
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tüm Kıbrıs ve
Türkiye çapında Resmi TOLES (Hukuk İn-
gilizcesi Becerileri Sınavları) Sınavları Koordi-
natörlüğü ve Sınav Merkezi olmaya hak kazandı. 

DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ Yabancı Diller
ve İngilizce Hazırlık Okulu işbirliği ile 2010-
2011 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren
Hukuk Fakültesi öğrencilerine seçmeli ders
olarak TOLES’e hazırlık dersleri sunulmuştur.
2011-2012 Akademik Yılı itibariyle, Yabancı
Diller Okulu, Hukuk İngilizcesi derslerini
yürüten öğretim görevlileri tarafından TOLES
Sınavlarının akreditasyonu alınarak, tüm Kıbrıs
ve Türkiye çapında, Resmi TOLES Sınavları

Koordinatörlüğü ve Sınav Merkezi olmaya hak
kazanmıştır. 

DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ikinci
sınıfta zorunlu olarak aldığı Hukuk İngilizcesi
dersleri, TOLES temel kitabı temel alınarak
düzenlenmiştir. Ayrıca, TOLES Temel ve  İleri
Seviye sınavlarına yönelik dersler de DAÜ
Hukuk Fakültesi öğrencilerine Seçmeli Ders
olarak üçüncü ve dördüncü sınıfta sunulmaktadır.  

TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin test
edilmesine yönelik dünyanın önde gelen sı-
navlarından biridir. Sınav, hukuk alanında ulus-
lararası bir sertifika elde etmeyi hedefleyen  tüm
hukuk fakültesi öğrencileri, hukukçular  ve hukuk
çevirmenlerine açıktır. TOLES sertifikasının
önemi gelecekte iş bulma konusunda ortaya çık-
maktadır. Uluslararası hukuk şirketleri,
TOLES’in önde gelen bir Hukuk İngilizcesi sı-
navı olduğunu bilmekte ve bu nedenle hukuk
öğrencileri ve hukukçuların TOLES’e ihtiyaçları
bulunmaktadır. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü ve tek
devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversite-
si’nin (DAÜ) akreditasyon çalışmaları doğrul-
tusunda Mimarlık Bölümü Mimarlık Lisans
programı Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK)
tarafından akredite edildi.

DAÜ Mimarlık programı, Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs’ta bulunan 60’ı aşkın mimarlık programı
arasında, ulusal akreditasyonu başarıyla tamam-
lanan 4. program odu.  En başarılı kurumlara ve-
rilen altı yıllık akredite süresi ile DAÜ Mimarlık
Bölümü bu süre ile akredite edilen en başarılı ve
ayrıcalıklı mimarlık eğitimi veren kurumlardan biri
olduğunu göstererek kalitesini tescilledi. Kuzey
Kıbrıs’taki üniversitelerdeki mimarlık programları
arasında da ilk ve tek akredite edilmiş program ol-
ması, DAÜ Mimarlık programının bölgesinde
kendi alanında üstlenmiş olduğu öncülüğü ve
eğitim kalitesinin standartını da kanıtlamaktadır.
Avrupa’da her ülkenin kendi eğitim sistemine
uygun kalite güvence standartlarını belirlediği
günümüzde, eğitimde kalitenin güvencesi ulusal ya
da uluslararası bağımsız kalite ajansları, yani
akreditasyon kurulları, tarafından verilen akredi-
tasyondur. MİAK, Türkiye Cumhuriyeti’nde mi-
marlık eğitim kurumlarını evrensel kriterler
doğrultusunda denetleyen ve akredite eden bir ku-
rumdur. 
MİAK gibi ulusal bir akreditasyonun başarı ile ku-

ruma kazandırılması, RIBA (Royal Institute of
British Architects) ve NAAB (The National Archi-
tectural Accrediting Board) gibi uluslararası akre-
ditasyon süreçleri ile ilgili çalışmalarında DAÜ
Mimarlık Bölümü’ne önemli bir motivasyon

kazandırmıştır. 
DAÜ Mimarlık Bölümü, Avrupa Mimarlık
Okulları Birliği (EAAE) üyesi olup, bu üyelik yo-
luyla da Avrupa mimarlık eğitiminin şekil-
lendirilmesine çok yönlü katkılar koymaktadır.

Mimarlık Bölümü’nün Akreditasyon Başarısı

Hukuk Fakültesi ile Yabancı Diller
ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun 
Toles Başarısı

Mimarlık öğrencileri kaliteli bir mimarlık eğitimi alıyorlar

Hukuk Fakültesi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bi-
limleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi yapmış oldukları an-
laşma sonucunda 2011- 2012 Akademik Yılı
Güz Dönemi’nden itibaren  ortak ders hayatına
başladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Tanju Besler
Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile
derslerine başlarken,  Hacettepe Üniversitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Yakut da Fizyoterapi Bölümü

öğrencileri ile buluşuyor.
Prof. Dr. Besler, “Beslenme Biyokimyası” der-
sini Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. Sınıf
öğrencileri ile gerçekleştirdiğini aktardı.
Hacettepe Üniversitesi’nden her hafta ders
vermek için DAÜ’ye geleceğini belirten Prof.
Dr. Besler, öğrencilerin alanında uzman kişi-
lerce ders almalarının son derece önemli
olduğuna dikkat çekti. 
Çalışma alanı protez, ortez, biyomekanik ve
araştırma yöntemlerini barındıran Prof. Dr.
Yakut’un ilk dersi yoğun bir ilgi ve öğrenci
katılımına sahne oldu. Fizyoterapi açısından
temel taşı olarak kabul edilebilecek derslerden
biri olan biyomekanik dersi mekanik prensip-
lerin biyolojik sistemlere uygulanması an-
lamına gelmektedir. Uzun yıllar boyunca
yapılan araştırmaların sonuçları bu dersin içe-
riğini meydana getirmiştir. Dersin bu alanda
çalışan sayılı uzmanlardan biri tarafından ve-
riliyor olması ise üniversitemiz açısından
olumlu bir adımdır.
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hülya Harutoğlu da konuyla ilgili yaptığı
açıklamada Hacettepe Üniversitesi’nden konu-

larında uzman öğretim üyelerinin dönem
boyunca DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne
destek vereceklerini ve tecrübelerinden öğren-
cilerin yararlanabileceğini aktardı. Prof. Dr.
Harutoğlu ayrıca DAÜ ve Hacettepe Üniver-
sitesi arasındaki bilimsel, sosyal ve kültürel
paylaşımların devam edeceğini de söyledi. 

Uluslararası Kariyer İçin

Prof.Dr. Tanju Besler derste

Prof.Dr. Yavuz Yakut derste

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Hacettepe Üniversitesi Desteği 

Bakan Çavuşoğlu: “Yaşanan
Öğrenci Artışı Memnuniyet
Verici”

KKTC İçişleri ve Yerel Yönetim-
ler Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
geçtiğimiz günlerde DAÜ Rek-
törlüğü’nü ziyaret etti. DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak ile görüşen Bakan
Çavuşoğlu KKTC genelinde
yaşanan öğrenci artışından ve
DAÜ’ye 2011- 2012 Akademik
Yılı’nın ilk döneminde yerleşen
öğrenci sayısından oldukça mem-
nun olduklarını dile getirerek,
Prof. Dr. Öztoprak ile üniversite
öğrencilerinin yaşadığı genel
sıkıntı ve sorunlardan bahsetti.

Gazi ve Şehit Çocuğu Öğrencilerine
Uygulanan Burslar

Öte yandan KKTC TBK Gazileri

Derneği Genel Başkanı Aleattin
Aydın da TBK Gaziler Derneği
Gazimağusa Şube Başkanı Bekir
Tosun ve beraberindeki heyetle
birlikte DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Öztoprak’ı ziyaret etti. Yapılan zi-
yarette dernek Genel Başkanı
Aleattin Aydın derneğin gerçek-
leştirdiği etkinliklerden bah-
sederek derneğin amacı ve
hedeflerinden sözetti. Aydın,
DAÜ’de şehit ve malül gazi
çocuklarına sağlanan imkan ve
olanaklardan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Öz-
toprak üniversitede Şehit ve
Malül Gazi çocuklarına uygu-
lanan burs ve yardım olanakların-
dan bahsederek bütün
öğrencilerin DAÜ’nün birer
evladı olduğunu vurguladı. 

Bakan Çavuşoğlu’ndan
Prof. Dr. Öztoprak’a 
Ziyaret

Rektörümüzden Piri
Reis’e Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, DAÜ Akademik
İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman
Yılmaz ve Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürü ve DAÜ-SEM
Koordinatörü Derviş Ekşici ile
birlikte Gazimağusa Li-
manı’nda bulunan Koca Piri
Reis gemisini ziyaret etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Enstitüsü tarafın-
dan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne gönderilen K.
Piri Reis gemisi Türkiye Petrol-
leri Anonim Ortaklığı (TPAO)
tarafından belirlenen adanın
güneyindeki"G noktası"ndaki

ruhsat sahasında petrol sondajı

için gerekli sismik araştırmaları

gerçekleştirmek için bulunuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

Enstitüsü’nün Piri Reis’te

görevli olan ekibiyle bir araya

gelen Prof. Dr. Öztoprak hem

üniversitenin hem de Piri Reis

gemisinin yürütmekte olduğu

sondaj çalışmaları hakkında

bilgi aldı. Prof. Dr. Öztoprak ve

beraberindeki heyetin gemiyi

gezerek sondaj çalışmalarında

kullanılan ekipmanlar hakkında

bilgi alması ile ziyaret sona erdi. Bakan Çavuşoğlu Prof. Dr. Öztoprak’la makamında görüştü

Prof. Dr. Öztoprak ve ekibi Piri Reis’te incelemelerde bulundu.
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Uzman Gözüyle

Prof. Dr. Naciye Doratlı

Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi

Kültür Varlıklarımız

Üzerinde yaşadığımız topraklar, çağlar boyunca birçok
uygarlığa ev sahipliği yapmış olması nedeni ile farklı
kültürlerin iç içe geçtiği bir birikime sahiptir. Bu
birikimi kimileri kültürel miras, kimileri de kültür var-
lıkları olarak isimlendirir. Ne yazık ki çevre ve kültür
gibi dünyanın tümünü ilgilendiren ve insanın süreç
içinde kimliğini bulmasını sağlayan değerler, mal, can
gibi doğrudan yaşanan, anlık değerlere göre arka planda
kalmakta, önemsenmemektedir. Oysa ki kültür varlık-
larının yok olması demek aslında geçmişimiz, tarihimiz
ve kültürümüzün de yok olması anlamına gelmektedir.

Kültür varlıklarının manevi değerini, evrensel değerini
bir tarafa bırakarak, anıtsal olsun veya daha gösterişsiz
olsun tarihi yapıların - eğer doğru kararlar verilirse –
kent/ülke için ekonomik açıdan da büyük bir potansiyele
sahiptirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ekonomisinin lokomotif  sektörü, ambargolar nedeni ile
arzu edilen düzeye gelemese bile turizm olduğu ve
dünya üzerindeki turizm hareketinde kültür varlıkları
açısından zengin olan ülkelerin diğerlerine göre daha
avantajlı olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemizin kültür
varlıkları önemli bir ekonomik kaynak olarak değer-
lendirilmelidir. Bunun yanı sıra bugün dünyada artık
ülkelerin değil kentlerin markalaşma yolu ile kendilerini
vahşi rekabet ortamında öne çıkarmak için yarıştıklarını
görmekteyiz. Kentlerin markalaşması için sahip olduk-
ları değerler içinde kültür varlıkları hiç şüphe yok ki en
önemli yeri tutmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’ta gerek kentler düzeyinde gerekse ülke
düzeyinde markalaşmak için çok fazla değer ve zengin-
liklere sahibiz. Roma döneminden günümüze harabe
olarak gelebilmiş antik Salamis kenti; Walt Disney’in
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki kalesine
esin kaynağı olduğu söylenen, geçmişi ortaçağa kadar
uzanan St. Hilarion Kalesi; gotik mimarisinin en güzel
örneklerinden olan Lüzinyan döneminde St. Nicholas
Katedrali olarak inşa edilmiş, Kudüs kralının taç giydiği,
daha sonra Osmanlı döneminde özgün mimarisine son
derecede saygılı bir tavırla çok zarif   minare eklenerek
camiye dönüştürülmüş Lala Mustafa Paşa Camii,
Venedik döneminde inşa edilmiş her biri eşsiz bir askeri
mimari örneği olan Lefkoşa ve Gazimağusa Surları, is-
mini Shakespeare’in ölümsüz eseri Othello’dan alan Oth-
ello Kalesi, Osmanlı döneminde inşa edilen Büyük Han,
Derviş Paşa Konağı ve daha birçoğu.....

Değişen dünya koşullarına ayak uydurmak için yenilik-
leri takip etme, değişime ayak uydurma telaşı içinde asıl
gücümüzün nerede olduğunun pek de farkında değiliz
aslında.  En büyük zenginliğimiz son dönemlerde çağdaş
gereksinimlere cevap vermek adına hoyratça zarar ver-
mekte olduğumuz doğal güzelliklerimiz, dünyanın başka
bir yerinde olsalar üzerine titrenecek olan kültür varlık-
larımız değil midir? Bir de unutmamamız gerekir ki
kültür varlıklarımız bizim zenginliğimiz olduğu kadar,
aynı zamanda dünyaya karşı korumakla yükümlü
olduğumuzdan ötürü önemli bir sorumluluğumuzdur. 

Çin-Kıbrıs Türk Medyası İrdelendi 
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen),
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı,
Çin’in Tsinghua Üniversitesi ve DAÜ İletişim
Fakültesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulus-
lararası konferansın açılış konuşması İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan
tarafından gerçekleştirildi. Konferansta; Basın-
Sen’i temsilen gazeteci Hasan Kahvecioğlu,
konferans düzenleyicisi Doç. Dr. Doğan Tılıç
ve Tsinghua Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yin

Hong’un yanısıra DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdul-
lah Y. Öztoprak da birer
giriş konuşması yaptılar.

Konferansın başlangıç otu-
rumunda Prof. Dr. Yin
Hong “Çin Medyasına
Genel Bakış” ve Dr.
Muharrem Faiz “Kıbrıs
Türk Medyasına Genel
Bakış” konulu çalışmalarını
akademisyen ve öğrenci-
lerden oluşan izleyicilerle
paylaştılar. Programda
daha sonra, Dr. Cao Shule,
Çin medyasının sahiplik
yapısı ve Doç Dr. Nurten
Kara da Kıbrıs Türk Med-
yasının Sahiplik Yapısı
başlıklı sunumları yapıldı. 

Öğle  arasından sonra
geçilen  oturumdaki  sunum-
larsa  şu  şekilde gerçekleş-
tirildi:

Çin’de ve KKTC’de “Gazetecilik Eğitimi” Prof.
Dr. Chen Changfeng ile Yrd. Doç. Dr. Bekir
Azgın; Çin’de ve KKTC’de “Medya, İfade
Özgürlüğü ve Demokrasi” Doç. Dr. Zhou
Qing’an ve Yrd. Doç.Dr. Mashoed Bailie; Çin’de
ve KKTC’de “Televizyon: Geleneksel Tele-
vizyondan Online Video” konusu da Dr. Ma Xi-
angyang ve Yrd. Doç. Dr. Melek Atabey
tarafından irdelendi .
Konferansın ikinci gününde ise belgesel gös-
terimleri gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi
Yeşil Salon’da önce Çin ve Kuzey Kıbrıs’ta
belgesel yapımcılığının tarihsel gelişimleri üze-
rine bir panel yapıldı. DAÜ İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğrul İlter, Kıbrıs’ta
belgesel yapımlarının kapıların açıldığı 2003
yılından sonra arttığını ve yapılan belgesellerin
büyük ölçüde Kıbrıs sorununa odaklandığını,
ancak son yıllarda başka konuları anlatan belge-
sellerin de yapılmaya başladığını söyledi.
Tsinghua Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim
Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Lei Jianjun ise
Çin belgesel yapımcılığının tarihsel süreç içinde
izlediği seyri anlattı. 1990-2000 yılları arasında
Çin’de belgeselciliğin altın çağını yaşadığını,
ancak daha sonra eğlence ağırlıklı yapımların
popüler hale gelmesiyle belgesellere gösterilen

ilginin azaldığını belirtti. Bu
yıl Çin devlet televiz-
yonunun bir belgesel kanalı
açtığını, dolayısıyla belgesel-
ciliğin yeniden hak ettiği
değeri alacağını umduğunu
söyledi.
Konuşmaların ardından
Kıbrıslı Türk Derviş Zaim
ile Kıbrıslı Rum Panicos
Chrysanthou’nun ortak
yapımı olan “Paralel Yolcu-
luklar” belgeseli ile Lei Jian-
jun’un yönettiği “Beijing
2008” isimli belgesel izlendi.

Prof. Dr.Yin Hong, Prof. Dr. İrvan’a hediye takdim etti.

Çinli İletişimciler DAÜ İletişimcilerle

Konferanslar oldukça ilgi çekiciydi



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi  ilk
Akademik Yılı’nı başarıyla tamam-
ladı, bu yıl da artan öğrenci sayısı ve
aralarına katılan yeni akademisyen-
leri  ile  eğitim dönemine coşkuyla
başladı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu  mevcut
bölümlerine  Sağlık Yönetimi  ve
KKTC’de ilk kez açılan Spor Bilim-
leri bölümlerinin  de  katıldığını, ilk
öğrencilerinin eğitime başladığını
ve artık 5 bölümlü bir fakülte haline
geldiklerini belirtti. Harutoğlu
fakülteyi  tercih eden öğrenci
sayısının yüksek  olması ve yüksek
puan almış öğrencilerin aralarına
katılmasından çok mutlu olduğunu
ve kıvanç duyduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu
DAÜ’nün genel misyonu gereği
öğrenci memnuniyetini çok
önemsediklerini, öğrencilere kaliteli
eğitimin yanında sosyal etkinliklerle
de zenginlik kazandırmanın önemli
olduğunu ve bunların sürdürülebilir
olması konusunda  çalıştıklarını
söyledi. Planlanan her etkinliğin
hem eğlendirici hem de sosyal so-
rumluluk, iletişim becerileri, farklı
branşlardaki öğrencilerin kaynaş-
ması gibi konularda öğrencilerin
gelişimini sağlayan etkinlikler
oduğunu belitti.
Gazimağusa Glapsides sahilinde
bulunan Park De Luna isimli
mekanda gerçekleştirilen tanışma
gecesine Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyelerinin yanında DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, Rektör Yardımcıları  ve
Koordinatörlerinin katılması öğren-
cilerde büyük sevinç  yarattı. Ayrıca
geceye diğer fakülte dekanları ve
öğretim üyelerinin katılması da ilgi

çekiciydi. Sürprizlerle dolu geceye
müzik ve eğlence, havaii fişek gös-
terileri  ve sahilde ateş yakma  gibi
faliyetler damgasını vurdu. Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nin yeni ve eski
öğrencileri  öğretim üyeleri ile bir-
likte keyifli bir şekilde eğlenmesi,
yeni akademik dönem

başlangıcında öğrenciler için büyük
bir motivasyon kaynağı oldu. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, bu tür

etkinliklerle öğrencilerin bir araya
gelip sosyal bir ortamı paylaş-
masının gelecekteki meslek hayat-
larındaki  disiplinler arası ekip
çalışmasına zemin hazırladığını ve
mesleklerini eğlenerek öğrendik-
lerini belirtti. Bu tarz sosyal etkin-
liklerin yıl içerisinde periyodik

olarak devam edeceğini dile getiren
Prof. Dr. Harutoğlu, öğrencilerinin
ve akademisyenlerinin başarılı bir
yıl geçirmelerini diledi. 
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Europa Nostra Bilim Komitesi’nin
Kıbrıs’ta ilk kez,  “Conservation
and Enhancement in Former Con-
flict Zones – Eski Çatışma Böl-
gelerinde Koruma ve İyileştirme” teması
çerçevesinde gerçekleştirdiği 47. konferansı,
Gazimağusa Suriçi’nde bulunan Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen oturumlarla başarı ile tamamlandı.  
DAÜ’nün büyük bir destek verdiği konferansın
Gazimağusa’da gerçekleştirilen bölümünde,
İtalya, İrlanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti,
Fransa, KKTC ve Güney Kıbrıs’tan Europa

Nostra Bilim Komitesi üyeleri, Kültür Varlıkları
Teknik Komitesi üyelerinin de katılımı ile öğle-
den önce Gazimağusa Suriçi’nde incelemelerde
bulundu.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz’ın konuklar
için DAÜ Tower Restorant’ta verdiği öğle
yemeğinin ardından programın öğle sonrası

bölümünde, DAÜ Kültür Merkezi’nde Europa
Nostra Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gi-
anni Perbellini’nin yönettiği ‘Tarihi Gazi-
mağusa Surlariçi’nin Geleceği’ konulu
yuvarlak masa toplantısı, İlkay Feridun, Ertan
Öztek, Özge Samioğlu, Layık Mesutoğlu ve
Serdar Atai’nin katılımı ile gerçekleştirildi.
İtalyanca ve İngilizce olarak yayınlanan ‘Fa-
magusta in Cyprus’ kitabının tanıtımı ile
tamamlanan son oturumun ardından, Gazi-
mağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp’ın
konuklar onuruna verdiği akşam yemeği ile
etkinlik tamamlandı. 
‘Famagusta in Cyprus’ kitabının, DAÜ Kıbrıs
Araştırmaları Merkezi aracılığı ile KK-
TC’deki tüm üniversitelerin kütüphanelerine
hediye edileceği bildirildi.

"Nijerya’nın Bağımsızlık Günü"
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Nijeryalı Öğrenci Birliği
ve Uluslararası Merkez tarafın-
dan  gerçekleştirilen etkinliklerle
kutlandı.

Gündüz saatlerinde DAÜ
Stadyumu’nda futbol maçları,
hediye çekilişleri, Salamis yo-
lunda ise geçit töreni  yapılırken,
akşam ise DAÜ Deniz Tesisle-
ri’nde bir parti gerçekleştirildi.

Geceye Nijeryalı öğrencilerin
yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan,
Tacikistan, Pakistanlı birçok
öğrenci de katıldı. Gecenin
sunuculuğunu David Matthais
yaparken, sahnelerde “Java”
olarak tanınan Olaniyi Teidi,
müzikleriyle geceye renk kattı.

Nijerya Modası Tanıtıldı

Hristiyan ve Müslüman Nijeryalıların açılış du-
asıyla başlayan gecede, açılış konuşmasının ardın-
dan günün slayt gösterisi, yöresel şarkılar, Nijerya
kültürel dans gösterileri ve yöresel kıyafetlerle
yapılan defile yer aldı.

Gece boyunca misafirlere Nijerya kültürel yiyecek-
leri ikram edildi. Gecede ayrıca Nijerya ile ilgili
tanıtıcı bir belgesel film gösterimi de yapıldı.
Oldukça renkli bir ortamda geçen DAÜ Nijerya
Gecesinde Nijeryalı öğrenciler gönüllerince
eğlenme ve kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladılar.
Gecenin sonunda hep birlikte kesilen pastanın
ardından, öğrenciler dans ederek eğlencelerine
devam ettiler.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak,
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Majid Hashemipour ve Halkla İliş-
kiler ve Basın Müdürü Derviş Ekşici ile bazı
akademisyenlerin de katıldığı özel geceye  kalabalık
bir öğrenci topluluğu ilgi gösterdi.

Nijerya’nın  Bağımsızlık Günü DAÜ Beach Club’ta  Kutlandı

Europa Nostra
Bilim 
Konferansı
Gazimağusa’da
Gerçekleştirildi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Akademik
Yıla Hoşgeldin Partisi Vererek Başladı

Konferans katılımcıları suriçinde incelemede bulundu

Rektör Prof. Dr. Öztoprak Nijeryalı öğrencilerle Bağımsızlık Pastasını kesti Gecede çeşitli etkinlikler ve kültürel kıyafetlerin tanıtıldığı defile de yer aldı.

Prof. Dr. Harutoğlu öğrencilerle birlikte eğlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni öğrencileri coşkulu bir gece yaşadı

Uluslararası Kariyer İçin

Yabancı katılımcılar koruma ve iyileştirme konusunda inceleme yaptılar..



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi  ilk
Akademik Yılı’nı başarıyla tamam-
ladı, bu yıl da artan öğrenci sayısı ve
aralarına katılan yeni akademisyen-
leri  ile  eğitim dönemine coşkuyla
başladı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu  mevcut
bölümlerine  Sağlık Yönetimi  ve
KKTC’de ilk kez açılan Spor Bilim-
leri bölümlerinin  de  katıldığını, ilk
öğrencilerinin eğitime başladığını
ve artık 5 bölümlü bir fakülte haline
geldiklerini belirtti. Harutoğlu
fakülteyi  tercih eden öğrenci
sayısının yüksek  olması ve yüksek
puan almış öğrencilerin aralarına
katılmasından çok mutlu olduğunu
ve kıvanç duyduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu
DAÜ’nün genel misyonu gereği
öğrenci memnuniyetini çok
önemsediklerini, öğrencilere kaliteli
eğitimin yanında sosyal etkinliklerle
de zenginlik kazandırmanın önemli
olduğunu ve bunların sürdürülebilir
olması konusunda  çalıştıklarını
söyledi. Planlanan her etkinliğin
hem eğlendirici hem de sosyal so-
rumluluk, iletişim becerileri, farklı
branşlardaki öğrencilerin kaynaş-
ması gibi konularda öğrencilerin
gelişimini sağlayan etkinlikler
oduğunu belitti.
Gazimağusa Glapsides sahilinde
bulunan Park De Luna isimli
mekanda gerçekleştirilen tanışma
gecesine Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyelerinin yanında DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, Rektör Yardımcıları  ve
Koordinatörlerinin katılması öğren-
cilerde büyük sevinç  yarattı. Ayrıca
geceye diğer fakülte dekanları ve
öğretim üyelerinin katılması da ilgi

çekiciydi. Sürprizlerle dolu geceye
müzik ve eğlence, havaii fişek gös-
terileri  ve sahilde ateş yakma  gibi
faliyetler damgasını vurdu. Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nin yeni ve eski
öğrencileri  öğretim üyeleri ile bir-
likte keyifli bir şekilde eğlenmesi,
yeni akademik dönem

başlangıcında öğrenciler için büyük
bir motivasyon kaynağı oldu. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, bu tür

etkinliklerle öğrencilerin bir araya
gelip sosyal bir ortamı paylaş-
masının gelecekteki meslek hayat-
larındaki  disiplinler arası ekip
çalışmasına zemin hazırladığını ve
mesleklerini eğlenerek öğrendik-
lerini belirtti. Bu tarz sosyal etkin-
liklerin yıl içerisinde periyodik

olarak devam edeceğini dile getiren
Prof. Dr. Harutoğlu, öğrencilerinin
ve akademisyenlerinin başarılı bir
yıl geçirmelerini diledi. 
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Ünlü fotoğraf  sanatçısı Hasan Hüseyin, Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde
öğrencilere moda ve reklam fotoğrafçılığının ince-
liklerini anlattı. 
DAÜ İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da yapılan
söyleşide sanatçı Hasan Hüseyin, fotoğrafçı olmak
isteyenlerin kendilerine ilk olarak “ne için fotoğraf
çekmek istiyorum? Hobi mi, iş için mi?” diye sor-
maları gerektiğini belirtti. Kendisinin de bu işe hobi
olarak başladığını anlatan Hüseyin, bu sanatı çok
sevdiğini ve daha sonra meslek olarak seçtiğini ifade
etti. Hobi olarak yapıldığında kişisel beğeninin
yeterli olabileceğini, ama iş olarak yapıldığında
müşterinin ne istediğinin daha önemli hale geldiğini
söyledi. Kendisinin de toplum sınırlarını zorlayan
bir sanatçı olduğunu, ama bu çizginin iyi korunması
gerektiğini ifade eden Hüseyin, aksi halde kolayca
dışlanıp, “tüm işinizi kaybetme riski ile yüzleşmek

zorunda kalabilirsiniz” dedi. “Üniversitede mate-
matik okuyacaktım, ama sonunda sevdiğim işi yap-
maya karar verdim” diyen Hasan Hüseyin, yaptığı
bu tercihten hiç pişmanlık duymadığını da dile ge-
tirdi.
Soru-cevap şeklinde gerçekleşen, çok sayıda öğrenci
katılımı olan keyifli söyleşide fotoğrafçılıkla ilgili
teknik bilgiler de veren ünlü sanatçı,  “Fotoğraf  çe-
kerken konuya bakış açımız çok önemlidir. Öncelikle

konu hakkında ne düşünüyoruz ve fotoğrafta ne
görmek istiyoruz, bunlara dikkat etmeliyiz ve fo-
toğrafı kafamızda tüm detaylarıyla canlandıra-
bilmeliyiz. Fotoğraf  çekildikten sonra çok iyi olsa
bile bu rastlantısal bir durumsa kötü bir sürprizdir,
profesyonellik değildir. Hiç bir detayı rastlantıya
bırakmamak ve bunun için iyi hazırlanmak gereki”
dedi.  Hasan Hüseyin ayrıca, fotoğrafçılığı
yaratıcılıkla birleştirmek ve fotoğrafçılıkta her
zaman bağımsız olmak gerektiğini ifade etti..
Lefkoşa doğumlu olan Hasan Hüseyin, fotoğrafçılık
eğitimini İngiltere’de gördü ve iş hayatına orada
başladı. Türkiye’de reklam fotoğrafçılığı alanındaki
pazar boşluğunu görmenin Tütkiye’ye gelmesinde
etkin olduğunu belirtti.  İstanbul’da kendisine ait bir
yapım şirketi olan Hasan Hüseyin, birçok ünlü
isimle ve önemli şirketlerle çalıştı. Türkiye’de moda
fotoğrafçılığının öncüsü kabul edilen sanatçı, aynı
zamanda çok sayıda reklam fotoğrafına da imza attı.

"Nijerya’nın Bağımsızlık Günü"
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Nijeryalı Öğrenci Birliği
ve Uluslararası Merkez tarafın-
dan  gerçekleştirilen etkinliklerle
kutlandı.

Gündüz saatlerinde DAÜ
Stadyumu’nda futbol maçları,
hediye çekilişleri, Salamis yo-
lunda ise geçit töreni  yapılırken,
akşam ise DAÜ Deniz Tesisle-
ri’nde bir parti gerçekleştirildi.

Geceye Nijeryalı öğrencilerin
yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan,
Tacikistan, Pakistanlı birçok
öğrenci de katıldı. Gecenin
sunuculuğunu David Matthais
yaparken, sahnelerde “Java”
olarak tanınan Olaniyi Teidi,
müzikleriyle geceye renk kattı.

Nijerya Modası Tanıtıldı

Hristiyan ve Müslüman Nijeryalıların açılış du-
asıyla başlayan gecede, açılış konuşmasının ardın-
dan günün slayt gösterisi, yöresel şarkılar, Nijerya
kültürel dans gösterileri ve yöresel kıyafetlerle
yapılan defile yer aldı.

Gece boyunca misafirlere Nijerya kültürel yiyecek-
leri ikram edildi. Gecede ayrıca Nijerya ile ilgili
tanıtıcı bir belgesel film gösterimi de yapıldı.
Oldukça renkli bir ortamda geçen DAÜ Nijerya
Gecesinde Nijeryalı öğrenciler gönüllerince
eğlenme ve kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladılar.
Gecenin sonunda hep birlikte kesilen pastanın
ardından, öğrenciler dans ederek eğlencelerine
devam ettiler.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak,
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Majid Hashemipour ve Halkla İliş-
kiler ve Basın Müdürü Derviş Ekşici ile bazı
akademisyenlerin de katıldığı özel geceye  kalabalık
bir öğrenci topluluğu ilgi gösterdi.

Nijerya’nın  Bağımsızlık Günü DAÜ Beach Club’ta  Kutlandı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Akademik
Yıla Hoşgeldin Partisi Vererek Başladı

Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Hasan Hüseyin,
İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Gecede çeşitli etkinlikler ve kültürel kıyafetlerin tanıtıldığı defile de yer aldı.

Söyleşiye yoğun ilgi oldu

Hasan Hüseyin

Prof. Dr. Harutoğlu öğrencilerle birlikte eğlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni öğrencileri coşkulu bir gece yaşadı

Uluslararası Kariyer İçin



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yabancı
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerine,
bu yıl Oryantas-yon Günleri bünyesinde
üçüncüsü düzenlenen “Sosyal Sorumluluk Pro-
jeleri” ile ilgili bir sunum organize edildi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Yeşil Salon’da, interme-

diate grubu öğrenciler
için organize edilen
çalışma, Yabancı Diller
ve İngilizce Hazırlık
Okulu öğretim görev-
lileri Mehşen Ercanlar,
Zehra Nalbantoğlu,
Fayka Güresun Özer,
Şerife Nalbantoğlu ve
Fikri Altıntaş tarafın-
dan yürütüldü.

Yeni Akademik Yılın
ilk günlerinde 12 farklı
uluslararası kültürden
(Tacikistan, Tayvan,
Azerbaycan, Ürdün,
Filistin, Rusya, Tür-
kiye, Irak, Kuzey
Kıbrıs, İran, Kırgizis-
tan ve Çin) öğrencinin
samimi ilgi gösterdiği oryantasyonda sosyal so-
rumluluk ve farkındalık olgusu görsel sunum
eşliğinde interaktif  bir sohbet şeklinde oldu.

Organizasyon sonundaysa, öğrenciler öğretmen-
leriyle istişare halinde “Hayvanlara Yardım”,
“Yaşlılara Destek”, “Kuşları Koruma”, “Sigarayı
Bırakma”, “Kültürel Farkındalık” ve “Çevre ve
Geridönüşüm” proje başlıklardan ilgi duyduk-
larını seçip çalışmaya koyulmak üzere kayıt oldu-
lar. 

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan
verilen bilgiye göre, öğrenciler kayıt olduktan
sonra artık her Cuma günü derslerinin dört
saatini seçtikleri projeyle ilgili çeşitli çalışmalar
yaparak geçirecekler.

Öğrenciler, dönem boyunca yapacakları çalış-

maları dönem sonunda sunum ve fotoğraf  ser-
gisiyle diğer öğrenciler ve öğretim görevlileriyle
paylaşacaklar. Projenin İngilizce dilinde hayata
geçirileceği belirtilen açıklamada, ayrıca öğren-
cilerin toplumla iletişim kurup öğrenci-toplum
kaynaşmasının da hedeflendiği ifade edildi.

Projeye aktif  katkı koyan Yabancı Diller Okulu
öğretim görevlilerinden Zehra Nalbantoğlu,
öğrencilerin ‘yaparak öğrendikleri için’ bilgi-
lerinin ve tecrübelerinin daha kalıcı olacağına
değindi.

Nalbantoğlu, “Bu projelerle hem uluslararası
farklı ve zengin kültürel yelpaze barındıran DAÜ
öğrencilerine sosyal sorumluluk ve sosyal hizmet
duyarlılığı aşılanıyor hem de sınıf  içinde eğiti-
mini aldıkları İngilizce dilini gerçek hayatta kul-
lanma imkanını buluyorlar” diyerek sözlerini
noktaladı. 
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Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri
İçin Anlamlı Etkinlik
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Yabancı Diller ve İn-
gilizce Hazırlık Okulu öğretim
elemanları için Gareth Davies
tarafından konuşma beceri-
lerinin değerlendirme kriter-
lerine ilişkin bir atölye
çalışması yapıldı. 

Deniz Plaza ve Oxford Uni-
versity Press sponsorluğunda
İletişim Fakültesi, Yeşil
Salon’da gerçekleştirilen bu
atölye çalışmasında Davies,
konuşma etkinliklerinde
akıcılık, üretkenlik, telafuz,
konuşma stratejileri, dilbilgisi
kurallarına uygun kelime
zenginliği içeren konuşmaların
nasıl yapılacağı konusunda
öğretim elemanlarına farklı
örnekler sunarak yararlı

ipuçları verdi.  Öğretmen
eğitimine ilişkin pek çok kitabı
olan Gareth Davies, 2005
yılından bu yana Oxford Uni-
versity Press ile birlikte çalış-
maktadır.  

Gareth Davies Tarafından DAÜ
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu Öğretim
Elemanlarına
Workshop

Zehra Nalbantoğlu

Hazırlık öğrencileri etkinliği ilgiyle izledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İşletme ve Ekonomi
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem
Tanova, Viyana Ekonomi
Üniversitesi evsahipliğinde
düzenlenen uluslararası konfe-
ransa katılarak insan kaynakları
yönetimi açısından üniversite
mezunlarının istihdamı konu-
sunu değerlendirdi.
Avrupa Birliği tarafından destek-
lenmekte olan Yüksek Öğrenim
ve Eğitim Öğrenim Sistemlerinin
Geliştirilmesi (DEHEMS) pro-
jesi çatısı altında gerçekleştirilen
“Employability of  Graduates &
Higher Education Management
Systems (Mezunların İstihdam
Edilebilirliği & Yüksek Eğitim
Yönetim Sistemleri)” isimli kon-
feransta, üniversite mezunlarının
istihdamı konusu irdelendi.
Prof. Dr. Tanova, insan kay-

nakları yönetimi uzmanı olarak
davet edildiği iki günlük konfe-
ransın sonuç oturumunda İn-
giltere’den davet edilen ve
uluslararası insan kaynakları
yönetimi konusunda en önemli
isim olan Prof. Dr. Chris Brews-
ter ile birlikte konferans boyunca
yapılmış olan tüm sunumların
değerlendirmesini yaptı.  KKTC’-
den Prof. Dr. Tanova’nın yer
aldığı uluslararası etkinliğe,
Türkiye’den Hacettepe Üniver-
sitesi ve YÖK temsilcileri de
katıldı.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Cem Tanova
Viyana’da
Konferansa
Katıldı

Prof. Dr. Cem Tanova

Gareth Davies



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mimarlık Fakültesi, Aktivite
Merkezi Salonu’nda gerçekleşen
Dünya Mimarlar Günü etkinlikleri
kapsamında Eski TMMOB Başkanı
ve eski Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Başkanı Mimar Yavuz Önen’i ağır-
ladı. “İnsan Hakları” teması ile kut-
lanan bu yılki Dünya Mimarlık
Günü’nde Yavuz Önen DAÜ Mi-
marlık Fakültesi öğrencilerine 2011
– 2012 Akademik Yılı ilk dersi
niteliğinde “Mimarlık ve İnsan Hak-
ları” üzerine bir sunum gerçek-
leştirdi. Sunumunda, insan hakları
ve tasarımcıların sosyal sorumluluk-
ları ile ilgili genel açıklama yapan
Yavuz Önen, Türkiye’nin de taraf
olduğu insan hakları konusunun
hukuk alanında da var olduğunu
söyledi. 

İnsan hakları konusunun İkiz
Kulelerin yıkılmasından sonra ikinci
evreye geçtiğini belirten Önen,
dünyada bugün dünya topraklarının
yarısına fiili ve fiziki olarak müda-
hele edildiğini, ve bunlara en büyük
örnek olarak göçler konusunu vere-

bileceğini vurguladı. Meslek
odalarında Mimarların bakış açısını
geniş tuttuklarını ve bununla ilgili
de Mimarların sadece iş anlamında
çalışmadıklarını toplumsal sorunları
da düşünerek iş hayatlarında
hareket ettiklerini vurguladı.

Yavuz Önen mimarlığın tasarım işi
olsa da gündelik hayatla ve birçok
meslekle bağlantılı ya da iç içe
olduğunu anımsattı ve Mimarlar
Odası’nın bireyden  başlayarak
toplumu da değerlendiren bir poli-
tika izlediğini vurguladı. 

Önen, Türkiye’de 1983 yılında
İnsan Hakları Derneği’nin kurul-
duğunu belirterek, Mimarlar
Odası’nın temel düşüncelerinin in-
sanlık bağı ile hukuksal ilişkiyi
araştırarak kentli hakları oluştur-
duklarını belirtti. Türkiye’de meslek
ortamının gelişiminin 1950’lerde
kırdan kente göçlerle başladığını ve
denetlenemez hale geldiğini söyledi.
Mimarlar Odası’nın tespiti ile de
göç sonucunda % 65 -70 kaçak
yapıların oluştuğunu ve bunun
sonucunda ise yerleşimlerde yer
seçimi hatalarının var olduğunu,
sağlıksız yaşam koşullarının oluş-
ması ile çarpıklaşmaya neden
olduğunu sözlerine ekledi.

Kağan Güner’e Saygı

Öte yandan Mimarlık Fakültesi,
geçtiğimiz günlerde kaybettiği
öğretim görevlisi Kağan Güner’i,
düzenledikleri anlamlı bir etkinlikle
andı. Fakültenin Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü öğretim
görevlilerinden olan Kağan Gü-

ner’in başarılarla dolu hayatından
kesitlerin ve çalışmalarının ak-
tarıldığı bir sunumla desteklenen ve
böylesi bir kişiliğin fakültede bırak-
tığı izlerin altını çizen bir atölye
çalışması ile devam eden etkinlik,
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürün-
leri Tasarımı Bölümü ve Tasarım
Kulübü ortaklığıyla gerçekleştirildi.

Kağan Güner Kimdi?
Kağan Güner 1963 yılında İstan-
bul’da doğdu. Mimar Sinan Üniver-
sitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünde lisans eğitimini tamam-
ladıktan sonra Chelsea College of
Art and Design’da yüksek lisans
derecesini aldı. Daha sonra the Uni-
versity of  London’da doktorasına
devam etti. Kağan Güner
akademisyenliğin yanında çok iyi ve
tanınmış bir ressamdı. Birçok ulus-

lararası ödül alan resimleri New
York, Londra, Cardiff, Paris,
Bologna, Lizbon, Bratsilava, İstan-
bul, Tahran, Tokyo, Seul, gibi
dünyanın çeşitli kentlerinde ve Lon-
dra Müzesi, Habashi Müzesi, Pom-
pidou Center gibi önemli sanat
merkezlerinde sergilendi. Şu anda
birçok eseri çok tanınmış müze ve
sanat merkezlerinin koleksiyon-
larında yer almaktadır.  Kağan
Güner aynı zamanda birçok çocuk
kitabını da resmetti ve bunlardan
bazıları uluslararası yarışmalarda
ödüller aldı. 

Kağan Güner aynı zamanda
UNICEF, UNESCO ve Pasifik
Kültür Merkezi Ulusal sanatçısı
olarak onurlandırılmıştı. Kendisi 20
sene Londra’da yaşadıktan sonra
Gazimağusa, DAÜ ailesine katıldı.
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Yavuz Önen 

Mimarlık Öğrencileri Kağan Güner’in çalışmalarını incelediler.

Mimarlık Fakültesi Dünya Mimarlık Günü’nü Kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs
Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM)
Uluslararası Sınırlar Ötesi Arabulucu-
lar Örgütü (Mediators Beyond Bor-
ders International) Başkanı Lynn H.
Cole ve yönetim kurulu üyesi olan
Türkiye’nin ilk profesyonel arabulu-
cusu Dr. Deniz Kite’nin katılımıyla
“Uluslararası Arabuluculuğun Hızla
Büyümesi: Hukuğun Üstünlüğünün
ve Toplumsal Yapıların Güçlen-
dirilmesi” (Explosive Growth of  the
International Mediation: Strenghtening
the Rule of  Law and Societal Struc-
tures) başlıklı bir konferans düzenledi. 

Konferans, Kıbrıs Politikalar
Merkezi’nin başkanlığını yürüten
DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet
Sözen’in konuklar hakkında kısa
özgeçmiş bilgisi vermesi ve Doğu Ak-
deniz Üniversitesi’nde Uluslararası
Sınırlar Ötesi Arabulucular
Örgütü’nün bir kolunun (chapter)
açılacağı ve bu kurumlar arasında
yakın gelecekte önemli işbirliği yapıl-
ması konusunda mutabakata varıldığı
haberini veren konuşmasıyla başladı.

Dr. Deniz Kite arabuluculuğun ne
olduğunu örnekler vererek açıklarken,
katılımcı öğrencilere yönelttiği sorular
ve aldığı cevaplarla profesyonel ara-
buluculuğun anlaşmazlık ve çatışma
çözümünde kullanılabilecek etkili bir
potansiyelinin olduğunu vurguladı.
Kite, görevinin taraflara doğruyu, yan-
lışı, iyiyi veya kötüyü göstermek ol-
madığını çünkü olguların farklı
kültürel değer ve bireylerde göreceli
olabileceğinin altını çizerken yaptığı
işin sorular yönelterek anlaşmazlık-
larda uzlaşmaz tarafları kemikleşmiş
pozisyonlarından uzaklaştırıp, tarafları
çıkar ve ihtiyaçlarının farkına vardır-
mak ve aralarında objektif  ve tarafsız
bir arabuluculuk yapmak olduğunu
belirtti.  
“Günümüzde kaçımız ülkelerimizdeki
yargı sürecinin etkinliği ve yapısından
yeterince memnunuz?” sorusunu
konuklara yönelterek konuşmasına
başlayan Uluslararası Sınırlar Ötesi
Arabulucular Örgütü başkanı Lynn
Cole, pahalı ve yavaş ilerleyen teknik
yargı sistemlerine etkili bir alternatif
olan uluslararası profesyonel arabulu-
culuğun hızlı sonuç alınan verimli bir

yol olduğunun altını çizdi. Kar amacı
gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan
Uluslararası Sınırlar Ötesi Arabulucu-
lar Örgütü olarak misyonlarının yeter-
siz hizmet alan bölgelerde barışı etkin
ve sürdürülebilir kılmak için dünya
çapında gönüllü arabulucular ve pro-
fesyonelleri bir araya getirmek
olduğunu belirtirken, amaçlarının
çatışma yönetimi ve çözümünde,
uzlaşmayı sağlamak için taraflara
görüş birliği oluşturmada danışmanlık

etmek olduğunu vurguladı.
Konferansın sonunda, Doğu Ak-
deniz Üniversitesi çatısı altında
Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM)
işbirliği ile 25 öğrenciden oluşa-
cak olan Uluslararası Sınırlar
Ötesi Arabulucular Örgütü’nün
DAÜ koluna katılmak isteyen
öğrenciler isimlerini dilekçeyle
DAÜ KPM Direktörü ve DAÜ
kolunun yürütücüsü olacak olan
Doç. Dr. Ahmet Sözen’e verdiler.

DAÜ-KPM’den “Uluslararası  Arabuluculuk” ile İlgili Konferans

DAÜ-KPM tarafından düzenlenen konferans 
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Baskı 
DAÜ Basımevi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından açılan “Bilgisa-

yara Giriş Kursu” (Temel Word, Excel, P.Point
ve  Internet Uygulamaları)” düzenlenen sertifika

töreni ile tamamlandı.  20 Haziran 2011 tarihinde
başlayan kurs, 2 Ekim 2011 tarihinde sona erdi.
Bilgisayar kursuna her yaş ve meslek grubundan
kursiyerler katılmıştır. Toplam 40 saat süren
eğitim süresinde Bilgisayara giriş, Windows XP
kullanımı, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Powerpoint konularının yanında gün-
lük ve popüler olan Internet uygulamalarına da
değinildi. Katılımcılar Ali Ateş, Davut Öksüzcan,
Gülsun Önür, Hasan Ruso, Önder Altuner,
Remziye Baybora, Sevgi Erhalaç,  Şefik  Nurçin,
Şifa Yorgancı  ve Zehra Nuray Ruso DAÜ-
SEM’in bilgisayar kursundan dolayı memnun
olduklarını belirtti.  
Söz konusu kursun Sertifika Töreni ise DAÜ
Tower Bar’da düzenlendi. Törende DAÜ Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürü ve Sürekli Eğitim
Merkezi Koordinatörü Derviş Ekşici tarafından
katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Ekşici
Sertifika Töreni sırasında kursi-yerlerle sohbet
edip Sürekli Eğitim Merkezi’nin talep üzerine
açtığı diğer kurs ve seminerlerden de söz etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından KKTC Polis
Genel Müdürlüğü’ne yönelik düzenlenen İn-
gilizce kursu, DAÜ Deniz Tesisleri’nde düzenle-
nen Sertifika Töreni ile tamamlandı. DAÜ - SEM
Koordinatörü ve Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürü Derviş Ekşici kursun 18 Nisan - 21
Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlendiğini
belirterek kursa toplamda 144 polis memurunun
katıldığını vurguladı. Hilmiye Konuralp, Eylem
Akim, Dilem Köylüoğlu, Francis Andrew Rey-
words ve Sertel Erkil’in eğitmen olarak yeraldığı
kurs projesinin Akademik İşler Koordinatör-

lüğünü Aygün Özyahyalar, İdari İşler Koordi-
natörlüğünü ise Derviş Ekşici yaptı.  

Düzenlenen törende açılış konuşmasını
gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak İngilizce bil-
menin son derece önemli olduğuna
değinerek katılımcılara sadece kursa
katılmanın yeterli olmadığını, bireyin
İngilizce alanında kendini sürekli
geliştirmesi gerektiğini belirtti. Tüm
polis memurlarına meslek hayatlarında
başarılar dileyen Prof. Dr. Öztoprak
kurs eğitmenlerine sertifikalarını
takdim etti. Törende daha sonra Polis
Genel Müdürü II. Yardımcısı Erdal
Emanet, Gazimağusa Polis Müdür Ve-
kili Olgun Özçürümez, Gazimağusa

Polis Müdür Yardımcısı Şengül Kadı, Derviş
Ekşici, Aygün Özyahyalar ve eğitmenler tarafın-
dan katılımcıların sertifikaları takdim edildi.
Tören düzenlenen kokteyl ile sona erdi. 

Sürekli Eğitim Merkezi
Bilgisayar Kursu Tamamlandı
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Sürekli Eğitim Merkezi, İngilizce Kursuna Katılan Polislere 
Sertifikalarını Verdi

Kursiyerler Sertifika Töreni sonrası Derviş Ekşici ile birlikte.

Kursa katılan kursiyerler Rektör Prof. Dr. Öztoprak ile birarada

Polislere sertifikaları törenle verildi. Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak 


