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Girne Amerikan Üniver-
sitesi Eczacılık Bölümü 

öğrencileri Twinnet projesi 
kapsamında gerçekleştiri-

len EPSA (European Phar-
macy Students Association 
- Avrupa Eczacılık Öğren-
cileri Birliği ) bünyesinde 
bulunan Twinnet öğrenci 
değişim programını başa-

rıyla tamamladı.

GAÜ Akademisyeni Akyar, gündeme 
dair önemli açıklamalarda bulundu

Pedagojik formasyon
sertifi ka programı için

son başvuru 5 Mart

Sivil Havacılık
Kabin Hizmetleri

öğrencilerine
Mock-Up eğitimi

GAU The International 
Prep School öğrencileri 
DELF sınavlarında yüzde 

yüz başarı sağladı

Türk Siyasal Hayatına Etkileri
Bakımından Kıbrıs Cumhuriyeti

Döneminde Türkiye Kıbrıs İlişkileri

Prof. Dr. Külahoğlu: “Çocuklarımızı 
tehdit eden internet bağımlılığı”

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi 

Direktörü Dr. M. Sadık Akyar, katıldığı 
TV programında gündeme dair önemli 

açıklamalarda bulundu.

Yrd. Doç Dr. Münevver Kata’nın “Türk Siyasal 
Hayatı; Osmanlı Modernleşmesinden Günü-

müze” adlı tarih kitabı yayımlandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2018-2019 Akademik 
yılı Bahar dönemi, Pedagojik  Formasyon Sertifika Programı 5 
Mart tarihine kadar uzatıldı.

Girne Amerikan Üni-
versitesi (GAÜ) Sivil 
Havacılık Kabin Hizmet-
leri Bölümü öğrencileri 
2018-2019 eğitim-öğre-
tim yılı Mock-up eğiti-
mini Pegasus Havayolları 
Flight Training Center’de 
tamamladı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Re-
kötrü ve Dünya Diplomatlar Birliği (WDU) Kuzey 
Kıbrıs Başkanı Serhat Akpınar, WDU olarak, New 
York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Millletler Top-
lantısına katılma kararı aldıklarını açıkladı.

GAU Okullar Grubuna bağlı 
Th e International Prep Scho-
ol öğrencileri 2017-2018 
eğitim dönemi Fransızca dil 
yeterliliğini belgeleyen DELF 
sınavlarında yüzde yüz başarı 
sağladı.

GAÜ PDR Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şer-
min Külahoğlu, tatil bitimini ve öğretimde 
bahar döneminde neler yapılması gerekti-

ği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

GAU The International GAU The International 

GAÜ bünyesinde
gerçekleşecek Google 
Hash Code etkinliği 
için başvurular

devam ediyor

Akpınar KKTC’yi, New
York’ta düzenlenecek BM
toplantısında temsil edecek             



Girne 
Ame-

rikan Üni-
versitesi 
(GAÜ) Eğitim 
Fakültesi 
bünyesinde 
eğitim veren, 
PDR Bölü-
mü Öğretim 
Üyesi Prof. 
Dr. Şermin 
Külahoğlu, 
tatil bitimini 
ve öğretimde 
bahar döne-
minde neler 
yapılması ge-
rektiği ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

Prof. Dr. Külahoğlu 
açıklamasında, tatilin 

bittiğini ve öğretimde bahar 
dönemi başladığını, çocukla-
rın sıkı ders çalışma tem-
posuna yeniden dönmeleri 
gerektiğini fakat ödevlerle 
aralarına giren akıllı telefon 
ve tabletlerin baştan çıkarı-
cılığıyla nasıl baş edecekleri 
sorusunun anne babaları 
yorduğunu vurguladı.

Külahoğlu, “Günümüz-
de elinde bir akıllı 

telefon, tablet veya benzeri 
bir elektronik alet bulunma-
yan kişi görmek oldukça zor. 
Başta biz yetişkinler, internet 
sohbetlerine, elektronik me-
sajlarımıza ve çeşitli sitele-
rine bağımlılığımızı itiraf 
etmek durumundayız. İşimiz 
için gerekli ve çok kolaylaştı-
rıcı olan bilgisayarda sıklıkla 
sanal dünyaya doğru yoldan 
çıkıyor ve orada fazlaca 
oyalanınca, işimizden geri 
kalabiliyoruz. Bu durumda 
bazı şirketler çalışanları-
na yalnızca işleriyle ilgili 
siteler için internete giriş izni 
veren katı sınırlar koymak-
tadır. Zira ekran karşısında 
geçirilen zaman, alkol ve 
uyuşturucu alımından daha 
zor anlaşılır niteliktedir ve 
ekran bağımlılığı, alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığından 
daha yaygın bir tehdit haline 
gelmiş durumdadır” dedi.

Külahoğlu, “Ebeveynlik 
Rolü Elektronik Araç-

lara Yükleniyor”

“Elektronik araçların 
ebeveynlerin yerini 

aldığını gözlemlemek, bana 
en önemli tehdit olarak gö-
rünüyor. Bazı anne babalar, 
ebeveynlik rolünü kolaylaş-
tırdığı düşüncesiyle, elekt-
ronik araçların çekiciliğine 
kapılmış, ebeveynlik rolünü 
elektronik araçlara bırakmış 
görünüyorlar.  “Kendime 
zaman ayırmamı sağlıyor ve 
günlük işlerimi kolaylaştırı-

yor” diyerek 
bu araçlara 
yöneliyorlar. 
Elektronik 
bakıcı onun 
yerine iş ba-
şında. Ekranda 
oyun oynayan 
çocuğunun so-
rularına cevap 
yetiştirmekten, 
vaktini ona 
ayırmaktan 
veya onunla 
didişmekten 
kurtuluyor. 
Çocuklara 
artık uyku ön-

cesi masalı okumak zorunda 
değil,  çocuğa masal okuyan 
e- kitabı onun başucuna 
koymak yeterli. Bunu çocuk-
larıyla ilgilenmemek değil, 
ilgilenme tarzı olarak benim-
semiş görünüyorlar” dedi.

Külahoğlu, “Çoğumuz, 
anne ve babalar ola-

rak, çocuklarımıza elekt-
ronik araçları doğum günü 
veya sınıf geçme hediyesi 
diye sunuyor ve kullanmaya 
teşvik ediyoruz. Sonrasında, 
kısa süre içinde çocuğumu-
zun internet gezisi, iletileri, 
sohbetleri, video oyunları 
için ekran karşısında delice 
saatler geçirmeye başladığını 
ve bu aracın onun hayatının 
odağına yerleştiğini pişman-
lıkla gözlemliyoruz. O andan 
itibaren mücadele başlıyor 
ama evde kontrol altında 
tutsak da, dışarıda, örneğin 
İnternet kafelerde bağımlı-
lıklarını giderme yollarını 
kolaylıkla bulabiliyorlar” 
dedi. 

Sonuç olarak ekran 
bağımlılığının hem ebe-

veynleri, hem de çocukları 
esir almış olduğunu belirten 
Külahoğlu, “Teknolojik araç-
ların bir de iyi taraft an gör-
meye çalışırsak, bu araçların 
yaşamımıza pek çok yenilik 
getirdiğini ve getirmeye de-
vam edeceğini söyleyebiliriz. 
Örneğin, çok yakındığımız 
internet oyunları bile ölçülü 
dozda olması koşuluyla, 
çocuğun duyumlarını, çabuk 
tepki verme ve harekete 
geçme becerilerini gelişti-
rebilir, bilişsel gelişimine 
yardımcı olabilir. Çocuğunu-
zun elektronik oyunlarının 
ona, kurallara uymak, farklı 
uyum stratejiler geliştirmek 
gibi sosyal becerileri de 
kazandırdığını düşünüyor-
sanız, ne iyi! Ama internet, 
sunduğu geniş olanakların 
yanı sıra, önemli sapmalar 
da yaratıyorsa rahatsızlık 
başladı demektir” dedi.

 ÇOCUKLARIMIZI
TEHDİT EDEN İNTERNET

BAĞIMLILIĞI

Akpınar KKTC’yi, 
New York’ta
düzenlenecek BM 
toplantısında
temsil edecek

GAÜ bünyesinde gerçekleşecek 
Google Hash Code etkinliği
için başvurular devam ediyor

Girne Amerikan Üniver-
sitesi (GAÜ) Kurucu 

Rekötrü ve Dünya Diplomatlar 
Birliği (WDU) Kuzey Kıbrıs 
Başkanı Serhat Akpınar, sosyal 
medya üzerinden yaptığı açıkla-
mada, WDU olarak, New York’ta 
düzenlenecek olan Birleşmiş 
Millletler Toplantısına katılma 
kararı aldıklarını açıkladı.

Akpınar açıklamasında 
şunları sö   yledi;

“Dünya Diplomatlar Birliği 
olarak; New York’ta dü-

zenlenecek Birleşmiş Milletler 
toplantısı için katılım kararını 

aldık. 2 önemli toplantı 
gündeminde; Ulusla-
rarası temsiliyet sü-
recinde ilk kez WDU 
Kuzey Kıbrıs Başka-
nı olarak Katılım 
gösteriyorum. 
Birleşmiş Millet-
ler bünyesinde 
temsiliyetimizi 
güçlendirmeye 
devam ediyoruz. 
Sonrasında Afrika 
ve Ortadoğu gün-
demine odaklanıyo-
ruz.” dedi. 

Girne Amerikan Üniversi-
tesi (GAÜ) Google Hash 

Code Challenge etkinliği 28 Şu-
bat tarihinde GAÜ Kampüsünde 
gerçekleşecek. 

Etkinlik kapsamında, GAÜ 
bünyesinde oluşturula-

cak olan heyet, 200’e yakın Lise 
Öğrencisine yazılım ve program-

lama eğitimi verecek. KKTC’de 
bu yıl yine GAÜ bünyesinde 
gerçekleştirilecek olan etkin-
lik kapsamında, yeni neslin 
teknolojiyi yönlendirebilen ve 
geliştirebilen bir nesil olması 
hedefl enirken, etkinlik gününde 
öğrencilere destek olacak etkinlik 
gönüllülerinin GAÜ bünyesinde 

ki çalışanlardan ve öğrencilerden 
oluşacağı belirtildi.

Orta öğretim ve Lise sevi-
yesinde ki öğrencilerin 

yanısıra, organizasyonun 18 yaş 
üstü öğrenciler ve çalışanlara da 
açık olduğu belirtilen açıklama-
da, başvuruların online olarak; 
code.gau.edu.tr adresinden 17 
Şubat 2019 Pazar gününe kadar 
yapılabileceği vurgulandı. 

Konuyla ilgili GAÜ’den 
yapılan açıklamada, 

Google Hash Code Challenge’ın, 
Avrupa kapsamında; AB Ülke-
leri, bilgisayar yazım dillerinin 
mümkün olabilen en genç kuşak-
lara tanıtmak ve ilgisini çekmek 
arzusunda olduğu belirtilirken, 
bu doğrultuda, sürdürülen 
organizasyona, GAÜ`nün de 
destek verdiği ifade edildi. Bu 
desteğin somut ifadesi olarak da; 
Orta öğrenim ve Lise seviyeleri 
başta olmak üzere; 18 yaş üstü 
öğrenci ve çalışanların da katılım 
gösterebileceği etkinlikte takım-
ların oluşturulacağı, üniversite 
öğretim üyeleri tarafından, 
“Google Hash Code Challenge” 
adı altında, programlama dersleri 
verileceği belirtildi. Her takımın, 
öğrendikleri “yazım dili” ile 
özgün bir WEB tasarımı ve sitesi 
yapacağı bildirilen açıklamada, 
yapılan etkinliklerin sonunda da 
ise katılımcılara, “Google” tara-
fından onaylı sertifika verileceği 
vurgulandı.



Girne 
Ame-

rikan Üniver-
sitesi (GAÜ) 
Öğretim 
Üyesi Dr. 
Özen Çatal, 
13 Şubat 
Dünya Radyo 
Günü ile ilgili 
açıklamada 
bulundu.

Radyocu-
luğun 

genel anlamda 
iletişimciler 
için önemli bir kitle iletişim 
aracı olduğunu vurgulayan 
Çatal; ‘‘Radyo, kitlelere 
gerek enformasyon gerek-
se eğlence amaçlı yayınlar 
yapan medya biçimidir. 
Günümüzde yaygın olarak 
kullanılmasa da varlığını 
halen daha sürdürebilen bir 
kitle iletişim aracıdır’’ ifade-
lerini kullandı. 

Dr. Çatal, radyoculu-
ğun ileri ki süreçlerde 

sürdürülebilirliği konusun-
da teknolojinin gelişmesi 
ile birlikte medya araçla-
rının şekil değiştirmekte 
olduğunu belirtti. Gelişen 
teknoloji ile birlikte hep 
yenilerin ortaya çıkmasıyla 
artık geleneksel medyanın 
radyo-televizyon ve basılı 
yayınların iletişim kanalları-
nın varlığını yitirecek mi so-
rusunu doğurduğunu ancak 
bunun geçmişten geldiğini 
ve böyle bir şeyin mümkün 
olmadığını kaydetti. 

Çatal, radyonun ge-
leceğinin geçmiş ile 

bağlantısını vurgulayarak; 
ilk televizyon çıktığı zaman 
radyoculuğun ortadan kal-
kacağını, internet çıktığı za-
man basılı yayınların tama-
men ortadan kalkacağının 
düşünüldüğünü ancak öyle 
olmadığını belirtti. Tüm 

kitle iletişim 
araçlarının 
kendine özgü 
biçimlerinin 
ve özellikleri-
nin olduğunu 
kaydeden 
Çatal, “Belli 
oranlarda 
popülaritesini 
elbette yiti-
rebilir ancak 
kendilerine 
has tarzlarıyla 
radyo varlığını 
sürdürdü ve 

içerik olarak kitle iletişim 
araçlarının birbirlerinden 
beslendiğini gördük’’ dedi. 

Dr. Özen Çatal, “Radyo 
Güvenilir Bir Bilgi 

Kaynağı ve Enformasyon 
Bakımından Önemli Yer 
Tuttmakta” 

Gelişen teknolojiye inat 
radyonun varlığını 

sürdürebileceğini düşündü-
ğünü belirten Çatal,“En hızlı 
iletişim aracı olan radyonun, 
popülaritesini kaybetmesine 
rağmen dijital çağımızda 
internet radyoculukta yerini 
aldığını ve aslında gelişen 
teknolojinin radyoyu da 
kendi içerisinde geliştir-
diğini belirtmek isterim’’ 
ifadelerini kullandı. 

Gelişen teknolojinin 
geçmişle bağlantı-

sı olduğunu vurgulayan 
Çatal, KKTC’de radyonun 
başlangıcını ve radyoculu-
ğun günümüzde daha çok 
yaygınlaştığını belirtti.  13 
Şubat Dünya Radyo Günü-
nü kutlayan Çatal, ‘‘ Emek 
ve uğraş isteyen bir meslek 
aslında, bayramı, düğünü 
olmayan bir meslek. Bu 
önemli günde radyo da 
çalışan emek veren radyocu 
arkadaşlarımızı unutmama-
lıyız. Günlerini kutluyorum’’ 
dedi. 

“RADYOCULUĞUN
GEÇMİŞ VE GELECEK İLE 

BAĞLANTISI” 

GAÜ İşletme Fakültesi 
dünyadaki tanınırlığını 
bir kez daha kanıtladı 
Girne Amerikan Üniver-

sitesi (GAÜ) İşletme 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. 
Murat Akkaya, ABD San Fran-
cisco’da düzenlenen International 
Assemble For Collegiate Business 
Education (IACBE) 2019 toplan-
tısına katıldı. 

San Diego’da United States 
Üniversitesi‘nde toplantıya 

katılan Doç. Dr. Murat Akkaya, 
toplantı ve akreditasyonlar hak-
kında açıklamada bulundu.

Akkaya, “Dünya standartla-
rındaki akreditasyonların 

bizim fakültemizden beklen-
tileriyle ilgili üç gün süren bir 

toplantıya katıldık. Bu toplantılar 
sonucunda fakültemizin şu an-
daki durumunun yüksek stan-
dartlarda olduğunu öğrendik. Bu 
toplantılar neticesinde ilerleyen 
dönemlerde nasıl hareket etme-
miz gerektiği noktasında öneriler 
aldık. 

Doç. Dr. Murat Akkaya, 
istenilen her şeyi yerine 

getirmiş durumdayız diyerek, 
Uluslararası Avrupa akredi-
tasyonlarının devam etmekte 
olduğunu ve 2020 - 2027 yılların-
da gerçekleşecek akreditasyonlar 
için de çalışmalarının sürdüğünü 
söyledi.

“Bütün dünyada üniversiteler 
var ve bu üniversiteler arala-

rında belli bir standart gözetmek 
durumunda. Biz de bu standart-
lara uyduğumuzdan emin olmak 
için bu akreditasyon toplantıla-
rına düzenli olarak katılıyoruz. 
Böylelikle fakültemizin eğitim-
lerinin dünya standartlarında 
olduğundan emin oluyoruz. Bu 
akreditasyonlar sırasında birkaç 
üniversiteyle görüşme fırsatımız 
oldu. Bu üniversitelerden ortak 
araştırma ve çalışma teklifl eri 
aldık. United State Üniversitesi’y-
le ve birkaç Üniversiteyle daha 
ortak proje yapma kararı aldık.” 



Girne 
Ame-

rikan Üniver-
sitesi (GAÜ) 
Hukuk Fakül-
tesi Dekanı 
Prof. Dr. Sel-
ma Çetiner, 20 
Şubat Sosyal 
Adalet Günü 
nedeniyle me-
saj yayımladı.

Birleşmiş 
Milletler 

(BM)’e üye 
192 ülke tara-
fından Genel 
Kurul’da kabul 
edilen ve dünyadaki fakirlik 
ve işsizlik konularına kamu-
oyunun daha fazla ilgisini 
çekebilmek, sosyal adalet-
sizliğe dünya kamuoyunun 
ilgisini artırmak ve ülkelerin 
eğitim, sağlık gibi konularda 
daha fazla bütçe oluşturma-
larını destekleyerek çözüm 
arayışlarını öne çıkarmak 
amacıyla BM tarafından 
2009 yılından itibaren geçerli 
olmak üzere ilan edilen 20 
Şubat Dünya Sosyal Adalet 
Günü çerçevesinde GAÜ 
Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selma Çınar mesaj 

yayımladı.

 Prof. 
Dr. 

Çetiner me-
sajında; ‘BM 
Genel Kurulu 
2007 yılında 
20 Şubat’ı 
Dünya Sosyal 
Adalet Günü 
olarak ilan 
etti.  Adalet en 
genel anla-
mıyla, başkası 
hakkında 
duyulan endi-
şedir. Huku-

kun temel ilkelerinden olan 
eşitlik ilkesinin adil bir 
şekilde hayata geçirilmesi-
nin vazgeçilmez bir aracı 
ise, sosyal adalettir. Başkası 
hakkında duyulan endişeyi 
hepimiz taşıdığımızda sosyal 
adalet de kendiliğinden 
hayata geçecektir’ dedi.

Her yıl devletler 
düzeyinde yapılan 

toplantı ve çeşitli aktivite-
lerle değerlendirilen Dünya 
Sosyal Adalet Günü, Girne 
Amerikan Üniversitesi’nde 
de çeşitli toplantı ve etkinlik-
lerle değerlendiriliyor. 

GAÜ HUKUK FAKÜLTESİ
DEKANI PROF. DR.

ÇETİNER, 20 ŞUBAT SOSYAL 
ADALET GÜNÜ NEDENİYLE 

MESAJ YAYIMLADI

GAÜ Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri 
öğrencilerine
Mock-Up eğitimi

Girne Amerikan Üniversitesi 
(GAÜ) Sivil Havacılık Ka-

bin Hizmetleri Bölümü öğrencileri 
2018-2019 eğitim-öğretim yılı 
Mock-up eğitimini Pegasus Hava-
yolları Flight Training Center’de 
tamamladı. 

2018-2019 eğitim-öğretim 
dönemi Mock-up eğitim-

lerini Pegasus Havayolları’nın 
modern eğitim merkezi Flight 
Training Center’da tamamlayan 
GAÜ Sivil Havacılık Kabin Hiz-
metleri Bölümü öğrencileri, eğitim 
kapsamında uçuş anında yangın, 
tazyik boşalması, mecburi iniş, 
iniş takımlarının açılmaması veya 
kırılması gibi yaşanabilecek acil 
durumları gerçekçi simulatörlerde 

deneyimledi.

Girne Amerikan Üniversi-
tesi Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri Öğretim Görevlisi Aslı 
Akı, eğitim kapsamında geleceğin 
kabin memuru adayı öğrencile-
rinin Pegasus Havayolları Flight 
Training Center’da acil durum-
larda neler yapacaklarını gerçekçi 
simulatörlerde deneyimledikle-
rini; uçuş anında yangın, tazyik 
boşalması, mecburi karaya ve 
denize iniş yöntemlerini uygula-
malı olarak gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Denize ya da karaya 
zorunlu inişte, kabinde çıkabilecek  
yangınlarda yaşanabilecek olası 
tehlikede yolcuların kurtarılma-
sının gerçekçi sahnelerle gösteril-
diği, mecburi iniş sonrasında hızlı 
tahliye yöntemleri gibi müfredat 
kapsamında verilen bilgilerin uy-
gulamalı olarak gerçekleştirildiğini 
ifade etti.

Aslı Akı; ‘Mock-up eğitimi-
mizde; Airbus A 320 uçak 

tiplerinde GAÜ olarak iki yıl bo-
yunca kabin memuru adaylarına 
verilen sınıf içi eğitimlerinin yanı 
sıra mock-up’daki  uygulamalı eği-
timlerle öğrenilen bilgilerin kalıcı 
olması sağlandı. Kullanılan kapıla-
rı açıp kapama eğitimi uygulamalı 
olarak her öğrenci için gerçekleş-
tirildi. Eğitime katkı koyan GAÜ, 
Pegasus Havayolları’na teşekkür 
ederiz’ dedi.



GAÜ 
Öğ-

retim Üyesi 
Yrd. Doç 
Dr. Münev-
ver Kata’nın 
“Türk Siyasal 
Hayatı; Os-
manlı Moder-
nleşmesinden 
Günümüze” 
adlı tarih ki-
tabının “ Türk 
Siyasal Haya-
tına Etkileri 
Bakımın-
dan Kıbrıs 
Cumhuriyeti 
Döneminde Türkiye Kıbrıs 
İlişkileri (1960-1963)” baş-
lıklı bölüm yazısında, Kıbrıs 
adasının doğal kaynakları, 
stratejik açıdan önemini ve 
Türkiye-Kıbrıs ilişkilerini 
kaleme aldı.

GAÜ Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç Dr. Münev-

ver Kata’nın bölüm yazısın-
da “Kıbrıs adası jeopolitik 
açıdan ve doğal kaynakları 
bakımından tarih boyunca 
devletlerin hedef noktası 
olarak birçok uygarlığa 
da ev sahipliği yapmıştır. 
Kıbrıs, özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti için hem stra-
tejik hem de manevi açıdan 
önem taşır. Türkiye’nin 
herhangi bir saldırı karşısın-
da güneyden destek alması 
mümkün olduğu gibi, tarihi 
bir geçmiş ile manevi bir 
bağ oluşturduğu da gö-
rülmektedir. Kıbrıs Cum-

huriyeti’nin 
kurulma 
aşamasında 
garantör dev-
letlerden biri 
olan Türkiye, 
kurulan Cum-
huriyet’i ya-
kından takip 
ederek hem 
kendi çıkar-
larını hem de 
adada varlı-
ğını sürdüren 
Türklerin 
çıkarlarını ko-
ruma görevini 
üstlenmiştir” 

dedi.

Yrd. Doç. Dr. Münev-
ver Kata son olarak, 

16 Ağustos 1960 tarihinde 
kurulan iki toplumlu Kıbrıs 
Cumhuriyeti sürecinde 
Türkiye - Kıbrıs ilişkilerine 
değindi. Kata, “Yaşanan üç 
yıllık Cumhuriyet sürecinde 
Türkiye ile Kıbrıs’ın siyasi, 
askeri, ekonomik, sosyal ve 
toplumsal ilişkilerinin nasıl 
devam ettiği ve sonuçları 
üzerinde değerlendirme 
yapılacaktır. Bu kapsamda 
antlaşma sonrasında adaya 
gönderilen askeri birliği ve 
bunlarla ilgili kayıtlar. Tür-
kiye Cumhuriyeti Lefk oşa 
Elçisi’nin atanmasıyla ilgili 
belgeler, eğitim alanında 
adaya gönderilen uzmanlar, 
toplum liderlerinin Türkiye 
ile görüşmeleri ve yazışma-
ları ve bunun gibi konular 
çalışma içermektedir.” dedi.

TÜRK SİYASAL HAYATINA 
ETKİLERİ BAKIMINDAN 
KIBRIS CUMHURİYETİ
DÖNEMİNDE TÜRKİYE 

KIBRIS İLİŞKİLERİ

Akpınar, Özersay’a
yönelik gerçekleşen 
çirkin saldırıyı kınadı
Girne Amerikan Üniversite-

si (GAÜ) Kurucu Rek-
törü Serhat Akpınar, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Kudret Özersay’a yönelik ger-
çekleşen çirkin saldırı sonrası, 
kınama mesajı yayımladı.

Akpınar mesajında şunları 
söyledi;

“Başbakan Yardımcısı ve Dı-
şişleri Bakanı Sayın Kudret 

Özersay’a yönelik meydana gelen, 
çirkin olduğu kadar saldırgan ve 
şahsi davranışı kınıyorum.

Vakur toplum ilkelerimiz 
içinde hiç yer almayan 

ve ülkemizde de hiç görmeyi 
ummadığımız bu yoz saldırıyı,  
üzüntü ile telin ediyorum.

Bu münferit olay;  Sayın 
Özersay’ın şahsında,  dev-

letimizin saygınlığına da zarar 
verici nitelikte akılda kalacaktır. 

Hangi tabandan ya da kişi-
den geldiği bakılmaksızın,  

“insan ve bağlı olarak yurttaşlık 
hakları” ile açıklanamayacak bu 

yozlaşma teşebbüsleri,  demok-
rasi ve hukukun üstünlüğünün  
sarsılmaz kavramları vasıtasıyla, 

ve elbette “temiz toplum”un oluş-
turduğu güç tarafından bertaraf 
edilecektir.”



“Eğitim Ve Etik” Tema-
lı XVIII. Geleneksel 

Eğitim Sempozyumu’nun   
30 Ocak - 1 Şubat 2019 
tarihlerinde gerçekleştiği-
ni kaydeden Gülcan, söz 
konusu sempozyuma davetli 
konuşmacı olarak katıldığını 
kaydetti. 

Doç. Dr. Nur Yeliz 
Gülcan, uluslararası 

sempozyum için alanında 
uzman seçkin konuşmacı-
ların olduğuna işaret ede-
rek,  “TBMM Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Üyesi, Eğitim ve 
Öğretim Politikaları Kurul 
Üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı 
bürokratları, Fransa Milli 
Eğitim Bakanlığı Başmüfet-
tişi, Finlandiya Büyükelçiliği 
Eğitim Ataşesi, özel öğretim 
kurumlarını temsil eden der-
nek başkanları, TOBB Eği-
tim Meclisi başkanı ve üye-
leri ile İTO Eğitim Meclisi 
üyeleri, yurtiçi ve yurtdışın-
dan akademisyenler, eğitim 
uzmanları, basın mensupları, 
özel okul kurucu, yönetici 
ve öğretmenlerinden oluşan 
1300’ün üzerinde katılımcı 
3 gün boyunca, “Eğitim ve 
Etik” konusunu çeşitli konfe-
rans,  panel ve çalıştaylarda 
değerlendirmişlerdir. Ayrıca 
eğitim ve öğretimle ilgili 
ürün ve hizmetler sağlayan 
firmalar fuaye alanında 
dünyada eğitim alanındaki 
en son gelişmeleri yansıtan 
ürün ve hizmetlerini katılım-

cılara sunmuşlardır” şeklin-
de konuştu.

 Sempozyum etkinliği 
hakkında bilgi veren 

Gülcan konuşmasının 
devamında konuyla ilgili şu 
açıklamalarda bulunmuştur. 
“Bu önemli etkinliğe Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n-
den sadece Girne Amerikan 
Üniversitesi öğretim üyesi 
olarak ben katıldım. Sem-
pozyumda Dünden Bugüne 
Etik ve Eğitimdeki Rolü 
başlıklı konuşmayı yaptım.  
Konuşmamda öncelikle ka-
tılımcıların etiğin ne anlama 
geldiğini, insan hayatındaki 
yeri ve öneminin ne olduğu-
nu anlamalarını sağlamaya 
çalıştım. Daha sonra felsefe 
tarihinde karşımıza çıkan 
temel etik teoriler çerçeve-
sinde günümüz dünyasında 
özellikle eğitim ortamındaki 
bireylerin diğer insanlarla 
ilişki kurarken karşılaşabile-
cekleri temel etik sorunları 
tespit etmelerine ve üstesin-
den gelmelerine yardımcı 
olacak bilgiler verdim. Son 
olarak, bu sayede kendi 
eylemleri üzerine derinle-
mesine düşünmelerini ve 
başarılı bir çalışma ortamı 
yaratmalarına katkı sağlama-
yacak bilgileri paylaştım. Bu 
amaçla etkinlik sonunda 2 
sayfalık bir sonuç bildirgesi 
yayınlandı . Bu sonuç bildiri-
sinin alana olumlu anlamda 
ciddi katkı sağlayacağı kana-
atindeyim”.  

DOÇ. DR. NUR YELİZ
GÜLCAN “EĞİTİM VE ETİK” 

TEMALI SEMPOZYUMA
DAVETLİ  KONUŞMACI

OLARAK  KATILDI

GAU Okullar Grubuna 
bağlı The International 

Prep School öğrencileri 2017-
2018 eğitim dönemi Fransızca 
dil yeterliliğini belgeleyen DELF 
sınavlarında yüzde yüz başarı 
sağladı.

Girne Amerikan Üniversi-
tesi (GAÜ) Okullar Gru-

buna bağlı GAU The Internatio-
nal Prep School öğrencilerinden 
Ada Aysın Çetinaslan, Olcay Jale 
Atak, Yeşim Çukurovalı ve Tülay 
Muhtaroğlu, Fransa Eğitim 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 
ve dünyanın her yerinde geçer-
liliği olan DELF sınavında üstün 
başarı gösterdiler. DELF Diplo-
malarını Fransa Kültür-Dilbilim 
uzmanı ve Fransız Enstitüsü 
Kıbrıs temsilcisi Claire Rheinart 
tarafından almanın mutluluğu-
nu yaşadılar. 

DELF, öğrencilerin Fransız-
ca dil yeterliliklerini bel-

gelemek için başvurabildikleri 
ve dünyanın birçok ülkeleri yanı 
sıra Kıbrıs’ta da düzenlenen ve 
uluslararası geçerliliği olan bir 
sertifikayla belgelenen sınavdır.  
Öğretmenlerimiz DELF sınavına 
yönelik, gerekli eğitimleri alarak 
uzmanlaşmışlardır. Sınavda 
öğrenciler; dinleme-anlama, 
okuma-anlama, yazma (kom-
pozisyon) ve konuşma alanında 

değerlendirilirler. 

The International Prep 
School müdürü Fatoş 

Mertekci; “Okulumuz Fransızca 
dil eğitiminde de farkını bir kez 
daha gösterdi. Fransızca alanın-
da Fransız diline ve kültürüne 
sahip uluslararası sınavları bilen 
güçlü bir kadroya sahibiz ve 
çalışmalarımıza aynı şekilde 
devam edeceğiz. Başarılarından 
dolayı öğrenci ve öğretmenleri-

mi kutluyorum. Bizleri ve Fran-
sızca öğretmenleri Işın Paralik’ı 
gururlandıran tüm öğrencileri-
mizi tebrik ederiz. Fransızca dil 
eğitiminde iddialı olmaya devam 
edeceğiz. Seçkin ve donanımlı 
kadromuzla, Fransız Kültürünü 
tanıyan, araştırmacı, var olan 
bilgiyi sorgulayabilen ve yeni 
fikirler üretebilen güçlü bireyler 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.” 
dedi.

GAÜ The International 
Prep School öğrencileri 
DELF sınavlarında
yüzde yüz başarı sağladı



GAÜ Akademisyeni Akyar, gündeme 
dair önemli açıklamalarda bulundu
Girne Amerikan Üniversi-

tesi (GAU) Siyasal Bilim-
ler Fakültesi Öğretim Üyesi ve 
Güvenlik Araştırmaları Merkezi 
Direktörü Dr. M. Sadık Akyar, 
katıldığı TV programında gün-
deme dair önemli açıklamalarda 
bulundu. 

Dr. Akyar programın baş-
langıcında, yılın ilk MGK 

toplantısı sonucunda bazı konu-
ların öne çıkarıldığını belirterek, 
bunların; firari olan FETÖ terör 
örgütü mensuplarının bulundu-
ğu ülkelere çağrı yapılarak, bu 
şahısların bir an önce Türkiye’ye 
iadelerinin yapılması gerektiği 
olduğun bildirdi. 

Akyar açıklamalarının deva-
mında ise şunlara değindi;

“Türkiye’ye iadeler konusun-
da bu çağrının muhatabının 

ise daha çok ABD, Almanya ve 
Fransa olduğu düşünülmektedir. 
İdlib’de statükonun korunması 
belirtilmiş, İdlib’in şu andaki 
durumu gözönünde bulundurul-
duğunda bunun daha çok Rusya 
ve hatta Suriye ile işbirliğini işa-
ret ettiği, Menbiç yol haritasının 
hemen, Fırat’ın doğusu ile ilgili 
olarak da ilgili devletlerle  varılan 
mutabakatların  uygulanması  
konusu ile de ABD, Rusya ve hat-
ta Suriye’nin hedef alındığı öngö-
rülmektedir. Toplantı sonucunda 
ayrıca; Ege, Doğu Akdeniz ve   
Karadeniz’deki gelişmelerin de 
yakınen takip edildiği beliritil-
miştir. MGK kararları hükümete 
tavsiye niteliğindedir. Ancak, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sis-
temine geçildikten sonraki MGK 
kararları yine tavsiye niyeliğinde 
olmasına rağmen, Hükümet 
tarafından yerine getirilecek bir 
işlem maddesi olarak algılan-
makta, hükümet icraatları için 
adeta bir iç hukuk dayanak nok-
tası oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
önümüzdeki günlerde firari 
durumda bulunan FETÖcülere 
karşı yeni girişimlerin yapılacağı 
öngörülmektedir. 

Türkiye’nin Suriye politikası 
ile ilgili olarak, eleştirilen 

en önemli konulardan birisi, 
“Türkiyenin niçin Suriye ile 
temas kurmadığı” konusudur. 
Bunula ilgili olarak Cumhur-
başkanı Sn. Erdoğan tarafından; 
Türkiye’nin krizin başlangıcın-
dan itibaren istihbarat örgütleri 
düzeyinde (muhtemelen MİT ve 
El Muhaberat) Suriye tarafı ile 
temas kurduğu, zaten böyle bir 
temasın olmamasının mantıklı  
olmadığı da beliritilmiştir. Bu ise; 
bizlere artık Türkiye’nin önü-
müzdeki süreçte, Suriye tarafı ile 
temas kuracağının bir işaretini 
vermektedir. Aslında; son MGK 
kararlarında da belirtildiği gibi 
Türkiye, Suriye konusunda ilgili 
ülkelerden varılan mutabakatlara 
uymasını beklemektedir. Aslında; 
Türkiye ikinci, üçüncü ülkeler ile 

mutabakat yapmaya ve yapılan 
mutabakata uyulmasını bekle-
mek yerine, bir an öne Suriye ile, 
Şam’daki Türk Büyükelçiliğinin 
açılması dahil bir dizi güven artı-
rıcı önlemi uygulamaya koyarak, 
“Adana Mutabakatı” çerçevesin-
de; gerektiğinde bu mutabakatın 
mevcut gelişmelere uyumlu hale 
getirerek “Genişletilmiş bir Ada-
na Mutabakatı” uygulamasının 
daha akılcı olacağı kanaatinde-
yiz. Bu güven artırıcı önlemlerin 
başlangıcı olarak da yetkililere 
şu öneriyi getirmekteyiz. 1998 
Adana Mutabakatından sonra, 
mutabakatın uygulanması ile 
ilgili sorunları Suriye tarafı ile 
anında çözmek için  Dışişleri 
Bakanlığınca bir Büyükelçi gö-
revlendirmişti. Yine aynı amaçla, 
Büyükelçi düzeyinde birisi Suriye 
tarafı ile diplomatik ilişkileri ko-
ordine edilecek, Güney illerimiz-
den birisinde (Gaziantep veya 
Hatay) konuşlandırılarak, geçiş 
döneminde ilişkilerin normalleş-
mesinde bir ivme yaratılabilir. 

ABD Başkanı Trump 
tarafından, Türkiye’deki 

“Ulusa Sesleniş” programının 
ABD’deki versiyonu olan “Bir-
liğin Durumu” ve müteakiben 
“Ulusal Dua Günü”nde; hem 
askerlerin Suriye’den çekileceği 
belirtilmiş, hem de toplantıda 
bulunan Rahip Brunson üzerin-
den Türkiye ile ilgili olumsuz 
ifadeler kullanılmıştır. Ancak 
artık deneyimlerimiz bize şunu 
göstermektedir ki; Trump ve 
ABD’li yetkililer tarafın-
dan geçmişte de benzer 
ifadeler kullanılmış, 
ancak arkasından 
ya Türkiye’yi öven 
konuşmalar veya 
liderler seviyesinde 
yapılan telefon gö-
rüşmeleri ile tansiyon 
düşürülmüştü. Çünkü, 
Trump’ın politikala-
rı  şu anda 

ABD’de bazı resmi kurumlarca 
da benimsenmemektedir. Bunun 
en yakın örneği, Meksika sınırına 
yapılmak istenen duvarın inşa-
sında karşılaştığı engellemelerdir. 
Bu nedenle, ABD tarafından 
önümüzdeki dönemde, bu ve 
buna benzer açıklamalar; Suri-
ye’nin Doğusu, F-35, S-400ler, 
Venezuella  konusunda gelebilir. 
Bu tür ifadelerin, reel  politika-
nın bir parçası olup olmadığını 
anlamanın en iyi yolu, ekonomik 
göstergelerdir. Eğer ekonomik 
göstergelerde değişiklik yoksa, bu 
açıklamalar iç politikaya yönelik-
tir, ancak ekonomik göstergeler-
de kalıcı bir değişikliğe doğru bir 
eğilim varsa, bu açıklamalr reel 
politiğin bir parçası olabilir, o 
zaman önlem almak gerekir. 

Yunanistan Başbanı Çip-
ras’ın Türkiye ziyareti iki 

ülke ilişkileri açısından önemli 
bir zamana rastlamıştır. Çipras’ 
ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 

yaptığı görüşmede Türk 
Akımı projesini daha 

ileriye götürmek 
için Yunanistan’ın 
hazır olduğunun 
ifadesi, bizlere 
Doğu Akdeniz’de-
ki  hidrokarbon 
kaynaklarının 
çıkarıldığı tak-
dirde, en uygun 

güzergahın Türkiye 
olduğunu teyit 

eder ni-

teliktedir. Görüşmede gündeme 
gelen önemli konulardan birisi 
de Yunanistan’da bulunan firari 
FETÖcülerdir. Çipras bunlar 
için, iki ülke arasında “diken” 
oldukları tabirini kullanmış, 
her türlü darbeye karşı olduğu-
nu belirtmiş ancak daha sonra 
Yunanistan’ın bir hukuk devleti 
olduğunu belirterek, diploma-
tik bir manevra ile sorulanları  
cevaplamıştır. Her iki lider her 
ne kadar direk olarak Ege ve 
Kıbrıs konusuna girmeseler de, 
Çipras’ın vücut dili Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın açıklamaları ile 
önümüzdeki dönemde Türk-Yu-
nan ilişkilerinde bir artış olacağı 
algılanmıştır. Ziyarette günde-
me gelen konulardan birisi de 
Heybeliada Ruhban Okulu’nun 
ziyaret edilmesidir. Çipras, 
1933’de Venizelos’dan beri ruh-
ban okulunu ziyaret eden ikinci 
Yuanlı liderdir. Heybeliada Ruh-
ban Okulu 1971 yılında, Fener 
Rum Patriği’nin, okulun bağım-
sız olmasını istemesinden buna 
bağlı olarak, patriklikçe öğrenci 
gönderilmemesi sonucunda 
kapanmıştır. Açılması, kapan-
dığı tarihten itibaren Türk Dış 
Politikasında tartışma yaratan 
konulardan biri haline gelmiştir. 
Çünkü, Ortodoks Kiliselerinin 
bir özelliği, milliyetçiliği körük-
lemeleri, siyasallaşmaları ve dini 
bir kurum olmalarına rağmen, 
milliyetçi akımlara silah dahil 
her türlü desteği vermeleri ile 
tanınmalarıdır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Balkanları kay-
betmesi, Kıbrıs’da Rum tarafınca 
Türklere karşı yapılan mezalimde 
de atbaşı oldukları tarihi bir 
vakadır. Bu nedenle Türkiye 
okulun açılmasına hep kaydı 
ihtiyatla yaklaşmıştır. Ukrayna 

Kilisesi’nin bağımsızlık kararı 
ile  Rusya’nın ortodoks bir 

ülke olmasına rağmen, 
ABD ve AB, Ortodoksluk 
üzerine yoğunlaşarak, 

Balkan ülkelerini NATO 
ve AB’ye üye yaparak, 
Ukrayna ile Gürcistan’ı 

da aynı yoldan devam 
ettirerek Rusya’yı çevre-

leme politikasına devam 
edecek gibi durmaktadırlar. 
Bu nedenle Türkiye; Rusya ile 
ilişkileri, NATO üyesi ve AB’ye 
aday ülke olması hasediyle bu 

gelişmeleri yakından takip etmek 
zorundadır.

Venezuela’da kriz devam 
etmektedir. ABD, AB ile 

Brezilya ve Kolombiya Geçici 
Devlet Başkanı olarak muhale-
fet lideri Guaido’yu tanıdığını 
açıklamış, Türkiye, Rusya, Çin ve 
İran ise mevcut Devlet Başkanı 
Maduro’yu desteklediklerini 
açıklamıştır. Aslında, Suriye öze-
linde yaşanan kamplaşma burada 
da tezahür etmektedir. Venezue-
la’da krizin yanısıra, bir de ülke-
nin altınları da konuşulmaktadır. 
Bu da ülkelerin niçin altınlarını 
başka ülkelerde muhafaza etme 
zorunluluğu sorusunu akıllara 
getirmektedir. Burada genelde 
iki nedenin olduğu anlaşılmak-
tadır. Birincisi, ülkelerin kendi 
ülkelerinin güvenli olmadığını, 
hazinelerinin başka ülkelerin 
eline geçmesini önlemek için 
üçüncü ülkelere kendi rızaları 
ile göndermeleridir. Diğer neden 
ise, ülkelerin alacağı dış kredi 
için altınlarını kredi veren devlet 
ve kuruluşlara bir teminat olarak 
başka ülkelere emanete gön-
dermektedir. Ancak, Venezuela 
krizinde olduğu gibi bazen bu ül-
keler, İngiltere örneğinde olduğu 
gibi emanete verilen altınları geri 
vermeyi reddedebilmektedir.

İngiltere ve AB arasında 
Brexit krizi devam etmek-

tedir. İngiltere parlamentosu, 
Birleşik Krallığın bir parçası olan 
Kuzey İrlanda ile AB üyesi bir 
ülke olan İrlanda Cumhuriyeti 
arasında fiziki bir sınır tesisi 
nedeniyle Brexit anlaşmasını 
onaylamayı reddetmiştir. Çünkü, 
bu durumda uzun vadede, zaten 
hassas bir yapıya sahip olan K. 
İrlanda’nın İngiltere’den kopabi-
leceği düşünülmektedir. Gelinen 
aşamada, AB İng.nin geri dönü-
şünü kabul etmemekte, İngiltere 
ise çıkmak için adeta “ayak” sür-
mektedir. Tabi, o zaman İngilte-
re’nin öne sürdüğü bu nedenden 
dolayı kendisine şöyle bir soru 
sorma hakkımızın bulunduğu 
düşünülmektedir. İngiltere, iki 
bağımsız ülke arasındaki fiziki 
sınıra karşı çıkmasına rağmen, 
niçin hem Garantör hem de AB 
üyesi bir ülke olarak Kıbrıs’da iki 
halk arasında fiziki bir sınırın 
oluşumuna, daha sonra da Rum 
tarafının tek tarafl ı bir “de facto” 
yaratılarak AB’ye girmesine 
müsaade etmiştir? Bu sorunun 
İngiltere’ye her platformda so-
rularak, bir sonuç alınmasa dahi 
bir farkındalık yaratılması için 
önemli olduğu öngörülmektedir. 
Kanaatimizce AB İngiltere’nin 
tekrar AB’ye girişi gündeme 
geldiği takdirde, Şengen ve Avro 
Bölgesi anlaşmalarına dahil ol-
masını da içeren bir çok yaptırı-
mı elinde saklı olarak tutmakta 
ve bunları şart sürebilecek bir 
durumda bulunmaktadır.”



GAÜ pedagojik
formasyon serti�ika 
programı için son
başvuru 5 Mart
Girne Amerikan Üniver-

sitesi (GAÜ), 2018-2019 
Akademik yılı Bahar dönemi, 
Pedagojik  Formasyon Sertifika 
Programı 5 Mart tarihine kadar 
uzatıldı.

Konuyla ilgili GAÜ’den 
yapılan açıklamada, 

2018-2019 akademik yılı bahar 
dönemi KKTC vatandaşları için 
formasyon kayıtlarının uzatıldı-
ğının belirtildi.

Lisans bölümünden mezun 
olmuş KKTC vatandaşı ve 

KKTC’de görev yapacak öğ-
retmen adaylarının pedagojik 

formasyona kayıt olup öğretmen 
olma şansını yakalayacakları, bu 
akademik döneme göre yalnızca 
KKTC uyruklu; mezun ve son 
sınıf öğrencilerin başvuru yapa-
bileceği vurguladı.

Derslerin iki dönem şek-
linde devam edeceği be-

lirtilen açıklamada, ilk dönem 6; 
ikinci dönem 4 ders,  toplamda 
10 ders olacak şekilde progra-
mın tamamlanacağı ifade edildi. 
Derslerin %50’sinin sınıf orta-
mında, GAÜ Eğitim Fakültesi 
dersliklerinde, %50’si ise uzaktan 
eğitim şekilde gerçekleşeceği, 

alanında uzman deneyimli 
akademisyenlerin, bilgi ve dene-
yimlerini aktaracakları söylendi. 
Pedagojik formasyon sertifikası 
almaya hak kazanan öğretmen 
adaylarının tüm KKTC Milli 
Eğitime bağlı ilkokul, ortaokul, 
lise ve dengi okullarda görev 
alabilecekleri vurgulandı. Genel 
başvuruları uygun görülen aday-
ların, www.gau.edu.tr adresinden 
duyurulacağı belirtilen açıkla-
mada, internet üzerinden ya da 
GAÜ Öğrenci İşleri ofisinden 
kayıt işlemlerini gerçekleştirebi-
lecekleri belirtildi.

Girne Amerikan Üniversitesi 
(GAÜ), 2018-2019 Akade-

mik yılı Bahar dönemi, Pedagojik  
Formasyon Sertifika Programı 5 
Mart tarihine kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili GAÜ’den 
yapılan açıklamada, 2018-

2019 akademik yılı bahar dönemi 
KKTC vatandaşları için formas-
yon kayıtlarının uzatıldığının 
belirtildi.

Lisans bölümünden mezun 
olmuş KKTC vatandaşı ve 

KKTC’de görev yapacak öğretmen 
adaylarının pedagojik 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 şeklin-
de devam edeceği belir-

tilen açıklamada, ilk dönem 6; 
ikinci dönem 4 ders,  toplamda 
10 ders olacak şekilde programın 
tamamlanacağı ifade edildi. Ders-
lerin %50’sinin sınıf ortamında, 
GAÜ Eğitim Fakültesi derslikle-
rinde, %50’si ise uzaktan eğitim 
şekilde gerçekleşeceği, alanında 
uzman deneyimli akademis-
yenlerin, bilgi ve deneyimlerini 
aktaracakları söylendi. Pedagojik 
formasyon sertifikası almaya hak 
kazanan öğretmen adaylarının 
tüm KKTC Milli Eğitime bağlı 
ilkokul, ortaokul, lise ve dengi 
okullarda görev alabilecekleri 
vurgulandı. Genel başvuruları uy-
gun görülen adayların, www.gau.
edu.tr adresinden duyurulacağı 
belirtilen açıklamada, internet 
üzerinden ya da GAÜ Öğrenci 
İşleri ofisinden kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Girne Amerikan Üniversitesi 
Eczacılık Bölümü öğrenci-

leri Twinnet projesi kapsamında 
gerçekleştirilen EPSA (European 
Pharmacy Students Association 
- Avrupa Eczacılık Öğrencileri 
Birliği ) bünyesinde bulunan 
Twinnet öğrenci değişim progra-
mını başarıyla tamamladı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya 
göre, Geçen sene İspanya’nın 

Barcelona kentinde bulunan Bar-
celona Üniversitesi ile başlayan 
twinnet projesinin, bu sene Fran-
sa’nın güney kenti olan Marseille 
Aix Üniversitesi ile anlaşmış olup 
son sürat devam ettiğini belirtti-
ler. 

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doc.
Dr. Simge Davulcu, “Twinnet 

Projesi EPSA üyeleri arasındaki 
kültür alışverişine, bilgi ve dene-
yimlerin aktarımına imkan veren, 
öğrencileri geliştirmeyi amaçla-
yan bir öğrenci değişim progra-
mıdır. Bu hareketlilik projesinde, 
farklı ülkelerden gelen iki, üç veya 
dört öğrenci grubu kendi arala-

rında değişim yapıp birbirlerini 
ziyaret ederler. Twinnet projesi 
kültürler arası farkındalığı öğre-
terek, sorumluluk almayı ve bir 
projeyi planlamayı ve yönetmeyi 
öğreterek öğrenciler için en üst 
düzey deneyime sahip olabilecek-
leri bir projedir” dedi. 

GAÜ Eczacılık Fakültesi öğ-
rencileri Twinnet Projesinin 

amacı hakkında, “Globalleşen 
dünyada kültürlerarası boyutta 
olması gereken diyaloglarda artık 
farklı kültürden olanı öteleme, 

önyargı ve nefret söylemlerinin 
yerini sevgiye, dostluğa ve bilgi 
paylaşımına, öteki kavramının 
silinerek yerine biz kavramını ko-
yulmasına yardımcı olmaktır. Bu 
dönüşümün hayata geçirilmesin-
de biz Girne Amerikan öğrencile-
ri olarak üzerimize düşen görevi 
yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Biz sadece bilimi ve kültürü-
müzü kendi çevremizde değil, 
farklı kültürlerle harmanlayıp bir 
sevgi demetine dönüştürmeli ve 
bizden önceki ve sonraki bireylere 

de örnek olabilmeliyiz. İşte bu 
yüzden Twinnet Projesiz dost-
luğa açılan bir kapı ve en önemli 
kalıp önyargıları yıkan önemli bir 
güç, gülen yüzlerin resmini çekip 
güzel yarınlar hazırlayan bir sevgi 
seli bütünlüğüdür” dedi. 

EPSA Twinnet projesine ka-
tılarak öğrencilerin değişim 

programında yer almalarının 
önemli bir başka amacı da Girne 
Amerikan Üniversitesi Eczacılık 
fakültesi öğrencilerinin, Avrupa 
öğrencileri ile sosyal ve kültürel 

anlamda kaynaştırarak, bu tür 
projelerin fakültemizdeki ka-
liteyi uluslararası alanda görü-
nür kılmaktır. Twinnet projesi 
kapsamında GAÜ Rektörü Sayın 
Prof.Dr. Kutsal Öztürk’ü ziyaret 
eden Girne Amerikan Üniversite-
si Eczacılık fakültesi öğrencileri, 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr Turay Yardımcı’dan ve 
Eczacılık Temel Bilimleri Anabi-
lim Dalı Başkanı Sayın Yrd. Doç. 
Dr. Simge Davulcu Menket’den 
katılım belgelerini aldılar.

Girne Amerikan Üniversitesi-Marseille Aix 
Üniversitesi Twinnet Projesi tamamlandı

GAÜ tekerlekli
sandalye basketbol 
takımından galibiyet


