
Dünya üniversiteler sıralaması ko-
nusunda uluslararası yüksek öğre-

nim alanında tartışmasız bir üne sahip 
İngiltere merkezli QS isimli kuruluş, 
QS Stars değerlendirme programının 
sonuçlarını  açıkladı. Değerlendirmeye 
alınan üniversiteler arasında yer alan 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ), 
beş üzerinden üç yıldız verildi. DAÜ, 
değerlendirmeye alınan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki tek üniversite 
olma özelliğini de taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (MIT, 
Harward, Princeton ve Yale), İngilte-
re (Oxford ve Cambridge), Avustral-
ya (Australian National University ve 
Bond ), Kanada (University of Montre-
al), Yeni Zellanda (Massey University 
ve The University of Canterbury), Ür-
dün (Jordan University of Science and 
Technology), Suudi Arabistan (King 
Abdulaziz University ve King Fahd 
University of Petroleum and Minerals), 

İsveç (Lund University ve KTH Royal 
Institute of Technology) gibi yaklaşık 
50’ye yakın farklı ülkeden köklü geçmi-
şe ve uluslararası üne sahip 200’ü aşkın 
üniversitenin katıldığı değerlendirme 
programına dahil olan DAÜ, QS’in be-
lirlediği ve üniverstelerin performans-
larını ortaya çıkarmaya yönelik olarak 
kullanılan sekiz ayrı parametreye göre 
değerlendirmeye tabi tutuldu ve özellik-
le dört parametrede 5 yıldız üzerinden 
tam puan alarak uluslararası standartlar-
da eğitim veren bir üniversite olduğunu 
ispatladı. 

DAÜ, değerlendirme sonuçlarına göre 
eğitim alanında 5, iş bulabilirlik alanın-
da 4, uluslararasılaşma kategorisinde 5, 
olanaklar alanında 5, inovasyon alanın-
da 4 ve erişilebilirlik alanında 5 yıldıza 
layık görüldü. 

DAÜ, genel değerlendirmede almış 
olduğu üç yıldızla QS’in belirlediği 

standartlara göre uluslararası nitelik 
kazanmış, öğretim ve araştırmanın ge-
lişmiş olduğu ve mezunlarının işveren-
ler tarafından tercih edildiği bir yüksek 
öğrenim kurumu olduğunu bir kez daha 
uluslararası bir kuruluşa onaylatmış 
oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Türk Halklarının gönül birlikteliğini 

ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk 
kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve 
dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar 
yapan, Türk nüfusuna sahip ülkeler ve 
topluluklar arası uluslararası kültür örgü-
tü olan Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı (TÜRKSOY) ile iş birliği protokolü 
imzaladı. Rektörlük Ofisi’nde imzalanan 
söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam ile Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Düsen Kaseinov imza koydu.  

İmza töreninde konuşan DAÜ Vakıf Yö-
neticiler Kurulu (VYK) Başkanı İlker 
Edip, söz konusu iş birliği protokolünden 
son derece memnun olduklarını dile ge-
tirerek, DAÜ olarak hem akademik hem 
kültürel hem de sanatsal alanlarda iş bir-
liği konusunda çalışmalar yaptıklarına 
değindi. Edip, bu tür girişimlerin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 
dünyaya açılmasında önemli bir rol oy-
nadığının altını çizerek, iş birliğinin her-
kese hayırlı olmasını temenni etti. DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gerçek-
leştirdiği konuşmasında Türk dünyasının 

DAÜ için büyük önem arz ettiğine dik-
kat çekti. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün bir 
dünya üniversitesi olduğunu belirterek, 
DAÜ’nün dünyada saygın üniversitelerin 
arasında yer aldığını vurguladı. Bilimin 
yanında kültür ve sanatın da son derece 
önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Osam, “İmzalanan protokol ile daha da 
zenginleşeceğimize inanıyorum” ifadele-
rini kullandı. 

Prof. Dr. Kaseinov, DAÜ’de bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Türk dünyası olarak sanat ve edebiyat 
alanlarında çalışmaların devam edeceği-
ni vurguladı. Prof. Dr. Osam’a KKTC’de 
yapılan son 10 yılın çalışmalarını içeren 
kitap takdim eden Prof. Dr. Kaseinov, söz 
konusu protokol ile yapılacak olan etkin-
liklerin artacağına inandığını da sözlerine 
ekledi.  

Protokol ile TÜRKSOY üyesi ülkeler 
arasındaki kültürel etkileşimi ve payla-
şımı sağlamak, Türk Kültürü ile ilgili 
bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim 
– öğretim alanlarında ortak projeler yü-
rütmek, geliştirmek ve karşılıklı olarak iş 
birliğini teşvik etmek amaçlanıyor. 
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s.6 s.17 s.32II. Sosyal Psikoloji Kongresi 
Gerçekleştirildi

Sümer Ezgü 
Türkü Dolu Bir Gece Yaşattı

DAÜ Cup Of Nation 
Basketball 2017 Turnuvası 
Tamamlandı

QS STAR’DAN DAÜ’YE BEŞ YILDIZ

DAÜ İLE TÜRKSOY ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Rektör Prof. Dr. Osam, VYK Başkanı Edip ve Türksoy Genel Sekreteri Prof. Dr. Kaseinov bir arada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 

Mağusa Kadın Merkezi Derneği 
(MAKAMER) Ayluga Sulak Alanını 
Koruma Komitesi’ni makamında 
kabul etti. Toplantıda, DAÜ İdari 
ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren 
de hazır bulundu. Prof. Dr. Osam; 
MAKAMER gönüllülerine, DAÜ’nün 
halihazırda Gazimağusa’nın Çanakkale 
(Ayluga) bölgesinden başlayarak 
DAÜ Güney Kampüsü’nü kapsayan 
bölgeye kadar uzanan Ayluga Göleti 
ile ilgili yaptığı çalışmalara dair 
bilgi verdi. MAKAMER gönüllüleri 
de dernek ve komite ile ilgili bilgi 
vererek Ayluga Göleti’nin korunması 
ve ıslah edilmesine ilişkin DAÜ’nün 
de desteğini alarak gerçekleştirmeyi 
planladıkları projeleri dile getirdi. 

DAÜ’den Ekolojik Sistemin 
Korunmasına Tam Destek
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, üniversite olarak MAKAMER 
gönüllüleri ile Ayluga Göleti’nin 
korunması ve ıslah edilmesine 
ilişkin ortak projelerde çalışmaktan 
büyük memnuniyet duyacaklarını ve 

söz konusu çalışmalara tam destek 

vereceklerini vurguladı. Toplantıda 

ortak yapılabilecek çalışmalarla ilgili 

bilgi alışverişi yapıldı. DAÜ’nün her 

zaman canlıyı ve çevreyi koruyan 

bir üniversite olduğunun altını çizen 

Prof. Dr. Osam, Ayluga Göleti’ndeki 

yaşamın sağlıklı bir biçimde devam 

etmesine katkı koymaktan memnuniyet 

duyacaklarını dile getirerek, bölgeye 

gelen 135’i aşkın kuş türü ve diğer 

canlıları korumak amacıyla hassas bir 

biçimde çalışacaklarının altını çizdi. 

Prof. Dr. Osam, göletin kirletilmesi ve 
ekolojik sistemin bozulmasına karşı 
mücadele vereceklerini vurguladı. 

DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren 
de bölgenin ıslahıyla ilgili bakanlıklarla 
ve Çevre İşleri Dairesi ile yakın temas 
içerisinde olduklarını, yapılmakta olan 
ve gelecekte yapılabilecek projelerle 
ilgili bürokratlar ile iletişim içerisinde 
bulunduklarını vurguladı. Göletin 
temizlenmesi için çeşitli projeler 
geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. 

Eren, 2017 yaz ayları boyunca gerekli 

seviye ölçümlerini yaptıklarını ve 

projenin oldukça büyük ölçekli bir 

proje olduğunu belirtti. MAKAMER 

gönüllüleri de DAÜ’yü her zaman 

paydaş olarak gördüklerini ve bundan 

sonraki süreçte de DAÜ’nün gerek 

bilimsel, gerekse de sosyal açılardan 

yapmayı planladıkları projelere 

vereceği katkının değerine dikkat çekti. 

Toplantının sonunda MAKAMER, 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a el işi 

pano takdim etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Alsancak Belediyesi arasında 

Ilgaz Köyü’nün Sürdürülebilir Kır-
sal Gelişme Modeli - Pilot Uygulama 
Projesi olarak geliştirilmesi konusunda 
iş birliği protokolü imzalandı. DAÜ 
Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza 
töreninde söz konusu protokole DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Al-
sancak Belediye Başkanı  Fırat Ataser 
imza koydu. 

Söz konusu protokol ile ülkenin yerel 
değerlerinden biri olan Ilgaz Köyü’nün 
sahip olduğu çevresel ve sosyo-kültürel 
değerlerle birlikte, kentsel ve mimari 
dokunun korunarak, turizm odaklı ge-
liştirilip, ülke kırsal gelişimine model 
olarak öncü olması amaçlanıyor. 

Projenin yürütülmesi,  yönetim ve de-
netimin sağlanması DAÜ Doğu Akde-
niz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi 
(DAKMAR), Alsancak Belediyesi, 
Şehir Bölge Planlama Dairesi, yerli ve 
yabancı yatırımcılardan oluşturulacak 
Proje Denetleme ve Yönetim Kurulu 
tarafından gerçekleştirilecektir.

İş birliği protokolü imza töreninde ko-
nuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ olarak 
birçok belediye ile iş birliği içerisinde 
olduklarını belirterek, projede yer al-

maktan son derece memnun oldukla-
rının altını çizdi. DAÜ’nün toplumsal 
sorumluluğunun bilincinde olduğunu 
belirten Prof. Dr. Osam, yapılacak olan 

projenin örnek teşkil edeceğine inan-
dığını vurguladı. DAÜ DAKMAR Yö-
netim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Resmiye 
Alpar Atun imza töreninde yaptığı ko-
nuşmada proje hakkında detaylı bilgiler 
vererek, DAKMAR olarak projenin ör-
nek olacağına inandığını belirtti. 

Alsancak Belediye Başkanı Ataser ise, 
belediyenin ortaya koyduğu vizyon 
doğrultusunda çeşitli çalışmalar yaptık-
larını belirterek, DAÜ’ye projeye vere-
cekleri destekten dolayı teşekkürlerini 
iletti. Ataser, Ilgaz Köyü ile yapılacak 
olan projeye paralel olarak Malatya 
Köyü ile ilgili bir çalışma yapmayı he-
deflediklerinin de altını çizdi. DAÜ’nün 
yerel yönetimlere yaptığı desteklerden 
dolayı teşekkürlerini ileten Ataser, iş 
birliği protokolünün herkese hayırlı ol-
ması temennisinde bulundu. 

Söz konusu imza töreninde DAÜ Rek-
tör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif 
Akkeleş, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdür Vekili Murat Aktuğralı, Ilgaz 
Köyü Muhtarı Neşat Kuvvet ile Alsan-
cak Belediyesi Meclis Üyeleri de hazır 
bulundu. 

ALSANCAK BELEDİYESİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

ÇEVRE DOSTU DAÜ İLE MAKAMER’DEN 

AYLUGA GÖLETİ’Nİ KORUMA PROJESİ

İş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Necdet Osam  ve Belediye Başkanı Fırat Ataser imza koydu

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren MAKAMER gönüllüleri ile bir arada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dö-

nemi’nde LYS’de ilk 5 bin öğrenci arasına 
girerek tercihlerini DAÜ’den yana kulla-
nan yeni öğrencileri ile geçtiğimiz Bahar 
Dönemi’nde İngilizce Yeterlik Sınavı’nda 
ilk üçe giren öğrencilerini  ödüllendirdi. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 
makamında gerçekleşen ödül törenine, 
Öğreni İşleri’nden Sorumlu Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Rektör 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş 
ve Öğrenci İşleri Koordinatörü Mutlu 
Kale de katıldı. Başarılı öğrencilere yeni 
dizüstü bilgisayarlarını DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Öğrenci 
İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. M. Yaşar Özden takdim etti. 
Ödül töreninde öğrencilerle tek tek tanı-
şan ve kendilerini sınavlarda elde ettikle-

ri başarılı puanlardan dolayı tebrik eden 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
DAÜ’yü burslu olarak tercih eden öğren-
cilere teşekkürlerini iletti. 

“DAÜ Önemli Bir Üniversitedir”
Yeni öğrencilere üniversite ile ilgili bilgi 
veren DAÜ Rektörü Prof. Dr Necdet Osam, 
başarılı öğrencilerin DAÜ’yü tercih etme-
lerinden dolayı gururlu olduğunu ifade 
etti. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün önemli bir 
üniversite olduğunu belirterek, öğrencilere 
Türkiye’deki bir çok üniversiteyi kazan-
malarına rağmen neden DAÜ’yü tercih et-
tiklerini sordu. Öğrencilerin hemen hemen 
hepsi ya arkadaşlarının ya da akrabalarının 
DAÜ’de okuduğunu ve bu kişilerden DAÜ 
ile ilgili bilgi aldıklarını, aldıkları oldukça 
olumlu bilgilerden etkilenerek tercihleri-
ni pek çok üniversite arasından DAÜ’yü 

seçerek yaptıklarını vurguladılar. Her-
hangi bir arkadaşı veya akrabası DAÜ’de 
okumamış öğrenciler ise, tercih yaparken 
internet üzerinden birçok üniversite hak-
kında araştırma yaptıklarını, DAÜ’nün 
internet sitesinden aldıkları bilgilerden ve 
özellikle kampüsün sunduğu olanaklar ile 
DAÜ’nün uluslararası akreditasyonlara 
sahip bölümlerinin sağladığı uluslararası 
diplomadan çok etkilendiklerini ve tercih-
lerini bu yönde kullandıklarını belirttiler. 

“Oldukça Güçlü Bir Üniversitedesiniz”
DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden de 
konuşmasında öğrencilerin oldukça güçlü 
bir üniversitede olduklarına vurgu yapa-
rak, DAÜ’yü tercih ederek doğru kararı 
verdiklerini ifade etti. DAÜ mezunlarının 
iş bulma konusunda hiç sıkıntı yaşamadı-
ğını ve gittikleri yerlerde oldukça başarılı 
olduklarına vurgu yapan Prof. Dr. Özden, 
öğrencilere akademik yaşamlarında başa-
rılar diledi. 

LYS’DE İLK 5 BİN’E GİREREK DAÜ’YÜ TERCİH EDEN 
BAŞARILI ÖĞRENCİLER 

ÖDÜLLENDİRİLDİ

Engelli tanımı, yaralanma ya da doğuştan fiziksel 
veya zihinsel bir hastalık nedeniyle bazı hare-

ketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişi olarak 
yapılmaktadır. Engelliliğin öncelikle önlenebilmesi 
için koruyucu yaklaşımların vurgulanması, engelli 
bireyin fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlık durumu-
nun geliştirilebilmesi için imkanların sağlanma-
sı, engellilerin eğitim alma, iş sahibi olma, sosyal 
katılım haklarının arttırılması ve yasal haklarının 
geliştirilebilmesi gibi önemli konular için 3 Ara-
lık bir farkındalık günüdür. Engelli bireyler çeşitli 
fonksiyonlarında meydana gelen azalma ile sosyal 
ortamda katılım problemi yaşamaktadırlar. Engelle-
rin aşılarak topluma kazandırılması ile onların birer 
bağımsız birey olmaları birincil amaç olmalıdır. Bu 
nedenle devlet politikalarının geliştirilmesi, alınan 
önlemlerin arttırılması, sağlık hizmetlerinin geliş-
tirilmesi ve toplumsal eğitime önem verilmesi gibi 
konular gündeme taşınmalıdır. Toplumun bakış açı-

sını değiştirmek ve engelli bireyin sosyal katılımını 
sağlamak, ayrıca ulaşım ve erişim problemlerini 
azaltmak için gerekli mimari düzenlemelerin yapıl-
ması bağımsızlık yönünden engellenen bireylerin 
üretkenliğini arttıracaktır. Doğuştan veya sonradan 
çeşitli nedenlerle oluşan engelli çocuk veya erişkin 
bireylerin rehabilitasyonunda fizyoterapistlerin bü-
yük bir rolü vardır. 

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlıklı Yaşam 
Merkezi bünyesinde Pediatrik Rehabilitasyon ve 
Nörolojik Rehabilitasyon Üniteleri ağırlıklı olarak, 
dünyadaki güncel gelişmeleri yakından izleyerek 
sağlık hizmet sunumu ve eğitimini yansıtan bir 
referans merkezi olarak engellilerin rehabilitas-
yonunda faaliyet göstermektedir. Doğumsal veya 
edinsel kaynaklı fonksiyonel yetersizliği olan özel 
gereksinimli çocuklara, fonksiyonel seviyelerini 
geliştirmek amacıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon 

yöntemleri uygulanmaktadır. Uy-
gulanan tedavi yaklaşımları ile 
mevcut yetersizlikleri azaltmak, 
fiziksel beceriyi arttırmak, psiko-
sosyal yönden desteklemek ve günlük yaşam akti-
vitelerindeki bağımsızlıklarını maksimum düzeye 
çıkarmak hedeflenmektedir. Fizyoterapi programı 
kapsamında engelli bireylerin problemleri belirle-
nerek güncel tedavi yaklaşımları, bu alanda uzman-
laşmış fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. 
Engelli bireylerin rehabilitasyonunda gerek birey 
gerekse aile merkezli yaklaşım ile multidisipliner 
çalışma anlayışı benimsenmektedir. Bu yaklaşım 
doğrultusunda yıl içinde belirli aralıklarla aile eği-
timleri, danışmanlık hizmetleri, eğitim seminerleri 
ve farkındalık çalışmalarına önem verilmelidir. 
Unutmayalım ki engelli olmak bir kusur değildir. 
Sevgi her engeli aşar.

       UZMAN GÖZÜYLE
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ender Angın

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Başarılı öğrencilere Rektörlük Makamı’nda dizüstü bilgisayarları takdim edildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi  (DAÜ) 
ve Marmara Üniversitesi Ortak 

Tıp Programı’nda öğrenim gören 4, 5 
ve 6. sınıf Tıp öğrencileri İstanbul’da 
düzenlenen resepsiyon ile bir araya 
geldi.  

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakülte-
si’nde Faz 1 olarak adlandırılan ilk 3 
yıllık eğitimlerini tamamlayıp Marma-
ra Üniversitesi’nde Faz 2 eğitimlerine 
devam eden 4, 5, ve 6. sınıf öğrenci- 
leri için düzenlenen söz konusu geceye 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
Akademik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkara-

manlı, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Rek-
tör Danışmanı Prof. Dr. Aydın Kara-
kuzu, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür 
Vekili Murat Aktuğralı katılırken, 
Marmara Üniversitesi’nden de Üni- 
versite Rektörü Prof. Dr. M. Emin 
Arat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hakan Gündüz, Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli, Tıp 
Fakültesi 5. Yıl Koordinatörü Prof. Dr. 
Tunç  Öneş ve Marmara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yasemin Özkan ile Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Korkut Ulucan katıldı. 

DAÜ İstanbul Tanıtım, İrtibat ve Kayıt 
Bürosu’nun büyük katkı koyduğu ve 
Kadıköy Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen geceye 
katılan toplam 49 öğrenci çok neşe-
li ve heyecanlı bir atmosfere tanıklık 
etti. Söz konusu gecede her iki üniver-
sitenin rektörleri konuşma yaparak 6 
yıldır sürdürülen ortak tıp eğitimi prog-
ramının çok verimli bir şekilde devam 
ettiğini vurguladılar.

DAÜ – Marmara  Üniversitesi Ortak 
Tıp Programı’nda Faz 2’de İstanbul’da 
öğrenim gören 71 öğrenciden 22’sinin 
Marmara Üniversitesi genelinde şeref 

ve yüksek şeref akademik başarıya sa-
hip olduğunu belirten Prof. Dr. Osam 
ve Prof. Dr. Arat tüm öğrencilerin gurur 
kaynağı olduğunun altını çizdi. Söz 
konusu konuşmada Prof. Dr. Osam, 
“Öğrencilerin, günlük ortalama on 
bin hasta sirkülasyonu bulunan Mar-
mara Üniversitesi Hastanesi’nde Faz 
2 eğitimlerini sürdürebiliyor olmaları 
hem öğrenciler hem de DAÜ olarak 
bizleri mutlu etmektedir.” ifadelerini 
kullandı. Düzenlenen gecede bu yıl 6. 
sınıf olan öğrencilerin 2018 yılı Hazi-
ran ayında mezuniyet törenleri ile ilgili 
heyecanları da paylaşıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar 

Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğren-
cilerini ödüllendirdi. Fakülte ve Yükseko-
kullarda ilk 10’a girmeyi başaran 100’ü 
aşkın öğrenciye Mustafa Afşin Ersoy Sa-
lonu’nda düzenlenen tören ile 3 kategoride 
nakdi çek teslim edildi.

Tören açılışında konuşan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, ikincisini ger-
çekleştirdikleri bu ödül töreninden ötürü 

duyduğu mutluluğu dile getirerek, başa-
rıya ulaşmak için çok çalışmanın gerek-
tiğini kaydetti. Başarılı olan öğrencileri 
içtenlikle kutladığını ifade eden Prof. Dr. 
Osam, öğrencilere daha nice güzel başarı-
lara sahip olmaları temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. 
Osam, Mühendislik Fakültesi öğrencisi 
Amro Faki’ye, Fen ve Edebiyat Fakültesi 
öğrencisi Seda Sarı’ya ve Eczacılık Fakül-
tesi öğrencisi Ensiyeh Mohebbikian’a tem-

sili hediye çeklerini takdim etti. Tören, 
öğrencilerin Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
M. Yaşar Özden ve Prof. Dr. Cem Tanova, 
Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürle-
ri, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri 
eşliğinde nakdi çeklerini teslim almaları 
ile devam etti. Ödüller birincilere brüt 
asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve 
üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı 
olarak 3 kategoriye ayrıldı. Etkinliğe ay-
rıca çok sayıda öğretim üyesi de katılarak 
öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.   

NAKDİ ÇEK ÖDÜLÜ

DAÜ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTAK 

TIP PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ RESEPSİYON İLE BİR ARAYA GELDİ

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam

Törende başarılı öğrenciler nakdi çek ile ödüllendirildi

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam tıp öğrencileri ile bir aradaDekan Prof. Dr. Nahide Gökçora öğrencilerle yakından ilgilendi

DAÜ’DEN BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERİNE
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Fiz-

yoterapistler Birliği iş birliği ile “II. Ulusal 
Kıbrıs Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Kongresi” “Nörolojik Rehabilitasyonda 
Güncel Gelişmeler” ana teması ile 14 Aralık 
2017 Perşembe günü, saat 09:30’da, Rauf 
Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile baş-
ladı.  

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
gösterilen DAÜ Tanıtım Filmi sonrasında 
konuşan Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği 
Başkanı Uzman Fizyoterapist Şahveren Ça-
kartaş geçen yıl ilki gerçekleştirilen Ulusal 
Kıbrıs Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Kongresi’nin bu yıl ikincisini gerçekleştir-
mekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını 
dile getirdi. Birlik hakkında bilgiler veren 
Çakartaş, birliğin hedefleri ve projeleri hak-
kında açıklamalarda bulundu.   

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Ender Angın gerçekleştirdiği konuşma-
sında herkese hoşgeldiniz diyerek kongre 
hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Engın, 
kongre süresince ele alınacak olan konuların 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kar-
şılaşılan problemlere ışık tutacağına inan-
dığını belirtti ve bölüm hakkında bilgiler 
de vererek katılımlarından dolayı herkese 
teşekkürlerini iletti. 

Açılışta konuşan Türkiye Fizyoterapistler 
Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Tülin Düger sağlık sisteminin 
yeni ortaya çıkan sağlık sorunları ile karşı 
karşıya olduğunu dile getirerek, sağlık siste-
minde rehabilitasyonun yeniden ele alınması 
gerektiği üzerinde durdu. Prof. Dr. Düger, 
rehabilitasyona olan talebin nüfusun yaşlan-
ması ve hastalıkların çoğalması ile arttığına 
değinerek rehabilitasyonun koruma süreci-
nin bir parçası olduğunu vurguladı. Kong-
renin gerçekleşmesinde emeği geçenlere 
teşekkür eden Prof. Dr. Düger, mesleğin yü-
celtilmesi ve hakettiği yere gelmesi için Kıb-
rıs Türk Fizyotarapistler Birliği ile birlikte 
çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehtap Malkoç kongre hakkında bilgiler 
vererek kongrenin verimli geçmesi temen-
nisinde bulundu. DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan 
Prof. Dr. Malkoç, fakültenin henüz genç bir 
fakülte olmasına rağmen kısa sürede önemli 
başarılara imza attığının altını çizdi. 

Kongre Onursal Başkanı ve Medipol Üni-
versitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Candan Algun 
DAÜ’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nde (KKTC) bulunmaktan son derece 
mutlu olduğunu dile getirerek, çok geniş bir 
alana sahip olan Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon alanının söz konusu kongre ile ele alı-
nacağından memnun olduğunu dile getirdi. 

Açılışta konuşan DAÜ Rekötrü Prof. Dr. 
Necdet Osam, katılımlarından dolayı her-
kese teşekkürlerini ileterek, kongrenin 
DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşmesinden 

dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Prof. 
Dr. Osam, DAÜ hakkında geniş bilgiler 
vererek, DAÜ’nün KKTC’nin eğitim an-
lamında ortaya koyduğu eserlerin başında 
geldiğini de vurguladı. DAÜ’nün son 10 yıl 
içerisinde sağlık alanında ciddi yatırımlar 
ve gelişmeler yaptığına değinen Prof. Dr. 
Osam, DAÜ’nün son olarak Diş Hekimli-
ği Fakültesi’ni açma yönünde gerekli ça-
lışmaları tamamladığının da altını çizdi. 
DAÜ’nün Kıbrıs Türk Halkı’na ve evrensel 
dünyaya hizmet vermeye devam edeceğini 
vurgulayan Prof. Dr. Osam, kongrenin ve-
rimli geçmesi temennisinde bulundu. 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. 
Osam, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. 
Algun’a Kıbrıs’a özgü ipek işi pano takdi-
minde bulundu. Ardından Uzm. Fzt. Ça-
kartaş, Malkoç ve Algun’a çiçek takdiminde 
bulundu. 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne 
bağlı “Engelsiz Dansçılar”ın gerçekleştirdiği 
dans gösterisinin ardından Prof. Dr. Candan 
Algun ve Prof. Dr. Ayşe Livanelioğlu mo-
deratörlüğünde ilk oturum gerçekleştiril-
di.  Söz konusu oturumda Doç. Dr. Akmer 
Mutlu “Riskli Bebeklerde Erken Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Yöntemleri”, Uzm. Fzt. 
Ünal Aras Değer “Serebral Palsili Olgularda 
Kuvvetlendirme Eğitimi”, Uzm. Fzt. Hülya 
Özbeşer “Günümüzde Pediatrik Hastalarda 
PETO (İletimsel Eğitim) Tekniğinin Kulla-
nımı” ve Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu 
“Serebral Palsili Olgularda Fonksiyonel Be-
ceri Eğitimi: Yardımcı Cihazlar” konuların-
da sunumlar gerçekleştirdi.  

16 Aralık 2017 tarihine kadar devam eden 
konferansta atölye çalışmaları da gerçekleş-
tirildi. 

“II. ULUSAL KIBRIS TÜRK FİZYOTERAPİ 
VE REHABİLİTASYON KONGRESİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam Prof. Dr. Candan Algün

Şahveren ÇakartaşYrd. Doç. Dr. Ender Angın

Prof. Dr. Mehtap Malkoç

Prof. Dr. Tülin Düger
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 

Okulu (YDİHO) ev sahipliğinde Ulus- 
lararası Yabancı Dil Öğretimi konferansı 
gerçekleştirildi. “Yabancı Dil Öğretimin-
de Güncel Konular’ teması ile Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda ger-
çekleştirilen söz konusu konferansta Ku-
zey Kıbrıs, Türkiye ve yabancı ülkelerden 
gelen eğitimci ve akademisyenler etkili 
yabancı dil öğretimine yönelik müfredat 
hazırlama, ölçme ve değerlendirme, eği-
tim teknolojileri, öğretim yaklaşımları, ve 
mesleki gelişim alanlarında yapılan poster 
ve bildiri sunumları ve atölye çalışmaları-
na katıldılar.

İki gün süren konferansta Müfredat Tasa-
rımı ve Materyal Geliştirme, Dil Sınavları, 

Ölçme ve Değerlendirme, Mesleki Geli-
şim, Yöntembilim, Öğretmen Eğitimi, Eği-
tim Teknolojisi ve Dil Öğrenimi, Öğrenci 
/ Öğretmen Özerkliği, Küresel ve Kültürel 
Konular, Kurumsal Gelişim ve Uluslarara-
sı Akreditasyon konularında çeşitli sunum-
lar ve tartışmalar gerçekleştirildi. 

Alanlarında uzman altı ana konuşmacının 
sunumlarının ve toplamda 60 bildirinin 
paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar yabancı 
dil öğretimi alanındaki son yenilikler ve 
yaklaşımlar hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular. DAÜ YDİHO Müdürlüğü ta-
rafından yapılan açıklamada, YDİHO tara-
fından bu tür konferans ve mesleki gelişim 
etkinliklerinin DAÜ Rektörlüğü’nün de 
desteğiyle düzenlenmeye devam edileceği 
ifade edildi.    

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 

Bölümü tarafından düzenlenen II. Sosyal 
Psikoloji Kongresi 27 Kasım 2017 Pa-
zartesi günü, Rauf  Raif Denktaş Kültür 
ve Kongre Sarayı’nda, saat 09:00’da dü-
zenlenen açılış konuşmalarının ardından 
başladı. 

Açılışta konuşan DAÜ Psikoloji Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Şenel Hüsnü Raman 
kongrenin DAÜ ev sahipliğinde gerçek-
leştirilmesinden dolayı onur duyduklarını 
belirterek kongreye katılan herkese teşek-

kürlerini iletti. Sosyal Psikoloji alanına 
yönelmesini ve deneyimlerini katılımcılar 
ile paylaşan Doç. Dr. Raman, kongrenin 
verimli geçmesini temenni etti. 

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da gerçek-
leştirdiği konuşmasında bölüm hakkında 
detaylı bilgiler vererek kongrenin hazır-
lanmasında emeği geçen herkese teşek-
kürlerini iletti. 

DAÜ Dünya Listesinde
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
katılımlarından dolayı herkese hoşgeldi-
niz diyerek DAÜ Psikoloji Bölümü’nün 
üniversitenin saygın bölümlerinden biri 
olduğunu belirtti. Prof. Dr. Osam, Psiko-
loji Bölümü’nün çok hassas bir şekilde 
eğitim veren, seçici kuralları uygulayan, 
etik bağlamda süreci iyi yöneten bir bö-
lüm olduğunu belirtti.

Kalitenin en önemli göstergelerinden 
birinin akreditasyonlar olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün akre-
ditasyon çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. DAÜ’nün kendini dünya üniversi-
telerine kabul ettirdiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Osam, DAÜ’nün Kıbrıs’ta dünya 
listelerine giren tek üniversite, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ise bu listeye giren üni-
versiteler sıralamasında 4. sırada yer aldı-
ğını belirtti. Bunun yanında İngiltere mer-
kezli QS Stars değerlendirmesi hakkında 
bilgiler veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 
eğitim, uluslararasılaşma, olanaklar ve 
erişilebilirlik alanlarında 5 üzerinden 5 
aldığını vurguladı. 
 
Açılış konuşmalarının ardından Sosyal 
Psikoloji alanında Türkiye’de öncü bir 
isim olan ve Mart 2017 tarihinde hayatını 
kaybeden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nı 
anmak üzere video gösterimi gerçekleş-
tirildi. Video gösteriminin ardından ise 
sosyal psikoloji alanında yapmış olduğu 
çalışmalar ve değerli katkılardan dolayı 
Prof. Dr. Diane Sunar’a “Yaşam Boyu 
Başarı” ödülü Doç. Dr. Raman tarafından 
takdim edildi. 

Kongrede davetli konuşmacı Porf. Dr. 
Nebi Sümer tarafından “Bağlanma ve 
Mutluluk, Kültürel Farklılıklar ve Türki-
ye’den Bulgular” konulu sunum gerçek-
leştirildi. Sunumun ardından “Farklı Etnik 
/ Kültürel Grupların Entegrasyonunda 
Gruplararası Temas Kuramı” konulu ilk 
panel gerçekleştirildi.  Ardından davetli 
konuşmacı Prof. Dr. Doğan Kökdemir ta-
rafından “Sosyal Psikoloji Penceresinden, 

Psikoloji Biliminin Dünü, Bugünü ve Ya-
rını: Harry Potter, Batman ve Westworld” 
konulu sunum gerçekleştirildi.

Kongre, “Türkiye’de Ahlak Psikoloji-
sinde Güncel Çalışmalar” konulu ikinci 
panel ile devam etti. Ardından da “Oto-
biyografik Bellek Temelindeki Bireysel 
Farklılıkların Alanyazın İçerisinde Göz-
den Geçirilmesi” konulu üçüncü panel ile 
kongrenin ilk günü sona erdi. 

2017 ULUSLARARASI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KONFERANSI 
DAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

II. SOSYAL PSİKOLOJİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kongreye katılım yoğun oldu

 Konferansın düzenlenmesine katkıda bulunan DAÜ YDİHO öğretim görevlileri

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam

Doç. Dr. Şenel Hüsnü Raman Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(DAÜ KENT – AG), her yıl 8 Kasım 
tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik 
Günü kapsamında, ciddi çarpık kent-
leşme sorunları yaşanan ülkemizin şe-
hircilik sorunları ve çözüm önerilerinin 
tartışıldığı etkinlikler düzenledi. 

Etkinlikler kapsamında Gazimağusa 
Buğday Camisi’nde karikatür sergi-
si açıldı. DAÜ KENT – AG ile Kıbrıs 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası iş 
birliğinde açılan “Cemal Tunceri ‘Kent-
sel Durumlar’ Karikatür Sergisi”nin 
açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Öğretim Üyesi ve KENT – AG Baş-
kanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ 
KENT-AG olarak bu yıl üçüncü kez 
dünya şehircilik günü etkinlikleri dü-
zenlediklerini ifade ederek, “Bu sene 
planlamanın toplumla olan ilişkisini 
daha fazla arttırmak için paydaşları-
mızla birlikte bu etkinliği organize et-
tik.” ifadelerini kullandı.

KTMMOB Şehir Plancıları Odası Baş-
kanı Merter Refikoğlu ülkemizin en 
önde gelen üniversitesinin bir merke-
zi olan DAÜ KENT-AG ile böyle bir 
etkinlik yapmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu dile getirdi. Bu etkinlik-
lerin daha da arttırılıp geliştirilip sür-
dürülmesini dilediklerini dile getiren 
Refikoğlu, “Ülkemizin durumundan 
dolayı 8 Kasım kutlama değil de biraz 
daha düşünme, tartışma ve sorgulama 
olması gerektiğini düşünüyorum” dedi. 
Refiker, neden kaldırımımız, çocuk 
parklarımız, yürüyüş ve bisiklet yolu-
muz yok ve ölümlü trafik kazalarının bu 
kadar sık olması gibi tartışmaları yapıp 
çözüm önerileri bulunması gerektiğini 
ifade etti. Şehir Planlama Dairesi Mü-
dürü Türkmen Yiğitcan ise planlamaya 
ne kadar inanılıp ne kadar değer verildi-
ğinin önemine dikkat çekti. 

Açılış konuşmalarının ardından Dün-
ya Şehircilik Günü Tanıtım Sunumları 
gerçekleştirildi. Şehir Planlama Dairesi 
Eski Müdürü Ertan Öztek “Kuzey Kıb-
rıs’ta Kentsel Durumlar ve Düşündür-
dükleri” ve DAÜ KENT-AG Yönetim 

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mukaddes Polay 
ise “Kent-Kimlik Planlama” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların 
ardından sergi açılışı ve kokteyl düzen-
lendi.

“Kitap Tanıtımı ve Söyleşi” Etkinliği:
Öte yandan Mağusa Surları Martinengo 
Burcu’nda DAÜ KENT-AG tarafından 
DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca 
Tümer’in yazmış olduğu “Gazimağusa: 
Doğu Akdeniz’de Bir Liman Kenti” ve 
Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yar-
dımcısı Serdar Atai’nin yazmış olduğu 
“Cep Mağusa” kitaplarının tanıtıldığı 
“Kitap Tanıtımı ve Söyleşi Etkinliği” de 
düzenlendi. 

Müzik dinletisi ile başlayan etkinlik, 
DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şeb-
nem Hoşkara’nın etkinliğin anlam ve 
önemine ilişkin konuşmasıyla devam 
etti. KTMMOB Şehir Plancıları Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Elda İstillozlu 
ülkemizde plansızlığın getirdiği sorun-
lardan ayrı olarak plan yapmanın ciddi 
bir sıkıntı olduğunu ve planlama araç-
larının yetersizliği konusunda konuştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 
ise konuşmasında kentlerle ilgili göz-
lemlerinden bahsetti. İskele bölgesin-
de yaşadığını belirten Prof. Dr. Osam, 
özellikle bu bölge ile ilgili düşünceleri-
ni aktardı. “Kitabın önemi büyük, DAÜ 
adına büyük gurur duyuyorum. Özgün 
bir yayındır, hocamızı kutluyorum ve 
Üniversitemize de teşekkür ediyorum. 
Böylesi önemli bir çalışmayı üniversite-
mizin güzel sayfalarına katmış olduk.” 
ifadelerini kullandı. DAÜ Mimarlık Fa-
kültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Naciye Doratlı, dünya şehircilik gü-
nünün kendisi için çok şey ifade ettiği-
ni kaydetti. Prof. Dr. Doratlı, iyi yönde 
gelişmeler olmasına rağmen planlı ola-
rak bir takım işleri yapamamanın cid-
di üzüntüsünü çektiklerini dile getirdi. 
Etkinlik DAÜ Mimarlık Bölümü Baş-

kan Yardımcısı Doç. Dr. Ege Uluca Tü-
mer, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ceren Boğaç ve Serdar 
Atai’nin söyleşisinin ardından kokteyl 
ile sona erdi. Etkinliğe İdari ve Teknik 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Özgür Eren de katıldı.

DAÜ KENT-AG’DEN 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
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DAÜ’DE MOLLA PENAH VAGİF ANILDI

PROF. DR. ESİN KONANÇ 
ANISINA PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Türk Halklarının gönül birlikte-

liğini ve kardeşliğini güçlendirmek, 
ortak Türk kültürünü gelecek nesillere 
aktarmak ve dünyaya tanıtmak ama-
cıyla çalışmalar yapan Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
ile imzaladığı iş birliği protokolünün 
beşinci yılında, ilişkileri daha da ileri-
ye taşımak amacıyla yenisi imzalanan 
protokol kapsamında ikinci etkinlik 
olarak XVIII. yüzyıl Azerbaycan Ede-
biyatı’nın en güçlü temsilcilerinden 
biri olan Molla Penah Vagif’ı anma 
etkinliği düzenledi. 

2017 Molla Penah Vagif Anma Yılı 
kapsamında, DAÜ Prof. Dr. Mehmet 
Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştirilen 
etkinlik ile doğumunun 300. yılında 
anılan Molla Penah Vagif, 1717 yı-
lında Azerbaycan’ın Kazakh vilayeti-
nin Salahlı köyünde dünyaya gelmiş, 
1797 yılında ise vefat etmiştir. 

Molla Penah Vagif’i anma etkinliği 
açılışında konuşan DAÜ Uluslararası 
İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, 
“Önemli şahsiyetlerin hayatımıza 
yaptığı katkılar tüm hayatımızı şekil-
lendirmektedir. Molla Penah Vagif’in 
de yaptığı eserler bizleri derinden 
etkilemektedir” ifadelerini kullandı. 
Prof. Dr. Tanova, erdem, bilgi, gelişim 
kelimelerini benimseyen DAÜ’nün 
sadece meslek kazandıran bir kurum 
değil erdem gibi doğruyu yanlışı öğre-
tebilecek bir eğitim kurumu olduğunu 
ve DAÜ’de bilginin erdeme yönelik 
olarak verildiğini vurguladı. Açılışta 
konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Düsen Kaseinov, DAÜ’de 

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek DAÜ ile aynı gün imza-
lanan iş birliği protokolünün herkese 
hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Ka-
seinov, ortak kültürü gençlere aktar-
mak için DAÜ ile daha birçok etkinlik 
gerçekleştireceklerinin altını da çizdi. 
Molla Penah Vagif hakkında bilgiler 
veren Prof. Dr. Kaseinov, eserlerinin 
bir ömür boyu süreceğine inandığını 
sözlerine ekledi. 

Açılış konuşmalarının ardından Azer-
baycan Atatürk Merkezi Başkanı, 
Milletvekili Ord. Prof. Dr. Nizami Ja-
farov, DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe 
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vügar Sul-
tanzade, Çukurova Üniversitesi Kon-
servatuvarı Sahne Sanatları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jahangir 
Novruzov panelde konuşmacı ola-
rak yer aldı.  Ardından Molla Penah 
Vagif’in hayatını konu alan kısa film 
gösterisi ve şiir dinletisi Penah Vagif” 

ve “Molla Penah Vagif. Bibliyograf-
ya” kitaplarının tanıtımı yapıldı. Et-
kinlik sonunda katkılarından dolayı 
panele katılanlara teşekkür belgesi ve 
plaket takdim edildi. Katılımın yoğun 

olduğu söz konusu etkinliğe ayrıca 
Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Agamirza Bashirov ile 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Güneş Bashirova da katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin 

Konanç anısına “Göçmen Kaçakçılığı-
nın Hukuksal Boyutuyla Değerlendi-
rilmesi” başlıklı panel gerçekleştirdi. 
20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik 
kazasında hayatını kaybeden Hukuk 
Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin 
Konanç anısına düzenlenen söz konu-
su panel, 20 Aralık 2017 tarihinde, saat 
10:00’da, DAÜ Hukuk Fakültesi Binası 
L 308 No’lu Salon’da gerçekleştirildi. 
Panele Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sema 
Taşpınar Ayvaz, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğ-
lu, Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Yrd. Doç. 
Dr. Seda Orbay Yücel ve Yrd. Doç. Dr. 
Nurcan Gündüz’ün yanı sıra çok sayıda 
DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi katıldı. 
Panel, Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeç-
mişinin okunması ve eski fotoğrafla-
rından oluşan anıların yer aldığı slayt 
gösterisi ile başladı. 

“Öğrencilerini Kendi Çocuklarıymış 
Gibi Severdi”
Panelin açılış konuşmasını DAÜ Hu-
kuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Arzu Alibaba gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Esin Konanç’ın vefat edişi-
nin anısının kendileri için hala daha 
taze olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Alibaba, Prof. Dr. Konanç’ın çok iyi 
bir akademisyen olmasının yanında her 
şeyden önce çok da iyi bir insan oldu-
ğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Alibaba, 
öğrencilere Prof. Dr. Konanç’ın çalış-
malarıyla ilgili bilgi verdi. Panelin Otu-
rum Başkanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Taşpınar 
Ayvaz da konuşmasında Prof. Dr. Esin 
Konanç’ı 2003 yılında DAÜ’de tanıdı-
ğını ve kendisinin ilkeli, dürüst ve doğ-
ru bir insan olduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Konanç’ın çalışmalarının büyük bir kıs-
mının çocuklarla ilgili olduğunu, kendi-

sinin çocukları olmasa da öğrencilerini 
çocukları gibi sevdiğini aktaran Prof. 
Dr. Ayvaz, “Kendisini saygı ve özlem-
le anıyoruz. Işıklar içinde uyusun” diye 
konuştu.

Panelin diğer konuşmacıları Prof. Dr. 
Ayşe Nuhoğlu, Yrd. Doç. Dr. Can Azer, 
Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel ve 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz de Prof. 
Dr. Esin Konanç ile ilgili anılarını pay-
laştı ve göçmen kaçakçılığının hukuk-
sal boyutlarını değerlendirdi. Panelde, 
Suriye örneğinde olduğu gibi yaşadık-
ları yerlerden zorla göç etmek zorunda 
kalan insanların yaşadıkları sıkıntılar 
ve göçün insanı boyutunun önemine 
dikkat çekildi. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mi-
marlık Fakültesi 2010 – 2011 Akademik 
Yılı, Güz Dönemi mezunu Erdem Sal-
man, genç yaşına rağmen Türkiye’nin 
sayılı mimarlarından biri olmayı başar-
dı. 2011 yılında DAÜ’den mezun olma-
sının ardından ilk etapta aile firmasında 
çalışmaya başlayan Salman, 2011 yılı-
nın Temmuz ayında kendi firmasını kur-
ma kararı aldı. Başta kendisine piyasaya 
yeni çıkmış genç bir mimar gözüyle ba-
kıldığını, ancak çeşitli projelerde çalış-
tıkça kendisini kanıtlamayı başardığını 
belirten Salman, alanıyla ilgili elde et-
tiği bu özgüvenin DAÜ’de aldığı eğitim 
sayesinde oluştuğunu vurguladı.

TCDD Hızlı Trenlerinin Buzlanma 
Problemini Çözdü
Her zaman başarı odaklı ve profesyonel 
iş planlamalarıyla çalıştığını aktaran 
Salman, mimarlık mesleğinin proje kıs-
mından uygulama kısmına geçme kararı 
alarak, 2012 yılında aldığı uluslararası 
projenin kendisinde hâlihazırda mevcut 
olan özgüveni daha da arttırdığını be-
lirtti. Salman, bu projede dünyada ilk 
kez Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 
Yolları’na (TCDD) ait hızlı trenlerin 
buzlanma problemini çözmeyi başar-
dı. Uzun yıllardır hızlı trenler üzerinde 
soğuk hava şartları sebebiyle oluşan 
buzlanma sıkıntısını çözmek amacıyla 
sıcak su püskürtme veya el ile manüel 
olarak temizleme gibi çeşitli girişim-
lerde bulunan TCDD, DAÜ Mimarlık 
Fakültesi mezunu Erdem Salman’ın ge-
liştirdiği Hızlı Trenlerde Buz Çözme ve 
Buz Önleme Projesi sayesinde bu sıkın-
tısından kurtuldu. 

Yurtdışından İş Almaya Başladı
Salman, söz konusu projeyi gerçekleş-
tirirken DAÜ’de aldığı araştırma odaklı 
İngilizce eğitimin kendisine büyük kat-
kı sağladığının altını çizerek, “Dünyada 
hızlı trenlerde buzlanmaya karşı ne gibi 
önlemler alındığını araştırmaya başladı-
ğım zaman; başta İngiltere, Fransa ve di-
ğer Avrupa ülkelerinde birçok firmanın 
bu konuda çalıştığını öğrendim ve bu 
firmalarla irtibata geçtim. Farklı uygu-
lamaları değerlendirirken bu problemi 
daha ekonomik bir yolla çözebileceğimi 
düşünerek kendi sistemimi geliştirdim. 
Geliştirdiğim sistem şu anda Ankara ve 
Konya’da bulunan TCDD’ye ait hızlı 
trenlerde kullanılıyor. Artık trenlerimiz 
daha güvenli. Projenin başarılı olması-
nın ardından patentini aldım ve katıl-
dığım fuarlarda gördüğüm büyük ilgi 
ile Polonya, Kazakistan ve Kırgızistan 
gibi ülkelerde bulunan hızlı trenlerdeki 
buzları çözme ve önleme projeleri için 
sözleşmeler imzaladım. Bunun üzerine 
işimi bir adım daha ileriye taşımaya ka-

rar verdim ve Türkiye’de yapım işleri 
almaya başladım” dedi.

Staja Kabul Edilmemişti, 
Şimdi Ortak Projede Çalıştı
2009-2010 Akademik Yılı’nda DAÜ’de 
öğrenimini sürdürürken gerçekleştirilen 
Kariyer Günleri etkinliğinde, yine DAÜ 
mezunu olan ve Türkiye’nin önde gelen 
mimarlık şirketlerinden Tabanlıoğlu  
Architects firmasının ortağı Salih Yılgö-
rür ile tanışma imkanı bulan Erdem Sal-
man, bu sayede Tabanlıoğlu Architects 
firmasına staj başvurusunda bulundu. 
Ancak yeterli kontenjan olmadığı için 
staja kabul edilmeyen Salman, çok iste-
diği bu staj imkânından yararlanamadı-
ğı için çok üzülüyordu. Yıllar sonra mü-
teahhitlik sektöründe Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde altyapı ve üstyapı ihaleleri 
kazanan ve 25-26’lı yaşlarında tecrü-
beli şirketlerle rekabet eder hale gelen 
Erdem Salman, Anadolu’nun en büyük 
Kongre Merkezi ihalesini kazandı. Ol-
dukça zor bir proje olan ve Konya’da 
bulunan Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
ihalesini kazanan Erdem Salman, proje-
nin çizimlerinin Tabanlıoğlu Architects 
firması tarafından çizildiğini gördü. 28 
yaşında staj yapma hayalleri kurduğu 
firmayla ortak projede çalışma fırsatı 
bulan Salman, projeyi 2 yıl gibi kısa bir 
sürede tamamladı. Projenin açılışı; Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Başbakan Binali Yıldırım, Eski 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail 
Kahraman, 7 bakan ve 30’a yakın mil-
letvekili ve bürokratlar tarafından ger-
çekleştirildi. Genç yaşında böyle bir ba-
şarıyı elde edebildiği için çok mutlu ve 
gururlu olduğunu dile getiren Salman, 
2011 yılında tek başına kurduğu firmayı 
şu anda 14 şantiyesi, 371 milyon TL’lik 
iş hacmi ve 1,200 çalışanı olan bir şirket 
haline getirdiğini vurguladı.

“DAÜ Mezunlarını Tercih Ediyoruz”
DAÜ’den mezun olacak mimarlık öğ-
rencilerine iş hayatlarında her zaman 
başarı endeksli olmaları ve iş disipliniy-
le ilerlemeleri tavsiyesinde bulunan Er-
dem Salman, “Firmamıza bir personel 
alacağımızda her zaman DAÜ mezun-
larını öncelikli olarak tercih ediyoruz. 
Şu anda ekibimizde 15 civarında DAÜ 
mezunu arkadaşımız çalışıyor. Yeni me-
zunların önünü açmak ve onlara imkân 
sağlamak istiyorum. Kendileri bize staj 
ve iş başvurusunda bulunabilirler” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Mustafa İlkan

DAÜ’DEN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROJELERİNE UZANAN 
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ 

YILIN GAZETECİSİ ÖDÜLÜ 
DAÜ MEZUNU 

ESRA KÖKSAL’IN

Erdem Salman

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 
(AGC) tarafından gerçekleştirilen 
geleneksel basın ödülleri ve Ha-
san Özkay Fotoğraf Yarışması’nda 
dereceye giren gazeteciler düzen-
lenen törenle ödüllerini aldı. Yarış-
mada Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
2011 yılı mezunu, Akdeniz Bül-
ten Haber Müdürü Esra Köksal 
da,  Araştırma-İnceleme dalında 
“Antalya’nın Uyuşturucu Raporu” 
başlıklı haberi ile yılın gazetecisi 
seçildi.

AGC tarafından bu yıl 33. kez 
düzenlenen ödül töreninde Kıbrıs 
Türk Turizm Yazarları Birliği de 
hazır bulundu. Kıbrıs Türk Turizm 
Yazarları Birliği Yönetim Kurulu 

Üyesi olan DAÜ Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, 
başarısından ötürü Esra Köksal’ı 
tebrik etti. 

Prof. Dr. Kılıç, yapmış olduğu 
açıklamada: “Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti’nin organize ettiği yılın 
gazetecileri ödül törenine Kıbrıs 
Türk Turizm Yazarları Birliği yö-
netimi olarak katıldık. Gecenin 
benim açımdan en etkileyici ve gu-
rur verici duyduğum anı, Araştır-
ma-İnceleme alanında yılın gaze-
tecisi ödülünü alan Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İletişim Fakültesi me-
zunu sevgili Esra Köksal’ın adının 
açıklanmasıydı. Bir DAÜ Mezunu 
yılın gazetecisi oldu. Bir kez daha 
kendisini tebrik eder ve başarıları-
nın devamını dilerim”. dedi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğ-

retmenler Günü’nü kutlamak ve Eği-
tim Fakültesi ile Gazimağusa bölgesi 
okulları arasındaki iş birliğinin gelişti-
rilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 
23 Kasım 2017 Perşembe günü, saat 
14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve 
Kongre Sarayı’nda bir etkinlik düzenle-
di. Söz konusu Fakülte – Okul İş Birliği 
Etkinliği’ne; DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden So-
rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. 
Yaşar Özden, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bölüm 
Başkanları ve Yardımcıları, Fakülte 
Öğretim Üyeleri ile Gazimağusa böl-
gesinde yer alan okulların müdürleri ve 
öğretmenleri katıldı. Etkinlikte, DAÜ 
Eğitim Fakültesi ile bölge okullarının 
müdürleri ve öğretmenleri arasında iş 
birliği içerisinde yürütülen ‘öğretmen-
lik uygulaması’ dersleri ele alındı. 

“Nitelikli Öğretmenler Yetiştiriyoruz”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ülker Vancı Osam, öncelikle tüm 
öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutlayarak, meslek yaşamla-
rında başarılı ve verimli yıllar diledi. 

Bir toplumda öğretmen ne kadar güç-
lüyse, ne kadar iyi yetişmişse ve ne 
kadar değerliyse, diğer tüm meslekle-
rin de o kadar güçlü, o kadar iyi ve o 
kadar değerli olacağını söyleyen Prof. 
Dr. Osam, öğretmenlerin pek çok görev 
ve rollerinin yanı sıra, bilim toplumu 
ve küreselleşmenin gereklerini topluma 
duyumsatma ile ulusal kültür değerle-
rinin savunuculuğunu yapma açısından 
da görevleri olduğunun altını çizdi. 

Çocukların ve ülkenin geleceği için 
öğretmenlerin donanımlarının, iyi 
yetişmelerinin önemine vurgu yapan 
Prof. Dr. Osam, bu açıdan öğretmen 
yetiştiren kurumlara büyük görevler 
düştüğünü ifade etti. Öğretmen yeter-
liliklerinin, üç temel alan olan ‘alan 
bilgisi’, ‘öğretmenlik meslek bilgisi’ ve 
‘genel kültür’den oluştuğunu belirten 
Prof. Dr. Osam, bu özelliklerin yanı 
sıra kişisel ve mesleki değerlerin de, 
meslek gelişiminde önemli olduğunun 
altını çizdi. Öğretmenlik Uygulaması 
derslerinde öğretmen adaylarına ger-
çek sınıf ortamlarında uygulama yap-
ma fırsatının önemine işaret eden Prof. 
Dr. Osam, bu konuda iş birliği içinde 
çalıştıkları bölgedeki okulların yöne-
tici ve öğretmenlerine teşekkürlerini 
ifade etti.  DAÜ Eğitim Fakültesi olarak  

nitelikli öğretmenler yetiştirdiklerini 
vurgulayan Prof. Dr. Osam, bu eğitim 
programlarını en iyi şekilde yürütmeye 
devam edeceklerini söyledi.

“İyi İnsanlar Yetiştirerek 
Topluma Kazandırmalıyız”
Etkinlikte konuşan DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, tüm öğretmenlerin 
Ulu Önder Atatürk’ün armağan ettiği 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kut-
layarak başladığı konuşmasında, ken-
disinin de bir İngilizce öğretmeni ola-
rak mesleğiyle gurur duyduğunu ifade 
etti. Mevki ve ünvanların hiçbir zaman 
önem taşımadığına vurgu yapan Prof. 
Dr. Osam, önemli olanın önce insan 
olmak ve iyi insanlar yetiştirerek top-
luma kazandırmak olduğuna işaret etti. 
30 yıllık öğretmenlik kariyeri boyun-
ca tamamen buna odaklı çalıştığını ve 
toplumda parmakla gösterilen, saygı 
gören insanlar yetiştirmekten dolayı 
gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Osam, öğretmenlik mesleğinin çok 
ciddi bir meslek olduğunu ve öğret-
menlerin toplum mühendisliği yaptığı-
nı ifade etti. 

Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Tartışıldı
Etkinliğin ikinci bölümünde, DAÜ 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ül-
ker Vancı Osam moderatörlüğünde 
gerçekleşen panelde, fakülte ve okullar 
arasındaki iş birliği masaya yatırıldı. 
Bölge okulları temsilcileri söz alarak 
sorunları ve çözüm önerilerini pay-
laştı. Panelde öne çıkan konular, DAÜ 
Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümleri 
tarafından bölge okullarına gönderilen 
stajyer öğrenciler ve okulların stajyer 
öğrenci alabilme kapasiteleri oldu. Pa-
nelde, diğer yandan stajyer öğrencilerin 
sınıflarda gözlem yapmasının önemine 
işaret edildi. Oldukça verimli geçen pa-
nelin ardından, katılımcı bölge okulla-
rının temsilcilerine DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
M. Yaşar Özden, Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, De-
kan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve 
Yardımcıları tarafından teşekkür bel-
geleri takdim edildi. Etkinlik verilen 
kokteyl ile sona erdi. 

Prof. Dr. Necdet Osam Prof. Dr. Ülker Vancı Osam

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
BÖLGE OKULLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ  
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyote-

rapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Anka-
ra Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon 
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Pro-
tez Ortez Sempozyumu “Serebral Pal-
sili Çocuklarda Ortez Tedavisi, Güncel 
Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler” teması 
ile 3 Kasım 2017 tarihinde, saat 09:00’da, 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sa-
rayı’nda gerçekleştirilen açılış konuşma-
ları ile başladı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ar-
dından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzük Öğretmenliği 
Programı araştırma görevlisi Deniz Am-
cazade müzik dinletisi gerçekleştirdi. 
Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Mal-
koç, katılımlarından dolayı herkese hoş-
geldiniz diyerek Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi’nin uzman kadrosu ile birlikte birçok 
sorumluluğu yerine getirmeyi kendine 
ilke edindiğini bildirdi. Prof. Dr. Malkoç, 
bu yıl ilk kez organize edilen söz konusu 
sempozyumun gelecek yıllarda da farklı 
konuları ele alarak düzenlenmesini he-
deflediklerini vurguladı.  

Çocuklarda En Çok Görülen 
Ortopedi Hastalığı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Dr. Barış Peker, bu tarz bilimsel 
toplantıların son derece önemli olduğuna 
inandığını belirterek Serebral Palsi’nin 
çocuklarda en çok görülen hareket has-
talığı olduğunu vurguladı. Hastalığın 
tedavi sürecinden bahseden Dr. Peker, 
sempozyumun verimli geçmesi temen-
nisinde bulundu. 

Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabili-
tasyon Dernek Başkanı Prof. Dr. Cemil 
Yıldız gerçekleştirdiği konuşmasında 

böylesi anlamlı bir organizasyon içe-
risinde bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek sempozyumun 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Yıldız, 
çocukların bizlerin geleceği olduğunun 
altını çizerek Serebral Palsi hastalığının 
çocuklarda en çok görülen çocuk orto-
pedi hastalıklarından biri olduğunu vur-
guladı.  Tıp alanında her 80 saniyede bir 
yeni bir literatür ortaya çıktığına değinen 
Prof. Dr. Yıldız, bu tarz sempozyumla-
rın bilgiyi tartışmada son derece önemli 
olduğuna dikkat çekti. Sempozyum sü-
resince neler üzerinde durulacağından 
bahseden Prof. Dr. Yıldız, önemli bilgile-
rin paylaşılacağına inandığını vurguladı.

DAÜ Bilimsel Bağlamda Kendini 
Kanıtladı
Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, KKTC’de ilk kez düzen-
lenen söz konusu sempozyumun DAÜ 
bünyesinde organize edilmesinden dola-
yı son derece mutlu ve gururlu olduğu-
nun altını çizdi. Prof. Dr. Osam yaptığı 
açıklamada “Lider bir üniversite olduğu-
muzdan dolayıdır ki sağlık alanında da 
gerekli atılımları yerinde yapabiliyoruz. 
Söz konusu sempozyum ile gerekli bilgi 
alışverişinin yapılacağına inanıyorum” 
ifadelerini kullandı. Konuşmasında 
DAÜ hakkında da bilgiler veren Prof. 
Dr. Osam, DAÜ’nün çoğu programının 
uluslararası akreditasyonlar tarafından 
akredite edildiğini, son üç yıldır Times 
Higher Education (THE) sıralamasında 
yer aldığını ve DAÜ’nün bilimsel bağ-
lamda kendisini kanıtladığını vurguladı. 
Sempozyumun başarılı geçeceğine inan-
dığını belirten Prof. Dr. Osam, herkese 
başarılar diledi.   

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. 
Osam ve Prof. Dr. Malkoç, konferansın 
gerçekleşmesinde emeği geçenlere Kıb-
rıs’a özgü ipek işi pano takdiminde bu-
lundu. 

Sempozyum Prof. Dr. Malkoç ve Prof. 
Dr. Yıldız moderatörlüğünde gerçekleş-
tirilen “SP’de Alt Ekstremite Rotasyonel 
Deformiteleri” konulu ilk sunumu ile de-
vam etti. Sempozyumda ayrıca “SP’de 
Yürüyüş”, “SP’de Alt Ekstremite Ortez-
leri” ve “SP’de Üst Ekstremite Ortezleri” 
konulu sunumlar gerçekleştirildi. 

4 Kasım 2017 Cumartesi günü de devam 
eden sempozyumda gerçekleştirilen 
atölye çalışmalarında serebral palsinin 
değerlendirme ve tedavisine yönelik, 
vaka üzerinde uygulamalı klinik eğitim-
leri verildi.

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
PROTEZ ORTEZ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Eko-

nomi Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Kuzey 
Kıbrıs İçin Alternatif Makroekonomik 
Politika Yönelimleri” konulu panel, 
DAÜ Rektörlük Binası Senato Odası’n-
da gerçekleştirildi. Panele; DAÜ İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, DAÜ 
Öğretim Üyesi ve KKTC Merkez Banka-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mus-
tafa Besim, Bilkent Üniversitesi İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi ve Uluslararası 
İktisat Merkezi Direktörü Prof. Dr. Subi-
dey Togan ile İstanbul Ticaret Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi ve Sanayi Politikaları 
ve Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Murat Yülek’in yanı sıra, çok sayıda aka-
demisyen, iş insanı ve uzman katıldı.

“Bölümümüz İlk 4’te”
Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. Mehmet Balcılar, tüm katılımcıla-
ra ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, 
panelin seçim öncesi süreçte ekonomi 
politikalarının oluşturulmasına ışık 
tutmasını umduğunu aktardı. Barış 

müzakereleri sürecinde ekonomik ko-
numun görüşmelere direkt olarak etkisi 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balcılar, 
masaya daha güçlü ve sürdürülebilir bir 
ekonomik yapıyla oturmak gerektiğini 
belirtti. KKTC ekonomisinin gecikmiş 
birçok sorunu olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Balcılar, “Kendi sorunlarımızı 
kendimiz çözebilecek konuma ulaşma-
lıyız” şeklinde konuştu. DAÜ Ekonomi 
Bölümü’nün ODTÜ’nün yaptığı URAP 
(University Ranking by Academic Per-
formance) sıralamasına göre 2016-17 
döneminde KKTC üniversiteleri dahil 
Türkiye sıralamasında dördüncü sırada 
olduğunu belirten Prof. Dr. Balcılar, ak-
tif olarak araştırmaların yapıldığı gurur 
verici akademik kadronun bir parçası 
olmaktan duyduğu memnuniyeti aktar-
dı. Prof. Dr. Balcılar’ın katılımcıların 
özgeçmişlerini okumasıyla panele ilişkin 
sunumlar başladı.

“KKTC İstikrarsız Büyüyor”
DAÜ Öğretim Üyesi ve KKTC Merkez 
Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Besim, “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Genel Ekonomik Durum” 

başlıklı sunumunda, KKTC ekonomi-
sinin 2000’li yıllardan sonra ciddi bir 
gelir yakaladığını söyledi. 2007 yılından 
sonra bu gelirin erimeye başladığına dik-
kat çeken Prof. Dr. Besim bunun sebebi-
nin istikrarsız büyüme olduğuna işaret 
ederek, “İstikrarsız büyüme sektörleri 
olumsuz etkiliyor. Kişi başına düşen mil-
li gelirde 2000’li yıllarda ciddi bir artış 
oldu. 2009 yılında kişi başına düşen milli 
gelir 13 bin dolara ulaştı. Ancak sonra bir 
gelişme olmadı. Ekonomik yapımız hiz-
met sektörü ağırlıklıdır. İnşaat ve sanayi 
sektörleri de büyüme gösteren piyasalar 
arasında” diye konuştu.

İşsizlikte gerileme görüldüğünü, ancak 
genç nüfusta %20’ye varan yüksek bir 
işsizlik oranı bulunduğuna dikkat çe-
ken Prof. Dr. Besim, “2009 yılı sonrası 
yabancı döviz cinsinden asgari ücretin 
gerilediğini görüyoruz. Son 8 yılda mil-
li gelirde döviz cinsinden bir ilerleme 
yok. Türkiye’nin maddi yardımlarıyla 
ayakta duran bir ülkeyiz. Ancak Türki-
ye’ye olan %29 oranındaki bağımlılık 
oranımız %17’ye geriledi. Yine de ba-
kıldığında Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız 

kadar bir borç stokumuz bulunuyor. Biz 
borç ödemiyoruz. Ancak bu ödenmeyen 
borç, ‘nasılsa ödemiyoruz’ diye önemsiz 
değil. Türkiye’ye bir yıllık tüm üretimi-
miz kadar borcumuz var. İç borcumuz da 
çok yüksek ve bu da piyasalara risk yara-
tıyor. Kredilerin %40’ı döviz üzerinden 
veriliyor. KKTC’de hayat Türkiye’den 
daha pahalı ve gelir olarak yeteri kadar 
artmamaktadır” dedi.

“Niçin Bir Singapur Olmayalım?”
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğ-
retim Üyesi ve Uluslararası İktisat Mer-
kezi Direktörü Prof. Dr. Subidey Togan, 
“Kuzey Kıbrıs İçin Alternatif İktisat 
Politikaları: Singapur Örneği” başlıklı 
sunumunda, Singapur’un da Kıbrıs gibi 
küçük bir ada olduğunu, ancak dünyanın 
fert başına geliri en yüksek konumunda 
olduğunu ifade etti. Singapur’un 1965’de 
kişi başı 520 dolarlık bir gelirden doğru 
politikalarla 2015’de fert başına 52,000 
dolarlık bir gelire ulaştığını belirtti. Prof. 
Dr. Togan, Singapur’un bugünkü iktisa-
di seviyesine temelde “eğitim reformu”, 
“hukuk reformu” ve “kurumsal yapıda 
gerçekleşen yapısal reformlarla” geldi-
ğini ifade ederek, KKTC’de de bunların 
sağlanabilmesi için neler yapılabileceği-
ne ilişkin çok önemli detaylar ve öneriler 
sundu. Daha sonra Singapur tarafından 
uygulanan iktisat politikalarının diğer 
temel özelliklerinden bahseden Prof. Dr. 
Togan, “şeffaflık” olgusunun rekabetin 
sağlanması açısından en temel koşullar-
dan biri olduğunun altını çizdi. İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Murat Yülek de Hong 
Kong’un iktisadi gelişimi ve tarihsel açı-
dan izlediği politikaları dinleyicilere an-
lattı.  Prof. Dr. Murat Yülek daha sonra 
KKTC için makroekonomik politika al-
ternatifleri üzerinde durarak öneriler ve 
olası çözüm yollarını ele aldı.

KKTC EKONOMİSİ İÇİN YENİ AÇILIMLAR 
DAÜ’DE UZMANLAR TARAFINDAN MASAYA YATIRILDI 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İş-
letme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
tarafından düzenlenen “Is Peace Journa-
lism Possible in Cyprus? - Kıbrıs’ta Ba-
rış Gazeteciliği Mümkün Mü?” başlıklı 
seminer, İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
BEA 4 No’lu Toplantı Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Seminerin konuşmacıları, 
Kıbrıs sorununa ilişkin oldukça tecrü-
beli gazeteciler olan Kanal SİM Genel 
Yayın Yönetmeni ve Yenidüzen Gazete-
si Köşe Yazarı Sami Özuslu ile Kıbrıs 
Haber Ajansı’ndan Ralli Papageorgiou 
oldu. Konuşmacılar, Kıbrıs Türk ve 
Kıbrıs Rum basınında Barış Gazetecili-
ği’nin uygulanabilirliğine ilişkin detaylı 
değerlendirmelerde bulundu.

Barış Gazeteciliği Kıbrıs’ta Neden 
Önemli?
Ralli Papageorgiou, Barış Gazeteciliği 
konseptine ilişkin bilgi vererek, “Barış 
Gazeteciliği, editörlerin ve gazetecilerin 
çözümsüzlüklerle ilgili konuları haber-
leştirirken toplumu şiddetten uzaklaştı-
racak şekilde ve çözüm odaklı yazmaya 
karar vermesidir. Barış Gazeteciliği’nde 
herhangi bir tarafın yanında yer almanı-
za gerek yoktur. Gazeteciliğin altın ku-
ralı olan 5N1K’ya (Ne? Nerede? Nasıl? 
Ne zaman? Neden? Kim?) bağlılık de-
vam eder. Kıbrıs gibi siyasi anlaşmazlık 
bulunan bölgelerde gazeteciler genel-
likle “Biz” ve “Onlar” gibi toplumları 
ayırıcı haberler yaparlar. Barış Gaze-
teciliği kavramını kullanarak bu tür 

ayırıcı haber yazımlarından kaçınmış 
oluyoruz” diye konuştu. Papageorgiou, 
konuşmasını Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 
basınının haber yazımlarıyla ilgili eleş-
tirilerini yönelterek sonlandırdı.

İki Toplumlu Ortak Çalışmalar Ya-
pılıyor
Sami Özuslu da Barış Gazeteciliği 
kavramının Kıbrıs Halkı için yeni bir 
terminoloji olduğunu belirtti. Kıbrıs 
Türk medyasının tarihinden bahseden 
Özuslu, özel sektör yayıncılığının 1997 
yılından sonra devreye girdiğini ve bu 
sayede Barış Gazeteciliği konseptinin 

uygulanmasına başlanabildiğini ifade 
ederek, günümüzde internet medyasının 
da popüler hale geldiğine dikkat çekti. 
Barış Gazeteciliği kavramının Kıbrıs 
gibi siyasi anlaşmazlıkların bulunduğu 
bölgelerde daha yaygın kullanılmasının 
öneminin altını çizen Özuslu, Kıbrıslı 
Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin bir-
likte oluşturdukları çeşitli platformlar 
ve bu platformların Barış Gazetecili-
ği’ne nasıl katkı koyduğu hakkında bil-
gi verdi. Özuslu, iki toplumlu çalışma-
larda çeşitli deneyler, sergiler ve ortak 
haberler yapmaya devam edeceklerini 
belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Barış İçin Araştırma ve İletişim 

Merkezi (BAİM) Bilim İnsanı ve Sa-
natçı Nico Carpentier’i ağırladı.

DAÜ İletişim Fakültesi’nde, Barış 
İçin Araştırma ve İletişim Merke-
zi’nin (BAİM) organize ettiği ve Prof. 
Dr. Nico Carpentier’in konuşmacı 
olarak katıldığı atölye çalışması ve 
kitap tanıtımı gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasını DAÜ İletişim Fakülte-
si Öğretim Üyesi ve BAİM Yönetim 
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysu Ar-
soy’un yaptığı etkinliğe öğrenciler ve 
öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdiler. 

Barış konferansı düzenlenecek
BAİM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy 
etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 
iletişim alanında dünyada üne sahip 
akademisyenleri DAÜ İletişim Fa-
kültesi’nde ağırlamaktan dolayı gu-
rur duyduklarını ifade ederek, mer-
kez olarak yüksek lisans ve öğretim 
üyelerine yönelik bu tür akademik 

etkinliklerin artarak devam edeceğini 
kaydetti. Merkezlerinin barış iletişimi 
ve Kıbrıs konularında uzman bir ekip 
ile yönetildiğini dile getiren Doç. Dr. 
Ersoy, 2018 yılında ise iletişim ve ba-
rış çalışmaları alanlarında DAÜ’nün 
ev sahipliğinde uluslararası bir kon-
ferans düzenleyeceklerinin müjdesini 
verdi.

Uygulamalı Özet Yazımı
İki bölümden oluşan atölye çalışma-
sının birinci bölümünde, konferans 
özetlerinin nasıl yazılması gerektiğine 
odaklanıldı. Prof. Carpentier, araş-
tırmacıların nasıl özet yazılacağını 
bildiklerini hatırlatırken uygulama 
aşamasında sorunlar yaşadıklarına 
dikkat çekti. Farklı konferans model-
leri, konferans biçimleri, konferans 
seçimi, sunum konularının seçimi, 
özet özellikleri ve özet değerlendirme 
kriterleri gibi konuların ele alındığı 
atölye çalışmasının birinci bölümü-
nün ardından, ikinci bölümde kon-

ferans özeti yazmaya odaklanıldı ve 
başlangıç noktası olarak Eugene’deki 
(Oregon) IAMCR 2018 konferansı 
ele alındı. 4 farklı gruba ayrılan katı-
lımcılar, bireysel özetlerini yazdıktan 
sonra grup üyelerinin belirlediği grup 
sözcüleri tarafından karşılıklı olarak 
incelenen makalelerde görülen eksik-
ler ve yapılması gerekenler üzerinde 
tartışıldı. 

Kitap Tanıtımları
Atölye çalışmasının ardından Prof. 

Carpentier’in yazmış olduğu “The 
Discursive-Materials Knot” adlı kita-
bın tanıtımı yapıldı. Daha sonra Vaia 
Doudaki ve Nico Carpentier’in edi-
törlüğünü üstlendiği ve DAÜ İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Aysu Arsoy’un da bir bölümünü 
hazırladığı “Cyprus and Its Conflicts” 
adlı kitabın tanıtımı öğrenci ve öğre-
tim üyelerine yapıldı. Soru cevap şek-
linde devam eden tanıtımın ardından 
etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.

‘BARIŞ GAZETECİLİĞİ’ KONSEPTİ TARTIŞILDI

DAÜ BAİM’DEN AKADEMİK 
ATÖLYE ÇALIŞMASI

Sami Özuslu ve Ralli Papageorgiou

Nico Carpentier ve Doç. Dr. Metin Ersoy bir arada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakül-
tesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü öğrencileri, Paris merkezli bağımsız ve kar 
amacı gütmeyen bir kuruluş olan 4tomorrow’un “Pos-
ter for Tomorrow” yarışmasında, 6,993 poster tasarımı 
içerisinde ilk 100 arasına girdi. Küresel sorunlarla ilgili 
farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen yarışmalarla 
poster tasarımlarını teşvik eden 4tomorrow’a bugüne 
kadar 133 ülkeden 15 binin üzerinde poster tasarımı 
gönderilirken, kuruluş beş kıtada 400’ün üzerinde ser-
gi açmış bulunuyor. Bu yıl seyahat özgürlüğüne dikkat 
çekmek amacıyla “Freedom of Movement - Hareket 
Özgürlüğü” teması altında düzenlenen yarışmaya pos-
ter tasarımları ile katkı koyan, DAÜ İletişim Fakültesi 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
Yüksek Lisans öğrencisi Farzin Faroutan ile Lisans 
öğrencisi Abanu Soliman, dünyanın dört bir yanından 
gönderilen 6,993 tasarım arasından ilk 100’e, ayrıca 
Yüksek Lisans öğrencileri Negar Chahian, Amer Taher 
ve Ebal A. S. Alamari de ilk 400’e girerek önemli bir 
başarıya imza attı. 

“İnsan Hakkı Konusunda 
Farkındalık Yaratma Zamanı”
DAÜ öğrencilerinin poster tasarımları 7 Aralık 
2017’de Fransa, ABD, Brezilya, Rusya, İran, Fas ve 
Türkiye’de açılan sergilerde gösterime açıldı. Diğer 
yandan, söz konusu ulusal poster tasarımı sergisinin 
14 Mart 2018 tarihinde DAÜ’de açılmasına karar ve-
rildi. DAÜ’de açılacak sergide “Poster for Tomorrow 
– Yarın İçin Poster” projesinin kurucusu Herve Matine 
de bir seminer verecek. DAÜ’lü genç iletişimcilere 
poster tasarımları esnasında danışmanlık yapan Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada seyahat 
özgürlüğünün bir insan hakkı olduğuna dikkat çeke-
rek, savaşlar yüzünden göç etmek zorunda kalan in-
sanların yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir farkındalık yara-
tılması gerektiğini ve poster tasarımlarının bu konuda 
büyük önem taşıdığını dile getirdi. Doç. Dr. Çavuşoğ-
lu, farklı uluslardan insanların dünyaya renk ve hayat 
kattığını ifade ederek, sınırların insanlara kapatılması 

ve insanları dışarıda tutmak için duvarlar inşa edilmesi 
sonucunda dünyayı karanlık bir geleceğin beklediğine 
işaret etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İleti-
şim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel 

İletişim Tasarımı Bölümü Belçika’nın Ex-li-
ris Sanatı konularında yayın yapan ünlü Bo-
ekmerk dergisinde Avrupa’nın önemli Grafik 
ve Ex-liris sanatçısı Prof. Martin Baeyens’in 
kaleme aldığı bir makaleyle anlatıldı.

Yılda 4 kez yayın yapan Boekmerk dergisinin 
58. sayısı olan “Ekim-Kasım-Aralık 2017” 
sayısında Prof. Baeyens kaleme aldığı ma-
kalesinde 2017 Bahar Dönemi’nde DAÜ’de 
gerçekleştirdiği “Unusual Message” isimli 
atölye çalışmasına yer verdi. Makalesinde öğ-
rencilerle yaptığı çalışmalardan ve deneyim-
lerden bahseden Prof. Baeyens, öğrencilerin 
atölye çalışması sonucunda ortaya çıkardıkla-
rı yaratıcı çalışmalara da yer verdi. Toplam 40 
öğrencinin katıldığı atölye çalışması 2 grup 

olarak bilgisayar ortamı ve “İpek Baskı” tek-
niği olarak gerçekleştirildi. Makalede, Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun da 
genelde DAÜ ve özelde de Görsel Sanatlar 
ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü hakkında 
bilgilendirmelerine yer  verildi. 

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu gerçekleştirdikleri 
bu tür etkinliklerle öğrencilerin tasarladıkları 
yaratıcı çalışmaların yurt dışında izlenebil-
mesi ve değerli bulunmasının önemine dikkat 
çekti. Doç. Dr. Çavuşoğlu, makalede öğren-
cilerin atölye çalışmasında ortaya çıkardıkla-
rı çalışmaların ön plana çıkartılarak gelişmiş 
bir seviyede olduğunun vurgulanmasının 
kendileri için gurur ve motivasyon verici ol-
duğunu da kaydetti. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 
ULUSLARARASI BAŞARI

DAÜ BELÇİKA’NIN 
BOEKMERK DERGİSİ’NDE



Y I L : 6   /   S AY I : 6 7   /   K A S I M  /  A R A L I K  2 0 17  -  O C A K  2 0 18
15

Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen 
oyuncu ve sunucularından İlker Ayrık 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sos-
yal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne 
bağlı Sinema Kulübü tarafından organize 
edilen söyleşiye katılarak DAÜ’lüler ile 
bir araya geldi.  “İlker Ayrık ile Söyleşi”  
adı altında gerçekleştirilen söz konusu et-
kinlik, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 
yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. 

Oldukça keyifli geçen söyleşide öğren-
cilerden gelen soruları da yanıtlayan 
Ayrık, etkinliğe katılanlara keyifli saatler 
yaşattı. Etkinlik sonunda Sinema Kulubü 
Başkanı Umit Emir tarafından Ayrık’a 
Gümüş Tabak takdim edildi.  

Ayrık, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’ı 
Makamında Ziyaret Etti
Öte yandan Ayrık, söyleşi öncesinde 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı 
makamında ziyaret ederek DAÜ hakkın-
da bilgiler aldı. DAÜ’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayrık, 
DAÜ’lü öğrenciler ile bir araya gelecek 

olmaktan son derece memnun olduğunu 
da dile getirdi. Ziyaret sonunda ise Prof. 
Dr. Osam, Ayrık’a Kıbrıs’a özgü Lefkara 
işi pano takdiminde bulundu.    

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş 
birliği, katkısı ve Müzik Vakfı or-

ganizasyonu ile Türkiye İş Bankası ana 
sponsorluğunda organize edilen Rüya 
Taner konseri, Rauf Raif Denktaş Kültür 
ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. Rüya 
Taner’in “Bir Belde Bir Resital Projesi” 
kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC) Üniversite Resitalleri adı 
altında gerçekleştirdiği konserde; Taner, 
R.Schumann, C. Debussy, F. Mendelssohn, 
F. Chopin, Ed. Grieg, Z. Kodaly gibi sanat-
çıların eserlerine repertuvarında yer verdi. 
Girişin ücretsiz olduğu söz konusu kon-
serde Taner, geceye katılanlara sanat dolu 
bir gece yaşattı. Konsere DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler 
ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Cem Tanova, Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ile İle-
tişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Agah 
Gümüş’ün yanı sıra çok sayıda sanatsever 
katıldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, resitalin ardından Devlet Sanatçısı 
Piyanist Rüya Taner’e çiçek takdiminde 
bulundu. Aynı zamanda katılımcılar arasın-
da bulunan Ressam Hayriye Gaygın Pürtül 
de, Taner’e sürpriz yaparak ünlü piyanistin 
portresini içeren karakalem çalışmasını 
takdim etti. 

Rüya Taner Kimdir?
KKTC ve Türkiye’nin önde gelen yeni 
kuşak konser piyanisti ve Steinway and 

Sons Sanatçısıdır. İlk müzik çalışmalarına 
babası Yılmaz Taner ile başlamış, küçük 
yaşta girmiş olduğu Ankara Devlet Kon-
servatuvarı’nda piyano öğrenimini Mithat 
Fenmen ve Tulga Çetiz ile sürdürmüş, 11 
yaşında “Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiş-
tirme Yasası”ndan yararlanarak KKTC 
bursu ile Londra’da Guildhall School of 
Music and Drama’da Prof. Joan Havill’in 
öğrencisi olmuştur. AGSM ve ARCM 
diplomalarını ve ender verilen “Konser 
Piyanisti” ünvanını alarak bu okuldan 
mezun olmuştur. Bugüne kadar 60’a ya-
kın ülkede konser ve resital vermiştir.   
AK müzik Avrupa’nın tatlı suları ve Rec-
bysaatchi’den piyasaya sunulan CD’leri 
diğer kayıtları arasında yer almaktadır.

İLKER AYRIK DAÜ’DE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

PİYANİST RÜYA TANER DAÜ’DE KONSER VERDİ

Prof. Dr. Necdet Osam İlker Ayrık’a lefkara işi pano takdim ederken
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DAÜ’YÜ CADILAR BASTI

DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLER NOEL’İ KUTLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 

Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı 
Uluslararası Ofis, Cadılar Bayramı do-
layısıyla “Halloween Party” düzenledi. 
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Cadılar Bayramı partisi bu yıl 27 Ekim 
2017 Cuma günü, saat 20:00’de, DAÜ 
Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. 

Geceye katılan DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, yaptığı konuşmada 
DAÜ’nün dünyadaki en iyi üniver-
siteler arasında olduğunu belirterek,             
DAÜ’nün KKTC’de ilklerin üniversi-
tesi olduğunu vurguladı. Öğrencilere 
çalışma ve eğlence sürelerini iyi ayar-
lamaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. 

Osam, akademik hayatlarında da başarılar 
diledi. Geceye ayrıca DAÜ Uluslararası 
İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da katıldı. 

Kampüs içerisinde renkli görüntülerin 
yaşanmasına sebep olan partiye katılan 
öğrenciler giydikleri kostümler ve yapmış 
oldukları yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi 
topladılar. Farklı kültürlerin biraraya ge-
lerek eğlenmesinin amaçlandığı söz konu-
su etkinlikte Cadılar Bayramı konseptine 
uygun süslenen alanda en iyi kostüm ya-
rışması da düzenlenerek katılımcılar ara-
sından en iyi 3 kostüm seçildi. Katılımın 
oldukça yoğun olduğu partide öğrenciler 
gecenin ilerleyen saatlerine kadar doya-
sıya eğlendiler. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 

Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağ-
lı Uluslararası Ofis tarafından her yıl 
Hristiyanlar tarafından 25 Aralık ta-
rihinde İsa’nın doğumu dolayısı ile 
kutlanan Noel kutlamaları için etkinlik 
gerçekleştirildi.  

DAÜ’de öğrenim gören, Hristiyan öğ-
renciler 22 Aralık 2017 Cuma akşamı, 
19:00-23:00 saatleri arasında, Lala 
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzen-
lenen “Christmas Party” ile bir araya 
geldi. 
 
Saat 19:00’da başlayan söz konusu 
etkinlikte 3 farklı klise korosu Noel’e 
özgü şarkılar seslendirerek noel ruhunu 
geceye katılanlara yaşattılar. Yaklaşık 
1000’e yakın öğrencinin katıldığı par-
tide öğrenciler sergiledikleri dans gös-
terileri ve seslendirdikleri şarkılar ile 
geceye katılanlar tarafından beğeniyle 
izlendi.

DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cem Tanova’nın da katıldığı gece bo-
yunca devam eden DJ performansının 
yanı sıra gerçekleştirilen hediye çe-
kilişleri ve süpriz yarışmalar ile öğ-
renciler keyifli saatler yaşadı. Sahne 
dekorasyonu ve süslemeler ile muhte-
şem bir Noel organizasyonu yaşayan 
DAÜ’lü öğrenciler, geceden mutlu bir 
şekilde ayrıldılar.
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DAÜ’DE YALDA GECESİ DÜZENLENDİ

SÜMER EZGÜ TÜRKÜ DOLU BİR GECE YAŞATTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Mü-

dürlüğü tarafından her yıl geleneksel ola-
rak düzenlenen “Türkülerle DAÜ-7” et-
kinliginde Türk Halk Müziği’nde kendine 
özgü müzik rengi ve tarzı olan sanatçı 
Sümer Ezgü, DAÜ’de türkü dolu bir gece 
yaşattı. 15 Aralık 2017 Cuma akşamı, 
DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’n-
da, saat 19:00’da başlayan etkinlikte ilk 
olarak DAÜ Müzik Kulübü - Grup Mav-
ra sahne aldı. Ardından ise  Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk 

Halk Müziği sanatçısı Turgay Salim türkü 
severlere mini konserler gerçekleştirdi.  

Konserlerin ardından ise Grup Mavra ve 
Salim’e geceye yaptıkları katkılardan do-
layı DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Arda 
Özden tarafından teşekkür plaketi takdim 
edildi. Özden gerçekleştirdiği konuş-
masında geceye katılanlara hoşgeldiniz 
dileklerinde bulunarak türkünün kültürü-
müzde ne kadar önemli olduğu üzerinde 
durdu. Girişin halka açık ve ücretsiz ol-
duğu gecenin finalinde ise Sümer Ezgü 

“Cemilem”, “Hüdayda”, “Anadolu’dan 
Geldik”, “Hop Diri Diri Dat Diri” gibi 
birbirinden güzel türkülerini seslendire-
rek geceye katılanlara unutulmaz saatler 
yaşattı. 

Konserin sonunda Prof. Dr. Osam tara-
fından Ezgü’ye teşekkür plaketi takdim 
edildi. Prof. Dr. Osam, gerçekleştirdiği 
konuşmasında “Sanatçımıza bir kez daha 
teşekkür ediyoruz. Bu akşam özümü-
zü bir kez daha tazeledik. Daha çok çok 
uzun yıllar özümüzü ileriye götürmeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak 
geceye katılanlara teşekkürlerini iletti.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İranlı Öğrenciler Birliği tarafından 

yılın en uzun gecesi olarak kabul edilen 
“Yalda Gecesi” yoğun bir katılım ile kut-
landı. 21 Aralık 2017 Perşembe günü, 
Rauf Raif  Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe katılım 
oldukça yoğun oldu. Hem  İranlı öğren-
cilerin hem de Tajikistanlı ve Afganistanlı 
öğrencilerin katıldığı gecede İran’ın önde 
gelen sanatçılarından Mazyar Fallahi ger-
çekleştirdiği canlı performans ile geceye 
katılanlara keyifli saatler yaşattı.  

Fallahi sayıları 1200’e varan DAÜ öğren-
cileri ve ailelerinden oluşan seyircilere 90 
dakikalık bir müzik şöleni yaşattı. İran’ın 
Lefkoşa Büyükelçisi Dr. Reza Zabib ve 
İran Elçiliği temsilcileri de kutlamalara 
katılan önemli isimler arasında yer aldı.  

Geceye katılan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, üniversitenin ‘Erdem, Bilgi 
ve Gelişim’ misyonuna ek olarak öğren-
ciler arasındaki kültürel paylaşıma verdi-
ği önemden bahsetti. Yalda gibi kültürel 
öneme sahip bir etkinlik çerçevesinde öğ-
rencilerin bir araya gelmesinden duyduğu 
memnuniyeti de aktaran Prof. Dr. Osam, 
öğrencilerin diğer kültürlerden gelen öğ-
rencilerle iletişim içinde olmasının önem-
li olduğunu belirtti. Konuşmasına İran’ın 
batısında geçtiğimiz Kasım ayında mey-
dana gelen depremden dolayı DAÜ’nün 
duyduğu üzüntüden bahsederek devam 
eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün söz ko-

nusu bölgede meydana gelen üzücü ola-
yın yaralarının sarılması amacı ile 10.000 
Amerikan Doları bağışta bulunduğunu 
belirtti. Prof. Dr. Osam, DAÜ tarafından 
yapılan bağışa ek olarak üniversitenin 
depremden etkilenen bölgeden seçilecek 
8 adet öğrenciye İnşaat Mühendisliği, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşire-
lik ile Beslenme ve Diyetetik Programları 
için tam burs olanakları sunacağını açık-
ladı. Prof. Dr. Osam verilecek burslara 
ek olarak, DAÜ İnşaat Mühendisliği ve 
Psikoloji Bölümlerinin  depremden etkile-
nen bölgelerde deprem sonrası sorunların 

çözümlenmesi konusunda iki adet kısa sü-
reli eğitim çalıştayı gerçekleştireceklerini 
söyledi. Prof. Dr. Osam konuşmasının so-
nunda DAÜ tarafından yapılan söz konu-
su nakdi bağışı İran Kızılayı’na iletilmek 
üzere İran Lefkoşa Büyükelçisi’ne sundu.  

İran’ın Lefkoşa Büyükelçisi Dr. Reza 
Zabib DAÜ’nün İranlı öğrencilere gös-
terdiği değerli destek için teşekkür ederek 
özellikle DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam ve Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova’ya böylesi bir organizasyona imza 

attıkları için teşekkür etti. Dr. Zabib, DAÜ 
Rektörlüğü’nün söz konusu deprem böl-
gesine yaptığı bağışın ne kadar anlamlı 
olduğu üzerinde de durdu. 
 
Konuşmaların tamamlanmasının ardın-
dan, Prof. Dr. Osam 21 Aralık 2017 ta-
rihinde görevini tamamlamış olan İran 
eski Konsolosu Jafar Bagheri’ye gümüş 
bir tabak hediye etti. DAÜ Rektörüne te-
şekkürlerini sunan Bagheri, iki yıllık gö-
revi sırasında DAÜ’nün İranlı öğrencilere 
gösterdiği desteği şahsen gözlemlediğini 
belirtti. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Mü-

dürlüğü’ne bağlı Fotoğrafçılık Kulübü 
tarafından organize edilen dış çekim 
gezisi Gazimağusa Kaleiçi’ne gerçek-
leştirildi. Fotoğrafçılık Kulübü eğitmeni 
Mert Yusuf Özlük eşliğinde gerçekleş-
tirilen uygulama eğitiminde öğrenciler 

eski sokakların, tarihi eser ve yapıların 
fotoğraflarını çekti.

Söz konusu etkinlikte, kulüp öğrenci-
leri farkındalık yaratmak için fotoğraf 
çektikleri bölgeleri temizleyerek örnek 
bir davranış sergiledi. Konuya ilişkin 
kulüp eğitmeni Özlük şunları söyledi: 

“Fotoğrafta doğru kompozisyon oluş-
turmak için temiz bir çekim alanına ih-
tiyaç vardır. Ben öğrencilerimden doğru 
kompozisyonlar oluşturmalarını istiyo-
rum. Bu da öncelikle görsel kirlilikleri 
temizlemekle başlar. Bu nedenle ilk dış 
çekim gezimizde ‘temiz fotoğraf temiz 
çevrede çekilir’ diyerek kolları sıvadık.  

Kulüp olarak sadece fotoğrafa değil, 
çevreye de duyarlıyız” dedi.

Fotoğrafçılık Kulubü yönetim kurulu 
ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik kulüp 
üyeleri tarafından yapılan etkinlik, te-
miz çevrenin de önemine dikkat çekerek 
gün boyu devam etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğ-

retmenliği Programı öğrencileri, SOS 
Çocuk Köyü Derneği Anaokulu’nu 

ziyaret etti. DAÜ Eğitim Fakültesi, 
Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi 
Öğretmenliği Programı 4. sınıf öğren-
cileri, öğretim görevlisi Rahme Kavaz 

tarafından yürütülen OOEG 450 Çocuk 
Hakları dersi kapsamında, SOS Çocuk 
Köyü Derneği Anaokulu’nu ziyaret et-
tiler. Ziyaretlerinde SOS Çocuk Köyü 

Derneği Ulusal Direktörü Refika İnce 
tarafından karşılanan öğrencilere, SOS 
Çocuk Köyü Derneği’nin çalışmaları, 
kapsamlı bir şekilde tanıtıldı. Ulusal 
Direktör Refika İnce’nin konuşmasının 
ardından, anaokulu müdürü Ebru Efen-
di rehberliğinde anaokulunu ziyaret 
eden öğrenciler, anaokulunun felsefesi, 
işleyişi, eğitim programları, donanımı 
ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bil-
gi sahibi oldular. Bu sırada anaokulun-
da eğitim görmekte olan çocuklar da, 
DAÜ’de okul öncesi öğretmen adayları 
olarak gelecekteki mesleklerine hazır-
lanmakta olan üniversite öğrencilerine 
yakın ilgi ve büyük konukseverlik gös-
terdiler. 

Etkinliği büyük bir heyecan ve mutlu-
luk içinde tamamlayan öğretmen ada-
yı öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları günü dolayısıyla gerçekleştiri-
len bu ziyaretin, “Çocuk hakları savu-
nuculuğu” konusunda farkındalıklarını 
daha da pekiştirdiğini ve yaşayan bir 
okulda çocuklarla buluşmanın kendile-
rini eğitimlerine daha da motive ettiği-
ni bildirdiler. 

DAÜ ÖĞRENCİLERİ: “ÇOCUK HAKLARININ SAVUNUCUSUYUZ”

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ’NDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü, Yazar Osman Şa-
hin’i ağırladı. 40 yıllık sanat yaşamında 
öyküleri 12 dile çevrilen, Türk Edebiya-
tı’nda yapıtları en çok sinemaya uyarla-
nan, Türk sinemasına ulusal ve uluslar- 
arası ödüller kazandıran Yazar Osman 
Şahin, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 
gerçekleşen etkinliklerde öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Etkinliğe DAÜ Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’ne yıllarca hizmet vermiş olan 
ve bir süre önce aramızdan ayrılan Ha-
rid Fedai’nin anılmasıyla başlandı. Açı-
lış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Fen 
ve Edebiyat  Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Özarslan, Türk Edebiya-
tı’nın en önemli isimlerinden ve Türk 
Sineması’nın kilometre taşlarından biri 
olan Osman Şahin’i DAÜ’de ağırlamak-
tan duyduğu gururu ifade ederek, Şahin’e 
davetlerini kabul ettikleri için teşekkür-
lerini sundu. DAÜ Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ise DAÜ 
çatısı altında böyle güzel bir etkinliğin 
gerçekleşiyor olmasından ötürü duyduğu 
mutluluğu ifade ederek, özellikle “Köy 
Enstitüleri” konusunun kendilerini çok 
ilgilendirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Osam, 
öğrencilerin topluma hizmet eden, ger-
çek bir öğretmen ve eğitimci olan Osman 
Şahin gibi önemli bir isim ile bir araya 
gelmelerinden ötürü duyduğu mutluluğu 
da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Osam’ın 
ardından söz alan Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülseren 
Tor ise bugün heyecanlı bir güne uyan-
dıklarını, daveti kabul ederek kendilerini 
onurlandıran Osman Şahin’e ve ayrıca 

etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan ve 
katkı koyan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Osman 
Şahin için hazırlanan video gösterimi ya-
pıldı. Video gösterimi sonrasında Osman 
Şahin sahneye davet edilerek sunumları-
nı gerçekleştirdi. Etkinliğin birinci gü-
nünde Şahin, “Dünyanın En İyi Okulları 
Köy Enstitüleri” ve “Geniş Bir Nehrin 
Akışı / Yaşar Kemal” konulu konferans-
ları sundu. Sunumların hemen ardından 
ise Şahin’e ait “Mezarcı” isimli film gös-
terimi gerçekleştirildi. 

15 Aralık 2017 tarihinde de devam eden 
söz konusu etkinlikte Şahin, saat10:30’da 
“Edebiyat Sinemanın Anasıdır” konulu 
konuşmasını yaptı. Katılımcılar bu su-
numdan sonra, izledikleri film hakkın-
daki izlenimlerini söyleşi havası içerisin-
de yazarla paylaştılar. Ardından ise, saat 
14:30’da  Şahin, kitaplarını imzaladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 

Bölümü 20. Kuruluş Yıldönümü’nü 
çeşitli etkinliklerle kutluyor. Etkinlik-
ler kapsamında hızlı bir yapılaşma ile 
yeşil adanın kimliğini bozan betonlaş-
maya dur demek ve DAÜ ‘İç Mimarlık 
Bölümü 20. Yıl Koruluğu’nu yaratmak 
adına ağaç/fidan dikimi gerçekleştiril-
di. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Ta-
nova, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 
İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve öğ-
retim kadrosu ile bölüm öğrencileri ve 
farklı bölümlerden öğretim üyelerinin 
katıldığı ağaç/fidan dikimi etkinliği, 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı arkasında yer alan alanda ya-
pıldı. Oldukça kalabalık bir katılım ile 

gerçekleşen etkinlikte 25 harnup ve 25 
zeytin fidanı dikildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ İç 
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur 
Ulaş Dağlı “20 yıl önce girişimci ve id-
dialı atağımızla bölümümüzü kurduk. 
Türkiye ve Kıbrıs genelinde iç mimarlık 
mesleğinin yayılmasına katkı koyan be-
şinci üniversite olmanın gururunu hep 
yaşadık, yaşamaktayız. Bu onurlu yılı-
mızı bir dizi etkinlikle de kutlamaya ka-
rar verdik.’ şeklinde konuştu. Prof. Dr. 
Dağlı, harnup ve zeytin bitkilerini seç-
me nedenlerini ise “Kıbrıs adasına uy-
gun ve üretime katkı koyacağına inandı-
ğımız ürünler olduğu için bölüm olarak 
bu bitkilere karar verdik.” şeklinde açık-
ladı. Prof. Dr. Dağlı koruluğun sürekli 
bakımının gerçekleştirilmesi için uğraş 
verileceğine de vurgu yaptı. 

OSMAN ŞAHİN DAÜ’DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NDEN 

20. YIL KORULUĞU

Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan

Osman Şahin
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
ölümünün 79’uncu yılında 10 Kasım 

2017 Cuma günü, Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’nde (DAÜ) düzenlenen çeşitli tören-
lerle anıldı. İlk tören, DAÜ akademisyen, 
personel ve öğrencilerinin katılımı ile saat 
08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde başla-
dı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardın-
dan, saat 09:05’te sirenler eşliğinde iki 
dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
ile devam eden törende, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türk gençliğine armağanı olan 
“Nutuk” eserinden kesitler dinletildi. Ar-
dından DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygu-

lama Merkezi (DAÜ – ATAUM) Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Gök-
türk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ile ilgili yayımladığı bildirisini okudu. 

Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir parçası olan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 
Atatürk İlke ve İnkılaplarına sonsuz bir 
inanç ve bağlılık olduğunu belirten Yrd. 
Doç. Dr. Göktürk, bu inanç ve bağlılığın, 
Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık be-
nim karakterimdir” sözünü rehber almış 
olan KKTC halkına 34 yıldır kendi top-
raklarında özgür bir devlet halinde yaşa-
ma ortamı sağladığını vurguladı. Törende 

konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, Nutuk’un üzerine eklenilecek 
birşey olmadığını ve bu eserin herkese 
yol gösterecek nitelikte olduğunu ifade 
ederek, Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele-
nin tüm aşamalarında Atatürk’ün İlke ve 
İnkılaplarına sadakat gösterdiğini vurgu-
ladı. Prof. Dr. Osam, Mustafa Kemal Ata-
türk’ü saygı ve özlemle andıklarını söyle-
di. Tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’ın konuşmasının ardından, “Ey Mil-
letim, Ben, Mustafa Kemal’im” konulu şiir 
dinletisi ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğret-
menliği Programı öğrencilerinden oluşan 

koronun günün anlam ve önemine uygun 
seslendirdiği parçalar ile devam etti.

Panelde Atatürk’ün 
Kıbrıs Politikaları Tartışıldı
Saat 10:30’da ise, DAÜ Mustafa Afşin 
Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen 
panelde, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr.  Turgay Bülent Gök-
türk “Atatürk ve Kıbrıs” başlıklı bir sunum 
yaptı. Oldukça geniş katılımla gerçekleşen 
panelde konuşan DAÜ – ATAUM Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Kıbrıs ada-
sının tarihiyle ilgili bilgi vererek Atatürk 
Türkiyesi’nin Kıbrıs politikalarını anlattı. 
Sunumun ardından DAÜ-ATAUM Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan 
“Atatürk’ü Ölüme Götüren Üç Neden” 
ve DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Sü-
heyla Göktürk “Atatürk’ün Cumhuriyet 
Anlayışı” konulu sunumlar gerçekleştirdi. 
Konuşmaların ardından Mustafa Kemal 
Atatürk’e dair belgesel gösterimi yapıldı.  

Fotoğraf Sergisi Ziyarete Açıldı
Törenler kapsamında saat 14.30’da DAÜ 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sa-
rayı’nda DAÜ-ATAUM ve Mağusa Kale 
Lions iş birliği ile “1938 Basınında Atatürk 
ve Atatürk Fotoğrafları” konulu sergi açı-
lışı yer aldı. Açılışı 28. Mekanize Tümen 
Komutanı Tuğg. Mahmut Altun, Gazima-
ğusa Kaymakamı Dürdane Acı, Rektör 
Prof. Dr. Necdet Osam, Mağusa Kale Li-
ons Başkanı Fisun Esatoğlu ve DAÜ-ATA-
UM  Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk birlikte grçekleştirdi. Söz 
konusu sergide Türkiye Cumhuriyeti (TC) 
Başbakanlık Atatürk Araştırma Merke-
zi’nden alınan Atatürk fotoğrafları ile 
Atatürk’ün ölüm haberlerini veren 1938 
tarihli gazetelerden oluşan DAÜ-ATAUM  
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Göktürk’e ait 
kişisel koleksiyon sergilendi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(DAÜ-ATAUM) ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve 
Malül Gaziler Derneği iş birliğinde 21-25 
Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası 
kapsamında panel gerçekleştirildi. 

21 Aralık 2017 Perşembe günü, saat 
14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 

“21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri 
Anma Paneli” adı altında gerçekleştirilen 
etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardın-
dan başlayan panelde konuşan DAÜ-ATA-
UM Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, söz konusu haftanın Kıb-
rıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip 
olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türkü’nün 

milli mücadelesinde önemli bir rolü olan 
“Kanlı Noel”in geçmişte yarattığı derin 
yaraları anımsattı. “Şehitlerimizi saygı 
ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kul-
lanan Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 1955’ten 
1974’e kadar olan süreçte yaşanan tarihsel 
olayların özetini katılımcılar ile paylaştı. 
Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde 
yaşananlar ve verilen şehitlerden bahse-
den Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 1974 yılında 

Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştu-
ğunu belirterek “Tarihlerini bilmeyenle-
rin coğrafyalarını başkaları çizer. Şehit-
lerimizi unutmadık, unutturmayacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Gerçekleştirilen şiir dinletisinin ardından 
başlayan panelde Yrd. Doç. Dr. Göktürk 
moderatörlüğünde Emekli Tarih Öğret-
meni, Şehit Ailesi Aysel Soykara, Taşkent 
Katliamı Tanığı, Şehit Ailesi Ersoy Taluğ, 
Muratağa- Sandallar ve Atlılar Şehitlerini 
Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ve 
Malül Gazi, Şehit Ailesi M. Salih Atagül 
anılarını katılımcılar ile paylaştılar.

Söz konusu panele Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanı Tümg. Yılmaz Yıl-
dırım, 28. Mekanize Tümen Komutanı 
Tuğg. Mahmut Altun, Merkez Komuta-
nı Tank. Alb. Emin Terzioğlu, 4. Piyade 
Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali 
Koruk, Orduevi Müdürü Personel Alb. 
Serdar Ünal, Sivil Savunma Teşkilat Baş-
kanı Erdoğan Çelebi, Gazimağusa Polis 
Müdürü Ömer Tazeoğlu, DAÜ Uluslara-
rası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ile Şehit 
Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel 
Başkanı Gürsel Benan katıldı.  

ULU ÖNDER ATATÜRK DAÜ’DE ANILDI

ŞEHİTLER, DAÜ’DE DÜZENLENEN PANEL İLE ANILDI



Y I L : 6   /   S AY I : 6 7   /   K A S I M  /  A R A L I K  2 0 17  -  O C A K  2 0 18
21

Avrupa Turizm ve Otelcilik Okul-
ları Birliği’nin (AEHT) düzen-

lediği mutfak yarışmalarına katılan 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tu-
rizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Programı ekibi bir başarıya 
daha sahip olarak yarışmada üçüncü 
oldu.
 
Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldıkları 
AEHT’nin düzenlediği mutfak yarış-
malarından Avrupa üçüncüsü olarak 
dönen DAÜ Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Programı öğrencileri, bu yıl 
Belçika’nın Oostend şehrinde 30’un-
cusu düzenlenen etkinlikte başarılı 
olarak bronz madalya almaya hak ka-
zandı. Mutfak alanında Mustafa Koca-
başoğlu ile pastacılık alanında Güzden 
Ballı’nın katılmış olduğu yarışmaya 25 
ülkeden 50’den fazla öğrenci katıldı. 
Farklı ülkelerden öğrencilerin ekipler 
oluşturarak katıldığı yarışmada pasta-
cılık alanında DAÜ’yü temsilen katılan 
Güzden Ballı’nın ekibi 3. olarak bronz 
madalyanın sahibi oldu. 

AEHT’nin düzenlediği mutfak yarış-
ları 30. Olağan Konferans kapsamında 
gerçekleşti. Kayıt işlemleri ve açılış 
töreninin ardından ilk gün yarışmacı 
öğrencilere, jüri üyesi şef öğretim gö-
revlilerine ve eğitmenlere yarışmaların 
konsepti ile ilgili bilgilendirme toplan-
tıları düzenlendi. Ardından tüm gün 
süren yarışmaların kazananları ise dü-
zenlenen gala gecesi ile açıklandı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yaptı-
ğı açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi 
olarak elde edilen başarıdan son dere-
ce mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. 
Kılıç, öğrencileri kutlayarak eğitimle-
rinde katkıları olan tüm uzman şef ve 
öğretim üyelerine ayrıca teşekkür etti. 
Prof. Dr. Kılıç ayrıca, Avrupa’daki Tu-
rizm, Otelcilik ve Gastronomi alanla-
rında eğitim veren kurumlar arasında 
en prestijli değere sahip bu etkinliğe 
katılımları için destek veren DAÜ Rek-
törlüğü’ne ve özellikle DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerini 
sundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi, Öğretim Görev-

lisi Kurtuluş Özbaşar, Belçika’nın Os-

tend şehrinde 30.’su düzenlenen Avru-

pa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği 

(AEHT) konferans etkinlikleri çerçeve-

sinde yapılan mutfak yarışmalarında bir 

ilke imza atarak jüri üyesi olarak görev 

yaptı. 

Bilindiği üzere DAÜ Turizm Fakültesi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölü-

mü World Association of Chefs Societies 

(WACS) “Dünya Şefler Birliği” tarafın-

dan akredite oldu. 1928 yılında Paris’te 

kurulan WACS’ın kurumsal üyelik 

akreditasyonuna sahip olan DAÜ Gas- 

tronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 

WACS tarafından akredite olan Türkiye 

ve Kuzey Kıbrıs üniversiteleri arasında-

ki ilk üniversite bölümü olmuştu. 

Öte yandan, DAÜ Turizm Fakültesi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bö-

lümü Öğretim Görevlisi Kurtuluş Öz-

başar, geçtiğimiz yıl 15.si düzenlenen 

Uluslararası İstanbul Gastronomi Fes-

tivali çerçevesinde WACS tarafından 

festival kapsamında organize edilmiş 

olan ve Dünya Şefler Birliği Yarışma 

Komiteleri Başkanı Gert Klötzke tara-

fından yönetilen “Uluslararası Jürilik 

Kursu”na katılarak, uluslararası gastro-

nomi yarışmalarında jüri üyesi olarak 

görev alabilecekleri sertifikayı almaya 

hak kazanmıştı. Bu yıl tüm gün süren 

yarışmalarda Kurtuluş Özbaşar Jüri 

üyeliği görevini gerçekleştirerek bir ilke 

imza attı. 

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı 

açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi ola-

rak ilkleri gerçekleştirmenin mutlulu-

ğunu yaşadıklarını belirterek, “Bundan 

sonraki uluslararası yarışmalarda da 

hocamıza görev verildiğinde mutluluğu-

muz artarak devam edecek.” ifadesinde 

bulundu. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, Avru-

pa’daki Turizm, Otelcilik ve Gastrono-

mi alanlarında eğitim veren kurumlar 

arasında en prestijli değere sahip bu 

etkinliğe DAÜ öğrencilerinin yanı sıra, 

jüri üyeliği görevini yürüten öğretim 

görevlisinin katılımları için destek ve-

ren DAÜ Rektörlüğü’ne ve özellikle 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a 

teşekkürlerini sundu.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ DAHA 

DAÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLK KEZ

 AEHT YARIŞMALARINDA JÜRİ OLDU 
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DAÜ’DEN ABD’DE TEMSİLİYET
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 

ABD’nin Georgia Eyaleti’nde yer 
alan Savannah şehrinde yapılan ABET 
Akreditasyonlu Yazılım Mühendisliği 
Program Başkanları Toplantısı’na davet 
edildi. 

Gerçekleşen davette; KKTC, Türkiye ve 
Doğu Akdeniz Bölgesi’ni, bölgede ABET 
akreditasyonlu tek yazılım mühendisliği 
programını bünyesinde barındıran DAÜ 
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. H. Işık Aybay temsil etti.

Toplamda 17 program başkanının ka-
tıldığı toplantıda, yazılım mühendisliği 
program müfredatları ve akreditasyon 
için gereken koşullar görüşüldü. Toplan-
tıda konuşan Prof. Dr. Aybay, dünyanın 
önde gelen üniversitelerinin katılımcıla-
rına DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Yazı-
lım Mühendisliği Programı’nın yapısı ve 
ABET Akreditasyonu için yapılan çalış-
malar hakkında detaylı bilgi verdi. Bir 
sonraki toplantının, 2018 yılının Ekim 
ayında ABD’nin San Jose şehrinde yapıl-
masına  karar verildi. 

3. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödü-
lü, “Okul Öncesi Dönem Çocukları-

nın Öz Düzenleme Becerilerinin Çeşitli 
Değişkenler Açısından İncelenmesi” 
isimli çalışmaları ile uzman Hatice Cem-
re Dağgül ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Işık 
Gürşimşek’e verildi. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ 
Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Işık Gür-
şimşek, son yıllarda alanyazında üzerin-
de yoğun çalışmalar yapılan konulardan 
biri olan öz düzenlemenin; çocukların 
zihinsel, duygusal ve davranışsal olarak 
kendilerini planlama, kontrol etme, en-
gelleme, yönlendirme, düzenleme gibi 
becerileri içerdiğini, ayrıca ilkokula 
hazırbulunuşluk, matematik yeteneği, 
arkadaşlık ilişkileri gibi akademik ve 
sosyal yetkinlikleri de etkilemekte oldu-
ğunu vurguladı. Erken yaşlardan başla-
yarak çocukların uyguladıkları öğrenme 
stratejileri ile ilgili farkındalık kazanma-
ları; kendi öğrenmelerini planlama, izle-
me ve değerlendirme gibi becerilerin ge-
liştirilmesiyle; yüksek akademik başarı, 
okula bağlılık, akran kabulü, olumsuz 
davranışlardan kaçınma ve sağlıklı bes-
lenme alışkanlıkları gibi önemli yaşam 
becerilerinin de olumlu yönde geliştiği-
nin belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. 
Gürşimşek, ödüle layık görülen araştır-
mada, KKTC’nin Lefkoşa ve Girne ilçe-

lerinde devlete bağlı okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden çocukların öz 
düzenleme becerileri düzeyleri ve bu be-
cerilerle ilişkili olabilecek çeşitli değiş-
kenlerin incelendiğini söyledi. 

Okul öncesi eğitim alan 2010 doğumlu 
63 kız ve 59 erkek olmak üzere toplam 
122 çocuk ve ebeveynleri ile yürütülen 
çalışmada, çocukların öz düzenleme be-
ceri düzeyleri, verilen çeşitli görevlerde 
performanslarının değerlendirilmesini 
sağlayan Okul Öncesi Öz Düzenleme 
Ölçeği yoluyla belirlendi. Çalışmada 
öncelikle çocukların dikkat/dürtü kont-
rolü ve olumlu duygu puanları belirlen-
di. Sosyodemografik değişkenlerle ilgili 
analizler sonucunda ise, çocukların öz 
düzenleme becerilerinin cinsiyetlerine 
göre farklılaştığı, buna karşılık anne-ba-
banın eğitim durumu, ailenin gelir dü-
zeyi ve ailedeki çocuk sayısına göre an-
lamlı bir farklılaşma olmadığı saptandı. 

Bu çalışmanın, Kuzey Kıbrıs’ta çocuk-
ların öz düzenleme becerileriyle ilgili 
olarak yapılan ilk araştırma olduğunun 
altını çizen Prof. Dr. Gürşimşek, araştır-
madan elde edilen bulguların, Kıbrıs’ta-
ki çocukların öz düzenleme becerileri 
ile ilgili olarak yürütülecek çalışmalara, 
okul öncesi eğitim kurumlarında düzen-
lenecek olan aile eğitimlerine ve öğret-
menlere yönelik hazırlanan hizmet içi 
eğitim kurslarına ışık tutacağını belirtti. 

KKTC, TÜRKİYE VE DOĞU 
AKDENİZ BÖLGESİ ADINA

3. KEMAL YÜCEL ARAŞTIRMA 

ONUR ÖDÜLÜ DAÜ’YE GELDİ

Prof. Dr. H. Işık Aybay

Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ve Hatice Cemre Dağgül
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Beymen, Boyner, YKM, Çaykur, 
Didi, Vakko, Memorial Hastanele-

ri gibi kurumlara hizmet veren “Zoom 
İletişim Ajansı” Başkanı ve Kurucu-
su Banu Tekin Işıltan, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nin (DAÜ) konuğu oldu. 

DAÜ İletişim Fakültesi’nde gerçekleş-
tirilen söyleşi, DAÜ Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık  Bölümü tarafından dü-
zenlendi. Öğrencilerin yanı sıra araş-
tırma görevlileri ve öğretim üyelerinin 
de katıldığı etkinlikte Işıltan, sektöre 
dair bilgi ve deneyimlerini katılımcı-
larla paylaştı.

Söyleşiye dünyaca ünlü ressam Picas-
so’dan örnek vererek başlayan Işıltan, 
Picasso’nun eserlerinde dert edindiği 
yalın anlatımın iletişim alanında da 
önemli olduğunu, işin özüne inebilme-
nin fark yarattığını ifade etti. 

Medya Karmaşıklığa Evriliyor
Yalın anlatımın önemine değinmesi-
ne karşın, günümüzde dijitalleşmeyle 
birlikte medyada kullanılan çoklu or-

tam olanakları ile hızla biriken enfor-
masyonun içerisinden doğrunun cım-
bızla alınmasında yaşanan zorluklara 
değinen Işıltan, medya planlamasının 
bu alanda oldukça önemli olduğuna 
dikkat çekti. Dijitalleşmeyle gelen 
karmaşık iletişim ağının içerisinde 
medya planlamasının hedefine de de-
ğinen Işıltan, “Medya planlama; doğru 
zamanda, doğru yerde, doğru kitleye, 
doğru fiyatla mesajınızı ulaştırabil-
mektir” dedi.
  
Medya Planlama ve Satın Alma 
Ajansları Reklamın Çıkış Kapısıdır
Reklam ajanslarıyla medya ajansla-
rının yaptıkları işlerin farklılık gös-
terdiğini de ifade eden Işıltan, medya 
planlama ve satın alma ajanslarının 
amacının; reklam verenlerin verileri 
ve beklentileri ışığında belirlenen he-
def kitleye ulaşma yolları ile bunun 
bütçesini belirlemek olduğunu dile 
getirdi. Bu aşamada medya planlama 
ve satın alma ajanslarının reklamın çı-
kış kapısı olduğunu ifade eden Işıltan, 
“Hedef kitleye uygun medya alanları-

nın seçimleri çok önemlidir. Buna ek 
olarak, daha önce hiç uygulanmamış 
ya da kullanılmamış bir büyük fikir 
yaratmakta, diğer ajanslardan farklı 
bir şekilde öne çıkmanın anahtarıdır.” 
şeklinde konuştu.

Medya Planlaması Yaşayan Bir 
Süreçtir  
Medya ajanslarının, belirlenen yol ha-
ritasınca reklamları ilgili medya mec-
ralarında yayınlamaya başlamasının 
ardından izlenme oranlarının takibi-
ni de yaptığına dikkat çeken Işıltan, 
“Medya planlaması yaşayan bir sü-
reçtir. Bu süreçte günlük takip edilen 
veriler ışığında anlık müdahaleler ya-
pılabilir.” dedi. Son olarak, kampanya 
bittikten sonra hedef kitleye ulaşma 
oranlarının geniş kapsamlı raporunun 
hazırlanmasının önemine değinen Işıl-
tan, bu aşamanın iş verenlerin gözünde 
medya ajanslarının değerlendirilişleri-
nin kıstas noktası olduğunu da belirtti. 
Organizasyon, toplu fotoğraf çekimi-
nin ardından son buldu.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İle-
tişim Fakültesi, Yeni Medya ve Ga-

zetecilik Bölümü tarafından düzenlenen 
“İnternette Gazetecilik” konulu söyleşi, 
Mor Salon’da gerçekleştirildi. Söyleşi-
nin konuğu, bağımsız internet gazetesi 
T24’ün kurucusu Doğan Akın oldu. Açı-
lış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İleti-
şim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara, 
Doğan Akın’ı 2 yıl önce de DAÜ’de ağır-
ladıklarını ve yeniden misafir etmekten 
dolayı memnuniyet duyduklarını belir-
terek tüm katılımcılara teşekkür etti. 
Doğan Akın da DAÜ’de ikinci kez bu-
lunuyor olmaktan dolayı memnuniyetini 
aktardı. Gazeteciliğin internetle birlikte 

neredeyse gerçek zamanlı bir yayın im-
kanı bulduğuna dikkat çeken Akın, T24 
olarak internet sitelerine günde yaklaşık 
250 haber girdiklerini ve bunun da doğru 
bir editör denetiminin yanı sıra sürat de 
gerektiren bir iş olduğunu vurguladı.

Düşük Maliyetin Önemi Tartışıldı
Gazeteciliğin yok olmaya yönelen bir 
meslek olduğuna dair görüşlere katılma-
dığının altını çizen Doğan Akın, internet-
te büyük bir hızla akan enformasyonun 
doğru bir gazeteci filtresinden süzülmeye 
ihtiyaç duyulduğunu ve bunun mesleğin 
standartlarını üst seviye bir profesyonel-
liğe çektiğini ifade etti. Konvansiyonel 
medya alanlarının ciddi maliyetlerinin 

olduğuna dikkat çeken Akın, internetle 
beraber düşük maliyetle yeni medya alan-
larında habercilik yapılabildiğini ifade 
etti. Diğer yandan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin (KKTC) sosyal medya 
kullanımının en yoğun ülkelerden biri 
olduğuna değinen Akın, “Bu da yurttaş 
gazeteciliğinin ön plana çıkmasına neden 
oluyor” diye konuştu. Bağımsız gazeteci-
lik yapmak için internet reklam dünyasın-
daki algoritmaların iyi bilinmesi gerekti-
ğini ifade eden Akın, haber portallarının 
bu sayede ayakta kalabileceğini belirtti. 
Söyleşi, toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İleti-
şim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazeteci-
lik Bölümü tarafından düzenlenen “Ya-
zılı Basına Bağlı İnternet Gazeteciliği” 
konulu söyleşinin konuğu, Cumhuriyet 
Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni 
Oğuz Güven oldu. Söyleşinin açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren DAÜ İletişim 
Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara, 
Oğuz Güven’i iki yıl önce de ağırladıkla-
rını ve kendisini yeniden DAÜ’de misafir 
etmekten dolayı duydukları memnuniye-
ti aktardı. Oğuz Güven de bir kez daha 
DAÜ’de bulunmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu belirterek, DAÜ İletişim Fakül-
tesi’ne davetlerinden dolayı teşekkür etti.

“Gazetecilik Değişmez”
Söyleşiye, gazeteciliğin nerede yapılırsa 
yapılsın değişmeyeceğini belirterek baş-
layan Oğuz Güven, “İnternet gazeteciliği 

diye bir şey yoktur. Gazetecilik vardır. 
Günümüzde internetle birlikte icra ko-
şulları değişmiş olsa da, gazetecilik bilgi 
yığınları arasından doğru bilginin veri-
lebilmesi için varlığını sürdürmektedir.” 
diye konuştu. İnternetle birlikte yeni 
medya alanlarında yurttaş gazeteciliği-
nin de ön plana çıktığına değinen Güven, 
“Yurttaşlar artık sosyal medya aracılığıy-
la olayı anında yerinden bildirebiliyor. Bu 
aktarım esnasında ise muazzam bir bilgi 
kirliliği de oluşuyor. Gazetecilik, tam da 
burada devreye giriyor. İnternetteki müt-
hiş hıza rağmen nasıl doğru haber vere-
bileceğimize ilişkin mücadele ediyoruz” 
dedi.

“İnternette Haber Okuma Oranları 
Düştü”
İnsanların artık kendi sözlerini söylemeyi 
tercih ettiğine dikkat çeken Güven, basılı 
gazeteye müdahale edemeyen okurların 

dijital mecralarda haberlere müdahil ol-
duğunu dile getirdi. İnternette haber oku-
ma oranlarının bu yıl ilk defa gerilediğine 
ve rakamların %50 civarında düştüğüne 
değinen Güven, 13 yıldır internette gaze-
tecilik alanında yöneticilik yaptığını ve 
bu tabloyla ilk defa karşılaştığını ifade 
etti. Ayrıca, okuma oranlarındaki düşüşe 
ek olarak paylaşımların da azaldığına işa-
ret eden Güven, “Haber okumanın eğitim 
ve kültür ile doğrudan bağı vardır. Örne-
ğin Avrupa’da bir yıl konuşulabilecek bir 
konu belki de bizim coğrafyamızda iki 
saat içerisinde önemini yitirebilir. Haber 
metinlerinin içeriği açısından da özeleş-
tiri yapmam gerekirse, gündeme haber 
yetiştirmek için içerikler üzerinde dü-
zenleme yapılacak zaman çok sınırlı. Bu 
yüzden de hatalar olabiliyor” diye konuş-
tu. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardın-
dan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ZOOM AJANS BAŞKANI BANU TEKİN IŞILTAN DAÜ’DE

T24’ÜN KURUCUSU DOĞAN AKIN DAÜ’DE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

CUMHURİYET GAZETESİ EDİTÖRÜ OĞUZ GÜVEN DAÜ’NÜN KONUĞU OLDU

Banu Tekin Işıltan

Doğan Akın

Oğuz Güven
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 

ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Sağlık Bakanlığı’na bağlı Lef-
koşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet 
Hastanesi tarafından Dünya Sağlık Ör-
gütü “Right to Health – ‘Sağlık Haktır’” 
sloganı ile 1 Aralık Dünya AIDS Günü 
nedeniyle ortak sempozyum düzenlen-
miştir. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klininik 
Mikrobiyoloji uzmanlarınca HIV/       
AIDS’le ilgili temel bilgiler, klinik 
yaklaşım ve tedaviler ile ilgili seminer-
ler Dr. Emre Vudalı, Dr. Zafer Erdoğ-
muş ve Dr. Nesil Bayraktar tarafından 
verilmiştir. KKTC’de HIV/AIDS ko-
nularında farkındalık platformların-
dan biri olan Envision Diversity Der-
neği’nin temsilcileri Enver Ethemer 
ve Okan Bullici de HIV/AIDS’le ilgili 
saha çalışmalarından edindikleri veri-
leri ve önemli mesajları toplumsal ba-
kış açısından yorumlamışlardır.

Öte yandan DAÜ öğrencileri tarafından 
1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla 
farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 1 
Aralık 2017 Cuma günü, saat 16:00’da, 
DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplanan öğ-
renciler, ellerinde taşıdıkları renkli pan-
kartlarla AIDS’e karşı farkındalık yarat-
mayı amaçlayan mesajlarını paylaştılar 
ve AIDS hastalığına karşı alınması ge-
reken önlemler ile ücretsiz tedaviye eri-
şim konularındaki sloganlarıyla dikkat 
çektiler. Ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide 
Gökçora, 1 Aralık Dünya AIDS Günü 
etkinliklerine ilişkin basına açıklama-
larda bulundu.

“AIDS’de Erken Tanı Hayat Kurtarıyor”
HIV enfeksiyonlarının dünyada çok 
önemli bir salgın oluşturduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Gökçora, “Geçen yılın 
verilerine göre, günümüze kadar AIDS 
nedeni ile ölenlerin sayısı yaklaşık 34 
milyon ve şu anda da dünyada 36.7 mil-
yon kişi HIV virüsü taşıyor. Geçen yıl 
1 milyondan fazla HIV taşıyıcısı hami-
le kadın, doğacak bebeklerini koruma 
amacıyla tedavi gördü. HIV insanlığı 
tehdit eden bir virüs ve korunmak çok 
kolay. Koruyucu hekimlik ve bilinçlen-
dirme ile HIV virüsünün bulaşmasını 
engelleyebiliriz. Bizim yapmak istediği-
miz, toplumu bu enfeksiyondan nasıl ko-
runulabileceğiyle ilgili bilinçlendirmek. 
Bir yandan siyasilere etki ederek, bu ko-
nuda bütçe ayarlanmasını sağlayıp; daha 
erken tanı ile daha hızlı ve daha ucuz 
tedavi yöntemlerine ulaşmayı sağlamayı 
amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi, AIDS’- 
ten korunmada da erken tanının hayat 
kurtardığına dikkat çeken Prof. Dr. Gök-
çora, sözlerine şöyle devam etti: “Erken 
tanı ve etkin bir tedaviyle, hastalar hiç 
hasta olmamış gibi yaşayabiliyorlar. 
Ayrım yapmadan dünyadaki tüm insan-
ların sağlığı hakettiğini ve HIV’le müca-
delenin ancak etkili, ucuz ve ulaşılabilir 

sağlıkla önlenebileceğini herkese anlat-
mak istiyoruz. Bilgi kirliliği açısından 
internet doğru bir kaynak oluşturmuyor. 
Bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane-
si ile birlikte düzenlediğimiz sosyolojik 
ve bilimsel yaklaşımla öğrencilerimizin, 
yani geleceğin sağlık dağıtan hekimleri-
nin, gittikleri yerlerde HIV Enfeksiyo-
nunun daha erken tanımlanabilmesine, 
daha doğru tedaviye ulaşılmasını amaç-
lıyoruz.” Prof. Dr. Gökçora’nın açıkla-
masının ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük 
Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Akademis-
yenleri, Atatürk Meydanı’ndan üniver-
site ana giriş kapısına kadar yürüyüş 
gerçekleştirdi. Yürüyüşün tamamlan-
masının ardından etkinlik sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kı-

zılay Haftası etkinlikleri kapsamında 
KKTC Kızılay Derneği ve Gazimağusa 
Devlet Hastanesi iş birliğinde kan bağışı 
etkinliği düzenledi. DAÜ Dr. Fazıl Kü-
çük Tıp Fakültesi bahçesinde gerçekleşen 
etkinlikte çok sayıda gönüllü öğrenci ile 
akademik, yönetsel ve işçi personel kan 
bağışında bulundu.

Etkinlikte konuşan Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gök-
çora, içinde bulundukları Kızılay Haftası 
sebebiyle kan vermenin önemine değin-
di. Prof. Dr. Gökçora, “Kan tek kaynağı 
insan olan çok değerli bir ilaçtır. Her yıl 
yüzlerce insan hastalık ve kaza sonucun-
da kan bulunamadığı için hayatını kay-
bediyor. Kan nakli sağlık sistemlerinin 
vazgeçilmez bir parçasıdır ve her kan 
bağışlayıcısı, insan hayatına ve sağlığına 
paha biçilemez bir katkı sağlamaktadır. 
Zira kan ve kan ürünleri sadece kanlarını 
bağışlayan insanlardan temin edilebilir 
ve bu açıdan bakıldığında önemli bir mil-

li kaynak olarak da değerlendirilebilir.” 
ifadelerini kullandı.

“En Güvenli Kan Ürünleri Ücret 
Talep Etmeden Yapılan Gönüllü 
Kan Bağışlarıyla Sağlanıyor”
Gönüllü kan bağışlarının, ulusal sağlık 
sistemlerinin toplumun kan ve kan ürün-
leri ihtiyacını devamlı olarak ve güvenli 
bir şekilde karşılayabilmesinin temel şar-
tı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökçora, 
en güvenli kan ürünlerinin ücret talep 
etmeden yapılan gönüllü kan bağışlarıyla 
sağlandığına dikkat çekti. Ülkelerin tüm 
kan ve kan ürünleri ihtiyaçlarının tama-
men gönüllü kan bağışlarıyla sağlanabil-
mesinin dünya genelinde çok önemli bir 
sağlık hedefi olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Gökçora, bu hedefe ulaşma yönünde-
ki en önemli basamağın düzenli olarak 
kan bağışı yapan bir gönüllü havuzunun 
oluşturulması olduğunu kaydetti. 

“Genç Gönüllülerin Bağışçı 
Havuzuna Kazandırılması Önemli”
Prof. Dr. Gökçora, ayrıca düzenli kan ba-
ğışçılarının zaman içinde yaş veya farklı 

nedenlerden dolayı bağışçı havuzundan 
çıkabileceği için genç gönüllülerin bağış-
çı havuzuna kazandırılmalarının önemi-
ne de değindi. Prof. Dr. Gökçora, “Toplu-
mu bilgilendirmek ve halk arasında kan 
bağışı hakkında var olan yanlış bilgileri 
ve olumsuz ön yargıları ortadan kaldı-
rarak vatandaşları kan bağışı gönüllüsü 
olmaları yönünde cesaretlendirmek ön-
celikle bizim görevimizdir.” ifadelerini 
kullandı. Gönüllü kan bağışının toplum 
sağlığı açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç 

olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Gökço-
ra, kan bağışının kan bekleyen hastala-
rın hayatlarını kurtarması yanı sıra kan 
verenin sağlığı açısından da yaşamsal 
önem taşıdığını ifade etti. Kan bağışında 
bulunan insanın kan hücrelerinin yeni-
lendiğini ve daha sağlıklı ve daha güçlü 
bir bedene sahip olduğuna değinen Prof. 
Dr. Gökçora, kan verenlerin acil kan ih-
tiyacı olan kişilerin yaşama tutunmala-
rında büyük rol üstlendiğini de sözlerine 
ekledi.

DÜNYA AIDS GÜNÜ FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ 

DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN

KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Nahide Gökçora

Pankartlarla yürüyüş yapılarak AIDS’e dikkat çekildi
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Uluslararası Geleneksel Yapı, Mima-
ri ve Şehircilik Birliği INTBAU’nun 

bölgesel kuruluşu olan ve 2010 yılından 
beridir adada faaliyetlerini sürdüren INT-
BAU Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Glafkos Cons-
tantinides ve Yrd. Doç. Dr. Müge Şevketoğ-
lu’nun seminerlerine ev sahipliği yaptı. 

Her dönem INTBAU Kıbrıs ve DAÜ Mi-
marlık Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
seminerlere, bilindiği üzere Dünya’nın çe-
şitli ülkelerinden katılımcılar davet edil-
mektedir. Bu dönemki katılımcılar, Kıbrıs 
Kültürel Miras Teknik Komitesi Başkanı 
Glafkos Constantinides ve Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Mi-
ras ve Konservasyon Merkezi Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Müge Şevketoğlu oldu.

Kültürel Miras Serisi’nin ikincisi olan, çok 
sayıda mimarlık öğrencisi, araştırma gö-
revlileri ve akademik personelin katılımıy-
la gerçekleşen, ilginin yüksek olduğu semi-
nerlerin ana başlıkları “Sürdürülebilirlik 
ve Kültürel Miras” ve “Tatlısu/Akanthou 
Arkeopark Projesi” idi.

Söz konusu seminerde Constantinides, iki 
toplumlu, Kıbrıs Kültürel Miras Teknik 
Komitesi olarak yaptıkları çalışmalara ve 
birçok koruma projesine yer vermiştir. Ko-
nuşmasında başlıca neler başardıklarına, 
hedeflerine nasıl ulaştıklarına ve bu amaç-
larla nasıl devam etmeyi hedeflediklerine 
değinmiş olup, ayrıca sorumluluklarından 
ve bunların sonuçlarından bahsetmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu ise, yapılması 
hedeflenen ve Kuzey Kıbrıs’ın ilk Arkeo-
park’ı olacak olan Tatlısu/Akanthou Arke-
opark Projesi hakkında bilgiler vermiştir. 
Arkeolojik kazılarda elde edilen tüm veri-
lerin herkese ulaşması ve kültürel mirasın 
korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere 
aktarılması amaçları taşıyan projenin de-
taylarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Şev-

ketoğlu, bu sayede Tatlısu’nun önemli bir 
belde/ilçe haline geleceğine değinmiştir.

Her iki etkinlikte de DAÜ Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, 
yapmış olduğu kapanış konuşmalarının ar-
dından katılımcılara sertifika ve anı olarak 
etkinliğin posterini takdim etmiş ve katı-
lımlarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mi-
marlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü  
2016 -2017 Bahar Dönemi ‘Yüksek Şe-
ref ve Şeref Töreni’ni Gazimağusa’da 
“Çifte Mazgal” olarak da bilinen tarihi 
Martinengo Burcu’nda gerçekleştirdi. 

Tören DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğ-
retmenliği Programı öğrencisi Mazlum 
Keleş’in Kıbrıs ezgilerinden oluşan mü-
zük dinletisi ile başladı. Etkinliğe DAÜ 
Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğre-
tim üyeleri büyük ilgi gösterdi. 

DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Naciye Doratlı, gecenin açılışında 

gerçekleştirdiği konuşmasında, Anıt-
lar Yüksek Kurulu ve Kültürel Miras 
Teknik Komitesi Üyesi olarak Kıbrıs 
genelindeki mimarlık okullarına kül-
türel mirasın korunması ve yaşatılması 
yönünde önemli görevler düştüğüne 
vurgu yaptı. Bu kapsamda DAÜ Mimar-
lık Bölümü’nde eğitim gören özellikle 
yabancı uyruklu öğrencilerin konu ile 
ilgili farkındalıklarını artırmak amacı 
ile Mimarlık Bölümü olarak etkinlik-
lerini tarihi mekanlarda gerçekleştirme 
yönünde çaba sarfettiklerini ifade etti. 
Törende, farklı ülkelerden toplam 22 öğ-
renci yüksek şeref, 73 öğrenci ise şeref 
sertifikası ile ödüllendirildi.

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE INTBAU KIBRIS ORTAK 
ETKİNLİKLERİNDE, GLAFKOS CONSTANTINIDES VE 

MÜGE ŞEVKETOĞLU SUNUM YAPTI

MİMARLIK BÖLÜMÜ YÜKSEK ŞEREF VE ŞEREF ÖĞRENCİLERİ SERTİFİKALARINI ALDI

Yrd. Doç. Dr. Müge Şevketoğlu Prof. Dr. Özgür Dinçyürek Glafkos Constantinides’e poster takdim ederken

Glafkos Constantinides
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Doğu 
Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma 

Merkezi (DAKMAR) tarafından “Cultu-
ral Heritage Conservation: Sustainability 
and Environmental Impact - Kültürel Mi-
rası Koruma: Sürdürülebilirlik ve Çevresel 
Etki” konulu seminer gerçekleştirildi. Fen 
ve Edebiyat Fakültesi ASA 01’de düzenlenen 
seminerde konuşan DAKMAR Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Bülent Kızılduman katılımlarından 
dolayı herkese teşekkürlerini sunarak, ve-
rimli bir seminer geçmesini temenni etti. 

UNDP ve çift toplumlu Kültür Mirası Tek-
nik Komitesi için Othello Kalesi ile başlayan 
bir çok projeyi tasarlayan Tecnalia Araş-
tırma Enstitüsü’nün söz konusu dönemde-
ki koruma uzmanı mimarı Rand Eppich 
tarafından verilen söz konusu seminerde, 
sürdürülebilir gelişim çerçevesinde sosyo – 
ekonomik gelişmeler ve turizm bağlamında 
kültür mirasının korunması konuları üzerin-
de duruldu. 

Tarihi bina koruma uzmanı olan Eppich,  
kendisini çevreye duyarlı birisi olarak ta-
nımlarken, tarihi binaların korunması ve 
yeniden kullanımının sürdürülebilirlik kav-

ramına en iyi hizmet eden araçlardan biri 
olduğunu belirtti. 

DAÜ-DAKMAR Yönetim Kurulu üyesi ve 
aynı zamanda DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç 
Mimarlık Bölümü  Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Özlem Olgaç Türker’in girişimi, DAKMAR 
üyelerinin ile araştırma görevlilerinin organi-
zasyonu ve DAÜ Rektörlüğü’nün desteğiyle 
gerçekleşen  seminerde, Eppich sürdürüle-
bilir gelişmeyi anlatırken ‘gelişim’in eski 
ve güncel tanımlarından bahsetti. Eppich, 
gelişmenin farklı aşamalarından söz ederek  
sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkışını, 
sürdürülebilirliğin yaygın olarak bilinen üç 
bileşeni olan ekonomik – çevresel – sosyal 
boyutlara ek olarak kültürün de dördüncü 
ayak olarak kabul edildiğinden söz etti.

Bu bağlamda tarihi binaları korumanın ve 
günümüze adapte etmenin, sürdürülebilirlik 
kavramına nasıl katkıda bulunduğuna de-
ğinen Eppich, yeni bina yapmak yerine var 
olan bina stokunun kullanılmasının, yeni 
kaynak tüketilmemesi ve yıkımlardan ortaya 
çıkacak olan atıkların azaltılması anlamında 
çevreye olumlu katkıda bulunmak yanında, 

kültürel sürekliliğe de hizmet ettiğine vurgu 
yaptı. Tarihi mirasın korunmasına yönelik 
destek veren kuruluşları aktaran Eppich tu-
rizmin  olumlu – olumsuz etkilerine de de-
ğindi. Sunumunda dünyadan çağdaş koruma 
ve yenileme örnekleri gösteren Eppich, geri 

dönüşüm ile elde edilen çağdaş malzemele-
rin kullanımı üzerinde de durdu. Sunumun 
sonunda gerçekleştirilen soru ve tartışmalar 
bölümünün ardından DAKMAR Merkezi 
tarafından Eppich’e teşekkür belgesi takdim 
edildi.

“KÜLTÜREL MİRASI KORUMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE 
ÇEVRESEL ETKİ” KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tu-
rizm Fakültesi, İnsan Hakları Koruma 
Haftası’nı bir dizi etkinlikle kutladı. 
DAÜ Turizm Fakültesi, 10 - 17 Aralık 
2017 tarihleri arasında düzenlenen et-
kinliklerde, bu yıl farklı ülkelerden 30 
turizm öğrencisini misafir etti. 

Etkinlikler, DAÜ Turizm Fakültesi Öğ-
retim Üyeleri Yrd. Doç. Nazenin Ruso 
ve Turan Değirmencioğlu eşliğinde 
Girne Özgürlük Anıtı’nda başladı. Öğ-
renciler, burada tasarladıkları posterle-
ri sergiledi ve anıtın tarihi ile ilgili bil-
gi aldı. İnsan haklarını sembolize eden 
t-shirt’ler giyen DAÜ’lü gençler, gittik-
leri yerlerde halkın dikkatini çekmeyi 
başardı. Karmi Köyü’nün gezilmesinin 
ardından katılımcılar, Girne Limanı’n-
da yer alan Atatürk Anıtı önünde mü-
zik ve dans içeren bir farkındalık gös-
terisi  gerçekleştirdi. “Flash Mob” adı 
verilen aktivite, Girne halkı tarafından 
ilgiyle izlendi. 

13 Aralık 2017 Çarşamba günü ise, 
PRIO Kıbrıs Merkezi’nden Kıdemli 
Araştırmacı Danışman Mete Hatay, 
DAÜ Turizm Fakültesi’nde söyleşi ger-

çekleştirdi. Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın açılış konuş-
ması ile başlayan etkinlikte Turizm 
öğrencileri günün anlamına uygun 
‘redemption song’ şarkısını sahnede 
söylediler. Hemen ardından ise PRIO 
Kıbrıs Merkezi’nde Kıdemli Araştır-
macı Danışman Mete Hatay bir konuş-
ma gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda ise 
Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ve Turan 
Degirmencioglu ile organizasyona 
katkı koyan öğrencilere teşekkür ser-
tifikası takdim edildi. Aynı gün saat 
18:00’de DAÜ Uluslararası İlişkiler 
Doktora Programı öğrencisi Emanuel 
Archiri öğrencilere günün anlam ve 
önemini belirten bir konuşma yaptı. 
Konuşmanın ardından ‘Mandela Öz-
gürlüğe Uzun Yürüyüş’ film gösteri-
siyle İnsan Haklarını Koruma etkinliği 
sona erdi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kılıç, insanlık onuru ve 
saygınlığı için eşitlik olgusuna vurgu 
yapmayı amaçladıkları İnsan Hakları 
Haftası etkinliklerine olan ilgiden do-
layı mutlu olduklarını ve bu tarz etkin-
likleri devam ettireceklerini ifade etti.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ 
İNSAN HAKLARI KORUMA 
HAFTASI’NI KUTLADI 

Rand Eppich

Turizm öğrencileri Girne Özgürlük Anıtı’nda



Y I L : 6   /   S AY I : 6 7   /   K A S I M  /  A R A L I K  2 0 17  -  O C A K  2 0 18
27

“Olağan Denemeler” adlı kısa filmleriyle 
uluslararası alanda 3 ödül kazanan Yönet-
men Vasvi Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan ve 
Görüntü Yönetmeni Peter Verburg, “Düşük 
Bütçeyle Kısa Film Yapımı Atölyesi” ko-
nulu söyleşide Doğu Akdeniz Üniversite-
si’nin (DAÜ) konuğu oldu.  DAÜ İletişim 
Fakültesi’nde başlayan organizasyona,  öğ-
rencilerin yanı sıra araştırma görevlileri ve 
öğretim üyeleri de katıldı. Etkinlikte Çift-
çioğlu, Özokutan ve Verburg sektöre dair 

deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.Söyle-
şinin açılış konuşmasını DAÜ Sinema-TV 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Özad yaptı. 
Doç. Dr. Özad, konuşmasında Çiftçioğlu, 
Özokutan ve Verburg’u ağırlamaktan mut-
luluk duyduklarını belirterek katılımcılara 
teşekkür etti.

Söyleşiye, düşük bütçeli kısa film yapı-
mında planlı olmanın önemine değinerek 
başlayan Özokutan, “İster yönetmen, ister 
görüntü yönetmeni olmak isteyin değişme-
yen yegane faktör, en küçük ayrıntıya dahi 
dikkat etmeniz gerekliliğidir. Çünkü yeni-
den çekmek ekstra masraf demektir. Herşey 
önceden en ince ayrıntısına kadar planlı ol-
mak zorundadır.” dedi. Özokutan’ın açıkla-
malarından öne çıkanlar ise şöyle idi:

“Hikaye herşeyden önce gelir” 
Bir filmin iyi ya da kötü olduğunu belirle-
yen şeyin tek başına kullanılan ekipmanlar 
olmadığına değinen Özokutan, “Hikaye 
herşeyden önce gelir. Kötü hikayeden iyi 
film çıkarmak mümkün değil ama kötü bir 
ışığı düzeltmek mümkün olabilir. Kötü bir 
kurgu ve öykü ise affedilemez” dedi. Ayrıca 
bugüne dek katıldıkları festivallerde kendi 

filmlerinin dışındaki en düşük bütçenin 
100 bin euro civarında olduğuna da değinen 
Özokutan, “Olağan Denemeler” adlı 3 ulus-
lararası ödüle layık görülen kendi filmlerini 
ise 30 bin liralık banka kredisi ile çektikle-
rini belirtti.  

“’Olağan Denemeler’ ilk ve tek oscar 
seçmelerinde yarışan Kıbrıs Türk yapı-
mı filmdir”
Kendilerinin bağımsız filmciler olduklarını 
belirterek sözlerine başlayan Çiftçioğlu ise, 
“Biz normalde belgesel film yaparız. ‘Ola-
ğan Denemeler’ ise ilk kısa filmimizdir. 
Bugüne dek 23 ülkede 42 festivalde gös-
terildi ve ikisi ABD’de biri ise Brezilya’da 
olmak üzere 3 uluslararası alanda ödüle la-
yık görüldü. İlk ve tek oscar seçmelerinde 
yarışan Kıbrıs Türk yapımı film olmasıyla 
da bizleri ayrıca mutlu etti.” dedi. 

“Kurmaca kısa film çekmek kolay değil”
Belgesel ile kısa film çekmek arasında fark-
ların olduğuna da dikkat çeken Çiftçioğlu, 
“Kurmaca kısa film çekmek kolay değil. 
Belgesel film daha doğal akışında seyredi-
yor, ama kurmaca bir kısa filmde ise ışık, 
ses, oyunculuk gibi faktörlere daha fazla 

dikkat etmeniz gerekiyor” dedi. Ayrıca kur-
maca bir filmde önceden yazılmış senaryo-
yu takip etmenin yarattığı güçlüklere de de-
ğinen Çiftçioğlu, ama belgesel filmlerde ise 
ilgili metnin yapım aşamasında dahi ortaya 
çıkabileceğine belirtti.

“Işık çok önemlidir” 
Sinemada ışığın kullanımı alanında uygula-
malı örnekler göstererek sözlerine başlayan 
Görüntü Yönetmeni Verburg ise, “Işık çok 
önemlidir. Işığı doğru kullanmazsanız ver-
mek istediğiniz görüntüyü ve yaratılmak is-
tenen atmosferi kaçırabilirsiniz. Işık, izleyi-
ciye katmak istediğiniz duyguyu etkileyici 
bir şekilde vermenizi sağlar. Bu alanda tıpkı 
ses gibi ışık da çok önemli bir öğedir” dedi. 
Sinemada kullanılan ışık tipleri ve çekim 
ekipmanlarını tanıttığı sunumunda, iyi ta-
nıdıkları ekipmanlarla çalışmanın önemine 
de değinen Verburg, bir marangoz için ken-
di çekiciyle çalışmak ne kadar  önemliyse, 
bir görüntü yönetmeni için de alıştığı, bil-
diği kamerayla çalışmanın ilgili performans 
açısından o kadar önemli olduğunu belir-
terek sözlerini noktaladı. Organizasyon, 
soru-cevap kısmının tamamlanmasının ar-
dından  son buldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım 

Dünya Diyabet Günü nedeniyle “Diyabete 
Multidisipliner Yaklaşım” konulu panel ger-
çekleştirdi. 13 Kasım 2017 tarihinde, saat 
14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 
gerçekleştirilen söz konusu panel ile Dün-
ya’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

(KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) 
diyabetin güncel durumu, diyabetin önemi 
ve diyabetin önlenmesinde, kontrolünde; 
hemşirelik hizmetleri, beslenme ve fiziksel 
aktivitenin önemi ile rolü üzerinde duruldu.  

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Malkoç moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panelde, DAÜ Hemşirelik 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Han-
dan Sezgin “Diyabetin Güncel Durumu, 
Diyabetin Kontrolünde Hemşirelik Hizmet-
leri”, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğre-

tim Üyesi Doç. Dr. Emine Yıldız “Diyabetin 

Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınmasında 

Beslenmenin Yeri ve Önemi”, Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Yasin Yurt “Diyabet ve Egzersiz” 

konularında sunumlar gerçekleştirildi.

 

DAÜ Atatürk Meydanı’nda 

Mavi Halka Oluşturuldu

Diyabetin önemine dikkat çekmek ve far-

kındalık yaratmak amacıyla DAÜ Sağlık 

Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından 

diyabet hastalığının simgesi olan “mavi hal-

ka” oluşturuldu. 14 Kasım 2017 tarihinde, 

DAÜ Atatürk Meydanı’nda, saat 12:30’da 

gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler diya-

bet risk faktörleri komplikasyonları ve di-

yabetle ilişkili yaşam tarzı alışkanlıkları ile 

ilgili lilgili sloganlar söyleyerek hastalık ile 

ilgili farkındalık yaratmaya çalıştılar.

DAÜ’DE “OLAĞAN DENEMELER”

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİYABETE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM PANELİ 

Doğuş Özokutan

Peter Verburg öğrencilere ışığın önemini anlattı
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GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN LOGO ÇALIŞMASI

DAÜ-SEM TÜSEM TOPLANTISI’NA KATILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 

ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ga-
zimağusa kentinin yeni bir ticari kurulu-
şu olan “14 Market” için kurumsal logo 
çalışması gerçekleştirdi. Design Major-I 
dersi kapsamında öğretim görevlisi 
Shahryar M. Alikhani ve Marjan Khajavi 
yönetiminde 30 öğrencinin tasarladığı 50 
logo çalışması, firma tarafından değer-
lendirilerek en çok beğenilen ilk üç çalış-
maya çeşitli ödüller verildi. 

Değerlendirme sonucunda DAÜ Gör-
sel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü öğrencisi Sezer H. Özdemir bi-
rinci olarak 1500 TL, ikinci sırayı alan 
Chad Kalua Khana ile üçüncü olan Yiran 
Chen ise firmanın yan kuruluşu olan Gy-
maholic Spor Salonu’nda 1 aylık ücretsiz 
üyelik ile ödüllendirildi. Gerçekleştirilen 
ödül töreninde DAÜ Görsel Sanatlar ve 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu yaptığı 
konuşmada üniversite ile toplum ve sek-
tör arasındaki iş birliğinin önemini vur-
gulayarak, hem böyle bir taleple bölüme 
başvuran “14 Market” yöneticilerine, hem 
de böyle bir konuyu ders kapsamına alıp 
destekleyen öğretim görevlilerine ve yara-
tıcı çalışmalar ortaya koyan öğrencilere te-
şekkürlerini iletti. Tören sonunda ödüller 
sahiplerine takdim edilirken tüm katılımcı 
öğrencilere de teşekkür sertifikası verildi. 

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim 

Merkezleri Konseyi (TÜSEM) 2017 

Sonbahar Toplantısı Türkiye’nin Kon-

ya şehrinde bulunan Selçuk Üniver-

sitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni, Sürekli 

Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Başkanı 

Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve DAÜ- 

SEM Koordinatörü Yeşim Kapsıl Çı-

rak temsil etti. 

Türkiye genelinden TÜSEM Konse-

yi’ne 79 devlet üniversitesi kayıtlı. TÜ-

SEM 2017 Sonbahar Toplantısı’na 29 

farklı üniversiteden 31 SEM temsilcisi 

katıldı.

Toplantıda Türkiye’de diğer Sürekli 

Eğitim Merkezlerinde yürütülen ça-

lışmalar ve faaliyetler ile ilgili bilgiler 

aktarıldı. Yapılan sunumlarda Sürek-

li Eğitim Merkezlerinin sorunlarının 

yanı sıra yapılan yeni açılımlar ile ilgili 

konular da tartışıldı.

Yapılan açılış konuşmasında Sürekli 

Eğitim Merkezlerinin bilinç oluşturma 

merkezleri olduğu ve bilgiye ulaşama-

yan bireylere bilgiyi yer ve zaman kısıt-

laması gözetmeden ulaştıran merkezler 

olması gerektiği vurgulandı. TÜSEM 

2018 Bahar Toplantısı’nın İzmir Yaşar 

Üniversitesi ev sahipliğinde yapılma-

sına karar verildi. Toplantıda Sürekli 

Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimle-

rin özellikle mesleki eğitimlerin kredi-

lendirilip sertifikalandırılmasının öne-

mi ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda 

DAÜ-SEM’in bu alandaki çalışmaları 

başlatmış olması önem arz etmektedir. 

DAÜ-SEM’in Kuzey Kıbrıs’tan Devlet 

Üniversitesi statüsünde tek üye olarak 

katıldığı bu toplantı geri dönütleri ile 

birlikte yürütülen çalışmalar için çok 

değerli olmuştur.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İleti-
şim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazete-

cilik Bölümü 2016 – 2017 Bahar Dönemi’n-
de şeref ve yüksek şeref sertifikası almaya 
hak kazanan başarılı öğrencileri gerçekleş-
tirilen törenle onurlandırıldı.

DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon’da ya-
pılan törene öğrencilerin yanı sıra öğretim 
üyeleri ve öğretim görevlileri de katıldı. 
Törenin açılış konuşmasını Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur-
ten Kara yaptı. Doç. Dr. Kara, konuşma-
sında, ödül alan öğrencileri başarılarından 
dolayı kutlarken, çok yakın bir zamanda 
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nü 
İngilizce eğitim diliyle de hayata geçire-
ceklerini belirtti. Doç. Dr. Nurten Kara’nın 
konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle idi:

Gazetecilik Yeni Medya İle 
Entegre Oluyor  
Dijital çağda internet kullanımının yaygın-
laşmasıyla gazeteciliğin yok olmaya yüz 
tuttuğunu dile getirenlerin aksine bunun 
bir uyumluluk hali olduğuna dikkat çe-
ken Doç. Dr. Kara,  “Gazetecilik yok ol-

mamakta, bilakis yeni medya ile entegre 
olmaktadır. İnternetle birlikte yaşamımı-
zın birçok alanına sirayet eden bu dijital 
mecrada içerik yaratmak çok önemlidir 
ve içerik/metin yaratmak gazeteciliğin en 
önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple 
eğitim içeriğimizi ‘Yeni medya ve Gazete-
cilik’ alanını besleyecek nitelikte derslerle 
reforme ettik” dedi. 

TRT Genç İletişimciler Yarışması’nda 
Sosyal Medya kategorisinde “Dedebiyat” 
adlı projesiyle birincilik elde eden DAÜ 
İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gaze-
tecilik Bölümü öğrencisi Hasan Doğan da 
törende ödülü ve projesi ile ilgili bir sunuş 
yaptı. Hasan Doğan konuşmasında proje 
danışmanı DAÜ Araştırma Görevlisi Ser-
taç Özdemir’e ve Ankara’daki ödül töre-
nine kadar gelerek kendisine destek veren 
DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hanife Aliefendioğlu’na teşekkürlerini 
iletti. Doğan konuşmasında, internette sık-
lıkla karşılaşılan “tık yemi” taktiğine eleş-
tirel yaklaşarak ele aldıkları “Dedebiyat” 
adlı projesinin edebiyatın haberleştirilmiş 

hali olduğuna dikkat çekerek; “Biz kitap-
lar üzerinden yola çıktık. Farklı başlıklar 
kullanarak ‘tık yemi’ ile beraber okurları 
kitaplardan alıntılarla baş başa bıraktık” 
dedi. Organizasyon başarılı öğrencilerin 
akademisyenlerin elinden şeref-yüksek 
şeref sertifikalarını ve hediyelerini alma-
larının ardından, “Citizenfour” adlı filmin 
gösterimiyle son buldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İleti-
şim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü  2016 – 2017  
Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başa-
rılı olan toplam 67 öğrencisini 20 Ara-
lık 2017 Çarşamba Günü, saat 13:30’da 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasa-
rımı Bölümü’nde düzenlediği şeref ve 
yüksek şeref sertifika töreni ile onurlan-
dırdı. 

Sertifika töreninin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren DAÜ Görsel Sanatlar ve 
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu başarılı olan 
öğrencilerini tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi. DAÜ İletişim Fakültesi 
Dekan Vekili Doç. Dr. Agah Gümüş ise 
gerçekleştirdiği konuşmasında başarı-
larından dolayı tüm öğrencileri tebrik 
ederek başarılı olan öğrencilere sertifi-
kalarını takdim etti.

Etkinlik, sertifika töreninin ardından 
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü bahçesinde organize 
edilen barbekü partisi ile devam etti. 
Öğrenciler, akademisyenler ve DAÜ 
çalışanlarının yoğun katılımı ile ger-
çekleşen partiye DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam’da katılarak öğrenci-
lerin mutluluklarını paylaştı. Barbekü 
partisine, DAÜ Uluslararası İşler ve 
Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Cem Tanova, Rektör Ko-
ordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öz-
gür Dinçyürek, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ 
Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili 
Murat Aktuğralı ile birçok Bölüm Baş-
kanı ve öğretim üyesi de katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
ve Otelcilik Yüksekokulu başarılı öğrenci-
lerine şeref ve yüksek şeref belgeleri verdi. 
DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen 
törene Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel 
Müdürü Mehmet Mülayim ve Bellapais 
Gardens Hotel sahibi Executive Chef Se-
lim Yeşilpınar da konuk konuşmacı olarak 
katıldı.

Açılışta öğrencilere seslenen Turizm Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç öğ-
rencileri kutlayarak kariyerlerinde başarıyı 
yakalamanın yollarına yönelik tavsiyelerde 
bulundu. Prof. Dr. Kılıç, derslerde başarı-
lı olmanın önemli olduğunu, ama sadece 
derslerde başarılı olmanın mezuniyet son-
rası başarıyı getirmede tamamen yeterli 
olmadığını vurgulayarak, öğrencilerin öğ-
renim süreleri boyunca sosyal ve kültürel 
etkinliklerde de yer almalarının kendileri-
ne çok önemli kazançlar sağlayacağını ve 
öğrenim yaşamları boyunca kuracakları 
arkadaşlıkların da çok önemli olduğunun, 
bunun gerek iş yaşamları gerekse gelecek-
teki başarılarının kaynağı olacağının altını 
çizdi.

Limak Cyprus Deluxe Hotel Gener Mü-
dürü Mehmet Mülayim de “Otel Endüst-
risinde Motivasyon” başlıklı sunumunda, 
bu konuya vurgu yaparak öğrencilere, ar-
kadaşlık kurmanın çok önemi olduğunu, 

şu an yanlarında oturan arkadaşlarının 
gelecekte ortak projeler gerçekleştirmeleri 
ve başarılar elde etmeleri için fırsatlar sağ-
layacağını aktardı. Kendi iş yaşamından da 
birçok örnek veren Mülayim, öğrencilerin 
iş yaşamlarında kullanabilecekleri oldukça 
yararlı tavsiyelerde bulundu.

Bellapais Gardens Hotel sahibi Executive 
Chef Selim Yeşilpınar da “Aşçılıkta Ka-
riyer Yolculuğu” konulu konuşmasında, 
insan sağlığı ile ilgili olması bakımından 
aşçılığın doktorluk mesleği kadar kritik 
bir meslek olduğunu söyleyerek, öğrenci-
lere yapmakta oldukları işin hayati önemi 
olduğunu aktardı. Yeşilpınar, hedefledik-
leri noktaya gelebilmek için basamakları 
tek tek çıkmaları gerektiğini, öğrenmenin, 
kendini geliştirmenin ve çok çalışmanın 
varmak istedikleri noktaya ulaşmalarını 
sağlayacaklarını belirtti.

Öğrencilerin akademik ve iş yaşamları 
adına yararlı dersler çıkardıkları konuş-
maların ardından, konuk konuşmacılar ve 
DAÜ Turizm Fakültesi öğretim elemanları, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turizm ve 
Otelcilik programlarından 61 öğrenciye ve 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Aşçı-
lık programlarından 132 öğrenciye yüksek 
şeref ve şeref belgelerini vererek başarı di-
leklerinde bulundular. Sertifika töreninin 
ardından tüm katılımcılar birlikte fotoğraf 
çekerek törenin ölümsüzleşmesi sağlandı.

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ONURLANDIRILDI

GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL 
İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİNİN ONUR GÜNÜ

TURİZM’DE BAŞARILI ÖĞRENCİLER ONURLANDIRILDI
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Prof. Dr. Necdet Osam ve Aykut Özakın

Mustafa Alnar

Spor İşleri Müdürlüğü Takımı kupasını Rektör Prof. Dr. Osam’dan aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) 2016 Junior Classic Vücut 

Geliştirme Şampiyonu ve 2017 KKTC 
Pro Fitness Şampiyonu olan Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilim-
leri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü 
son sınıf öğrencisi Aykut Özakın, 2017 
World Beauty Fitness & Fashion Inc. 
(WBFF) Güz Dönemi Şampiyonası’nda 
ikinci sırayı elde ederek “WBFF Pro” 

unvanını kazandı. DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, fitness dünyasındaki 
en prestijli unvanlar arasında yer alan 
WBFF Pro’yu almaya hak kazanarak 
profesyonelliği tescil edilen Aykut Öza-
kın’ı makamında kabul etti. 

Prof. Dr. Osam, Özakın’ı başarılarından 
dolayı tebrik ederek bizzat destekleye-
ceğini söylerken, Aykut Özakın da Prof. 

Dr. Osam’a ilgisinden dolayı teşek-
kürlerini iletti. Mezun olduktan sonra 
Sporcu Beslenmesi alanında Yüksek 
Lisans yapmayı planlayan Aykut Öza-
kın, kendi stüdyosunu açarak başarılı 
gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Perso-
nal Trainer (Kişisel Antrenör) olarak en 
büyük motivasyonunun gençler olduğu-
nu ifade eden Aykut Özakın, başarıları-
nı genç nesillere aktarmanın önemine 
değindi. Kendi çalışmalarının yanında 
şu anda üçü internet üzerinden, yedisi 
ise birebir çalıştırdığı öğrencileriyle il-
gilenen Aykut Özakın, fitness alanında 
DAÜ’yü başarıyla temsil etmeye devam 
edeceğini vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Bi-

lardo Takımı oyuncusu Mustafa Alnar, 
2017 Dünya Gençler 9 Top Şampiyo-
nası’nda dünya üçüncüsü oldu. 2016’da 
Avrupa üçüncüsü, 2017 yazında ise 
Avrupa ikincisi olarak KKTC’yi gurur-
landıran DAÜ sporcusu Mustafa Alnar, 
Rusya Federasyonu’nun başkenti Mos-
kova’da düzenlenen Dünya Şampiyona-
sı’nda elde ettiği dünya üçüncülüğü ile 
adını dünyanın en iyi genç bilardocuları 
arasına yazdırmayı başardı. 5 kıtadan 
ve 22 ülkeden 68 sporcunun mücadele 
ettiği şampiyonada beş karşılaşmaya 

çıkan Mustafa Alnar, bunların dördünü 
kazanarak yarı finale çıkmayı başar-
dı. Yarı finalde Hong Kong’lu rakibi 
Robbie Capito’ya yenilen Alnar, dünya 
şampiyonu Bosna Hersek’li Sanjin Peh-
livanovic’e yenilen Polonya’lı Wiktor 
Zielinski ile birlikte dünya üçüncülüğü 
ünvanını paylaştı.

“DAÜ’ye Teşekkür Ediyorum”
2017 Dünya Gençler 9 Top Şampiyona-
sı’na antrenörü Mehmet Şanlısoy ile her 
gün iki saat antreman yaparak hazırla-
nan Mustafa Alnar, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Çeyrek finalde karşı-

laştığım ve 9-4’lük skor ile kazandığım 
rakibimle bu yaz Avrupa Şampiyonası 
Finali’nde karşılaşmış ve kaybetmiştim. 
Bu galibiyet benim için güzel bir rövanş 
oldu. Ayrıca dünyanın her kıtasından 
şampiyonaya katılan sporcularla yakın 
ve samimi arkadaşlıklar kurduk. Dünya 
Şampiyonası benim için oldukça güzel 
bir deneyimdi. Ben aynı zamanda son 
iki yılın KKTC Bilardo Şampiyonu olan 
DAÜ’nün sporcusuyum. Desteklerin-
den ötürü DAÜ Vakıf Yöneticiler Ku-
rulu’na ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Osam’a, DAÜ Eğitim Fakültesi, Mate-
matik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Hamit Caner ve DAÜ 
İletişim Fakültesi İdare Amiri Mehmet 
Ali Uluçağ’a bana verdikleri destekler-
den dolayı teşekkür eder, DAÜ’nün spo-
ra ve sporcuya verdiği desteğin devam 
etmesini dilerim.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları 
Kooperatifi (DAÜ-KOOP) sponsorluğu 
ve koordinasyonu ile DAÜ Spor İşleri 
Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen 
üniversite çalışanları arası ödüllü Futsal 
Turnuvası, Lala Mustafa Paşa Spor Sa-
rayı’nda düzenlendi. Turnuvaya İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Satınalma ve En-
vanter Kontrol Müdürlüğü, Rektörlük, 
Temizlik İşleri Şube Amirliği, Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü, Spor İş-
leri Müdürlüğü ve Güvenlik İşleri Şube 
Amirliği Takımları katıldı. 

Oldukça çekişmeli geçen ve 25 dakika-
lık maçlar halinde iki günde tamamla-
nan turnuvanın şampiyonu Spor İşleri 
Müdürlüğü oldu. DAÜ KOOP Futsal 
Turnuvası’nda ikinci sırayı Satınalma 

ve Envanter Kontrol Müdürlüğü Takı-
mı alırken, üçüncü sırayı ise İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi Takımı elde etti. 
Ödül töreninde konuşan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ-KOOP ve 
Spor İşleri Müdürlüğü’ne turnuvanın 
gerçekleşmesinde gösterdikleri özverili 
çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ile-
terek, çalışanlar arası düzenlenen sosyal 
faaliyetlerin ilişkilerinin güçlenmesin-
de son derece önem taşıdığını vurgu-
ladı. Söz konusu turnuva ödül törenine 
DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Öz-
den, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren 
ve Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan So-
rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova da katıldı.  

Mağusa Mesarya Lions Kulübü tara-
fından, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) katkıları ile Müsteyde İzzigil 
Karabulut anısına 1 - 10 Kasım 2017 
tarihleri arasında Tenis Anı Turnuvası 
organize edildi. Geçtiğimiz yıllarda 
trafik kazasında hayatını kaybeden 
DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü perso-
neli Müsteyde İzzigil Karabulut anısına 
gerçekleştirilen turnuvaya yoğun katı-
lım oldu.  

Söz konusu Anı Turnuvası, 10 Kasım 
2017 Cuma akşamı oynanan final maç-
ları ve ardından düzenlenen ödül töre-
ni ile sona erdi. Ödül töreninde final 
maçları sonucuna göre 1. ve 2. gelen 
katılımcılar ile yarı final maçları sonu-
cunda dereceye girenlere madalya ve 
kupaları takdim edildi.   

Mağusa Mesarya Lions Kulübü Dönem 
Başkanı Ln. İbrahim Genç yapmış ol-
duğu konuşmasında Anı Turnuvası’na 
katılan oyunculara ve katkıda bulunan 
DAÜ Rektörlüğü, DAÜ - BİRSEN, 
DAÜ - DER, DAÜ - PERSEN, DAÜ - 
KOOP ve DAÜ Personel İşleri Müdür-
lüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür 
etti. Genç, düzenlenen turnuvadan elde 
edilen gelirin Lefkoşa Dr. Burhan Nal-
bantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk On-
kolojisi Servisi’ne Kemoterapi cihazı 
alımında kullanılacağını da mutluluk 
duyarak ifade etti. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ 
AYKUT ÖZAKIN’DAN BÜYÜK BAŞARI

DAÜ BİLARDO TAKIMI OYUNCUSU 
MUSTAFA ALNAR DÜNYA 3.’SÜ OLDU

DAÜ-KOOP FUTSAL TURNUVASI’NIN 
ŞAMPİYONU SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ OLDU

MÜSTEYDE İZZİGİL KARABULUT ANISINA 
TURNUVA DÜZENLENDİ 



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bö-
lümü tarafından organize edilen “Güzel 
Oyun Basketbol” başlıklı panel, 20 Aralık 
2017 Çarşamba günü, saat 14:30’da, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi SBFYA 006 No.’lu 
Amfi’de gerçekleştirildi. DAÜ Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleşen 
panele, uzun yıllar Türkiye Basketbol Milli 
Takımı forması giyen ve basketbolu bırak-
masının ardından Türkiye Basketbol Fede-

rasyonu CEO’su olarak görev yapan Ömer 
Onan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Basketbol Federasyonu Başkanı 
Ahmet Sütçü’nün yanı sıra çok sayıda aka-
demisyen ve öğrenci katılım gösterdi. Pa-
nelin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç, Ömer Onan ve Ahmet Sütçü’yü 
DAÜ’de ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduklarını aktardı ve kendilerine katı-
lımlarından dolayı teşekkür etti.

“Türkiye Basketbolda 
Bir Dünya Markası”
Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su 
Ömer Onan, Türkiye’nin basketbolda bir 
dünya markası olduğunu belirterek, bunun 
temelinde yatan gerçeğin yapılan yatırım-
lar olduğuna işaret etti. Türkiye Basketbol 
Federasyonu olarak ülkenin her yerine bas-
ketbol tesisi ve eğitimi getirmek için ciddi 
çalışmalar yaptıklarını belirten Onan, öğ-
rencilerin kariyeri ile ilgili sordukları so-
ruları samimi bir şekilde yanıtladı. KKTC 
Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet 
Sütçü de konuşmasında KKTC basketbolu-
nun son yıllarda göstermiş olduğu gelişim-
den bahsetti. Federasyon olarak yapmakta 

oldukları altyapı ve eğitim çalışmalarını 
anlatan Sütçü, 17 yıl boyunca basketbol 
oynadığını ve Ömer Onan gibi bir isimle 
yan yana olmaktan büyük gurur duyduğu-
nu ifade etti. Sütçü, genç neslin basketbola 
göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnun 
olduğunu belirtti. Etkinlik sonunda Tür-
kiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer 
Onan ve KKTC Basketbol Federasyonu 
Başkanı Ahmet Sütçü’ye, DAÜ Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç tarafından teşekkür plaketi takdim 
edildi.

DAÜ Rektörü Makamında Kabul Etti
Oldukça keyifli geçen panelin ardından, 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Tür-
kiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer 
Onan ile KKTC Basketbol Federasyonu 
Başkanı Ahmet Sütçü’yü makamında ka-
bul etti. Kendilerine DAÜ’ye olan ziyaret-
lerinden dolayı teşekkürlerini ileten Rek-
tör Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün akademik 
ve sportif faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. 
Ömer Onan ile Ahmet Sütçü de federas-
yonlarının çalışmalarını aktardı ve üniver-
sitelerin basketbolun gelişimine nasıl daha 
fazla katkı sağlayabileceği tartışıldı.
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ÜNLÜ BASKETBOLCU ÖMER ONAN DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

DAÜ İLE MTG ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Gazimağusa’nın iki köklü kurumu 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Ku-
lübü arasında iş birliği protokolü imza-
landı. 13 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 
14:30’da, MTG tesisleri toplantı odasında 
gerçekleşen imza törenine DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Spor İşleri 
Müdürü Cemal Konnolu ve Müdürlük 
Personeli yanı sıra DAÜ Öğrenci İşleri 
Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, 
DAÜ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hamit Caner, 
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Ve-
kili Murat Aktuğralı, MTG Spor Kulübü 
Başkanı Koral Bozkurt ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri  ile basın mensupları katıldı. 
Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam ile MTG Başkanı Koral Bozkurt 
imza koydu. İmza töreninde konuşan 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) yüz akı olan iki kurum arasında 
yapılacak ortaklığın büyük önem taşıdığı-
nı ve DAÜ’nün bilimde olduğu kadar spor 
alanında da üzerine düşeni yapmakta ol-
duğunu vurguladı. Protokol kapsamında 
MTG’nin yetkin sporcularının DAÜ’de 
ciddi bir burs ile okuma imkanı bulacağı-
nı ve böylece DAÜ’nün ülke sporunun ge-
lişmesine önemli bir katkı sağlayacağını 
belirten Prof. Dr. Necdet Osam, protoko-
lün hazırlanmasında ve anlaşma aşama-
sına gelişinde emeği geçen DAÜ persone-

line ve MTG Yönetimi’ne teşekkürlerini 
sundu. Prof. Dr. Osam, protokolün Kıbrıs 
Türk sporuna hayırlı olmasını diledi.

“DAÜ Adanın En Büyük 
Üniversitesidir”
MTG Başkanı Koral Bozkurt, söz konusu 
protokolün Gazimağusa gençliği için bü-
yük bir şans olduğunu ifade ederek DAÜ 
Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ve DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkür-
lerini iletti. Protokolün imzalanması ile 
birlikte genç sporcuların yetiştiği MTG 
Akademi’nin isim olarak DAÜ – MTG 
Akademi şeklinde değişeceğini ve takım-
ların DAÜ’nün spor tesislerini kullanma-
nın yanı sıra sporcularının DAÜ’de burslu 
okuma imkanı elde edeceğine işaret etti. 
Yönetime geldikleri zamandan itibaren 
kurumsallaşmaya ve tesisleşmeye önem 
verdiklerini vurgulayan MTG Başkanı 
Bozkurt, “DAÜ adanın en büyük üniversi-
tesidir. MTG de Gazimağusa’nın en büyük 
topluluğudur. Gazimağusanın en önde ge-
len bu iki büyük kurumu arasındaki ortak-
lık ciddi önem taşımaktadır. Söz konusu 
protokol bizlere geleceğin MTG’si için 
büyük heyecan veriyor” şeklinde konuştu. 

Karşılıklı İş Birliği
DAÜ ile MTG arasında üniversite ve kent 
iletişiminin sağlıklı ve güçlü bir göster-
gesi olarak; akademik, sportif ve sporcu 
sağlığı konularında karşılıklı iş birliğini 
içeren protokol, genelde KKTC özelde 

ise Gazimağusa kentinde eğitimli sporcu 
gençleri yetiştirmeyi amaçlıyor. Protokol 
ile birlikte DAÜ – MTG Futbol Akade-
misi’nin kurulması sağlanırken, minikler 
seviyesinden başlayarak DAÜ’de öğrenim 
hakkı kazanan ve gerekli not ortalamasını 
sağlayan MTG sporcularına da DAÜ’de 
burs olanaklarından yararlanma imkanı 
verilecek. Aynı zamanda MTG sporcuları 
DAÜ’de verilen spor ile ilgili seminer ve 
benzeri bilimsel çalışmalara katılabilecek 
ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaşam 
Merkezi (SAYMER) ve Lala Mustafa Paşa 
Spor Sarayı’nda bulunan spor tesislerin-
den indirimli hizmet alabilecek.

Ömer Onan

Ömer Onan Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyareti sırasında

Prof. Dr. Necdet Osam ve Koral Bozkurt
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Spor İşleri Müdürlüğü tarafından or-
ganize edilen Cup of Nation Basketball 
2017 turnuvası 12 Aralık 2017 tarihin-
de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 
oynanan final maçlarının ardından 
sona erdi. 

27 Kasım 2017 tarihinde başlayan tur-
nuvada bu yıl 15’i erkek, 6’sı kadın ol-
mak üzere toplam 21 takım mücadele 
etti. Katılımın oldukça yoğun olduğu 
final maçları sonucuna göre kadınlar-
da ve erkeklerde Türkiye, “Cup of Na-
tion Basketbol” turnuvası şampiyonu 

oldu. Erkeklerde final maçı Türkiye ve 
Lübnan (34-28) arasında oynanırken, 
üçüncülük maçı Filistin ve KKTC (20-
0) takımları arasında Filistin takımının 
hükmen galip gelmesi ile tamamlandı. 
Erkeklerde Türkiye’nin birinci olduğu 
maç sonuçlarına göre Lübnan ikinci, 
Filistin üçüncü, KKTC ise dördüncü 
olarak turnuvayı tamamladı. Kadın-
larda final maçı Türkiye ve İran (28-7) 
arasında oynanırken, üçüncülük maçı 
Pakistan ve Rusya (7-8) arasında oy-
nandı. Maç sonuçlarına göre turnuvada 
kadınlarda Türkiye şampiyon olurken, 
İran ikinci, Rusya üçüncü, Pakistan ise 

dördüncü oldu. Gecede ayrıca İran en 
centilmen kadın takımı, Pakistan en 
centilmen erkek takımı, Dabee Gha-
nem (Lübnan) erkek sayı kralı, Nash-
min Vatanparest (İran) kadın sayı kra-
liçesi, Merve Baş (Türkiye) serbest atış 
şampiyonu, Yanal Saleyman (Filistin) 
3 sayı atış şampiyonu, Beyzanur Tan 
(Türkiye) en değerli kadın oyuncu, 
Oktay Kurt (Lübnan) ise en değerli er-
kek oyuncu seçilerek ödül almaya hak 
kazandı.  

Turnuva finaline DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden 

Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
M. Yaşar Özden, Uluslararası İşler ve 
Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Cem Tanova, Öğrenci İş-
leri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Der-
viş Subaşı, Rektör Koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. Arif Akkeleş, Halkla İlişkiler 
ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğra-
lı da katıldı. Gerçekleştirilen ödül tö-
reninde ödüller, Prof. Dr. Özden, Yrd. 
Doç. Dr. Akkeleş, Doç. Dr. Subaşı, 
Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile 
Spor İşleri Müdürlüğü Personeli tara-
fından verildi. 

DAÜ CUP OF NATION BASKETBALL 2017 
TURNUVASI TAMAMLANDI


