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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
(DAÜ), Kuzey Kıbrıs Turkcell ana 
sponsorluğunda 21 – 24 Mayıs 2015 
tarihleri arasında gerçekleştirdiği 
21. Bahar Festivali, 21 Mayıs 
Perşembe günü, saat 17:00’de 
Mağusa Gençlik Akademisi 
önünden Üniversite kampüsündeki 
festival alanına kadar yapılan ve tam 
bir karnaval tadında gerçekleşen 
kortej yürüyüşü ile başladı.

“Uyan Uyandır” temasının 
vurgulandığı bu seneki Bahar 
Festivali kortej yürüyüşüne 
DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Necdet Osam ile tüm rektör 

yardımcıları, akademik ve yönetsel 
birimler, öğrenci konseyi, öğrenci 
kulüplerinin temsilcileri ile çok 
sayıda DAÜ öğrencisi katıldı. 

Üniversite kampüsüne kadar 
devam eden yürüyüş, festival 
alanına gelindiğinde Gazimağusa 
Belediye Başkanı ve DAÜ VYK 
Başkanı İsmail Arter, DAÜ Rektör 
Vekili Prof. Dr. Necdet Osam ile 
rektör yardımcılarının kurdele 
kesmesiyle son buldu. Kurdele 
kesiminin ardından, Yeşil Barış 
Hareketi`nin ortaya koyduğu atık 
sorununun, ayrıştırarak toplama 
ve geri dönüşümle çözülebileceği 

gerçeğinden yola çıkarak tasarladığı 
“Teneke Çocuk” adlı projeye destek 
vermek amacıyla, festival alanında 
kurulan teneke içerisine boş teneke 
kutularının atılması ile söz konusu 
proje DAÜ`de de hayata geçirildi. 
Daha sonra, kulüpler standlarda 
yerlerini aldılar ve kalabalık festival 
alanına dağıldı.

“Duman”dan  Muhteşem Sahne 
Performansı
DAÜ 21. Bahar Festivali’nin ilk 
gecesinde Türkiye`nin sevilen 
rock müzik gruplarından Duman 
sahne aldı. Coşkulu Duman 
hayranları DAÜ Stadyumu`nu 

hınca hınç doldurdu. Muhteşem 
Duman konseri öncesinde İsmail 
Arter ile Öğrenci İşleri`nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hıfsiye Pulhan birer konuşma 
yaptılar. Yaklaşık 3 saat sahnede 
kalan Duman muhteşem rock 
şarkılarından oluşan bir repertuarla 
hayranlarını coşturdu. Duman 
grubu sergiledikleri canlı sahne 
performansı ve izleyicilerle olan 
diyalogları ile konseri izlemeye 
gelenlerden tam not aldı. Konser 
sonunda Belediye ve DAÜ VYK 
Başkanı İsmail Arter, DAÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hıfsiye 
Pulhan ile Prof. Dr. 

21. Bahar Festivali Coşkuyla Yaşandı

>> sayfa 5 - 6

21. Bahar Festivali kurdele kesimi ile başladı



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Lübnanlı Öğrenci Birliği’nin ger-
çekleştirdiği “Lübnan Gecesi”nin 
misafiri olarak ülkemize gelen 
Lübnan’lı Milletvekili Prof. Dr. 
Khaled Zahranman DAÜ Rektör 
Vekili Prof. Dr. Necdet Osam’a ne-
zaket ziyareti gerçekleştirdi.

DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof  Dr. Hasan 
Amca’nın da katıldığı toplantıda 
akademik işbirliği konuları ele alın-
dı. DAÜ ve KKTC’nin eğitim siste-
mi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. 
Osam, DAÜ’nün 36 yıllık geçmişi 
ile Kıbrıs adasının en köklü üniver-
sitesi konumunda bulunduğunu ifa-
de ederek, her geçen yıl gelişmeye 
ve büyümeye devam ettiğini vurgu-
ladı. DAÜ’deki öğrenci ve öğretim 
görevlisi profili, kampüs ve alt yapı 

olanakları, fakülte ve bölümler hak-
kında bilgi veren Prof. Dr. Osam, 
akreditasyona büyük önem ver-
diklerini vurgulayarak, birçok bö-
lümün uluslararası akreditasyona 
sahip olduğunun ve tüm bölümleri 
akredite etmek amacıyla çalışmala-
rın devam ettiğinin de altını çizdi.

Prof. Dr. Osam’a misafirperverlik-
lerinden dolayı teşekkür eden Prof. 
Dr. Khaled Zahranman, ziyarette 
kendi eğitim sistemleri hakkında 
bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Zahran-
man KKTC’yi ve DAÜ’yü ziyaret 
ediyor olmaktan dolayı duydukları 
mutluluğu da sözlerine ekledi. Zi-
yareti esnasında DAÜ kampüsünü, 
fakülte ve yüksekokulları gezerek 
dekan ve müdürlerden bire bir bilgi 
alma fırsatına sahip olan Prof. Dr. 
Zahranman, DAÜ’nün çok iyi bir 

altyapı ve eğitim sistemine sahip 
olduğunu ifade etti. Günün anısı-
na DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 

Necdet Osam tarafından Prof. Dr. 
Zahranman’a DAÜ logolu lefkara 
işi hediye takdim edildi.
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Lübnan'lı Milletvekilinden DAÜ'ye Ziyaret

Kırgız Milletvekili Dastanbek A. Djumabekov, Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam'ı ziyareti sırasında Prof. Dr. Necdet Osam Kırgız Milletvekili'ne ipek kozası hediye takdim ederken

Milletvekili Prof. Dr. Zahranman ve Lübnan'lı öğrenciler Rektör Vekili Prof. Dr. Osam ile

Kırgız Cumhuriyet Meclisi 
KKTC Dostluk Grubu Millet-
vekili ve Ata Yurt Partisi Grup 
Başkanı Dastanbek A. Djumabe-
kov Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. 
Necdet Osam’a nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziya-
rette gerçekleşebilecek akademik 
işbirlikleri ve projeler hakkında 
görüş alışverişi yapıldı. Söz ko-
nusu görüşmeye KKTC Ekonomi 
ve Turizm temsilcisi Dr. Tayseer 

Al Shanableh ve KKTC Dışişleri 
Bakanlığı’ndan Şevket Erhat da 
katıldı. DAÜ’nün KKTC’nin en 
büyük kurumu olduğunu ifade 
eden DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Necdet Osam, DAÜ’nün 120 farklı 
ülkeden öğrenciye sahip olduğunu 
ifade ederek 80 civarında ise Kır-
gız öğrencinin olduğunu kaydet-
ti. Gerçekleşen ziyaretten ötürü 
çok memnun olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Osam, Dastanbek A. 
Djumabekov’un uygun göreceği 

bir öğrenciye doktora bursu ver-
mek istediklerini vurguladı. Prof. 
Dr. Osam’ın doktora burs teklifi 
karşısında çok mutlu olduğunu 
ifade eden Djumabekov, birleşik 
bir Türk Dünyası kurmak ve Türk 
kardeşlerin bir araya gelmesi için 
çalışmalar yaptıklarını belirtti. 
Diğer üniversitelerden DAÜ’nün 
çok farklı ve büyük olduğunu 
kaydeden Djumabekov, DAÜ’den 
etkilendiğini ifade etti. DAÜ’de 
Kırgız öğrencilerin eğitim alma-

sından duyduğu mutluluğu da dile 
getiren Djumabekov, öğrencilerin 
ülke tanıtımına ciddi katkı koydu-
ğunu kaydetti. Öğrencilerin eği-
timleri sırasında güçlü arkadaşlık 
ve kardeşlik ilişkileri kurduklarını 
da sözlerine ekleyen Djumabekov, 
burada olmaktan dolayı çok mut-
lu olduğunu da sözlerine ekledi. 
Günün anısına DAÜ Rektör Vekili 
Prof. Dr. Necdet Osam tarafından 
Djumabekov’a ipek kozası pano 
takdim edildi. 

Kırgız Milletvekili ve Ata Yurt Partisi Grup Başkanı 
Dastanbek A. Djumabekov DAÜ’yü Ziyaret Etti
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Uluslararası Hemşireler Birliği, modern hemşireliğin kurucusu 
Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tarihini 
dünyanın tüm coğrafyalarındaki  hemşireler tarafından kutlanmak 
üzere “Uluslararası Hemşireler Günü” olarak ilan etmiştir. 
Uluslararası Hemşireler Birliği her yıl bu önemli günün anısına, 
uluslararası organizasyonların vurguladıkları önemli ve öncelikli 
toplumsal sağlık sorunları çervesinde dünya hemşirelerinin 
tartışması, bilgi, görüş alışverişinde bulunması ve konuya ilişkin 
çözümler üretebilmesi için bir tema belirlemektedir. Bu kapsamda 
Uluslararası Hemşireler Birliği 2015 yılı için “Hemşire: Değişim 
İçin Bir Güç: Maliyet Etkin, Etkili Bakım” temasını belirlemiştir. 

Sağlık, her insanın vazgeçilemez temel hakkıdır ve sağlık 
hizmetlerinin hedefi, “mevcut kaynakları en etkin biçimde 
kullanarak, sağlık hizmetini toplumun tüm kesimlerine eşit olarak 
ulaştırmak”tır. Günümüzde bireylerin birçok nedenle sağlık bakım 
gereksinimlerinin (bulaşıcı hastalıklar, obezite, kronik hastalıklar, 
yaşlı nüfusun artması, koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmemesi, 
vb.) artması, sağlık hizmetlerine talepleri artırarak ülkelerin sağlık 
bakım maliyetini yükseltmiş ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin 
karşılanması tüm ülkeler için küresel bir sorun olarak ortaya 
çıkmıştır.

Hemşirelik uğraşı alanı “insan” olan, insanın gereksinimlerine 
ve bakıma temellenmiş bir meslektir ve bireylerin en üst düzeyde 
sağlıklı olmalarını amaçlar. Hemşireliğin temel görevi olan bakım, 
herkesin yaşamının belirli dönemlerinde gereksinim duyduğu, 
insanın yeryüzünde varoluşundan itibaren herkes için geçerli olan 
yaşamsal, vazgeçilemez bir gereksinimdir ve insan olmanın evrensel 
bir özelliğidir. Hemşirelik; sağlıkla ilgili gereksinimi olan bireylere, 
ailelere ve dolayısıyla topluma; sağlıklı bireylerin sağlıklarını 
sürdürmesi, hasta olanların ise yeniden sağlığına kavuşması için 
gerekli olan bilgi, güç ve desteği içerir. 

Hemşireler, her bir bireyin yalnızca insan olmakla elde ettiği sağlık 
hakkının korunmasına, toplumun tüm bireylerinin - özellikle kolay 
incinebilir grupların - kaliteli sağlık hizmetlerinden ve dolayısıyla 
kaliteli hemşirelik bakımından eşit koşullarda yararlanmasına 
odaklanır. Ancak, toplumun kaliteli hemşirelik hizmetlerine 
ulaşmasında, hemşireliğin eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında 
profesyonel bakış açısı ile yetişmiş, nitelikli insan gücüne sahip 
olması hayati önem taşımaktadır. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü olarak, öğrencilerimize değişen bireysel ve toplumsal 
gereksinimlere yanıt verecek nitelikte kaliteli hemşirelik bakımı 
verebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı; 
öğrencilerimizin kazanmış olduğu bu yeterliliklerini gerek Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerekse dünyanın herhangi bir yerinde 
bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde 
etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktayız.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü Öğretim Elemanları olarak tüm meslektaşlarımızın ve 
öğrencilerimizin Uluslararası Hemşireler Günü’nü kutlar, üyesi 
olmaktan her zaman onur duyduğumuz Hemşirelik mesleğinin 
eğitim, araştırma ve hizmet boyutlarında yaşanılan sorunlarının 
çözümü için bu önemli günde ivedilikle etkili adımlar atılması 
dileğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

Uluslararası Hemşireler Günü

Prof. Dr. Refia Selma Görgülü

DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı

Uzman GözüyleRekabet Kurulu’ndan 
DAÜ’ye Ziyaret

Rekabet Kurulu ziyaretinde kurulla ilgili bilgiler paylaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Rekabet Kurulu Başkanı Dr. 
Yenal Süreç ve Başkan Yardımcısı Fi-
gen Yeşilada, Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. 
Necdet Osam’a bir ziyaret gerçekleş-
tirdi. Ziyarette Süreç ve Yeşilada’ya 
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Besim 
ve DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Veki-
li Prof. Dr. Turgut Turhan eşlik etti.

Ziyarette bir açıklama yapan Dr. Sü-
reç, Rekabet Kurulu’nun kurulma 
aşamasından bahsederek, 2011 yılı 
başında göreve başladıklarını, geçen 
süreçte çeşitli çalışmalar yaparak teb-
liğler hazırlandığını ve bu tebliğlerin 
2013 Ocak ayında Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifa-
de etti. Liberal veya serbest piyasa 
ekonomisinin uygulandığı ülkelerde 
rekabetin vazgeçilmez bir unsur oldu-
ğunu kaydeden Dr. Süreç, amaçlarının 
iş piyasası yönünden toplumda bilinç 
oluşturulmasını sağlamak, ülkedeki 
rekabet ortamını korumaya ve tekel-
leşmeye giden işletmeleri engellemeye 
çalışmak olduğunu kaydetti. Bunların 
gerçekleşmesi için belli bir hukuki sü-
recin olması gerektiğini de ifade eden 
Dr. Süreç, Rekabet Kurulu’nun son iki 
yıldır şikayetleri almaya başladığını ve 

bunların değerlendirilerek, soruştur-
ma, hukuki süreç ve ceza aşamaların-
dan geçirildiğini vurguladı. Dr. Süreç, 
Rekabet Kurulu olarak üniversitelerle 
işbirliği yapmayı arzu ettiklerini ve ilk 
ziyaretlerini de KKTC’nin en eski ve 
en büyük eğitim kurumu olan DAÜ’ye 
yaparak, fikir alışverişi yapmak iste-
diklerini ifade etti.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet 
Osam ise, Dr. Yenal Süreç ve Figen 
Yeşilada’ya ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederek, Üniversite olarak 
KKTC’nin daha iyi noktalara taşınma-
sına katkı koymanın toplumsal sorum-
lulukları kapsamında bulunduğunu ve 
mevzuat dahilinde karşılıklı olarak 
uygun düşebilecek her türlü işbirliği-
ne sıcak baktıklarını ifade etti.

Ziyarette DAÜ Hukuk Fakültesi De-
kan Vekili Prof. Dr. Turgut Turhan 
ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi De-
kan Vekili Doç. Dr. Mustafa Besim ise 
hukuki ve ekonomik açıdan değerlen-
dirmelerde bulunarak görüşlerini pay-
laştılar.    



söyledi. Üniversite yıllarında haberci-
liğin aklının ucundan geçmediğini ifade 
eden Cebe, mesleğe girdikten sonra 
işini çok sevdiğini kaydetti. Günümüzde 
haberciliğin yapılış biçimine dair eleş-
tirilerde bulunan Cebe, “Biz siyasileri 
izlerdik, takip etmezdik. Şimdi siyasiler 
takip ediliyor. Onların istediği kadar 
haber yapılıyor. Protokol haberciliğine 
geçtik. Habercilik geriye gitti. Şimdiki 
nesil şanssız. Bizim zamanımızda taşra 
teşkilatları vardı; İzmir’de Antalya’da 
temsilciliklerimiz, muhabirlerimiz var- 
dı. Medya daraldı. Medya şimdilerde 
düşünen, sorgulayan muhabir istemiyor. 
Size verilmiş çerçevenin dışına çıkma-
manız isteniyor” diye konuştu. 

2000 sonrasında protokol habercili-
ğine geçildiğini ifade eden Cebe şunları 
söyledi: “Televizyonlarda önce cumhur-
başkanını görüyorsunuz, sonra başba-
kanı. TRT haberciliğinin kopyası yapı-
lıyor. Medyada bir kaygı var. Mesela 
yolsuzluk haberi yok piyasada. Korku 
salındı ortaya. Demokrasiyi soluma-
mışız. Demokrasi bize oksijen tüpünde 
verilmiş. Piyasa sorgulayıcı haber 
yapmayı unuttu. Demeç haberciliğinden 
kaçınmak lazım. Biz bu akıma kapıldık.” 

“Başarmak için çalışmalı”
Uluslararası Kariyer Haftası çerçeve-
sinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor 
Bilimleri Bölümü tarafından düzen-
lenen “Profesyonel Sporcu Olmak” 
konulu konferansa konuşmacı olarak 
katılan Beşiktaş’ın eski kalecilerinden 
Metin Akçevre, öğrencilere hem futbol-
culuk yıllarını anlattı hem de başarının 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Araş-
tırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den 
değerli akademisyenler ve uzmanların 
organizasyonuyla gerçekleştirilen 
“DAÜ Uluslararası Kariyer Haftası” 
11 - 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
yapıldı. 

Uluslararası Kariyer Haftası’nın ilk 
günü olan Pazartesi günü, İletişim 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Turizm Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük 
Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve 
Hukuk Fakültesi çatısı altında çeşitli 
konferanslar düzenlendi. DAÜ İletişim 
Fakültesi’nde gerçekleştirilen konfe-
ranslarda DAÜ mezunlarından, ödüllü 
reklamcı Fatih Tüylüoğlu ve Kanal D 
ana haber spikeri Serdar Cebe öğrenci-
lerle biraraya gelerek, iş tecrübelerini ve 
kariyerlerini, reklamcılık, gazetecilik ve 
sunuculuk meslekleri üzerinden paylaş-
tılar. Aynı gün, Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Seray Kabaran 
Sağlık Bilimleri öğrencilerine yönelik 
olarak “Çocuklarda Sağlıklı Beslenme” 
konulu bir konferans verdi. Öte yandan 
Uluslararası Kariyer Haftası’nın ilk 
günü Turizm Fakültesi tarafından 
İstanbul Business School yetkilisi 
Selim Geçit’in “İnsan Potansiyeli”, Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Atila Karaalp’in “Bitkisel Ürün 
Gerçekleri”, Eğitim Fakültesi tara-
fından Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü 
Eşbaşkanı İpek Gürkaynak’ın “Eğitimin 
Tüm Bileşenlerinde "mış gibi”den 

Uzaklık, “inceliklere dikkat” ve Hukuk 
Fakültesi tarafından Avukat Feyza 
Altun Meriç’in “Avukatlık Mesleği” 
başlıklı konferansları gerçekleştirildi. 

Eğitimde “Mış Gibi” Yapmak 
Tartışıldı
Eğitim Fakültesi’nin davetli konuşma-
cısı olarak Uluslararası Kariyer Haftası 
kapsamında ülkemize gelen Prof. Dr. 
İpek Gürkaynak, eğitim bileşenlerinde 
“mış gibi yapmaktan uzak durmak”, 
“inceliklere dikkat”, “iliklere işlen-
mişlik” ve “ayma deneyimleri” konula-
rında konuştu. Bu kavramların, yaptığı 
eğitimler sonucunda süzüp getirdiği 
bilgiler sonunda oluştuğunu ifade 
ederek konuşmasına başlayan Prof. 
Dr. Gürkaynak, birşey yapıyormuş 
gibi davranan ama aslında hiçbir şey 
yapmayan insanlara duyduğu saygının, 
o işi yapmayı açıkça reddeden kişilere 
duyduğu saygıdan daha az olduğunu 
ifade etti. 

“Havayollarında Fiyatlandırma 
Stratejileri” Konuşuldu
Mühendislik Fakültesi, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nün “DAÜ Ulus-
lararası Kariyer Haftası” etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlemiş olduğu “Hava-
yollarında Doluluk, Fiyatlandırma ve 
Stratejiler” konulu seminere Air France 
– KLM Havayolları’nın Fiyatlandırma 
ve Gelir Yönetimi Bölge Müdürü Caner 
Ertetik katıldı. Seminere Endüstri 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
yanında diğer bölüm öğrencileri de 
büyük ilgi gösterdi. Konuşmasının ilk 

bölümünde yaklaşık on yıl önce birleşen 
Air France ve Hollanda Kraliyet Hava-
yolları KLM hakkında bilgiler veren 
Caner Ertetik, firmanın felsefesi, hedef-
leri, çeşitli hatlar, doluluk oranları ve 
fiyatlandırma stratejileri, dünyada her 
geçen gün artan yolcu sayısı ve hava-
yolları firmaları arasındaki rekabet 
konuları üzerinde durdu. Büyük ilgi 
toplayan seminerde dinleyicilerin özel-
likle internet üzerinden yapılan bilet 
işlemlerinde avantajlı fiyatlardan nasıl 
yararlanılabileceği üzerine sordukları 
sorulara çeşitli örneklerle açıklamalar 
getiren Caner Ertetik’e, konuşmasının 
ardından DAÜ Endüstri Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan 

İzbırak tarafından anı ve teşekkür 
plaketi takdim edildi.

DAÜ İletişim, Kariyer Haftası’nda 
Ünlü Televizyoncu Serdar Cebe’yi 
Ağırladı
İletişim Fakültesi, Uluslararası Kariyer 
Haftası çerçevesinde televizyoncu 
Serdar Cebe’yi ağırladı. İletişim Fakül-
tesi Mor Salon’da yapılan etkinlikte, 
Kanal D’nin ana haber sunucusu Serdar 
Cebe gazetecilik ve sunuculuk mesle-
ğinin incelikleri üzerine konuştu. 

Gazetecilik mesleğine Milliyet’te başla-
dığını anlatan Serdar Cebe, televizyon-
culuğa ise Kanal D ile geçiş yaptığını 

Uluslararası Kariyer Haftası’nda Öğrenciler Uzman İsimlerle Buluştu

Serdar Cebe

Fatih Tüylüoğlu Metin Akçevre Seray Kabaran

Selim Geçit Prof. Dr. İpek Gürkaynak



söyledi. Üniversite yıllarında haberci-
liğin aklının ucundan geçmediğini ifade 
eden Cebe, mesleğe girdikten sonra 
işini çok sevdiğini kaydetti. Günümüzde 
haberciliğin yapılış biçimine dair eleş-
tirilerde bulunan Cebe, “Biz siyasileri 
izlerdik, takip etmezdik. Şimdi siyasiler 
takip ediliyor. Onların istediği kadar 
haber yapılıyor. Protokol haberciliğine 
geçtik. Habercilik geriye gitti. Şimdiki 
nesil şanssız. Bizim zamanımızda taşra 
teşkilatları vardı; İzmir’de Antalya’da 
temsilciliklerimiz, muhabirlerimiz var- 
dı. Medya daraldı. Medya şimdilerde 
düşünen, sorgulayan muhabir istemiyor. 
Size verilmiş çerçevenin dışına çıkma-
manız isteniyor” diye konuştu. 

2000 sonrasında protokol habercili-
ğine geçildiğini ifade eden Cebe şunları 
söyledi: “Televizyonlarda önce cumhur-
başkanını görüyorsunuz, sonra başba-
kanı. TRT haberciliğinin kopyası yapı-
lıyor. Medyada bir kaygı var. Mesela 
yolsuzluk haberi yok piyasada. Korku 
salındı ortaya. Demokrasiyi soluma-
mışız. Demokrasi bize oksijen tüpünde 
verilmiş. Piyasa sorgulayıcı haber 
yapmayı unuttu. Demeç haberciliğinden 
kaçınmak lazım. Biz bu akıma kapıldık.” 

“Başarmak için çalışmalı”
Uluslararası Kariyer Haftası çerçeve-
sinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor 
Bilimleri Bölümü tarafından düzen-
lenen “Profesyonel Sporcu Olmak” 
konulu konferansa konuşmacı olarak 
katılan Beşiktaş’ın eski kalecilerinden 
Metin Akçevre, öğrencilere hem futbol-
culuk yıllarını anlattı hem de başarının 

temel yolları hakkında bilgi verdi.
Kendisinin Türkiye’nin birçok kulü-
bünde futbol oynadığının altını çizen 
Metin Akçevre, o zamanlarda futbolun 
adeta bir aşk olarak görüldüğünü ve 
futbolcunun arkadaşlığa ve takımdaş-
lığa çok önem verdiğini belirtti. Az para 
kazanılan bir dönem olmasına rağmen 
profesyonel futbolcu olan herkesin önce 
kendine sonra rakibine saygı duyarak 
sahada mücadele ettiğinin altını çizen 
Akçevre bunun da futbolda başarı ve 
rakibe saygıyı getirdiğini söyledi. Şu 
an futbolcuların sadece para kazanmak 
için futbol oynadıklarını, yönetici-
lerin, basının ve taraftarın futboldaki 
şiddetten beslendiklerini ve bu oluşan 
profilden dolayı Türkiye’deki futbol 
kalitesinin çok düştüğünü ve seyirci 
sayısının hızla azaldığını belirtti.

Çalışmak çok nemli
Profesyonel futbolcu olmanın en büyük 
sırrının sürekli çalışmak olduğunun 
altını çizen Metin Akçevre, çalışma-
dığın sahada ter dökmediğin sürece 
başarının hep uzak olacağını belirtti. 
Avrupa’da altyapıya, çalışmaya ve 
disipline çok önem verildiğini belirten 
Akçevre, bunun da karşılığını başarı 
olarak aldıklarını, fakat Türkiye’de 
yeteri kadar disiplinli çalışılmadığı için 
başta milli takımlar olmak üzere kulüp 
takımlarının da ciddi bir çöküş yaşadı-
ğını belirtti. Panel öğrencilerden gelen 
soruların cevaplanmasıyla sona erdi.
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İzbırak tarafından anı ve teşekkür 
plaketi takdim edildi.

DAÜ İletişim, Kariyer Haftası’nda 
Ünlü Televizyoncu Serdar Cebe’yi 
Ağırladı
İletişim Fakültesi, Uluslararası Kariyer 
Haftası çerçevesinde televizyoncu 
Serdar Cebe’yi ağırladı. İletişim Fakül-
tesi Mor Salon’da yapılan etkinlikte, 
Kanal D’nin ana haber sunucusu Serdar 
Cebe gazetecilik ve sunuculuk mesle-
ğinin incelikleri üzerine konuştu. 

Gazetecilik mesleğine Milliyet’te başla-
dığını anlatan Serdar Cebe, televizyon-
culuğa ise Kanal D ile geçiş yaptığını 

Uluslararası Kariyer Haftası’nda Öğrenciler Uzman İsimlerle Buluştu

Seray Kabaran

Prof. Dr. İpek Gürkaynak Feyza Altun Meriç

Atilla Karaalp

Caner Ertetik



Salih Katırcıoğlu, Duman grubuna 
teşekkür plaketini takdim ettiler.

“Anathema” İlk Kez  DAÜ`de
DAÜ 21. Bahar Festivali kapsamında, 
festivalin ikinci günü İngiltere’nin 
dünyaca ünlü köklü gruplarından 
Anathema sahne aldı. Ağırlıklı olarak 
yeni albümünden şarkılara yer veren 
Anathema “Flying”, “The Storm Before 
the Calm”, “Internal Landscapes”, 
”Untouchable” gibi eski ve unutulmaz 
şarkılarını da hayranları için söyledi. 
Sıcak ve esprili tavırlarıyla hayranlarına 
unutulmaz bir gece yaşatan Anathema 
konser boyunca barış mesajları verdi. 
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Anathema 
konser bitiminden sonra hayranlarından 
gelen yoğun istek üzerine tekrar 
sahneye çıktı ve yarım saat daha sahnede 
kaldı. Konser sonunda hayranlarına 
imza dağıtan ve hatıra fotoğrafı çektiren 
Anathema grubuna teşekkür plaketi 
Öğrenci İşleri’nden sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan 
tarafından takdim edildi.

Sıla’dan DAÜ 21. Bahar Festivali’nde 
Muhteşem Konser 
Türkiye’nin sevilen kadın pop müzik 
sanatçılarından Sıla, 23 Mayıs 
Cumartesi akşamı, DAÜ Stadyumu’nda 
DAÜ’lüler ve tüm Sıla hayranlarına 
muhteşem bir konser verdi. Binlerce 
kişinin katıldığı konserde, Sıla hem 
söylediği şarkılarla hem de sahne 
şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece 
yaşattı. Vur kadehi ustam, Vaziyetler 
ve Saki gibi en sevilen şarkılarını, 
izleyicilerle hep bir ağızdan söyleyen 
Sıla, burada böyle güzel bir enerji 
ile karşılanmış olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu söyledi. Gece sonunda 
Sıla’ya, Gazimağusa Belediye Başkanı 
ve Vakıf  Yöneticiler Kurulu Başkanı 
İsmail Arter ve Rektör Vekili Prof. 
Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi. Sıla’ya çiçeğini 
ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye 
Pulhan takdim etti.
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Anathemaİstibdat Kumpanyası adlı müzikal komedi büyük beğeni topladıKortej renkli görüntülere sahne oldu

Öğrenciler kortej yürüyüşünde 

21. Bahar Festivali kapsamında Teneke Çocuk projesi de tanıtıldı

Kabile Alternatif  Dans Grubu Festival'e renk kattı

Festival alanında kurulan standlarda çeşitli kültürlerin tanıtımı da yapuldı

Sıla

Duman



Salih Katırcıoğlu, Duman grubuna 
teşekkür plaketini takdim ettiler.

“Anathema” İlk Kez  DAÜ`de
DAÜ 21. Bahar Festivali kapsamında, 
festivalin ikinci günü İngiltere’nin 
dünyaca ünlü köklü gruplarından 
Anathema sahne aldı. Ağırlıklı olarak 
yeni albümünden şarkılara yer veren 
Anathema “Flying”, “The Storm Before 
the Calm”, “Internal Landscapes”, 
”Untouchable” gibi eski ve unutulmaz 
şarkılarını da hayranları için söyledi. 
Sıcak ve esprili tavırlarıyla hayranlarına 
unutulmaz bir gece yaşatan Anathema 
konser boyunca barış mesajları verdi. 
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Anathema 
konser bitiminden sonra hayranlarından 
gelen yoğun istek üzerine tekrar 
sahneye çıktı ve yarım saat daha sahnede 
kaldı. Konser sonunda hayranlarına 
imza dağıtan ve hatıra fotoğrafı çektiren 
Anathema grubuna teşekkür plaketi 
Öğrenci İşleri’nden sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan 
tarafından takdim edildi.

Sıla’dan DAÜ 21. Bahar Festivali’nde 
Muhteşem Konser 
Türkiye’nin sevilen kadın pop müzik 
sanatçılarından Sıla, 23 Mayıs 
Cumartesi akşamı, DAÜ Stadyumu’nda 
DAÜ’lüler ve tüm Sıla hayranlarına 
muhteşem bir konser verdi. Binlerce 
kişinin katıldığı konserde, Sıla hem 
söylediği şarkılarla hem de sahne 
şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece 
yaşattı. Vur kadehi ustam, Vaziyetler 
ve Saki gibi en sevilen şarkılarını, 
izleyicilerle hep bir ağızdan söyleyen 
Sıla, burada böyle güzel bir enerji 
ile karşılanmış olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu söyledi. Gece sonunda 
Sıla’ya, Gazimağusa Belediye Başkanı 
ve Vakıf  Yöneticiler Kurulu Başkanı 
İsmail Arter ve Rektör Vekili Prof. 
Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi. Sıla’ya çiçeğini 
ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye 
Pulhan takdim etti.

DAÜ 21. Bahar Festivali Muhteşem 
Athena Konseri ile Sona Erdi
21. Bahar Festivali muhteşem Athena 
konseri ile sona erdi. Eski ve yeni 
şarkılarından oluşan bir repertuarla 
sahne alan Athena grubu hayranlarına 
unutulmaz bir gece yaşattı. 

DAÜ Stadyumu`nda düzenlenen ve 
binlerce kişinin katıldığı festivalde 
sahne alan Athena grubu hayranlarına 
eğlenceli dakikalar yaşattı. Athena 
grubunun hareketli şarkılarına 
eşlik eden hayranları, şarkılar 
eşliğinde dans etti. Yaklaşık iki saat 
sahnede kalan Athena grubu, konser 
bittikten sonra hayranlarının yoğun 
tezahüratları sonucunda yarım 
saat daha sahnede kaldı. Konser 
sonunda Athena grubuna teşekkür 
plaketi DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Necdet Osam tarafından, çiçeği ise 
Öğrenci İşleri`nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan 
tarafından takdim edildi.

Festivalde konserler dışında 
birbirinden renkli etkinlikler de 
yer aldı
Festivalde, Fotoğrafçılık Kulübü 
tarafından organize edilen ve genç 
yaşta kanserden kaybettiği eşinin 
hastalığı boyunca fotoğraflarını 
çekip onu ölümsüzleştiren Ayman 
Şanlıtürk ile “Treatment” adlı 
söyleşi ve sergi etkinliği, Levent 
Üzümcü ve Sabri Özmener gibi 
usta oyuncuların yer aldığı “İstibdat 
Kumpanyası” adlı müzikal komedi, 
“Sanatın Gücüyle Tüm Engeller 
Aşılır” sloganı ile tasarlanmış olan V. 
Sanat Buluşması kapsamında Faruk 
Akbaş ile “Fotoğraflarla Engelleri 
Aşıyoruz” konulu açık atölye çalışması 
ve Asu Akbaş ile “Dünya Ülkelerinde 
Kadın” konulu sunum gerçekleştirildi. 
Ayrıca, Metin Çakar’dan “Kum Sanatı 
Gösterisi”, “Tek Bir Irk Biliyorum: Adı 
İnsan” isimli panel kapsamında; Kıbrıs 
Türk Karikatüristler Birliği’nden 

“Eşitlik İçin Uyanma Vakti” konulu 
konsept çalışması, Barış Başel’den 
“Sosyal Sermaye ve Radikalizm”, 
Kudret Akay’dan “LGBT”, Boysan 
Boyra’dan “KKTC’de İnsan Hakları” 
konulu söyleşilerin yanı sıra 
Engelli Anneleri ve “Düşüme Engel 
Olma” film yapımcıları ile söyleşi 
ve ayrıca “Düşüme Engel Olma” 
isimli belgesel gösterimi yapıldı. 
Festivalde, Sunay Akın’ın “İki Kitap 
Bir Heves” isimli tek kişilik gösterisi, 
İlker Kılıçer’in pandomim gösterisi, 
Küçük İskender’ın şiir performansı, 
Kıvanç ve Burak ikilisinin illüzyon 
gösterisi, Kabile Alternatif  Dans 
Topluluğu’nun dans gösterileri ve 

Game of  Gölge’nin gölge oyunları da 
dikkat çeken etkinlikler arasındaydı.

Standlar Renkli Görüntülere Sahne 
Oldu
DAÜ Bahar Festivali kapsamında 
açılan birbirinden ilginç ve değişik 
konseptteki standlar ise özellikle 
geceleri çok renkli görüntülere sahne 
oldu. DAÜ’nün 120 farklı ülkeden 
gelen öğrencileri ve Gazimağusa 
halkının doldurduğu stand alanında, 
çeşitli satışlar gerçekleştirilirken, 
birçok değişik kültürün tanıtımı da 
yapıldı. Öğrenciler ve halk gecenin geç 
saatlerine kadar Bahar Festivali stand 
alanında eğlenceli saatler geçirdiler. 
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Athena grubu solisti Gökhan

Rektör Vekili Prof. Dr. Osam ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pulhan, Athena grubuna plaket ve çiçek takdim etti.Anathemaİstibdat Kumpanyası adlı müzikal komedi büyük beğeni topladı

Festival alanında kurulan standlarda çeşitli kültürlerin tanıtımı da yapuldı

Sıla

Duman



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer 
Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile 
DAÜ’den değerli akademisyenler 
ve uzmanların organizasyonuyla 
gerçekleştirilen “DAÜ Uluslararası 
Kariyer Haftası” kapsamında orga-
nize edilen “3. Uluslararası Kariyer 
Fırsatları Forumu ve Kıbrıs Türk 
Ürünleri Fuarı” 15 Mayıs 2015 
Cuma günü, saat 10:00’da, Lala Mus-
tafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan 

açılış töreni ile açıldı. Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası ile birlikte organize 
edilen ve 60’ı aşkın firma, kurum ve 
kuruluşun katıldığı fuarda birçok 
staj ve iş olanaklarının öğrencilere 
sunulmasının yanısıra, yerel üretim 
olan ürünler de sergilendi. “3. Ulus-
lar-arası Kariyer Fırsatları Forumu 
ve Kıbrıs Türk Ürünleri Fuarı”nın 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
DAÜ Öğrenci İşleri'nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye 

Pulhan, 1986 yılında Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü’nden üniversiteye 
dönüştürülen DAÜ’nün, geçen süre 
zarfında büyük yol katettiğini, bu-
gün dünyanın her yerine dağılmış 
42 bini aşkın mezunu, 11 fakültesi 
ve 86 programdaki kaliteli eğitimi 
ile bir dünya üniversitesi olduğunu 
vurguladı. 11 – 15 Mayıs 2015 tarih-
lerinde gerçekleştirilen “Uluslararası 
Kariyer Haftası”nın “3. Uluslararası 
Kariyer Fırsatları Forumu ve Kıbrıs 
Türk Ürünleri Fuarı” ile tamamla-
nacağını ifade eden Prof. Dr. Pulhan, 
hafta boyunca alanlarında uzman 56 
konuşmacının DAÜ’lü öğrencilerle 
biraraya geldiğini ve kariyer yolcu-
luklarını öğrencilerle paylaştıklarını 
söyledi. Tüm konuşmacılara teşek-
kür eden Prof. Dr. Pulhan, DAÜ 
MİKA ile tüm fakültelere ve Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası’na da “Uluslar-
arası Kariyer Haftası” ve “3. Ulus-
lararası Kariyer Fırsatları Forumu 
ve Kıbrıs Türk Ürünleri Fuarı” için 
yapmış oldukları değerli katkılardan 
dolayı teşekkürlerini sundu.

Ali Çıralı: “Sanayi – Üniversite 
İşbirliğini Geliştirmeye 
Çalışıyoruz.”
Açılışta bir konuşma yapan Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı 
ise KTSO ile DAÜ’nün ortak etkin-
liğinin üçüncüsünü gerçekleştirmek-
ten dolayı büyük mutluluk duyduğu-
nu ifade ederek, bir ülkede herşeyin 
üretim için olduğunu, sanayinin de 
eğitimin de üretime katkı için varol-
duğunu vurguladı. Gerçekleştirilen 
bu etkinliklerle Sanayi – Üniversite 
işbirliğini artırmaya çalıştıklarını 
açıklayan Çıralı, konuşmasında ayrı-
ca yedi ayın ardından yeniden başla-
yan liderler  buluşmasına da değine-
rek, görüşmelerin ülke adına hayırlı 
olmasını diledi. Çıralı konuşmasının 
sonunda “3. Uluslararası Kariyer 

Fırsatları Forumu ve Kıbrıs Türk 
Ürünleri Fuarı”na katkı koyanlara 
teşekkürlerini sundu.

Bakan Gürpınar: “Sanayi ile 
Üniversite İşbirliğini Gösteren 
Çok Önemli Bir Etkinlik”  
“3. Uluslararası Kariyer Fırsatla-
rı Forumu ve Kıbrıs Türk Ürünleri 
Fuarı”na katılarak konuşma yapan 
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Aziz Gürpınar ise “Yeni mü-
zakere sürecinin bölgemize hayırlı 
olmasını dilerim” diyerek başladığı 
konuşmasında, söz konusu etkinliğin 
Sanayi – Üniversite işbirliğini göste-
ren çok önemli bir etkinlik olduğu-
nu vurguladı. Eğitimin çok önemli 
olduğunu, ancak eğitilen insanların 
istihdam edilmesinin de büyük önemi 
olduğunu kaydeden Bakan Gürpınar, 
Bakanlık olarak istihdama ve işsiz-
liğe yönelik yapılan çalışmalardan 
bahsetti. Bakan Gürpınar konuşma-
sının sonunda yerel üretim sağlayan 
sanayicilere ve etkinliğe katkı koyan 
herkese teşekkürlerini sundu.

Bakan Gürpınar, KTSO Başkanı Çı-
ralı ve DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Pulhan’ın kurdela kesimi ile açı-
lan “3. Uluslararası Kariyer Fırsatla-
rı Forumu ve Kıbrıs Türk Ürünleri 
Fuarı”na 60’ı aşkın firma, kurum ve 
kuruluş katılarak stand açtı ve hem 
ürünlerini tanıttı, hem de DAÜ öğ-
rencilerinin sorularını yanıtladı. Et-
kinliğe katılanlar ise şu şekilde:

Faisal İslam Bankası, İktisat Bankası, 
Garanti Bankası, Şekerbank, Credit 
West Bank, Halkbank, Limasol Türk 
Bankası, K. T. Kooperatif  Merkez 
Bankası, L.C. Waikiki Türkiye, T & 
T Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs 
Turkcell, Kuzey Kıbrıs Genç Turk-
cell, KITSAB, Dbox, Türk Bankası, 
Özkaraman Muhasebe, Mardo, Ekor, 
Johnny Rockets, Roberts Coffee, KI-
TOB, DAÜ Turizm Fakültesi, Petek 
Pastahanesi, Karpaz Gate Marina, 
Salamis Bay Conti Resort Hotel, 
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Nuh’un Gemisi Hotel, 
Merit Hotel - Lefkoşa & Merit Royal 
Girne, Kaya Artemis Hotel, Malpas 
Hotel, Arkın Palm Beach Hotel, Aksa 
Enerji, Semra Ltd., Uzun Group, 
Noyanlar Group, RESBİR, Kibris-
dakariyerim.Com&Estesia Yazılım, 
Umay Construction, Başman Tekstil, 
Puzzle Travel, Kozansoy Ltd., Prin-
ting House Ltd., Property Magazi-
ne, Çiftlikdüzü Restaurant, İçmeli 
Süt, Homedorm, Denaz&Maximilez 
Carting, Kıbrıs Online, K. T. Diye-
tisyenler Derneği, Uyum Medical, 
Anadolu Genç Girişimciler Derne-
ği, British Council, Education USA, 
Erbatu Emlak İnşaat, Ramen, Ektam 
Kıbrıs, Koopsüt, Evova Park, KKTC 
Turizm Bakanlığı.
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Aziz Gürpınar Ali Çıralı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan

Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan , Aziz Gürpınar ve Ali Çıralı standları gezerken

Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan , Aziz Gürpınar ve Ali Çıralı kurdele kesimi ile fuarı açtı

“3. Uluslararası Kariyer Fırsatları Forumu ve 
Kıbrıs Türk Ürünleri Fuarı” Gerçekleştirildi
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Ata Akbulak

Lütfü Kesim

Mazen Kalach

Mezunlarımız Gururlandırmaya Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 2013 yılı 
mezunu Ata Akbulak, mezuniyetinin ardından 
Özaltın İnşaat’ın yaptırımında olan, Antalya 
Belek’teki ‘Gloria Sports Arena’ Oteli’nde 
tasarımcı olarak çalıştı. Akbulak, otel projesinin 
tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan, 
Mekke Hilton Otel projesiyle kariyerine devam 
ediyor.

Suudi Arabistan, Nesma İnşaat Şirketi’nin 
yapımını üstlendiği, Jabal Omar Development 
Project,  Mekke’de bulunan Hilton Oteli’nde 
Şantiye Şefi olarak görev yapan Akbulak, 
projenin Suudi Arabistan’da Kabe’nin yanında 
bulunan en büyük proje olduğunu ifade etti.

DAÜ’de almış olduğu uluslararası eğitimin 
kendine olan güvenin oluşmasında, yabancılara 
olan yaklaşımında, dünya görüşünün 
şekillenmesinde ve genel kültüründe pozitif  
yönde büyük katkıları olduğunu söyleyen 
Akbulak, öğrencilik yıllarında başkanlığını 
yaptığı Tasarım Kulübü ve Öğrenci Konseyi 
Başkanlığı görevlerinin de profesyonel çalışma 
hayatına olumlu etkileri olduğunu kaydetti.

Akbulak, dünyanın en önemli kutsal 
topraklarında, Kabe’nin yanında inşa edilen otel 
projesinde şantiye şefi olmasının, DAÜ’de aldığı 
üst düzey eğitime, kulüp ve konsey başkanlığı 
yapmasına, başarılı ve sosyal bir üniversite 
hayatına bağlı olarak geliştiğini de sözlerine 
ekledi.

Ata Akbulak İnşaat 
Sektöründe Adından 

Söz Ettiriyor

Başarılı Bir Kariyer

DAÜ'den Dubai 
Mercedes Benz 

Satış Müdürlüğü’ne

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve 
Otelcilik Yüksekokulu 1995 yılı mezunu Lütfü 
Kesim, mezuniyetinin ardından kariyerine hızlı 
bir şekilde başladı. İstanbul’da Sürmeli Hotel’de 
uzun yıllar çalışan Kesim, Grand Wyndham 
Kalamış, Maslak Otel ve Sheraton İstanbul gibi 
büyük otellerde çalıştı. Kesim, şimdi ise Silence 
İstanbul Hotel & Convention Center’da Ön Büro 
Yöneticisi olarak adından söz ettiriyor.

DAÜ’den mezun olduktan sonra, aldığı 
diplomanın kariyerinde bir çok kapı açtığını 
belirten Kesim, diplomanın yanı sıra bir çok 
teoriyi pratiğe uygulama şansını DAÜ’de 
bulduğunu ve bu pratik eğitimlerin sonucunda 
parlak bir kariyer yakaladığını ifade etti. Dünya 
standartlarına uygun, çok kültürlü ve yeniliğe 
açık bir ortamda verilen eğitimin öğrencilere iş 
hayatlarında büyük artılar kattığını vurgulayan 
Kesim, yeni mezunlara yeniliğe açık olmalarını 
ve teoride gördüklerini pratiğe aktarmalarının 
önemli olduğunu vurguladı. 

“DAÜ’lü Olmak Bir Farklılıktır”
DAÜ’lü olmaktan gurur duyduğunu ifade eden 
Kesim, DAÜ’nün öğrencilerin hayatında bir 
değişime neden olduğunu ve ayrıca DAÜ’nün 
yalnızca bir üniversite değil, ayni zamanda 
KKTC’nin tanınmasına büyük bir katkı sağlayan 
bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 2003 yılı mezunlarından 
Beirut –Lübnan doğumlu Mazen Kalach, merkezi 
Dubai’de bulunan Daimler Middle East’in 
Mercedes-Benz Askeri Araçlar Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerinden sorumlu Satış 
Müdürü pozisyonuna getirildi. (Mercedes-Benz 
Military Vehicles, Sales Manager for Middle 
East & North Africa). Yeni görevinin sevincini 
mezunu olduğu DAÜ Endüstri Mühendisliği 
Bölümü ile paylaşan Mazen Kalach, DAÜ 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde sadece 
İngilizce dilinde ve kaliteli bir eğitim almadığını 
aynı zamanda okuldaki çok uluslu ortamda 
yabancı kültürleri de yakından tanıma olanağı 
bulduğuna değinerek bunun uluslararası 
firmalarda çok önemli olduğunu belirtti.

Kendilerine bu fırsatı sunan DAÜ ve Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’ne teşekkürlerini 
ileten Kalach,  DAÜ’de eğitim görmenin 
ayrıcalık olduğuna dikkat çekti. DAÜ Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye göre Endüstri 
Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri sadece 
her tür ürünün imalatının yapıldığı fabrikalarda 
değil, aynı zamanda hizmet sektöründe 
(danışmanlık, ulaşım, enerji, lojistik, finans, 
bankacılık, hastaneler, marka yöneticiliği, 
yazılım, turizm, eğitim, telekomünikasyon, 
pazarlama, insan kaynakları vs.) ve inşaat 
firmalarında da başarıyla görev yapmakta 
ve firmaların daha az harcama ile daha çok 
ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına 
katkıda bulunmaktadırlar. Birçok öğrencisi 
henüz mezun olmadan iş teklifleri alan Endüstri 
Mühendisliği programının kalitesi, dünyanın en 
saygın mühendislik akreditasyon kurulu olan 
ABD merkezli ABET (Accreditation Board 

for Engineering and Technology – www.abet.
org) tarafından da akredite edilmiştir. ABET 
akreditasyonu Türkiye’nin sadece en ünlü dört 
üniversitesinde bulunmaktadır.

Başarılı öğrencilerine bir dönem fazla okuyarak 
Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak 
Makine Mühendisliği ya da İşletme diploması 
alabilme olanağını da sağlayan DAÜ Endüstri 
Mühendisliği Bölümü, ilk mezunlarını 
verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet 
ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal 
ve uluslararası firmalarında kısa zamanda 
yöneticilik pozisyonlarına getirilen mezunlar 
vermektedir. Ayrıca birçok mezunu da MIT ve 
Cambridge dahil olmak üzere dünyanın en ünlü 
Üniversitelerinde lisansüstü programlara da 
kabul almaktadır. 



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
“VI. Liselerarası Müzik Festivali” 
Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. VI. Lise-
lerararası Müzik Festivali’nde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 
değişik bölgelerinden 9 lise müzik 
performanslarını sergilemek ve ka-
liteli zaman geçirmek için bir araya 
geldi. DAÜ VI. Liselerarası Müzik 
Festivali’ne bu yıl  KKTC liselerinden 
Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesi, 
Polatpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, 
19 Mayıs Türk Maarif  Koleji, Anado-
lu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi 
Endüstri Meslek Lisesi, TED Kole-
ji ve Güzelyurt Türk Maarif  Koleji 
katıldı.  Gençlerin sanata duydukları 
sevginin gelişmesini ve motivasyon-
larının artmasını sağlamak amacıyla 
6.sı gerçekleştirilen festivalde, müzik 
grupları onar dakikalık süreyle biri 
yöresel ezgilerden oluşan iki şarkılık 
performanslarını sergilediler. Festival 
sonrası düzenlenen tören ile festivale 
katılan liselere plaket takdim edildi ve 
katılımcılara da sertifikaları dağıtıldı.

Gençler Ne Dedi?

Hüseyin Kasap (Solist)  
Akdoğan Polatpaşa Lisesi
DAÜ Liselerarası Müzik Festivali çok 
güzel bir organizasyon. Biz okul ola-
rak 4 yıldır katılıyoruz. Heyecanlı ve 
eğlenceli bir gün geçiriyoruz. DAÜ 
çok gelişmiş bir üniversite ve etkin-
likler açısından da çok aktif  çalışıyor.

Mürüde Gingi (Solist) 
Girne 19 Mayıs Türk Maarif  Koleji
DAÜ KKTC’nin en iyi üniversitesi. 
Çok iyi düşünülen bir organizasyon 
ve burada olmaktan dolayı çok mutlu-
yuz. Sahnede olmak ayrı bir heyecan 
veriyor bizlere ve sosyal bir ortamda 
başka arkadaşlarla tanışma kaynaşma 
fırsatı buluyoruz. 

Ahmet Gültekin (Solist & Gitarist)
İskele Ticaret Lisesi
Ben ilk defa katılıyorum Liselerarası 
Müzik Festivali’ne. Burada olmaktan 
dolayı ve okulumu temsil ettiğim için 
çok mutluyum. DAÜ hakkında çok 
güzel şeyler duyuyorum. DAÜ çok iyi 
bir eğitim sistemine sahip ve DAÜ’de 

Müzik Öğretmenliği Programı’nı ka-
zanmak istiyorum. Müzik öğretmeni-
mize ve organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.

Çağlar Çankaya (Solist & Gitarist) 
Sedat Simavi Endüstri Meslek 
Lisesi
Festival çok eğlenceli geçti. Bu kadar 
güzel ve harika bir salon daha önce hiç 
görmemiştim. Burada olmaktan dola-
yı çok mutluyum ve DAÜ’de müzik 
programında okumak istiyorum. Ben-
ce KKTC’nin en iyi üniversitesi DAÜ 
ve burada bu etkinliğe katılmaktan 
ötürü gurur duyuyorum.

Ajda Karamanoğlu (Solist)
Güzelyurt Türk Maarif  Koleji
Çok iyi düşünülmüş bir festival. Biz 
gençlerin müziğe ve sanata olan ilgisi-
ni artırıyor. KKTC’deki en iyi üniver-
sitenin DAÜ olduğunu düşünüyorum. 
Ben mütercim tercümanlık okumak 
istiyorum.

Kayra Sururi (Gitarist & Vokal) 
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi
Ülkemizde bu tür etkinliklerin ger-
çekleşmesi ve öğrencileri bir araya 
getirerek eğlenmelerinin sağlanması 
çok güzel ve heyecan verici bir olay. 
Burada olmaktan dolayı mutluyuz ve 
okulumuzu temsil etmekten gurur 
duyuyoruz.

Ali Tümer (Klavye) 
TED Koleji
DAÜ uluslararası bir üniversite ve 
müthiş bir organizasyon gerçekleşti. 
Festivale katılmak bizlere büyük he-
yecan verdi ve kendimize olan güven 
duygumuzu artırdı. Burada olmaktan 
dolayı çok mutluyum.   

Günay Olkan (Baterist) 
Namık Kemal Lisesi
DAÜ Liselerarası Müzik Festivali’ne 
4 yıldır katılıyoruz. Çok güzel ve et-
kileyici bir organizasyon. Bizler ya-
rışma dışında müzik ve performans-
larımızı sergileme şansına sahip olu-
yoruz. DAÜ’de Müzik Öğretmenliği 
Programı’nı kazanmak istiyorum.

Uluslararası Kariyer İçin
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi’nin düzenlediği 
17. Turizm Günleri 14 – 15 Mayıs 
2015 tarihlerinde Turizm öğrenci-
lerinin üye olduğu Turizm Kulübü 
organizatörlüğünde gerçekleştiril-
di. 2 gün süren etkinlik çerçeve-
sinde öğrenciler, farklı kültürleri 
yakından tanıma fırsatı elde ettiler.
Her yıl farklı bir sloganla organize 
edilen etkinliklerin bu yılki tema-
sı Birleşmiş Milletler tarafından 
belirlenen 7 Milyar İnsan, Tek 
Dünya, Bilinçli Tüketim’di. Dünya 
Çevre Günü’nün ana sloganı olan 
bu ifade Turizm Günleri’nde çeşitli 
etkinliklerle de öğrenciler tarafın-
dan gündeme getirildi. Dünyanın 
kaynaklarının sınırlı olduğu anla-
yışı ile bilinçli kullanım ve tüke-
timi ön plana alan ve kaynakların 
savurgan bir biçimde tüketilmeme-
si gerektiğini tüm insanlığa anlat-
mayı hedefleyen bu temanın önemi 
katılımcılara aktif  bir biçimde an-
latılmaya çalışıldı. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Ve-
kili Prof. Dr. Hasan Kılıç, etkinli-
ğin ana temasının vurgulanması 
yanında DAÜ’de 100’ü aşkın farklı 
ülkeden öğrencinin bulunduğunu, 
DAÜ Turizm Fakültesi’nde ise 40 
farklı ülkeden gelen öğrencilerin 
eğitim gördüğünü ifade ederek, 
çevrenin önemi yanında Turizm 
Günleri’nde bu kültürlerin de tanı-
tılacağını söyledi. Eğitimin sadece 
sınıf  içerisinde sınırlı kalmaması 
gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, 
çeşitli etkinliklerle öğrencilere çok 
kültürlü ortamlar yaratmaya çalış-
tıklarını ve teorik eğitimin yanısı-
ra pratik eğitime de önem vererek 
öğrencileri sektör temsilcileri ile 
de buluşturduklarını kaydetti. 17. 
Turizm Günleri organizasyonun-
da  200’den fazla  öğrencinin görev 
aldığını belirterek, öğrencilerin  
bir çok farklı ülkeyi temsil ettiğini 
ifade eden Prof. Dr. Kılıç, öğrenci-
lerin bu tür organizasyonlarla eği-

timin yanında pratik yapma imkanı 
yakaladıklarına da değindi ve böy-
lece farklı lezzetler deneme ve fark-
lı kültürler tanıma şansına da sahip 
olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, 
turizm sektörüne  bugüne kadar 
4000’den fazla kaliteli mezun ka-
zandırdıklarını da sözlerine ekledi. 
40 öğrenci ve 1 programla başla-
dıkları eğitim yolculuğunda bugün 
7 farklı programda 722 öğrencinin 
eğitim aldığını ifade eden Prof. Dr. 
Kılıç, örgün eğitim yanında yaygın 
eğitim programlarıyla da topluma 
hizmet vermeye çalıştıklarını be-
lirtti. Bu bağlamda en son Lezzet 
Atölyesi adı altında ulusal ve ulus-
lararası yemeklerin pişirilmesini 
hedefleyen ve katılımcıları birlikte 
pişirip birlikte yiyelim konseptiyle 
eğitmeyi amaçlayan bir mutfak sa-
natları merkezinin de kurulduğunu 
açıkladı.

DAÜ Turizm Fakültesi bahçesin-
de gerçekleştirilen etkinliğin ilk 
gününde  farklı kültürlerden ge-
len öğrenciler yöresel kıyafetleri, 
yiyecekleri ve dansları ile kendi 
kültürlerini tanıtma fırsatı yaka-
ladılar. Etkinlik kapsamında, DJ 
gösterileri, canlı müzik perfor-
mansları ve çeşitli öğrenci grup-
larının kültürel dansları da DAÜ 
Turizm Günleri’ni zenginleştiren 
aktiviteler arasındaydı. Ayrıca Tu-
rizm Günleri çerçevesinde yapılan 
çekilişler sonucu öğrencilere çeşitli 
hediyeler verildi. 

17. DAÜ Turizm Günleri, ikin-
ci gününde ise DAÜ Deniz 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen ge-
leneksel Turizm Pikniği ve Çevre 
Günü etkinlikleri ile öğrenciler 
temiz havanın tadını çıkararak eğ-
lenme fırsatı yakaladılar.

Gençler “DAÜ VI. 
Liselerarası Müzik 

Festivali”nde Buluştu

Geleneksel Turizm Günleri 
Renkli Görüntülere

Sahne Oldu

Liseler müzik performansları ile renkli bir gün yaşadılar Turizm Günleri'nde renkli standlar açıldı

Ana Tema: 7 Milyar İnsan, Tek Dünya, Bilinçli Tüketim



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rek-
tör Yardımcılığı’na bağlı Uluslar-
arası Ofis tarafından kültürler arası 
iletişimi ve etkileşimi güçlendir-
mek amacıyla her yıl düzenlenen 
“Uluslararası Gece”, DAÜ Rauf  
Raif  Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

Söz konusu gecede DAÜ’de öğre-
nim görmek üzere 120 farklı ülke-
den gelen öğrenciler geleneksel kı-
yafetleriyle kendi kültürlerini tanıt-
tılar.  Oldukça renkli bir ortamda 

biraraya gelen öğrencilerin kaynaş-
tığı gecede stantlar kurularak çe-
şitli tanıtım aktiviteleri gerçekleşti-
rildi. Öğrencilerin kendi ülkelerine 
özgü yemek kültürlerini de tanıttığı 
gecede kültürel ve yerel dans gös-
terilerinin yanısıra müzikal etkin-
likler de yer aldı. Gecede İran canlı 
müzik ve dans gösterisi, Türkiye 
geleneksel dans gösterisi, Kaza-
kistan geleneksel şarkı dinletisi ve 
video gösterisi, Kuzey Afrika video 
ve giysi şovu, Irak şarkı dinletisi ve 
dans gösterisi, Filistin şarkı dinleti-
si, Türkmenistan, Pakistan, Eritre, 

Nijerya, Azerbaycan, Yemen, Taci-
kistan, Kırgızistan, Mısır dans gös-
terileri, Suriye piyano ve şarkı per-
formansı ve Ürdün müzik ve şarkı 
performansı gibi değişik kültürle-
rin etkinlikleri sahnelendi. Gecenin 
sonunda tüm ülkelerin öğrencileri 
sahneye çıkarak hep birlikte şar-
kı söyleyerek “DAÜ Uluslararası 
Gece”yi sonlandırdılar.

Katılımın oldukça yoğun olduğu 
gecede DAÜ Tanıtım İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Amca bir konuşma ger-
çekleştirdi. Prof. Dr. Amca konuş-
masında, DAÜ’nün 36. yılını kutla-
dığını ifade ederek “Sizin de bildiği-
niz gibi DAÜ  kaliteli bir egitim yu-
vası olmasının yanısıra, üst düzey 
bir kampüs hayatını uluslararası 
bir ortamda uluslararası bir eğitim 
ile sizlere sunmaktadır. 120 farklı 
ülkeden 19 bini aşkın öğrencisiy-
le ve kendi alanlarında uzman 35 
farklı ülkeden 1000’i aşkın öğretim 
görevlisiyle öğrencilerine önemli 
fırsatlar sunmaktadır. DAÜ yeni-
liklere öncü olmaya ve uluslararası 
alanda bir dünya üniversitesi olma 
yolunda hızla ilerlemeye devam et-
mektedir.” şeklinde konuştu.
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca

Uluslararası Gece'de farklı kültürlerin müzik ve dans gösterileri, şarkı performansları ve standları büyük ilgi gördü

“Uluslararası Gece”de 
Farklı Kültürler Biraraya Geldi



Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü 
tarafından DAÜ 21. Bahar Fes-
tivali kapsamında ilk kez düzen-
lenen EMUATHLON yarışması, 
nefesleri kesti. 8 kişilik takımların 
toplamda 10 adet engeli geçip en 
kısa  sürede yarışı bitiren takımın 
şampiyon olduğu yarışmada, ya-
rışmacılar ve izleyiciler çok keyif-

li ve heyecanlı dakikalar geçirdi. 
Takımlarda 4 bayan ve 4 erkek ol-
ması gerekliliğinin kural olduğu 
yarışmada, en az bir kişinin de 40 
yaş üstü olması gerekliliği, takım 
mücadelesini üst seviyeye çıkardı. 
13 takımın katıldığı yarışmada 
toplamda ise 104 sporcu yarışır-
ken, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü 
tarafından görevlendirilen ve en-

gellerin başında bulunan hakem-
ler de sporcuları yönlendirdi. 

Kalabalık bir seyirci topluluğu-
nun izlediği yarışmada hem ya-
rışan sporcular hem de seyirciler 
büyük heyecan yaşadı. DAÜ Öğ-
renci İşleri’nden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye 
Pulhan, yarışmadan önce yaptığı 

konuşmada bir ilk olan EMU-
ATHLON yarışmasına olan katı-
lımı görünce mutlu olduğunu ve 
EMUATHLON yarışmasını gele-
nekselleştirmeyi hedeflediklerini 
belirterek tüm yarışmacılara ba-
şarılar dileyip yarışmanın startını 
verdi. Yarışmanın sonunda de-
receye giren ilk üç takıma çeşitli 
ödüller verildi.
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Uluslararası Kariyer İçin
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Necdet Osam
Rektör (v)

Sorumlu
Prof. Dr. Hasan Amca
Rektör Yardımcısı
Tanıtım İşleri

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürlüğü

Genel Koordinatör
Derviş Ekşici 
Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürü

Haber Koordinatörü
Burcu S. Betin
Halkla İlişkiler ve 
Basın Birim Sorumlusu

Sayfa Düzeni
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DAÜ Basımevi
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Tel: 630 1212
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Nefes Kesen EMUATHLON Mücadelesi

EMUATHLON Yarışması'na katılan yarışmacılar DAÜ kampüsü içerisindeki birçok engeli aşarak yarışmayı tamamlamanın mutluluğunu yaşadılar 


