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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 36 farklı ül-
keden yaklaşık 1500 öğrencisinin diplomalarını                 
alması ile bir kez daha yeni mezunlar ver-
menin gururunu yaşadı. 25 Haziran 
2013 tarihinde, saat 19.00’da, DAÜ 
Stadyumu’nda gerçekleştirilen 
2012-2013 Akademik Yılı 
Bahar Dönemi Mezuni-
yet Töreni’nin ardından 
DAÜ’nün bugüne dek 
verdiği toplam mezun 
sayısı 92 ülkeden 39 bini 
aşmış oldu.

Törene Sağlık Bakanı Dr. 
Nuri Gökşin, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı Dr. İsmail 
Başarır, YÖDAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Ali Bıçak, Gazimağusa 
Kaymakamı Beran Bertuğ, DAÜ Vakıf  
Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Öz-
kan Korun ve üyelerinin yanısıra  DAÜ Senato 
Üyeleri, Akademisyenler, yabancı ülke temsilcileri 
ve öğrenci velileri katıldı. 

Saygı Duruşu ve Uluslararası Koro eşliğinde 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende 

daha sonra 2012-2013 Bahar Dönemi 
Mezunları adına Fen ve Edebiyat 

Fakültesi ile Psikoloji Bölümü 
birincisi Önay Çiçek ve Müh-

endislik Fakültesi ile Mak-
ine Mühendisliği Bölümü 
birincisi Chiemeka 
Onyeka Okoye birer 
konuşma yaptılar. Me-
zunlar konuşmalarının 
ardından Bahar Döne-
mi Mezunları adına 

sembolik ağaç dikimini 
gerçekleştirdiler. 

Rektör Prof. Dr. Öztoprak: 
“Mezunlarımızın sayısı 39 bini 

aştı”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah  Y. Öztoprak, 
36 farklı ülkeden bin 500’ü aşkın öğrencinin me-
zun olduğunu açıklayarak, 

ÜCRETSİZDİR

DAÜ’ye 
Emek Verenler 
Onurlandırıldı

Sayfa 11

Turizm Fakültesi 
Gazimağusa 
Markalaştırma 
Çalıştayı'nda Yer Aldı

Sayfa 3

DAÜ’ye Yeşil 
Kamera’dan İki Ödül

Sayfa 8

Smaçlar Osman 
Maraşlı İçin

Sayfa 12

2012-2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi 
Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı arasında 
araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilişkin işbirliği pro-
tokolü imzalandı. KKTC’nin 
sağlık sorunlarına yönelik ortak 
eğitim ve araştırma çalışmaları 
yürütülecek olan işbirliği pro-
tokolüne göre; DAÜ Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi, Sağlık Bilim-
leri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi 
ve üniversitenin diğer birimlerince 
bilimsel çalışmalar Gazimağusa 
Devlet Hastanesi’nde yürütülecek.
Protokolün yürürlüğe girdiği 23 
Mayıs 2013 tarihinden itibaren, 
Gazimağusa Devlet Hastanesi; 
Gazimağusa Devlet Hastanesi 
ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
olarak da kullanılacak. 

DAÜ Rektörlüğü’nde KKTC Eski Sağlık Bakanı Dr. 
Ertuğrul Hasipoğlu ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak tarafından imzalanan söz konusu 

imza töreninde DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü 
Derviş Ekşici de hazır bulundu.
Protokol kapsamında her iki taraf  KKTC’deki sağlık 

sorunlarının belirlenmesinde ve belirle-
nen sorunlara bilimsel ve kalıcı çözüm 
bulma konularında birbirlerinin bilgi ve 
deneyimlerinden yararlanacaklar. KKTC 
Sağlık Bakanlığı personeli ve DAÜ 
öğretim üyeleri gerek görülen durumlarda 
birbirlerine destek verebilecek ve birbir-
lerinin imkan ve olanaklarından yararla-
nabilecekler. DAÜ, Gazimağusa Devlet 
Hastanesi’nin teknolojik altyapısının ve 
klinik servis hizmetlerinin çağın ge-
reklerine uygun olarak geliştirilmesi ve 
KKTC’deki devlet hastanelerinin eğitim 
hastaneleri haline getirilebilmesi için 
danışmanlık hizmeti de verecek.  

Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ile İlgili Protokol İmzalandı

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak  ve Eski Sağlık Bakanı Dr. Ertuğrul Hasipoğlu

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı 
Soner Öztürk’e diplomasını takdim ederken devamı sayfa 6-7’de
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23-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında Marmara 
Üniversitesi Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde 
gerçekleştirilen 13. Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ulusal Öğrenci Kongresi’ne (MaSCo) 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi’nden öğrenci temsilcileri, 
eğitmenleri ve Dekanı aktif  olarak katıldılar. 
750 kişinin katıldığı kongrede bir çok ulusal 
ve yerel araştırma sözel ve poster sunumları 
şeklinde yarışmada değerlendirilmiştir. 

MaSCo 12 senedir öğrencilerin bilimsel 
araştırmalar yapmasına ve bu çalışmalarını 
sunmalarına zemin hazırlamaktadır. MaSCo’ya 
katılan öğrenciler bilgi ve becerilerini artırarak 
bireysel ve profesyonel anlamda kazanımlar 
elde ederler. MasCo, öğrencilerin bağımsız 

öğrenme becerisini, bireysel insiyatif  gelişimini  
ve  özgüveni artırır; öğrencilerin yaşam 
boyu öğrenme felsefesini anlama yeteneğini 
geliştirmesini, akademik rol olma ve arkadaşları 
tarafından olumlu şekilde fark edilmelerini sağlar. 
Ayrıca MasCo’ya hazırlık esnasında öğrenciler 
sınıf  bilgisini uygulamaya koyma, yaratıcılık ve 
eleştirel düşünme, problem çözme, sözlü ve yazılı 
iletişim ve özel disiplinlere ait teknik becerile-
rini geliştirme şansına sahip olurlar. Öğrenciler, 
hekimlikte çok önemli olan takımlar halinde 
çalışma becerisini, kariyerle ilgili karar verme 
becerisini geliştirirler; öğretim üyeleri ve diğer 
profesyonellerle ilişkileri güçlendirirler, akade-
mik kredilendirmeler ve sertifikalar elde eder-
ler. Öğretim üyeleri ise öğrencilere mentorlük 
yapmanın hazzı yanında, araştırma ve öğretimi 

doğrudan entegre edebilme, mezuniyet öncesi 
ve sonrası programlar arasında sinerji kurma 
ve öğrencilerle çalışarak araştırma şevkini 
yenileyerek artırma olanağını bulurlar. Kongre 
farklı fakültelerden öğrenci ve akademisyenleri 
biraraya getirerek meslek hayatları boyunca 
sürdürecekleri sağlam ilişkileri kurmalarına 
yardımcı olmakla kalmayıp, öğrencilerin merak 
ve motivasyonlarını pekiştiren akademik ve pro-
fesyonel bir ortam sağlamıştır. 

Kongrede yer alan 30 farklı atölye çalışması ile 
öğrencilerin tıbbi ve tıp dışı konularda da bilgi 
ve beceri edinmelerine zemin hazırlanmış, sürp-
rizlerle dolu bir sosyal program paylaşılmıştır. 
Atölye çalışmaları arasında yoga, drama, dans, 
akupunktur, ebru sanatı eğitimi, web sitesi 
dizaynı, cerrahi sütur atma,  EKG, alçı-atel, PCR 
ve Elektroferez gibi konular ele alınmıştır. Yale 
Üniversitesi’nden onur konuğu olarak katılan 
tıp içerikli meşhur Amerikan TV dizisi ‘M.D. 
Medikal’ Senaristi Dr. Lisa Sanders’in sunduğu, 
hastadan bilgi almanın tanıya ne kadar yardımcı 
olduğu içerikli olağanüstü konuşma izleyicileri 
büyülemiştir.

Kongrede her yıl olduğu gibi alanında uz-
man akademisyenlerin yaptığı paralel panel-
ler ve konferanslar yanında fakülte dışından 
öğrencilere de ilk kez bu yıl sözlü ve poster 
olarak araştırmalarını sunma imkanı verilmiştir. 
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden de üç 
poster sunumu değerlendirilmiş ve bunlardan 
biri de Mansiyon Ödülü’nü almıştır. Ödüle 
layık görülen ‘Antibiotic Usage Behaviour of  
Eastern Mediterranean University Students’ 
poster sunumu  Salen Güder, Çisem Çağdeşer, 
Ayşe Hacılar, Bahar Akıntuğ ve Hassan Alkha-
tatneh tarafından hazırlanmış ve Salen Güder 
tarafından sunulmuştur. Kongreye ayrıca 
Mohammed Zardbani ve Hasan Yağlı poster 
sunumlarıyla, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nahide 
Gökçora ve öğretim görevlilerini temsilen Yrd. 
Doç. Dr. Ayşe Ülgen ve Yrd. Doç. Dr. Canan 
Zaimoğlu katılmışlardır.

Marmara Üniversitesi Öğrenci Kongresi’ne (MaSCo) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Katılım

Türkiye’den mezun olmuş yabancı sağlık 
meslek mensupları I. Uluslararası Türkiye 
Sağlık Mezunları Kurultayı’nda 14-16 Ha-
ziran tarihlerinde İstanbul Wow Otel’de bir-
araya geldi. TÜMSİAD tarafından orga-
nize edilen  Kurultay, başta TC Başbakanlık 
ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili 
diğer kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliği ve katkılarıyla 
düzenlendi. TC Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nun  yaptığı  açılış töreniyle 
başlayan Kurultay’a  45 ülkeden 600 sağlık 
mensubu  katıldı. Kosova Sağlık Bakanı 
Ferid Agani, Sudan Sağlık Bakanı İdris 
Ebu Garda, Yemen Sağlık Bakanı Ahmet 
Kasım El Arsi de yaptıkları konuşmalarda 
Türkiye’nin sağlık sektöründe bulunduğu 
noktanın gerçekten imrendirici boyutta 
olduğunu vurgulayarak, ortak projeler 

geliştirme, sağlık turizminde köprüler 
kurma, yeni organizasyonları konusunda 
Türkiye’nin teknik ve bilgi desteğinin çok 
önemli olduğunu vurguladılar.

Kurultaya Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu DAÜ ve 
KKTC’yi temsilen davetli olarak katıldı. 
Birçok sempozyum, konferansa ve özel otu-
rumlara katılan Prof. Dr. Harutoğlu KKTC 
sağlık turizmi ve üniversitelerdeki sağlık 
eğitimi konularında bilgi paylaşımında bu-
lundu. Ayrıca kadınlara özel düzenlenen  
“Kadın  Sağlıkçılar  Uydu Sempozyumu”na 
katılarak kurulması planlanan “Kadın 
Sağlık Çalışanları Dayanışma Grubu” için 
destek verdi. Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

I. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları 
Kurultayı’na KKTC ve DAÜ’yü Temsilen 

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu Katıldı

Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora ve MasCo’ya katılan tıp öğrencilerimiz birarada
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Uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs’taki eğitim sisteminde çocuklarımızın 
sürekli ezber yaptığı ya da bilgi düzeyinde öğrenmeler 
gerçekleştirebildiğinden yakınılmış, bildiğini uygulayabilme, 
kullanabilme, hayata geçirebilme boyutunda eksik oldukları iddia 
edilmiştir. Yeni bir şeyler yaratmak, ulaşılması çok zor bir hedef  olarak 
görülürken; çocukların güncel konularla okuldaki kuramsal konular 
arasında bir bağlantı kuramadığı saptanmıştır. Gördüğü, duyduğu, 
okuduğu olay veya olguları analiz edip sentezleyemediği; güncel bir 
konu üzerine herhangi bir fikir sunamadığı ya da sunsa bile bunu 
savunamadığı hep eğitim sistemimizin acı gerçeklerinden olmuştur. 
Öte yandan,  çocuklarımızın sınavlarla hep bir yarış içine sokulup 
işbirlikçi ruh yerine rekabetçi ruhun aşılandığı, sürekli birbirleriyle 
uğraşmaktan esas yapmaları gereken şey olan üretimi yapamadıkları da 
şikâyetlerimiz arasında yer alır. Bilgiye ulaşmanın bilimsel yollarından 
yoksun hep hazıra konmuş; tabir-i caizse ‘balık tutmayı öğretmek 
yerine, hep tabaklarına balık koymayı’ tercih ettiğimiz eğitim sistemleri 
üzerinde durulduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak, bizim için 
çocuklarımızın matematikten, fenden, kimyadan, İngilizce'den iyi 
olmaları, yüksek notlar almaları önemli olmuştur; ama çocuğumuzun 
güzel konuşma kabiliyeti, resim çizme yetisi ya da grupla uyum içinde 
çalışabilme yetisi gözümüzden kaçmıştır ve önemlilik sırasında üst 
sıraları almamıştır. Çocuklarımızın hep bilişsel becerileri üzerinde 
durup, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor becerilerini atlamışızdır. 
Matematikten 9 aldığında çocuğumuza alkış tutarken, etkili iletişim 
kuramamasını önemsiz bir konu olarak göz ardı etmişizdir.  
Öğrenci merkezli eğitim, düzgün bir altyapı ve öğretmenlerimize 
sunacağımız hizmet içi eğitimlerden sonra eğitim sistemimizin yarattığı 
ve çocuklarımızın kalıcı izlerle ileriki hayatlarına taşıdıkları tüm bu 
olumsuzlukları ciddi boyutta azaltacak, karşımızdaki insan profilini 
değiştirebilecek nitelikte bir eğitim anlayışıdır. Öğrenci merkezli 
eğitim, eğitimin odağına öğrencinin yerleştirildiği; öğrenci gereksinme 
ve özelliklerinin temel alındığı, öğrencilerin öğretimin ortak 
yürütücüleri olduğu bir öğretim yaklaşımıdır. En temel ilkelerinden biri 
‘öğrenmeyi öğrenmek esastır’ olduğundan, çocuklarımızı öğretmenlere 
veya velilere bağımlı bireyler olmaktan çıkarıp kendi ayakları üzerinde 
durabilen, bilgiye ulaşmanın yollarını bilen ve bulduğu bilgileri analiz 
edip sentezleyebilen, öz denetimi yüksek bireyler yetiştirmemize 
yardımcı olacaktır.  Ezbercilikten uzak, eleştirel düşünebilen, sorgulayan 
ve neden sonuç bağı kurabilen, karşılaştığı problemlere çözümler 
üretip kararlar alabilen daha etkili bir nesil yetiştirmemize olanak 
sağlayabilecek niteliktedir. Öğretmenin değil öğrencinin aktif  olduğu, 
öğrencinin kendi öğrenmesini kendisinin yürüttüğü, sahip olduğu 
farklı yetenek ve eğilimlerin dikkate alındığı bir eğitim yaklaşımıdır. 
‘Her öğrenci öğrenebilir’ ilkesi öğretmenlerimizin bakış açılarını 
değiştirecek, öğrencileriyle ilgili beklentilerini eşit tutmaları açısından 
onları motive edebilecek niteliktedir. Her öğrenci farklı zamanda, 
türde ve hızda ilerleyerek gelişir bilincini aşılayan her öğrenciye kendi 
yakınsal gelişim alanı içerisinde başarılı olma duygusunu tattırmayı 
hedefleyen bir yaklaşımdır. Öğrencileri değerlendirirken, sonuçlara 
değil eğitim sürecinde gösterdikleri değişik yetilerine, bilgilerine ve 
performanslarına önem veren, kısaca gelişim göstermeleri üzerine 
odaklanan, biçimlendirici değerlendirmeyi (formative assessment) 
temel alan bir yaklaşımdır. 10 üzerinden 10 veya 9 alındığında başarılı 
olunduğunu savunan değil, öğrencileri belli bir seviyeden daha üst 
seviyelere çıkarabildiğimizde başarılı olduklarına kanaat getiren, 
sonucu değil gelişimi vurgulayan bir sistemdir. 
Öğrenci merkezli eğitimi neden seçmeliyiz sorusuna bir başka cevap 
da çocukların bilişsel gelişimlerine önem verdiği kadar duyuşsal 
ve psiko-motor becerilerini de geliştirmeyi hedef  alan bir eğitim 
yaklaşımı olmasıdır. Çocukların veya bireylerin bilişsel olarak başarılı 
olabilmesi için kendilerini tanımaları ve bireysel olarak özelliklerinin 
farkında olmaları gerekir. Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının en çok 
üzerinde durduğu nokta, bireylerin yetenek ve ilgi alanlarının farkında 
olmalarını sağlamak ve bunları geliştirmenin yollarını ve olanaklarını 
onlara sunmaktır. İşbirliği ile çalışma becerileri kazandırmayı 
hedeflerken, onlara etkili iletişim kurabilmeyi, kendi fikirlerini 
özgüvenli bir biçimde sunabilmeyi ve başkalarının fikirlerine de saygı 
duyabilmeyi öğreten bir sistemdir. Kendi değer yargılarına sahip, neye 
niçin inandığının farkında, kendini gerçekleştirme bilincini yaşam 
biçimi haline getirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. 
Bu sürekli değişen ve gelişen çağda, sadece sunuş yolu ile öğretimin 
ne bizi ne de çocuklarımızı bir yerlere taşıyamayacağını anlamış, buluş 
yolu, araştırma-inceleme yolu, işbirliğine dayalı öğrenme ve proje 
tabanlı öğrenme yollarının ivedilikle hayata geçirilmesi gereken bir 
dönüm noktasındayız.

Neden Öğrenci Merkezli Eğitim?

Yrd. Doç. Dr. Canan Perkan Zeki

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Uzman Gözüyle

Arap ve Ortadoğu ülkelerinde en çok 
izlenen televizyon kanalı Al-Jazeera’nin 
yetkilileri Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne ziyaret 
gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) ile ilgili televizyon 
programı yapmaya gelen ekip DAÜ’nün 
tanıtımı için gerçekleştirecekleri çekim-
lerde detaylı bilgi almak adına DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı 
makamında ziyaret etti.    

Gerçekleştirilen söz konusu ziyarette 
Prof. Dr. Öztoprak, DAÜ ile ilgili detaylı 
bilgi vererek üniversitenin sahip olduğu 
akreditasyonlardan ve öğrencilere sunu-

lan imkanlardan bahsetti. Ekip DAÜ’ye 
hayran kaldıklarını belirterek büyük bir 
kampüs üniversitesi ile karşılaştıklarının 
altını çizdi. 

Rektörlük ziyareti sonrasında ekip üni-
versitenin tanıtımı için hemen hemen 
her ülkeden farklı öğrencilerle ropörtaj-
lar gerçekleştirerek Ortadoğu ve Arap 
ülkelerinden gelen öğrencilerin DAÜ’yü 
seçme nedenleri üzerinde durdu. Ders 
sunum çekimleri de gerçekleştiren ekip 
DAÜ’nün hem kalite hem öğrenim ücreti 
hem de güvenilirlik açısından eğitim 
alınabilecek doğru bir adres olduğu 
mesajlarını verdi. 

Al-Jazeera Televizyon Kanalı’ndan 
DAÜ’ye Ziyaret

Al-Jazeera Televizyon Kanalı ekibi Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tu-
rizm Fakültesi,  Antik Mağusa Vakfı’nın 
katkılarıyla,  Cumhurbaşkanı Dr. 
Derviş Eroğlu’nun da onurlandırdığı 
“Gazimağusa Marka Yaratma 
Çalıştayı” 4 Haziran 2013  tarihinde 
DAÜ Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve 
Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Turizm Fakültesi ve Antik 
Mağusa Vakfı işbirliğinde düzenlenen 
ve Gazimağusa’nın bir destinasyon 
markası olarak gerek Akdeniz bölge-
sinde gerekse Avrupa ve Dünya’da 
pazarlanabilmesi ve KKTC turizmi 
içerisindeki konumunun yükseltilm-
esi amacıyla öne çıkarılabilmesinde 
takip edilmesi gereken markalaşma 
sürecini ortaya koymayı amaçlayan 
“Gazimağusa Marka Yaratma 

Çalıştayı”nda; dinamik  tartışma 
ortamına katkıda bulunmak amacıyla, 
farklı kamu kurumları, akademisyenler 
ve önde gelen Gazimağusa’lı sanatçı ve 
yazarlar bir araya getirildi.
 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun 
açılış konuşmaları ile başlayan 
çalıştayın sabah oturumunda Tür-
kiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı uzmanlarından Aslı Ak-
sungur Gündoğdu’nun “Destinasyon 
Markası Yaratma Süreci ve Dünyadan 
Başarılı Örnekler” konulu konuşmaları 
gerçekleşti.  Öğleden sonraki oturumda 
ise Gazimağusa ve KKTC’nin önde ge-
len kişi ve kuruluşları, Gazimağusa’nın 
markalaşabilmesi ve takip edilecek yol 
haritasını tartıştılar.

Turizm Fakültesi 
Gazimağusa Markalaştırma 

Çalıştayında Yer Aldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı 
altında toplanan sosyal sorumluluk 
projeleri devam ediyor.  DAÜ Top-
luma Hizmet Uygulamaları dersini 
alan öğrenciler, “Küçük bedenimin 
sesi olur musun?” temalı çocuk 
hakları konferansı gerçekleştirdi. 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Uzmanı Rasiha Kandulu ile Avukat 
Dilem Morris’in konuşmacı olduğu 
konferansa öğretmen 
adaylarının ilgisi büyüktü. 
DAÜ Okul Öncesi Eğitimi 
Bölümü üçüncü sınıf  
öğrencilerinin bahar döne-
mi boyunca yürüttükleri 
projede Semiha Sayıntürk, 
K. Gizem Kandemir, Tuğba 
Bilici, Bilge Çiçek ve Seher 
Sürgülü isimli öğrenciler 
görev aldı. 

“Küçük bedenimin sesi olur 
musun?” başlığı altında 
düzenlenmiş olan etkin-
likte çocuklarla en yakın 
ve günün büyük kısmını 
yüz yüze geçirecekleri 
meslek grubu olarak 
öğretmen adaylarının 
çocuk haklarının savunu-
cusu ve koruyucusu olarak 
mezun olmalarına katkıda 

bulunmak amaçlandı. Toplum-
sal Duyarlılık Merkezinin büyük 
destek sağladığı bu projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen  
merkez başkanı Yrd. Doç. Dr. Anıl 
Kemal Kaya, Yönetim Kurulu Üye-
si Öğretim Görevlisi Umut Ayman, 
Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, 
İlköğretim Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Elif  Üstün  konferansın din-
leyicileri arasındaydı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Uzmanı Rasiha Kandulu

Çocukların uğradığı fiziksel, 
duygusal, cinsel istismar ve ih-
mal konusunda bilgiler vererek  
öğretmen adayları olarak meslek 
yaşamlarında karşılaşabilecekleri 
örneklerle interaktif  şekilde 
muhteşem bir sunum gerçekleştiren 
Kandulu “gelecekte yüzlerce çocuk-

la karşılaşacak ve uzun bir zamanı 
paylaşacak öğretmenler olarak 
çocuk haklarının takipçisi olmanızı 
ve yetkili kurumları harekete 
geçirecek olmanızı önemsiyorum” 
dedi.

Avukat Dilem Morris

Dilem Morris ülkedeki mevcut du-
rum, çocuklar ve yargı 
sürecine ilişkin bilgiler ak-
tararak çocukların yasaların 
güncelleştirilmemesi nedeni 
ile sistem tarafından istis-
mar edildiğine dikkat çekerek 
çocuklar yasası konusunda 
bilgiler verdi. Boşanmaların 
oranına da dikkat çeken Mor-
ris öğretmen adaylarının ge-
lecekte tek ebeveynli çocuklarla 
karşılaşabileceğini hatırlatarak 
özellikle sınıfta aile konusu 
işlenirken çocuğun yapabileceği 
resimde sadece anne veya 
babayı çizebileceğini, “Aile 
üyelerinin diğerleri nerede?” 
“Senin sadece annen mi var?” 
gibi soruların çocuk üzerinde 
önemli bir baskı yarattığını 
ifade etti.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi 
Bölümü I. Lisansüstü çalışmalarını 
başarıyla tamamladı. ELT AT 
CROSSROADS: Emerging Direc-
tions temalı sempozyum, Rauf  Raif  
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
anlamlı bir katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyumun temel amacı, özel-
likle Doktora öğrencilerinin yapmış 
ve yapmakta oldukları bilimsel 
araştırmaları geniş bir kitle ile 
paylaşmak, edindikleri bilimsel 
kuram ve uygulamaları tartışmak, be-
lirli noktaların bağlamsal geçerliğini 
irdelemek ve varılan sonuçları 
değerlendirmekti.

İngiliz Dili Eğitimi Sempozyumu 
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden 
Doktora derecesini almış ve doktora 
çalışmalarında belli aşamaya gelmiş 
olan Doktora araştırmacılarından 
oluşan bir Sempozyum Yürütme 
Kurulu tarafından gerçekleştirildi. 
Bölüm öğretim üyelerinin tam desteği, 
ve DAÜ Rektörlüğü’nün katkıları ile 
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’ndeki 
tüm lisansüstü öğrencilere gerçek bir 
sempozyum tecrübesi yaşatıldı.

Sempozyuma İngiliz Dili Eğitimi 
Bölümü’nden Doktora dereceleri-
ni almış olan Yrd. Doç. Dr. Nilgün 
Hancıoğlu Eldridge,  Yrd. Doç. Dr. 
Sıtkiye Kuter, Yrd. Doç. Dr. Elmasiye 
Özgür Küfi, Dr. Yeşim Betül Oktay ve 

Dr. Erkan Arkın davetli konuşmacılar 
olarak katıldı.

Davetli konuşmacıların yanısıra 
KKTC, Türkiye, İran, Irak, Oman ve 
Çin’den gelerek lisansüstü program-
da çalışmalarını sürdüren doktora ve 
yüksek lisans öğrencileri  özellikle 
öğretim yöntemleri, öğretim süreçleri, 
dilsel güdülenme, dil programları, 
dilsel edim ve edinç, dil edinimi, dil 
korumacılığı, dil ve sosyal konum, 
dil öğretiminde teknoloji kullanımı, 
hata düzeltim teknikleri, dönüt verme 
yöntemleri, dil kullanım stratejileri 
gibi konularda 20 civarında bildiri ve 
poster sunumunda bulundular.

Yapılan sunularda bilimsel norm, 
araştırma yöntemleri ve bilim-
sel etiğin büyük bir hassasiyetle 

uygulandığı görülen çalışmalarda, 
İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü 
programlarının özellikle eğitim 
ve araştırma bağlamında ulaşmış 
olduğu bilimsel olgunluk ve kalite 
bakımından açık bir örnek olmuştur. 
Hatırlanacağı üzere İngiliz Dili 
Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi’nin 
en eski birimi olup kadrosu, bilimsel 
anlayışı, altyapısı ve akademik üretimi 
ile gerek Ada’da gerekse Türkiye’deki 
eşdeğer bölümler arasında çok iyi bir 
konumda olduğu bilinmektedir.

Özellikle İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 
Lisansüstü programlarına giriş, 
eğitim ve araştırma dönemi, tez süre-
ci ve  savunması ile mezuniyet çok 
sıkı bilimsel performansı gerektiren 
bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir.

İngiliz Dili Eğitimi Sempozyumu 
açılış konuşmasında Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Gülşen Musayeva Vefalı, 
uluslararası kimliği ve geleceğe 
yönelik yeni bilimsel atılımlarla ka-

litesi tartışılmaz olan biliminsanı 
ve uygulamacıları yetiştirme yolun-
da çok önemli yol alındığını, hatta  
Lisansüstü bağlamında bir ilk olan 
sempozyumun bile bunun yadsınmaz 
bir göstergesi olduğunu vurguladı. 

I. İngiliz Dili Eğitimi Sempozyumu'na 
Bölüm Öğretim Üyeleri yanısıra Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı 
Osam, İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü 
Kurulu Başkanı ve Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Necdet Osam, Lisansüstü 
Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Elvan Yılmaz, 
Müdür Yardımcısı Yrd. Dr. Ali Ha-
kan Ulusoy, Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Işık Gürşimşek, 
İlköğretim Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Elif  Üstün ve Bölüm lisansüstü 
öğrencileri katıldı. Sempozyum so-
nunda sunu yapan katılımcılara 
sertifikaları Bölüm Üyeleri, Bölüm 
Başkanı ve yetkililer tarafından tak-
dim edildi.

I. Lisansüstü İngiliz Dili Eğitimi 
Sempozyumu Gerçekleştirildi

Rasiha Kandulu, Dilem Morris ve Barış Başel birarada

Sempozyuma lisansüstü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi Bölüm Başkanı Doç. Dr.  Gülşen Musayeva Vefalı

DAÜ’den Çocuk Haklarına Büyük Katkı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Süleyman İrvan, Erzurum’da 
Atatürk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi ev sahipliğinde yapılan 
21. İletişim Fakülteleri Dekan-
lar Toplantısı’nda yürütme kurulu 
üyeliğine seçildi. 30-31 Mayıs 2013 
tarihlerinde Erzurum’da yapılan 
toplantıda bir araya gelen 39 üniver-
sitenin dekanları, İletişim Fakülteleri 
Dekanları (İLDEK) Yürütme Kurulu 
Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Dilruba Çatalbaş Ürper başkanlığında 
gerçekleşen oturumlarda bir dizi ka-
rarlar aldı.

Basın İlan Kurumu’yla işbirliği
İLDEK  toplantısında bir konuşma 
yapan Basın İlan Kurumu Başkanı 
Mehmet Atalay, medyada iletişim 
fakültesi mezunlarının istihdam 
olanaklarının artırılması konu-

sunda işbirliği yapmaya hazır 
olduklarını ifade etti. İLDEK 
kararında, bu konuşmaya yapılan 
atıfla, Basın İlan Kurumu, sektör ve 
meslek kuruluşlarıyla temasların 
geliştirileceği ifade edildi.

Puan türü değişikliği tartışıldı
İletişim Fakültelerine TM-2 puan 
türü ile öğrenci alınması konusundaki 
rapor görüşüldü ve iletişim fakül-
telerine öğrenci alımında hangi puan 
türünün tercih edileceği konusunun 
fakültelerin talepleri doğrultusunda 
üniversite senatolarınca belirlenme-
sinin uygun olacağı ifade edildi.    
 
Akreditasyon politikaları 
değerlendirildi
İletişim Fakültelerinin nasıl bir 
akreditasyon süreci yaşayacağı konu-
sunun ele alındığı oturumda, DAÜ 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Süleyman İrvan başkanlığında bir 

komite oluşturulmasına ve komitenin 
akreditasyon politikalarının belirlen-
mesi yönünde çalışmasına karar ve-
rildi.

İkinci öğretimler kapatılmalı
İletişim Fakültelerindeki eğitim 
kalitesinin yükseltilmesi için dev-
let üniversitelerinde kontenjanların 
düşürülmesinin, ikinci öğretim ve 
uzaktan eğitim programlarının 
kapatılmasının uygun olacağı 
yönündeki Genel Kurul kararının 
Yüksek Öğretim Kurulu’na iletilmesi 
kararlaştırıldı.

Yeni fakülteler konusu 
değerlendirildi
Toplantıda, yeterli öğretim üyesi bu-
lunmadan ve altyapı oluşturulmadan 
yeni iletişim fakültelerinin açılmasının 
ciddi bir sorun oluşturduğu ifade 
edildi. Fakültelerin açılmasında 
ve bölümlere öğrenci alınmasında 

aranan akademik, teknik ve fiziki 
asgari kriterlerin yükseltilmesinin 
uygun olacağı yönündeki Genel 
Kurul kararının Yüksek Öğretim 
Kurulu’na iletilmesine ve girişimlerde 
bulunulmasına karar verildi.
 
Tek tip müfredata onay yok
İletişim fakültelerindeki programlar-
da tek tip müfredat uygulanmasının 
uygun ve olanaklı olmadığı, her fakül-
tenin kendi misyonu, vizyonu ve ka-
pasitesi çerçevesinde kendi eğitim 
müfredatını oluşturmasının doğru 
olacağı ifade edildi.

Yeni Yürütme Kurulu belirlendi     
Genel  Kurul’da yapılan seçimle 
yeni Yürütme Kurulu da belirlendi. 
Yürütme Kurulu’nda, Ankara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Yaşar Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ümit Atabek, DAÜ İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman 
İrvan, Atatürk Üniveristesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur 
Yavuz, Kırgızistan-Manas Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Küçükkurt ve Fırat 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf  Va-
rol görev yapacak. 

Yürütme Kurulu’ndan medyaya 
uyarı
İLDEK Yürütme Kurulu, 
İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerinin 
anaakım medyada işlenme biçimini 
eleştiren bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“İLDEK Yürütme Kurulu olarak, 
medyanın toplumsal olayları görme-
zlikten gelmesinin, "Halkın doğru 
bilgilenme ve haber alma hakkı"nın 
ihlâli anlamına geldiğini; habercilerin 
ve medya profesyonellerinin, toplum-
sal sorumluluk anlayışı içinde hareket 
ederek her türden sansürle mücadele 
etmeleri ve basın özgürlüğünün temel 
dayanağının toplumun haber alma 
özgürlüğü olduğunu unutmamaları 
gerektiğini hatırlatırız.” 

DAÜ İletişim Fakültesi Gazeteci-
lik bölümü son sınıf  öğrencileri, 
gazeteciler ve öğretim üyelerinden 
oluşan jüri önünde hazırladıkları 
gazeteleri savundu.
Mezuniyet projesi kapsamında 

hazırladıkları bireysel gazetele-
rini savunmak için jüri karşısına 
çıkan İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü öğrencileri, jüri üyelerinden 
gelen yapıcı eleştirilerle hatalarını 
görme olanağı yakaladılar. 

Gazetecilik jürisinde Kıbrıs Medya 
Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sü-
leyman Ergüçlü, Türk Ajansı Kıbrıs 
(TAK) redaktör muhabirlerinden 
Özgül Gürkut Mutluyakalı, DAÜ 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Süleyman İrvan ve dersin öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Ersoy yer 
aldı.

Eleştirileri yanıtladılar

Jüri önüne çıkan Gazetecilik Bölümü 
öğrencileri Abtin Badie, Ahmet 
İlktaç, Cemaliye Canatan ve Ertan 
Eryılmaz, hazırladıkları gazeteler-
deki haberler hakkında bilgiler ver-
diler. Heyecanlı oldukları gözlenen 
öğrenciler, jüri üyelerinden gelen 
eleştirileri ve soruları yanıtladılar. 
Dersin öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Metin Ersoy, yaptığı açıklamada, 
mezuniyet projesi çerçevesinde her 
öğrencinin gazetede yer alan tüm 
haberleri kendilerinin yazdığını 
ve sayfa tasarımını kendilerinin 
yaptığını ifade etti. Öğrencilerle 
verimli bir dönem geçirdiklerini 
ifade eden Dr. Ersoy, ortaya çıkan 
sonucun tatmin edici olduğunu 
söyledi. Bu günlerde gazetecilik 

mesleğine her zaman olduğundan 
daha çok ihtiyaç duyulduğunu da 
ifade eden Ersoy, her yıl verdikleri 
nitelikli mezunlarla medya sek-
törüne etik duruşu olan donanımlı 
gazeteciler katmaktan dolayı gurur 
duyduklarını sözlerine ekledi. 

Nitelikli gazeteciye her zaman yer 
vardır

DAÜ İletişim Fakültesi olarak 
medya sektörüyle ve özellikle 
de Kıbrıslı Türk gazetecilerle 
işbirliğine çok önem verdiklerini 
ifade eden DAÜ İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, 
gazetecilik jürilerine deneyimli 
gazetecileri mutlaka davet ettikle-
rini ve bu deneyimden öğrencileri 
yararlandırmak için çaba göster-
diklerini ifade etti. “Öğrencilerimiz, 
kendilerine yöneltilen eleştirilerden 
ders çıkarmalılar ve gazeteciliğe 
başladıklarında bu eleştirileri dik-
kate almalılar” diyen Prof. Dr. İrvan, 
sektörde iyi araştıran, iyi haber 
yazan nitelikli gazeteciye her zaman 
yer olduğunu söyledi. 

Geleceğin Gazetecileri 
Jüri Önüne Çıktı

Toplantı sonrası Dekanlar hatıra fotoğrafı çektirdi

Juri üyeleri ve juriye katılan öğrenciler birarada

İletişim Fakültesi, İldek Yürütme Kurulu’nda
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DAÜ’nün bugüne kadarki mezun 
öğrenci sayısının 39 bini aştığını 
ifade etti ve mezunların DAÜ’den 
aldıkları eğitimle başarılı bir iş 
hayatına atılacaklarını kaydetti. 
Öğrencilerin DAÜ’den aldıkları 
eğitimde akreditasyon sürecinin 
büyük katkı koyduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Öztoprak, me-
zun olan tüm öğrencilere ileriki 
yaşamlarında başarılar diledi.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Korun, 
DAÜ’nün alt yapısının öğrencilerin 
eğitimine sağladığı büyük katkıyı 
vurguladı. DAÜ’den mezun olan 
öğrencilerle her zaman gurur 
duyduğunu ifade eden Dr. Korun, 
tüm mezunların yollarının açık 
olmasını diledi. 

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali 
Bıçak ise konuşmasında, mezun olan 

1500’ü aşkın mezunumuz coşku dolu anlar yaşadı

VYK Başkanı Dr. Özkan Korun Bölüm birincisi öğrencimize ödül ve diplomasını takdim ederken

Bakan İsmail Başarır Fakülte birincisi öğrencimize ödülünü takdim ederken

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Rektör Yardımcıları mezunlarla yakından ilgilendi

1500 ÖĞRENCİMİZİ GURURLA UĞURLADIK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü tarafından 2012-2013 
Akademik Yılı Bahar Dönemi 
mezunlarının onuruna “Mezuni-
yet Balosu”, Üniversitenin Deniz 
Tesisleri’nde (DAÜ Beach Club) 
gerçekleştirildi.

Baloya gece kıyafetleri ve takım el-
biseleriyle katılan çok sayıda mezu-
nun mezuniyet heyecanı ve mutluluğu 
yüzlerinden okundu. Kendileri için 
özel olarak hazırlanmış kırmızı halı 
üzerinden geçerek balonun yapılacağı 
mekana gelen mezunlar, balo organi-
zasyon ekibi tarafından karşılandılar. 

Bazı mezunların ailelerinin de 
katıldığı gecede, ailelerin de en az 
mezunlar kadar heyecanlı oldukları 
gözlemlendi. Gecede mezunları 
yalnız bırakmayan başta DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak 
olmak üzere, rektör yardımcıları, de-
kanlar, bölüm başkanları, akademik 
ve yönetsel personel de mezunların 
mutluluğunu ve coşkusunu paylaştı.

Öte yandan 25 Haziran 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen 2012- 2013 Akademik 
Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 
öncesinde düzenlenen Fener Alayı ile 
mezunların Gazimağusa kentine de 

Mezunlarımıza 
Veda Balosu ve Fener Alayı
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öğrencilere öğrencilik yıllarını ve 
üniversitelerini asla unutmamaları 
öğüdünü verirken, mezun olan her 
öğrencinin en az bir arkadaşına 
DAÜ’yü önermesini ve DAÜ’de 
öğrenim görmeye teşvik etmesini 
istedi. 

Açılış konuşmalarının ardından 
Fakülte, Yüksekokul ve Bölüm birin-
cilerine diploma ve ödülleri protokol 

tarafından takdim edildi.  Doktora ve 
Yüksek Lisans diplomalarının takdi-
minin ardından ise Lisans ve Önlisans 
mezunlarına diplomaları verildi. 

Tören Türkiye’nin sevilen rock 
müzik sanatçılarından Özlem 
Tekin’in verdiği konser, söylenen 
geleneksel ayrılık şarkısı, mezuniyet  
keplerinin havaya atılması ve havai 
fişek gösterisinin ardından sona erdi. 

Mezunlarımız sembolik ağaç dikimini gerçekleştirirken

1500’ü aşkın mezunumuz coşku dolu anlar yaşadı

Mezunlarımız Gazimağusa’ya fener alayı ile veda etti

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Özlem Tekin’e teşekkür plaketi takdim ederken

1500 ÖĞRENCİMİZİ GURURLA UĞURLADIK

sembolik vedası gerçekleştirildi. Me-
zuniyet Töreni bir gün öncesinde me-
zunlar cüppelerini giyerek ellerindeki 
meşalelerle mezuniyet coşkusunu 
Gazimağusalılarla birlikte yaşadılar. 
Yaklaşık 1,000 mezunun katılımıyla 
gerçekleştirilen Fener Alayı ile 
mezunlar mezuniyet çoşkusunu 
yaşadılar. 

Söz konusu etkinlik Gülseren 
kavşağından üniversite kampüsündeki 
Atatürk Meydanı’na kadar devam etti. 
Burada yeni mezunları  DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve     
Rektör Yardımcıları karşıladılar.

Mezunlarımıza 
Veda Balosu ve Fener Alayı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
öğrencileri, Türkiye Cumhuri-
yeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 4. Ulusal 
Yeşil Kamera Üniversitelerarası 
Kısa Film Yarışması’nda bir birin-
cilik, bir de ikincilik ödülü aldılar.

“Sanayi - Sürdürülebilir Ekono-
mi / Çevre” kategorisinde, 
yönetmenliğini DAÜ Radyo - 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
öğrencisi Evren Tunçdöken’in 
yaptığı “Simbiyoz” isimli film, ka-
tegori birincisi oldu ve 5.000 Türk 
Lira'lık para ödülüne değer görül-
dü. Filmin yapımında, Yazılım 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Ertan Köse, İşletme Bölümü 
öğrencisi Ümit Emir, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Mustafa Aktakka da 
görev aldı. 

Birincilik ödülünün verilmediği 
“İklim Değişikliği, Hava ve Su” 
kategorisinde, yönetmenliğini 
DAÜ İletişim Fakültesi araştırma 
görevlisi ve doktora öğrencisi 
Mert Yusuf  Özlük’ün yaptığı 
“Sera” adlı film ikinci oldu ve 
2.500 Türk Lirası tutarındaki 
para ödülüne değer görüldü. 
Filmin senaryosu,  Radyo - Te-
levizyon ve Sinema Bölümü son 
sınıf  öğrencisi Ümit Akdeniz ile 
aynı bölümde birinci sınıfta oku-
yan İsmet Egemen Aydın’a ait. 
Filmin sanat yönetmenleri ise 
Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf  
öğrencisi Emine Bayır ile Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
ikinci sınıf  öğrencisi Buse Taş. 
Filmin görüntü yönetmenliğini 
de Gazimağusa Türk Maarif  
Koleji son sınıf  öğrencisi Arınç 
Arısoy yaptı. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan 64 
ayrı üniversiteden 170 filmin 
katıldığı yarışmanın 30,000 Türk 
Lirası  tutarındaki büyük ödü-
lünü ise, Kültür Üniversitesi’nden 

Bilgi Diren Güneş kazandı. Jüri 
Başkanlığını Ediz Hun’un yaptığı 
yarışmada 5 kategoride 14 film 
ödüle layık görüldü. 

Geçtiğimiz yıl Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey 
Kıbrıs Kampüsü’nde (ODTÜ KKK) gerçekleştirilen 1. 
Kısa Film Festivali etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi. 
KKTC`den birçok üniversitenin katıldığı festival 
kapsamında öğrenciler tarafından çekilen kısa filmler 
gösterildi. 

Etkinlik kapsamında, yönetmenliğini Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) Sinema Kulübü Başkanı Evren 
Tunçdöken`in yaptığı ve insanları sonbaharın gözünden 
anlatan “Autumn” (Sonbahar) adlı kısa film, özel jüri 
tarafından “En İyi Senaryo Ödülü”ne layık görüldü. 

“En İyi Kısa Film” dalındaki ödül ODTÜ KKK öğrencileri 
tarafından çekilen “Duvar” adlı kısa filme verilirken, Lefke 
Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin çektiği “Ses” adlı kısa 
film ise “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görüldü.

DAÜ Sinema Kulübü En İyi Senaryo Ödülü`ne Layık Görüldü

DAÜ’ye Yeşil Kamera’dan İki Ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Hukuk Fakültesi’ne bağlı olarak 
2010-2011 Akademik Yılı itibarı 
ile eğitim hayatına başlayan Ada-
let Meslek Yüksekokulu başarılı 
çalışmalarına tüm hızı ile devam 
ediyor. Öncelikli amacı, mahkeme-
lere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, 
yazı işleri memuru, icra - iflâs dairesi 
müdürü ve memuru, cezaevi ve in-
faz koruma müdürü ve memuru 
yetiştirmek olan Adalet Meslek Yük-
sekokulu Türkiye’nin Kırıkkale ilinde 
gerçekleştirilen “VII. Geleneksel U-
lusal Klavye Yarışması” na katılarak 
DAÜ’yü başarı ile temsil etti. 

15 Üniversite ve 30 katılımcının yer 
aldığı söz konusu yarışmaya DAÜ 
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Araştırma 
Görevlisi Mazlum Doğan, ve Ada-
let Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
Yiğitcan Aksakal ve Can Cem 
Pulak katıldı. İki etaptan oluşan 
yarışmada katılımcılar hem birey-
sel hem de takım şeklinde yarıştı. 
Söz konusu yarışma sonunda DAÜ 
adına katılan yarışma grubu “Ada-
let Meslek Yüksekokulları’nın 
Sorunları ve Sorunların Çözümü” 
konulu bir sempozyuma da katıldı. 

Adalet Meslek Yüksekokulu “VII. Geleneksel Ulusal Klavye Yarışması”na Katıldı

İletişim Fakültesi’nin başarılı öğrencileri ödülleri ile birlikte

Evren Tunçdöken ve Sinema Kulübü öğrencileri birarada

Yarışmaya katılan Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İletişim Fakültesi 
öğrencileri, DAÜ Toplumsal 
Duyarlılık Merkezi çatısı altında 
düzenledikleri sosyal sorumlu-
luk projeleriyle fark yaratmaya 
devam ediyorlar. Dünya Çocuk 
Günü kapsamında düzenlenen 
ilk etkinlikte sınav kaygısı konu-
lu seminer verildi. Aile Haftası 
kapsamında düzenlenen ikinci 
etkinlikte ise uçurtma şenliği 
düzenlendi.

Sınav kaygısı konulu seminer 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri 
Sevilay Kırmızı ve Eda Karayiğit 
tarafından organize edilen semi-
nerde Gazimağusa Karakol 
İlkokulu 5. sınıf  öğrencilerine 
sınav stresiyle başetmenin yolları 

anlatıldı.  Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Araştırma Merkezi 
(PDRAM) uzmanlarından Fatoş 
Bayraktar ile Özlem Güler,          
ilkokul öğrencilerine, “Sınav 
kaygısından nasıl kurtulabiliriz?” 
“Sınava nasıl hazırlanmalıyız?” 
“Aldığımız gıdalar sınava hazır-
lanmamızı etkiler mi?” “Anne ve 
babanın davranışı nasıl olmalı?” 
gibi konularda aydınlatıcı bilgiler 
verdiler. 

Deniz Tesisleri’nde uçurtma 
şenliği

Aile Haftası kapsamında orga-
nize edilen uçurtma şenliği DAÜ  
Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Aileleriyle birlikte tesislere gelen 
öğrenciler uçurtmalarıyla gökyüzünü 
renklendirdiler. Etkinliği düzen-
leyen  İletişim öğrencileri Eda 

Karayiğit ve Sevilay Kırmızı, 
yoğun katılımdan çok mutlu 
olduklarını, çocukların ailele-

riyle birlikte zaman geçirme-
lerini hedeflediklerini ve bunu 
başardıklarını ifade ettiler.

İngilizce trafik eğitimi eğlenceli ve yararlı geçti

Öğrenciler ve çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendiler

İletişimcilerden Çocuklara Yönelik İki Etkinlik

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Eğitim Fakültesi, İngiliz 
Dili Eğitimi Bölümü ile DAÜ 
Trafik Eğitimi ve Araştırma 
Merkezi’nin işbirliği çer-
çevesinde “İngilizce ile Trafık 
Güvenliği” konulu dönem pro-
jeleri tamamlandı. 

Projeler “Çocuklara Yabancı Dil 
Öğretme II” dersi kapsamında 
İngiliz Dili öğretmen adaylarının 
uzun süren özverili çalışmaları 
sonucunda gerçekleştirildi. DAÜ 
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Naciye Kunt projelerin önce-
likli amacının ülkemizin en 
önemli güncel sorunlarından 

biri olan trafik konusunu değişik 
yaşlardaki çocuklara öğretmenin 
yanında İngilizce dil eğitimiyle 
birlikte edinim haline getirmek 
olduğunu belirtti. Bu doğrultuda 
trafik güvenliği konusunun müf-
redatta bulunan İngilizce dersler 
bünyesine alınması ve konunun 
farklı şekillerde sürekli işlenmesi 
durumunda öğrencilerin kalıcı 
bilgi birikimine ulaşabileceğine 
değindi.
 
Yrd. Doç. Dr. Kunt ayrıca, elim 
bir trafik kazası sonucu hayatını 
kaybeden İngiliz Dili Eğitimi 
Bölümü öğrencisi Erben Doğan’ı 
da bu vesile ile sevgi ve rahmetle 
anmak istediklerini söyledi.

İngilizce Öğrenimiyle Birlikte Trafik Eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ), Eğitim Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 
Öğretmenliği Programı Yıl Sonu 
Konseri'ni gerçekleştirdi. Yıl Sonu 
Konseri, Rauf  Raif  Denktaş Kül-
tür ve Kongre Sarayı’nda büyük 
çoşkuyla gerçekleştirildi.
            
Konserde DAÜ Müzik Öğ-
retmenliği Programı öğrenci-
lerinden oluşan orkestra ve ko-
ronun yanında, sololar da yer 
aldı. Yerelden evrensele birçok 
eser seslendirildi. Geleceğin 

müzik öğretmeni adayları per-
formanslarını en iyi şekilde ser-
gilediler. Yıl içinde birçok farklı 
konser gerçekleştiren DAÜ Müzik 
Öğretmenliği Programı yıl sonu 
konseri ile başarılarını taçlandırdı. 

Geceye Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, 
DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölüm Başkanı Dr.  Başak Gor-
goretti  ve DAÜ Güzel  Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Öğretim Görevli-
leri ile geleceğin müzik öğretmeni 
adayı öğrenciler  ve aileleri katıldı.

Müzik Öğretmenliği Programı Yıl Sonu Konseri ile Başarılarını Taçlandırdı

Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri performansları ile büyüledi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi ( DAÜ ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu 2012 – 2013 Akademik Yılı Güz 
Dönemi boyunca Yabancı Diller ve 
İngilizce Hazırlık Okulu’nda yapılan 
tüm çalışmaları, “The Festival of  
Joy”da sergileyerek kutladı. Kutlama 
gününün aynı zamanda “Dünya Çevre 
Günü” olması, öğrenimin kutlandığı 
güne farklı bir  anlam ve önem kattı. 

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu öğrencileri ve öğretim elemanları, 
dönem boyunca öğrencileriyle birlikte 
yapmış oldukları proje çalışmalarını 
sergilediler ve hazırlamış oldukları             
sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili 
broşürleri paylaştılar. Yabancı Diller 
Okulu’nun Modern Diller Birimi 

öğretim elemanları da bölümde okuyan 
öğrencilerine sunulan dünya dilleri 
seçenekleriyle ilgili bazı konuları 
öğrencilere tanıttılar. Hazırlık 
Okulu’nda okuyan farklı ülkelerden 
öğrenciler, renkli bayraklar, kültürel 
yemekler, dans ve şarkılarıyla bu özel 
güne renk kattılar. Sosyal sorumluluk 
projelerini tanıtmak amacıyla kurulan 
standlar, Downs Cafe’den gelen dost-
lar, fotoğrafçılık kolu öğrencilerinin 
sergileri, çeşitli oyunlar, bugüne renk 
kattı.  

Öğrenciler bu anlamlı etkinlikte 
eğlenerek edindikleri bilgileri de 
kutlamış oldular. Öğrenimin sade-
ce sınıfta yapılan çalışmalarla değil 
sınıf  dışında yapılan çalışmalarla 

da yapılabildiğini gösterdiler. 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu deneysel öğrenim metoduy-
la yapılandırdığı bu çalışmaları 
eğitiminin bir parçası haline 

getirmiştir. Her dönem sonu organize 
edilen festivallerle de bu çalışmalar 
öğrenci ve öğretim elemanlarıyla bir-
likte paylaşılmakta ve kutlanmaktadır. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Tanıtım Ofisi tarafından KKTC 
lise son sınıf  öğrencilerine yönelik 
‘Sınav Stresi ve Motivasyon’ ile ilgili 
seminer düzenlendi. DAÜ, Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü Anfisi’nde, 
gerçekleştirilen seminerde konuşmacı 
olarak Türkiye’den gelen eğitim 
uzmanı Süleyman Beledioğlu yer aldı. 

Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve 
Lefkoşa bölgelerinden gelen lise son 
sınıf  öğrencilerinin katıldığı semi-
nerde ilk olarak DAÜ tanıtım filmi 
izletildi ve DAÜ hakkında bilgiler 
verildi. Beledioğlu, sınava girecek 
olan öğrencilere  “Birşeyi öğrenirken 
geride soru bırakmayınız" tavsiye-
sinde bulundu. Bu duruma eğitimde 
"Sıkı İlişkililik" denildiğini söyleyen 
Beledioğlu, “Eksik bilgi, öğrenciyi 
kendisine doğru çeker” dedi. Semi-
ner süresince öğrencilere birçok 
tavsiyelerde bulunan Beledioğlu, 
öğrencilerin hayallerindeki meslek 
ne ise ona doğru yönelmeleri 
gerektiğini belirtti. Öğrencilere 
hep aynı şeyi yaparak farklı sonucu 
beklemelerinin yanlış olduğunu 
söyleyen Beledioğlu, öğrencilerin 
çalışmalarına rağmen konuyu 
öğrenemiyorlarsa  farklı bir çalışma 
yöntemi denemeleri gerektiğini    
sözlerine ekledi.

Beledioğlu, sınava girecek olan lise 
son sınıf  öğrencilerine konuları 
tekrar ederken yedi temel yöntem 
izlemeleri gerektiğini belirtti. 
Beledioğlu, öğrencilerin konuları 
tekrar ederken izlemeleri ge-
reken yedi temel yöntemi şöyle 
sıraladı: Öncelikle sınav tarihinin 
yaklaştığı bu dönemde en uygun 
ve pratik tekrar yöntemi olan zi-
hin tekrarı tavsiye eden Beledioğlu, 

öğrencilerin bilgileri akıllarından 
geçirerek bu tekrarı yapabilecekle-
rini söyledi. Ardından, öğrencilerin 
tercihine göre sesli tekrar da ya-
pabileceklerini belirtti. Çalışılan 
konu hakkında başkasının soru 
sorması ile tekrar yapmanın da 
yararlı olabileceğini vurgulayan 
Beledioğlu, öğrenilen konuyu 
başkasına anlatarak da tekrar 
yapılabileceğini belirtti. Etkili 

tekrarlama yöntemleri arasında 
yer alan kodlandırma yaparak veya 
şema çizerek tekrar yapmanın 
da öğrencilerin bilgiyi kolayca 
algılamalarını sağladığını söyledi. 
Sınava son 1 ay kala yapılabilecek 
en güzel tekrarlar arasında yer 
alan bir diğer tekrarlama yöntemi 
olan göz gezdirme yönteminin 
çok yararlı olacağını vurgulayan 
Beledioğlu, her gün 1 saat bu 
yöntemin uygulanmasını tavsiye 
etti. 

Sınav süresince, yapılacak olan 
işlemlerin hafızadan yapılmaması 
gerektiğini belirten Beledioğlu, 
yazarak yapılan işlemlerin hata 
yapma olasılığını azaltacağını be-
lirtti. Beledioğlu’nun nasihat ver-
mek yerine somut örnekler vererek 
öğrencilerin dikkatini üzerinde 
toplamayı başarması öğrencilerin 
oldukça ilgisini çekti. Seminer so-
nunda öğrenciler sınav esnasında 
yaşadığı problemleri ve yapacakları 
üniversite tercihlerinde yaşadıkları 
sorunları Beledioğlu’na sorarak, 
streslerini en aza indirgediler.

Eğitim Uzmanı Beledioğlu
Lise Son Sınıf Öğrencilerine Seminer Verdi

Seminer sonrası öğrenciler Beledioğlu'na çiçek takdim etti 

Festivalde değişik kültürlerden öğrenciler yeraldı

Hazar Leman Yakut

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu’ndan Eğlenceli Festival 

TOLES Sertifikası Başarının Kapılarını Açıyor 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu ve Hukuk Fakültesi işbirliği 
ile başlatılan ve DAÜ Sürekli 
Eğitim Merkezi işbirliği ile düzen-
lenen TOLES (Hukuk İngilizcesi 
Becerileri Sınavları) sınavlarında 
başarılı olan hukukçular 
uluslararası kariyer basamaklarını 
daha kolay tırmanıyor. DAÜ Hukuk 
Fakültesi’nden 2012 yılında mezun 
olan Hazar Leman Yakut TOLES 
sertifikası sayesinde Türkiye’de 

faaliyet gösteren ve İstanbul’un 
gözde hukuk bürolarından biri 
olan AGC (Adalet, Güven, Cesaret) 
Hukuk Bürosu'nda rahatlıkla staj-
yer hukukçu olarak işe başladığını 
belirtti. 

TOLES sertifikasının uluslararası 
hukuk kariyeri için son derece 
önemli bir rol oynadığına değinen 
Yakut, AGC Hukuk Bürosu’nda işe 
başlamasının en önemli nedeninin 
sahip olduğu TOLES sertifikası 

ve DAÜ’de almış olduğu eğitim 
olduğuna dikkat çekti. DAÜ Hukuk 
Fakültesi’ndeki eğitim kalitesinin 
Türkiye’de eğitim veren birçok 
üniversiteye göre çok daha üst se-
viyede olduğuna dikkat çeken Ya-
kut, DAÜ’nün sunduğu TOLES 
sertifika imkanı sayesinde de 
hukuk ingilizcesi alanında kendini 
geliştirdiğini ve bugün alanında 
uzman kişilerle çalışma fırsatı 
yakaladığını bildirdi. 
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Doğu Akdeniz Üniversite-
si (DAÜ) emekliye ayrılan 
ve 25 yılını dolduran toplam 
142 personeline, üniversi-
teye verdikleri hizmetlerden 
dolayı 7 Haziran 2013, 
Cuma günü, Rauf  Raif  
Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda gerçekleştirilen 
“DAÜ Personeli Hizmet 
Ödül Töreni” ile teşekkür 
plaketi takdim etti.

Rektörlük’ten yapılan açık-
lamada vefa kültürünün 
toplumun her kesiminde 
önemli bir yere sahip olması 
gerektiği vurgulanarak, 
DAÜ’nün de 1979 yılından 
bugünlere kadar gelme-
sinde akademik, yönetsel ve 
işçi personelinin tümünün 
büyük katkıları olduğu ve 
bu yıl ilki gerçekleştirilen 
söz konusu törenle çalı-
şanlara verilen önemin ve 
vefanın ortaya konulduğu 
belirtildi. Rektörlük tara-
fından organize edilen söz 
konusu tören, gazeteci 

İsmet Ezel ve bazı üniver-
site personelinin fotoğraf  
arşivinden derlenen ve 
geçmişten bugüne DAÜ 
ve personeli ile ilgili çeşitli 
fotoğrafların yer aldığı su-
num ile başladı. Sunumun 
ardından açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Rektör Prof. 
Dr. Abdullah Y. Öztoprak, 
kurumların doğduğunu, 
büyüdüğünü ve geliştiğini 
dile getirerek DAÜ’nün 
bugün övünülecek bir ye-
re sahip olduğunu, dünya 
genelinde değerlendirmeye 
alınan 20 bin üniversite 
arasında ilk bin, Avrupa’da 
eğitim veren üniversiteler 
arasında ise ilk 400 arasında 
yer aldığını vurguladı. Prof. 
Dr. Öztoprak hep birlik-
te çalışarak DAÜ’yü be-
lirli bir yere getirdiklerini 
aktararak, “Bizlerden son-
ra bayrağı devralacak olan-
lar da eminim DAÜ’yü daha 
da ilerilere taşımak için elle-
rinden geleni yapacaklardır. 
DAÜ her zaman gelişerek 

yaşamaya devam edecektir.” 
şeklinde konuştu.  

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. 
Öztoprak’ın konuşmasının 
ardından DAÜ Vakıf  Yö-
neticiler Kurulu Baş-
kanı Dr. Özkan Korun 
tarafından Üniversiteye 27 
yıldır hizmet veren Rektör 
Öztoprak’a teşekkür pla-
keti takdim edildi. Ardından 
Rektör Prof. Dr. Öztoprak, 
DAÜ’de 25 ve üzeri yıldır 
hizmet veren 40 personele 
plaketlerini takdim etti.

DAÜ’den emekli olan 
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Ali Bıçak da teşekkür 
plaketini DAÜ VYK Başkanı 
Dr. Özkan Korun’un elin-
den aldı. Törende DAÜ’den 
emekliye ayrılan 100 per-
sonele ise teşekkür pla-
ketleri YÖDAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, 
DAÜ Akademik İşlerden 
Sorumlu  Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Osman Yılmaz, 
Öğrenci Hizmetleri, Sosy-
al ve Kültürel İşlerden So-
rumlu    Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, 
Tanıtım ve Gelişimden So-
rumlu   Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Halil Nadiri ve 
Öğrenci İşleri ile Bilişimden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa K. 
Uyguroğlu tarafından tak-
dim edildi. 

Ödül töreninin ardından, DAÜ 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölümü, Müzik 
Öğretmenliği Programı öğ-
rencileri tarafından müzik 
dinletisi eşliğinde kokteyl 
gerçekleştirildi.

DAÜ’ye Emek Verenler Onurlandırıldı

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak emekli personelimize ödül takdim ederken

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak'a ödülü VYK Başkanı Dr. Korun 
tarafından takdim edildi

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak 25 yılını dolduran personelimize          
ödüllerini takdim etti

DAÜ Personeli Hizmet Ödül Töreni'ne katılım yoğun oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Kıbrıs Sanat Derneği’nin 
ortaklaşa düzenlediği Türk Sanat 
Müziği Gecesi 19 Haziran 2013 
Çarşamba günü, saat 20:00’de, Rauf 
Raif Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. DAÜ 
Türk Sanat Müziği Korosu, Kıbrıs 
Sanat Derneği Türk Müziği Korosu 
ve Samsun Sanat Merkezi Türk 
Müziği Korosu’nun katılımı ile 
gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği 
gecesine katılım yüksek seviyede 
oldu.
Üniversite adına konuşmasını 
gerçekleştiren Sosyal ve Kültürel 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam 
gerçekleştirilen bu gecenin yoğun 
geçen akademik dönemden sonra 
herkese iyi geleceğininin altını çi-
zerek “Hayat bir yelkenli, müzik de 
bu yelkenlinin rüzgarı ise yelkenlere 
fora diyelim” diyerek herkese iyi 
eğlenceler diledi. 
Samsun Sanat Merkezi Türk Müziği 

Korosu şefi Osman Ergen yöneti-
minde gerçekleştirilen ilk bölümde 
Nihavend ve Rast makamından eser-
ler seslendirildi. İlk bölüm sonunda 
Osman Ergen’e Prof. Dr. Osam 
tarafından geceye katkılarından 

dolayı bir teşekkür plaketi takdim 
edildi. İkinci bölümde ise Kıbrıs 
Sanat Derneği Başkanı ve DAÜ 
Türk Sanat Müziği Koro Eğitmeni 
Aytaç Çağın yönetimi ile hicaz 
makamından eserlere ve Kıbrıs 

müziklerine yer verildi. 
DAÜ Öğrenci Konseyi tarafından 
düzenlenen anket sonucunda TRT 
Sanatçısı  Melihat Gülses “En İyi Türk 
Sanat Müziği Sanatçısı” ödülüne 
layık görülerek, konser sonrasında 
kendisine DAÜ Vakıf Yöneticiler 
Kurulu Başkanı Dr. Özkan Korun 
ve Prof. Dr. Osam tarafından ödülü 
ve çiçeği takdim edildi. Ünlü sanatçı 
Melihat Gülses en beğenilen Türk 
Sanat Müziği şarkılarından mini bir 
konser ile geceye damgasını vurdu 
ve izleyilerden büyük alkış aldı. Öte 
yandan, konuk bestekar olarak ge-
ceye renk katan ünlü besteci Prof. Dr. 
Aleaddin Yavaşça’ya katılımlarından 
dolayı Prof. Dr. Osam ve CTP Millet-
vekili Dr. Arif Albayrak tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi. Ge-
cede ayrıca Prof. Dr. Yavaşça’nın eşi 
Ayten Yavaşça aracılığı ile bir eserin 
hikayesi katılımcılar ile paylaşıldı ve 
Yavaşca’nın sesinden eski bir bestesi 
CD’den izleyicilere dinletildi. 

Türk Sanat Müziği Severler İçin Muhteşem Gece

Melihat Gülses söylediği Türk Sanat Müziği şarkılarıyla izleyenler tarafından çok beğenildi
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Halkla İlişkiler ve 
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Bu yıl geleneksel olarak 4. sü düzenlenen Osman 
Maraşlı 3’lü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası DAÜ 
Beach Club’ta gerçekleştirildi.

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenle-
nen turnuvada erkeklerde 13 takım , bayanlarda 
5 takım ve karışık çiftlerde 22 takım mücadele 
ederken yeni bir katılım rekoru da kırılmış oldu. 
Toplamda 40 takımın mücadele ettiği turnuvada 
kupaların dışında Erkekler kategorisinde ilk 6 
takıma, bayanlar kategorisinde ilk 3 takıma ve 
karışık çiftler kategorisinde ilk üç takıma top-
lamda 7000 Türk lirası para ödülü dağıtıldı.

SBC Plastik ve SACEM gıda ana sponsorluğunda 
gerçekleşen turnuvanın son günündeki final 
karşılaşmalarına ve ödül törenine KKTC  Milli 
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Asım İdris ve 
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı 
Osam da katıldılar.

Smaçlar Osman Maraşlı İçin

En iyi AMATÖR sporcu: 
Serap Aslan

En GENÇ sporcu: 
Seran Çetintaş

En iyi SEYİRCİ: 
Alime Duvarcı

En GÜÇLÜ ERKEK sporcu:
İsmail Kovancı

En GÜÇLÜ BAYAN sporcu: 
Lal İnce

En CENTİLMEN sporcu:  
Kemal Atikoğulları

Turnuvadaki zorlu karşılaşmalar 
sonucunda sıralamalar 

şu şekilde oldu

Turnuvanın ”EN” leri :

Erkekler  
1. Cemal - Ecevit - İsmail              
2. Mehmet - Münür - Reşat                                          
3. Öktem - Hüseyin - Kemal                                       
4. Cafer - Lökçü - Hakan
5. Özkan - Ömer - Ahmet
6. Osman - Nafi - Niyazi

Bayanlar  
1. Merve - Sıla - Almıla                
2. Naziyet - Özge - Merve  
3. Deniz - Çisem - Müjgan               

Karışık Çiftler
1. Kemal - Çisem
2. Özkan - Kardelen
3. Ahmet - Lal

Karşılaşmalar oldukça heyecanlı geçti

Ödül alan bayan takımı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ile birlikte

Turnuva sonunda tüm sporcular birarada


