısaltması olarak ortaya çıkmış ve
Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu
olarak Türkçe'ye çevrilmiştir. AIDS ilk olarak 1981
yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfedilmiştir.
AIDS dokunma, öpüşme, solunum gibi dış kontak-
larla bulaşan bir hastalık değildir. Bu nedenle
insanların AIDS'li hastalara yaklaşmaması ya da
onları toplumdan dışlaması hem gereksiz hem de
yanlış bir tutumdur. HIV vücuda girdiğinden itibaren,
vücutta bununla savaşmak için özel antikorlar oluşur.
Kandaki bu antikorların ELISA yöntemiyle

saptanmasına Anti-HIV testi denir. HIV antikorlarının
ELISA yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ulaşması için
3 aylık bir süreye (pencere dönemi) ihtiyaç vardır. Bu
nedenle test, bulaşma olduktan 3 ay sonra
yapılmalıdır. Zührevi Hastalıklar Birimi  olası

bulaşma yolunu heteroseksüel cinsel ilişki, Homosek-
süel/ biseksüel cinsel ilişki, Damar içi madde
bağımlılığı, Anneden bebeğe geçiş, Hemofili hastaları
olarak belirtiyor. Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı
Aralık 2016 verilerine göre, 14695 HIV/AIDS hastası
vardır. Kişi virüsü eğer korunmasız yapılan cinsel
temas ile aldı ise, hastalığın hiçbir belirti, bulgu ver-
meyen ortalama 8-10 yıl gibi süresinin olması, cinsel
yolla bulaşan infeksiyonlar konusunda kişilerin sağlık
kurumlarına yeterli başvurularının olmamaları, kayıt
sistemlerinin yeterli çalışmaması bu sayının gerçekleri
yansıtmadığını düşündürmektedir” dedi.

Eğitim fakültesi freedom binasında
gerçekleştirilen etkinlikte salona gelen öğrenciler
AİDS  temalı Philadelphia (1993) filmini izledi. “
İşinde başarılı bir avukatın (Tom Hanks) birgün AIDS
virüsü taşıdığını fark edilip, çok geçmeden çalıştığı
hukuk bürosundaki işine de sudan bir sebepten dolayı
son verilir. Şirketin patronu ile arasının çok iyi
olmasından dolayı buna çok şaşıran avukat, şirketi ve
patronu aleyhine mahkemeye dava açmaya karar
verir. Böylece AIDS kurbanın bir insanın toplum için-
deki yerini sorgulayan bir dava da başlamış olur. Ve
ona bu hukuk mücadelesinde arkadaşı (Denzel Wash-
ington) yardımcı olur.” Film sonunda öğrenciler çok
etkilendiklerini ve bu olanağı sunan herkese teşekkür
ettiklerini belirtti.
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GAÜ sınıf öğretmenliği
bölümünden, AİDS
hastalığına farkındalık

    



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve
Ulaştırma Yüksek Okulu, Denizcilik ve Lojistik
Kulübü öğrencileri tarafından organize ediilen, ge-
leneksel Kariyer Günleri etkinliğinin ilkine, Gemi
Makinaları İşletme Mühendisleri(GEMİMO)
odasından gelen konuşmacılar katıldı.   

Etkinliğin ilk gününde, GEMİMO Yönetim Kurulu
Başkanı Feramuz Aşkın ve Yönetim Kurulu üyesi
Salih Bilal önce GAÜ Rektörü Prof Dr. Kutsal
Öztürk'ü ziyaret etti. Etkinlik, 08 Aralık Cumartesi
günü kaybedilen, bilim insanı GAÜ Siyasal Bilimler

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut TOROS'un anısına
1 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. 

Kariyer Günleri bünyesinde konuşmacılar, sek-
tördeki son gelişmeleri, deniz taşımacılığına yönelik
planlama, projeksiyonlar ve kendi deneyimlerini
içeren konuşma  gerçekleştirerek, öğrencilerden gelen
çok sayıda soruya cevap verdi. Özellikle, Feramuz
AŞKIN'ın kariyer ve gelecek planlaması ile
ekonomik ve siyasi gündemin takip edilmesinin öne-
mine dikkat çeken açıklamaları yanı sıra, Salih Bİ-
LAL'in, kitap okuma ve ikinci lisan konusundaki

tavsiyeleri öğrencilerin dikkatini çekti.
GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu

Müdürü Uzak Yol Kaptanı Dr. Bayram Ali Tavlayan
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk gün etkinlik-
lerinin, konuşmacılar tarafından Denizcilik ve
Ulaştırma Yüksek Okulu bahçesine 2 adet çam fidanı
dikilmesi ile sona erdiğini belirtti. Tavlayan, gelenek-
sel Kariyer Haftasının, Cuma gününe kadar devam
edeceğini ve bu kapsamda toplam 11 firmadan gele-
cek temsilcilerin, öğrenciler ile buluşup, yarınlarını
planlamada onlara yardımcı olacağını ifade etti.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakül-
tesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Akademisyeni Yrd.
Doç. Dr. Deniz Sever,   T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın önderliğinde ve Tekirdağ
Süleymanpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşen, “Bizante Gülsin Onay Solo Piyano
Beste Yarışması”nda 3’üncü oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sever şunları
söyledi; 

“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde
ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin ev
sahipliğini üstlendiği, devlet sanatçımız ve dünyaca
ünlü piyanistimiz Gülsin ONAY adına, “Bizante
Gülsin Onay Solo Piyano Beste Yarışması”
düzenlemiştir. Bu yarışma, çoksesli çağdaş Türk
müziğini desteklemek, evrensel düzeyde müzik dili
kullanarak sanat zevkini yaratmak, ülkemizin kültür
ve sanat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla
açılmıştır.

İstanbul ve Rusya St.Petersburg
konservatuarlarındaki müzik eğitimlerimi ve kişisel
çabalar sonucunda elde ettiğim bütün besteleme
tekniklerini bir araya getirerek, temelinde ulusal
müziğimin olduğu “Trakya Efsanesi” adlı eserim 158
beste arasından seçilerek üçüncülüğe layık
görülmüştür.

İlk müzik öğretmenim sevgili annem Keysudar
SEVER’e (piyanist) ve üzerimde emeği olan diğer

bütün yerli ve yabancı hocalarıma minnettarım.
Ayrıca; büyük GAÜ ailemize tekrar bir ödül
kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, desteğini hiç

esirgemeyen Rektör Hocamız Sayın Prof. Dr. Kutsal
ÖZTÜRK’ün ve değerli ekibinin tebrikleri de beni
oldukça gururlandırmıştır.”
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GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek
Okulu kariyer günleri başladı

GAÜ Müzik Öğretmenliği Akademisyeni
Deniz Sever’den büyük başarı



Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği kalp krizi sonrası
yaşama veda eden,  Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Aykut Toros için GAÜ Merkez Girne Kampüsü'nde
bir tören düzenlendi. 

Ebediyete intikal eden Prof. Dr. Aykut Toros için,
dün (10 Aralık Pazartesi )  Ankara'daki cenaze ve
defin töreninin yapıldığı saatlerde  GAÜ Kam-
püsü'nde gerçekleştirilen veda töreninde,
akademisyen nitelikleri yanında,  kişilik özellikleri ile
büyük sevgi ve saygı duyulan Prof. Dr. Toros; GAÜ
Akademisyenleri, Çalışanları ve Öğrencileri'nin
oluşturduğu kalabalık bir topluluk ile 'fakültesinden'
son kez  çiçekler ile uğurlandı.

Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk; 
"Bir Beyefendinin Ebediyete Uğurlanışını

Yaşamaktan Son Derece Üzgünüz"
Prof. Dr. Toros için gerçekleştirilen veda töreninde,

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal
Öztürk, "beyefendi" tanımının tüm özelliklerini üz-
erinde taşıyan çok değerli  bir akademisyenin kaybe-
dilmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
Prof. Dr. Öztürk; " Herkes tarafından çok sevilen bir
beyefendiydi.  Biz, 'Hocamızın'  eksikliğini
hissedeceğiz. Ama, O'nunla birlikte de yaşayacağız.
O'nun, çok önem verdiği 'Kıbrıs Masası’na ön ismini
yerleştirerek,  adına bir araştırma merkezi  kuracağız.
Dolayısıyla, Hocamız; bizler ile bir ömür boyu ola-
cak. Onu, çok özleyeceğiz  ve hiç unutmayacağız.
Ailesine sabır,  kendisine Allah’tan rahmet diliyo-
rum." cümleleri ile seslendi. 

Dr. Sadık Akyar;
"Toros, Her zaman sizinle birlikte…"
GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Adına söz alan Dr.

Sadık Akyar ise, Üniversitenin ve fakültenin
görünürlüğünün arttırılmasında  büyük rol oynayan ve
bilgi birikimi çok geniş olan 'Hocalarının';  bir
akademisyenin, bilim insanının; İnsanlığa hizmet
anlamındaki misyon görevini, fazlası ve layıkıyla yer-
ine getirmiş eşsiz bir tezahürü olduğunu vurguladı. Bu
ortaya çıkma ve belirginlik durumunun; özellikle
Merhum Aykut Toros'un Kıbrıs’a olan yüksek ilgi ve

sevgisinde anlamlar kazandığını, ayrıca odasındaki
"Kelam" adını verdiği beyaz tahtadaki  kalıcı
akademik öngörülerin yanında,  edebi dizelerin
varlığına da dikkat çeken Dr. Akyar; "Bu dizeler
arasında,  Kıbrıs ve Ada'ya ilişkinlerin sayısı çok
fazlaydı. Merhum Hocam; Oda penceresinden; bazı
zaman dilimlerinde,  karşı kıyıyı ve Toros Dağları'nın
göründüğü günleri çok sever, doğduğu Tarsus ile
anılarını tazeler, hoş sohbeti ile dile getirirdi. Çok
anlam yüklü, şu cümleyi eklemeden de edemezdi.
'Toros, Her zaman sizinle birlikte…' 

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.
Sadık Akyar konuşmasının sonunda; Prof. Dr.Aykut
Toros'un insanlık için, 'sayabilmenin'  ne kadar önemli
olduğu ile ilgili öğretisini hatırlatarak, "Bu cümle, şu
şekilde biterdi; 'Sayılmak söz konusu ise ve bu, mut-
laka saymak kadar gerekli, vazgeçilemezdir.'
Dolayısıyla; O'nu anmak kadar, anlamak
önemli olacaktır." dedi.

Fakülte ve bölüm ayırmaksızın
öğrencilerine karşı gösterdiği
empati ve ihtimam ile özel
bir yer edinmiş, GAÜ
Siyasal Bilimler Fakül-
tesi Merhum Dekanı
Prof. Dr. Aykut
Toros'un ani vefatı ne-
deniyle düzenlenen
törenin son

konuşmaları, yine öğrencileri tarafından
gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası öğrenciler adına; Hürrem
Deniz Balkın ile Anastasi Carpineau, aslında
öğretmene veda edebilmenin hiçbir şekilde mümkün
olamayacağını, "Hocalarının" unutulmayacak mümtaz
kişilik ve çok yüksek akademik niteliklerine vurgu
yaptıkları konuşmalarında, öğretilerine ve varlığına
sonsuz teşekkür dileklerini ilettiler. 

Tören sonunda; GAÜ Rektörlüğü, Prof. Dr. Aykut
Toros'un Ailesi'ne iletilmek üzere, fakültedeki
odasında bir taziye defteri de açtı. 

Prof. Dr. Aykut Toros Kimdir?
Aykut Toros, 1942 yılında Tarsus’ta doğmuş, orta

eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamlamıştır.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Amme İdaresi
Bölümü'nden mezun olduktan sonra  Hacettepe Nüfus

Etütleri Enstitüsü'nde,  Nüfus Dinamiği
Yüksek lisansı, Amerika’da Prince-

ton Üniversitesi'nde de; De-
mografi- Sosyoloji Doktorası

yapmıştır.
Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri En-

stitüsü'nde akademik
yaşantısını
sürdürmüş ve
oradan emekli
olmuştur.  Sağlık
Bakanlığı, Kadın
ve Aileden So-
rumlu Devlet

Bakanlığı,  Hazine
Bakanlığı ve

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nda

bakan danışmanlığı
yapmıştır. Ayrıca; İstanbul

Büyükşehir Belediyesi İMP nin
kuruluşunda görev almış ve çeşitli

uluslararası seminerlere katılmıştır. Özel-
likle BM ve AB başta olmak üzere, bir çok ulusal ile
uluslararası projede yer almıştır.

'Araştırma Metodolojisi, Demografi, Sosyoloji,
Siyaset ve Kamu Yönetimi' alanlarında yayınları
bulunmaktadır. Üç yıldan beri de, Girne Amerikan
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak
görev yapmaktaydı. Aykut Toros’un "Parlamenter Sis-
temler ve Başkanlık Sistemleri için Etkinlik
Göstergeleri" İsimli Kitabı'nın ikinci baskısı da
dekanlığı süresi içinde  yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Aykut Toros; evli olup, iki oğlu vardır.
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GAÜ; "Toros Hoca”sını
sonsuzluğa uğurladı



Kişilerdeki kalıplaşmış yanlış bilgi ve davranışların
değiştirilmesi çalışmalarının; Psikoloji alanına
yansıyan yöntemlerinin; Olumlu telkin yanında, bil-
imsel tedavi uygulamaları ile bir bütün olduğu
konusunda bilgilendirmede bulunan Uzman Psikolog
Şerife İncirlili Çelik; Beşeri bilimlerin de, gelişen ve
değişen hayatın tüm etkilerini; Yine, insan objesi üz-
erinde incelediğini belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
Uzman Sağlık Psikolog Şerife İncirlili Çelik, konuk
olarak katıldığı bir televizyon programında soruları
yanıtladı. Sabitleşmiş yanlış bilgi ve inanışlara dikkat
çeken Çelik; "Uzmanlığım sağlık psikolojisi üzerine,
yani kronikleşmiş hastalıklar dediğimiz;  özellikle
kanser, obezite, kalp hastalıkları veya diyabet gibi
hastalıklara maruz kalmış kişilerle tanışıp, psikolojik
açıdan yapabileceğimiz tedavilere başlıyoruz.
Kişideki kalıplaşmış yanlış bilgi ve davranışı
değiştirmeye çalışıyoruz. Bu, aslında bütün
hayatımızı, tümüyle etkiler bu bağlamda, tedavi
süresi de,  kişiden kişiye değişir. Çünkü, insanların

yetiştirilme tarzları veya aile tutumları, yaşadığı ve
büyüdüğü ortam çok farklı olduğu için,  tedavi
süreleleri de kişiden kişiye değişiyor."
değerlendirmesini yaptı.

"ÖNCELİKLİ,  ERKEN TANIDIR. MEDYA DA
YARDIMCI OLMALIDIR."

Toplum bireylerinin sağlık konusundaki ilgi
eksiğinin, hayati olan erken tanı olasılığını olumsuz
etkilediğine vurgu yapan Psikolog Şerife İncirlili
Çelik;  Erken tanıda;  Rutin sağlık taramalarının
yanında, medyanın bilinçlendirme görevinin etki-
lerinin olumlu olduğunu kaydetti.  Çelik; " Örneğin;
çalışmayan kadınların, evde televizyondaki sağlık
programlarını takip etmeleri çok önemli, çünkü bir
şekilde bilinçleniyorlar. Fakat, ülkemizde bu oran
oldukça düşük,  dolayısıyla bu tip programların daha
fazla artmasını öneriyor ve bekliyoruz." ifadelerini
kullandı. 

Çocukluk çağlarının ana düşünce akımını
yönlendirdiğini anlatan Uzm. Psk. Çelik; Çocuk
psikolojisi açısından önemli bir nokta olan;
cezalandırma ve ödüllendirme yöntemindeki

ayrıntılara da dikkat çekerek; " Çocuğu ödül-
lendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve be-
cerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana
yönlendirilmesini öneriyoruz. Koşul bildiren cüm-
leleri, yanlış buluyorum. Çünkü bu,  hep karşılık bek-
lenmesine sebep olur. Ebeveyn, ilk önce çocuklarına
ne verdiğine bakmalı, buradan; çocukların örneğin,
teknolojiye boğulmaması gibi bir sonuç çıkmasını
arzu ediyoruz. 'Sen teksin ,kahramansın' gibi ifadeleri
kullanmanın yanlış olduğunu ebeveynlere anlatarak,
doğru iletişimi kullanmalarına yönelik çaba sarfediy-
oruz." dedi. 
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Girne Amerikan üniversitesi (GAÜ) Bas-
ketbol takımı, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor
Salonunda gerçekleşen, KKTC Basketbol
Süper Ligi’nin ilk karşılaşmasında, Soyer
Spor’u 54-77 yenerek, başarısını ilk günden
kanıtladı.

Maç sonrasında açıklamada bulunan,
GAÜ Basketbol Baş Antrenörü Kadri
Alagöz şunları söyledi;

Alagöz: “GAÜ olarak hedefimiz,
çıktığımız her maçı kazanmaktır ve bunu
yapacak potansiyelimiz de var”

“2018-2019 KKTC Basketbol Sezonu ilk
maçına galibiyetle başlamak çok önemliydi.
Maça biraz tutuk ve heyecanlı başladık
bunun bedelini de ilk periodu geride kap-
atarak ödedik. Kendi oyunumuzu sahaya
yansıtmaya başlayınca oyunun kontrolünü
de ele geçirip sahaya basketbolun güzellik-
lerini yansıtmaya başladık. Galibiyetimiz
için mutluyuz.Tüm oyuncu
arkadaşlarımızın emeklerine sağlık.Gökay
İskar ile birlikte takımımızı nasıl daha iyi
yapabiliriz çalışmasına devam edeceğiz.

Bu yıl GAÜ olarak hedefimiz, çıktığımız
her maçı kazanmaktır ve bunu yapacak
potansiyelimiz de var. Haftaya tüm GAÜ
ailesini evimizdeki  YDÜ maçımıza bekliy-
oruz.” dedi.

GAÜ, Soyer Spor’u 54-77 yenerek,
başarısını bir kez daha kanıtladı

  
 

Kalıplaşmış yanlış
bilgi ve inanışları
değiştirmek mümkün 



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilim-
ler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi ortaklığıyla düzen-
lenen ‘Yeni Yıla Girerken Kabul Etmediğim Hangi
Geleceği Gerçekleştirebilirim? ve Pervin Cülcüloğlu
İle Kahkaha Yogası Semineri’ 13 Aralık 2018
Perşembe günü GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Seminere, Enerji Terapisti ve Kişisel
Gelişim Uzmanları Pervin Cülcüloğlu, Ebru Erdoğan,
Kadir Turgay, Üniversite personeli ve çok sayıda
öğrenci katılım gösterdi. 

Cülcüloğlu: Bize Hep Zor Öğretildi, Her Şeyin
Zoru...

Kişisel gelişime katkıda bulunmak, moral moti-
vasyonun artırılmasına yönelik olarak tasarlanan
Acces Terapisi ve enerji çalışmaları ile ilgili eğitim
semineri veren Enerji Terapisti ve Kişisel Gelişim
Uzmanı Pervin Cülcüloğlu, ‘Hayatınıza farklı bir
seçenek yaratmak isteseydiniz neyi seçerdiniz?
Bugün ben kimim, beni hangi maceralar bekliyor?

Kendinizi yeniden yaratma aşamasında, gelecekte
mümkün olduğunu bilip, geleceği hemen yarata-
bilmek için bugün ne olabilirim ve ne yaratabilirim?
Kime neyi ifade etseydim hayatım daha iyi, daha
kolay daha eğlenceli olabilirdi? başlıklı sorulardan
yola çıkarak, kişisel gelişime katkıda bulunmak ve
moral motivasyonun artırılmasına yönelik olarak;
‘Bize hep zor öğretildi. Her şeyin zoru. Ders zor
öğrenilir, ilişki zor yaşanır, para zor kazanılır. Üniver-
site bitti gelecekte ne yapacağım? Hep bu kaygı. Bu
noktada, hayallerimin ötesinde geleceğimi
yaratsaydım bana bu konuda kim katkıda bulunabilir,
kim bana alan açabilir?’ şeklindeki terapi aşamalarını
katılımcılara aktaran Cülcüloğlu, ‘En yüksek
titreşimdeki enerjinizi çekin, enerji çektiğiniz zaman
katılaştırdığınız korku, endişeler, dönüşmeye başlar.
Pes etmeden, kendinizi seçip olasılıklara kapı
açarsınız. Kahkaha attığınızda beyninize daha çok
fazla oksijen gidiyor. Kahkaha atmak beyninizdeki

güvensizlik duygusunu azaltıp benlik saygınızı yük-
seltmeye yardımcı olacaktır.’ dedi.

Erdoğan: Acces Terapisi, İstediğimiz Geleceği
Yaratmak İçin Önemli Bir Araç

Acces Terapisi ile ilgili bilgiler veren, Enerji Ter-
apisti ve Kişisel Gelişim Uzmanı Ebru Erdoğan;
‘Hepimizin yaşadığı gelecek korkuları, kaygıları, zih-
nimizin bizi götürdüğü bir çok yer vardır. Zihnimiz,
elde ettiğimiz her şeyden sonra bile daha fazla bek-
lenti içine girebiliyor. Acces terapisi ile zihnimizi
susturmak ve istediğimiz geleceği yaratmak
anlamında çok güzel araçlara sahip olduk’ dedi.

Seminer boyunca etkinliğe katılanlara zihin açma,
yeniden yaratım, yeniden aktivasyon, zihin kontrol
terapisi ile ilgili başlıklarda çeşitli uygulamalar da
yaptıran terapistlere, etkinlik sonunda Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müzeyyen Güler ve
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr.
Tutku Akter tarafından plaket takdim edildi.
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GAÜ’de ‘Pervin Cülcüloğlu ile Kahkaha
Yogası’ semineri gerçekleştirildi
GAÜ’de ‘Pervin Cülcüloğlu ile Kahkaha
Yogası’ semineri gerçekleştirildi


