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İlk Ders KKTC Meclis Başkanı
Dr. Sibel Siber Tarafından Verildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) 2013 - 2014 Akademik
Yılı İlk Dersi ve Açılış Töreni
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. Sibel
Siber’in verdiği “Çevre ve
Sağlık” konulu ilk ders sunumu ile 7 Ekim 2013 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ
Kampüsü Merkezi Derslikler
binasında yer alan Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda
gerçekleştirildi.

Başkanı Siber’e teşekkürlerini
sundu.
Üniversiteler Ülke İçin
Önemli

2013 - 2014 Akademik
Yılı’na DAÜ’yü ÖSYM’de
ilk 2000’de tercih ederek
başlayan yeni öğrencilere
Meclis Başkanı Dr. Siber tarafından hediyelerinin takdim edilmesinin
ardından “Çevre ve Sağlık”
konulu ilk ders sunumu
Saygı Duruşu ve İstiklal
gerçekleştirildi. Dr. Siber
Marşı’nın ardından Eğitim
gerçekleştirdiği sunumunFakültesi
Güzel
Sanatda öncelikle yeni öğretim
lar Eğitimi Bölümü Müzik
yılının başarılı ve uğurlu
Öğretmenliği
Programı
geçmesi temennisinde buöğrencilerinden oluşan çok Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber'e teşekkür tabağı takdim etti
lunarak
üniversitelerin
sesli koro dinletisi sonrasında
Dr. Öztoprak gerçekleştirdiği konuşmasında
ülke için önemine değindi.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. AbDAÜ hakkında bilgiler vererek akreditasyon
Uluslararası alanda başarıyı sağlayan unsurun
dullah Y. Öztoprak’ın gerçekleştirdiği açılış
çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
konuşması ile söz konusu tören başladı. Prof. Prof. Dr. Öztoprak katılımlarından dolayı Meclis üniversiteler olduğunu
devamı sayfa 3'te

Prof. Dr. Öztoprak’tan
Gazimağusa'lılara Çağrı:
“Öğrencilerimize Yakın İlgi Gösterin”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak,
Gazimağusa’lılara hitaben yayınlanan
bildiri ile, öğrencilere yakın ilgi gösterilmesini ve yardımcı olunmasını rica
etti. DAÜ’nün 34 yıllık geçmişi ile her
geçen gün büyüyüp gelişen bir Üniversite olduğunu ve tüm Kıbrıs adasının ve
bölgenin de önde gelen yüksek eğitim
kurumlarından bir tanesi konumunda
bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztoprak, Üniversitenin öncelikli hedeflerinden bir tanesinin öğrenci memnuniyetini

her geçen gün artırarak, DAÜ’ye gelen
öğrencilerin huzurlu ve mutlu bir ortamda
eğitimlerine devam etmelerini sağlamak
olduğunu vurguladı.
2013 – 2014 Akademik Yılı'nda 80 farklı
ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü
DAÜ’nün bu yıl öğrenci sayısının 16
bine yaklaştığını ifade eden Prof. Dr. Öztoprak, bugüne kadar büyük uğraşlarla
yaratılan kent-kampüs olgusu ve üniversite kent bütünleşmesinin, karşılıklı
ve güçlü işbirliği ile, devamı sayfa 2'de
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak

İşletme ve Ekonomi
Fakültesi Tüm
Programları Akreditasyon
Sürecinden Geçiyor

Nijeryalı Öğrenciler
Bağımsızlık Günü’nü
Kutladılar

Mezunlarımızın
Başarıları ile
Gururlanıyoruz

DAÜ ”EUROROMA
2013”te Devleşti

Sayfa 2

Sayfa 7

Sayfa 9

Sayfa 12
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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak’tan
Gazimağusa'lilara Çağrı:
oluşabilecek olumsuz etkenlerin birlikte hareket ederek ve bazı
önlemleri paylaşarak aşılacağına inandığını belirtti.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Gazimağusa’lılara
hitaben yayınladığı bildiride şu ifadelere de yer verdi:
“Dünyanın çok farklı ülkelerinden ülkemize ve kentimize gelen
öğrencilerimizin çok değişik kültürlere sahip olduğu unutulmadan, dini, dili, ırkı ve rengi ne olursa olsun tüm öğrencilerimize
eşit mesafede davranılacağından eminiz. Kentimizdeki yaşamları
süresince çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan öğrencilerimize
Gazimağusa sakinleri tarafından yardımcı olunması, yakın ilgi
gösterilmesi ve mümkün olan yerlerde esnafımız tarafından indirimler uygulanabilmesi öğrencilerimizin kendilerini kentimizde
daha mutlu hissetmelerini sağlayacaktır.
Siz değerli Gazimağusa sakinlerinden ve değerli esnafımızdan
öğrencilerimizi sevgiyle kucaklamanızı, onlara yardımcı
olmanızı ve öğrencilerimizin kentimize ve Üniversitemize
uyum sağlamalarına katkıda bulunmanızı en içten dileklerimizle bekler, daha mutlu bir gelecek için kent-kampüs olgusunun
yaygınlaşmasını ümit ederiz.”

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Tüm Programları
Akreditasyon Sürecinden Geçiyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İşletme ve
Ekonomi Fakültesi’nin İngilizce eğitim veren
tüm lisans programları Almanya'nın FIBAA
(The Foundation for International Business Administration Accreditation) akreditasyon kurumu tarafından akreditasyon sürecinden geçiyor.
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cem Tanova toplam 12 programın
(İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Pazarlama, Kamu Yönetimi, Bankacılık
ve Finans, Uluslararası Finans, Bankacılık ve
Sigortacılık, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi) akreditasyon sürecinden geçtiğini

belirterek programların 17 kişilik bir ekip
tarafından değerlendirildiğine dikkat çekti. Prof.
Dr. Tanova, İşletme ve Ekonomi Fakültesi tüm
lisans programlarının akreditasyon sürecinden başarı ile geçmesi için bölüm başkanları,
öğretim üyeleri, akreditasyon komite üyelerinin
büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü
vurguladı.
Prof. Dr. Tanova, gerçekleştirilen değerlendirme ziyareti sırasında ekibin akademik personel, fakülte yönetimi, Rektörlük, alanla ilgili işadamları, mezun öğrenciler, mevcut
öğrenciler, laboratuvar ve eğitim olanakları,
kütüphane, müfredat, öğrenci eğitim çıktıları,

FIBAA yetkilisi Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak'a plaket takdim etti.

Gerçekleştirilen toplantılardan bir kare.

ders işleme yöntem ve tekniklerini inceleyip
değerlendirdiklerini bildirdi. Değerlendirme
sırasında ekip DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Y. Öztoprak’ı da makamında ziyeret etti.
FIBAA, 28 Avrupa Birliği (AB) üniversitelerinde İşletme alanındaki bölümleri akredite eden
bir akreditasyon kuruluşu olup DAÜ İşletme
ve Ekonomi Fakültesi programlarını AB kalite
süzgecinden geçirip eğitimde AB akreditasyonunu sağlayacaktır. DAÜ İşletme ve Ekonomi
Fakültesi mezunları FIBAA akreditasyonu
sayesinde AB’de çalışma veya eğitimlerine devam etme konusunda daha da öncelikli bir konumda olabilecek.
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Uzman Gözüyle
Yrd. Doç. Dr. Barış Öztürk

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü
Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun
(IDF) öncülük ettiği, tıp tarihinde bugüne kadar üretilmiş en
değerli moleküllerden biri olarak görülen “İnsülin Hormonu”
nu 1921 yılında bulan Frederick Banting’in doğum günü olan
14 Kasım "Diyabet Günü" olarak tüm dünyada her yıl belirlenen
değişik tema ve çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 1991 yılından
beri düzenlenen, Dünya Diyabet Günü'ne dünyanın 125 ülkesinden
birçok farklı kuruluş katılım göstermektedir.
Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla tüm ülkelerde Dünya Diyabet
Günü amblemi umudu temsil eden mavi rengi ve birliği temsil eden
halka şeklini içeren ‘Mavi Halka’ olarak kabul edilmiştir.
Dünya Diyabet Günü’ne özel olarak dünyadaki bazı ülkelerin
sembolleri ve yapıları mavi ışıkla ışıklandırılıyor. İngiltere'de Bing
Bang, Amerika'da Empire State, Avustralya'da Opera Binası mavi
renge bürünüyor. Bu yıl Türkiye’de ise ülkemizin sembolü olan
Boğaz Köprüsü ve Kız Kulesi de ‘Dünya Diyabet Günü’ne özel
olarak mavi renge büründü.

Dr. Sibel Siber "Çevre ve Sağlık" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

vurgulayan Siber, güçlü üniversite
olmanın özerk, demokratik, çağdaş
ve şeffaf bir yönetimden geçtiğini
dile getirerek siyasi yönetime üniversitelere
müdahale
etmeme
çağrısında bulundu.
Ülkedeki hava kirliliği sorunundan
bahseden Siber, insan vücudunun
soluduğu havanın kaliteli ve sağlıklı
olması gerektiğine dikkat çekti. Siber, gerçekleştirdiği konuşmasında
su, gıda ve ruhsal sağlık konularının

son derece önemli olduğunu ve
çevrenin tüm bunları etkilediğini
vurguladı. Sağlıklı olmanın yolunun sağlıklı çevreden geçtiğine de
değinen Siber, toplumun tüm kesimlerinin çevrenin korunması yönünde
bilinçlendirilmesi gerektiğini, üniversitelerin de gerekli çevre bilincini oluşturmak için seminer ve
konferanslar düzenlemesinin gerekli
olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de 2.6 milyon diyabetli ve 2.4 milyon diyabet adayı
olmak üzere toplam 5 milyon kişi diyabetle mücadele etmektedir.
K.K.T.C.’de ise 2008 yılı sonunda yapılan taramada yetişkin nüfusun
% 13.5’inin diyabetli olduğu saptanmıştır. K.K.T.C. nüfusu 265,000
kişi ise 35,775 kişisi diyabetli olarak saptanmıştır.
Diyabetik bir bireyin beslenmesinde en önemli ilke doğru bir öğün
planlamasıdır. Diyabete uygun ve kişiye özgü beslenme programının
oluşturulabilmesi için tıbbi tedaviye ek olarak mutlaka bir diyetisyen
yardımı alınmalı ve kişinin yaşam tarzına uygun, ana ve ara öğünler
içeren bir beslenme şekli oluşturulmalıdır. Kişi insülin tedavisi
alıyor ise ana ve ara öğünlerin içeriği ve saatleri ona uygun olarak
hazırlanmalıdır. İnsülin kullanan bir diyabetlinin ara öğün yapmaması
veya yediği yiyecek miktarını ve çeşidini azaltması veya normal bir
güne kıyasla daha fazla miktarda fiziksel aktivite yapılması kan
şekerinin düşmesine (hipoglisemi) neden olabilir. Vücut için gerekli
olan besinlerin zaman ve miktar olarak belirli bir denge içinde
alması hiperglisemi (kan şekerinin yükselmesi) ve hipoglisemiyi (kan
şekerinin düşmesi) önleyerek, kan şekeri kontrolünü sağlayarak, kan
şekerinin kontrol altına alınmasını sağlayacaktır.
Gün içerisinde ana ve ara öğünler tüketilirken dikkat edilmesi
gerekenler;
• En az 3 ana öğün alınması gerekmektedir ve bu ana öğünler
arasında belirli zaman aralıklarıyla ara öğünler tüketilmelidir.
• Alınan ana ve ara öğünlerin, kan şekerinin her gün düzenli
seyretmesi için, her gün aynı zaman aralıklarında alınması gereklidir.
• Öğünlerde tüketilen porsiyon ölçüleri, diyetisyenin belirlediği
ölçülere uygun olmalı, sürekli olarak değiştirilmemelidir.
• Besinler içindeki karbonhidratların kan şekerini yükseltme hızları
birbirinden farklıdır. Bu nedenle karbonhidrat içeren besinler kan
şekerini hızla yükselten besinler (şeker, beyaz ekmek, patates, pilav,
reçel, marmelat) ve kan şekerini daha geç ve daha yavaş yükselten
besinler (tam tahıl ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği, makarna,
kurubaklagiller, bulgur, yoğurt, süt, sebzeler) olarak iki gruba ayrılır.
• Gün içerisinde ana ve ara öğünlerde kan şekerini hızlı yükselten
besinler yerine kan şekerini daha yavaş yükselten besinlerin
tüketimine dikkat edilmelidir. Tüketilmemesi için herhangi bir başka
sağlık sorunu yoksa, tam tahıl, yulaf ve çavdar ekmeklerinin ayrıca
kurubaklagillerin tüketilmesi önerilmektedir. Ara öğünlerde ise bu
besinlerin yanı sıra posa miktarı fazla olan besinlere yer verilmesi
şekerin kana karışma hızını biraz daha yavaşlatmaktadır. Örneğin;
Meyve sularını tüketmek yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi
posa miktarının artırılmasına yardımcı olacaktır.
• Diyabetli olan bir bireyin, ne tükettiğini ve ne kadar tükettiğini
bilmesi, bu durumların kan şekeri üzerine nasıl etki yaptığının
bilincinde olması, kan şekeri kontrolünü yapabilmesini
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, diyabetli tüm bireylerin ‘besin etiketi’
okuma alışkanlığı kazanması ve içerikte yer alan besin öğelerinin
kan şekerini ne yönde etkileyeceğini zaman içerisinde öğrenmesi
gerekmektedir.

Dr. Sibel Siber öğrencimize diz üstü bilgisayar takdim ederken.
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İrlandalı Akademisyenden
Turizmcilere Seminer

Kuzey İrlanda’nın Ulster Üniversitesi Turizm
ve Konaklama İşletmeciliği Bölümü’nde öğretim
üyesi olarak görev yapan Lyn Fawcett hem Turizm İşletmeciliği öğrencilerine, hem de turizm sektör temsilcilerine “KKTC Turizminin
Gelişiminin Önündeki Engeller” konulu bir seminer verdi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi konferans salonunda yaklaşık 90 dakika süren
sunum sonunda katılımcılar da sorular sorarak
KKTC turizminin sorunlarını farklı bir bakış açısı
ile tartışma olanağı elde ettiler. Turizmde mevcut
bazı engellerin kaldırılmasının zor olduğunu,
bazılarının ise kaldırılıp yönetilebileceğini vurgulayan Lyn Fawcett özellikle çevre kirliliği ve görsel alanlarda Kuzey Kıbrıs turizm yetkililerinin
yapabileceği çok şeyin olduğunun da altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs’ın doğal olarak siyasi anlamda
yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunun bilindiğini,
ama özellikle halkla ilişkiler alanında yapılması
gereken çok şeyin olduğunu da vurgulayan Lyn
Fawcett ayrıca turizm ile ilgili hükümet yetkililerine yapabilecekleri uygulanabilir önerilerde
bulundu. Fawcett, turizmin görünüş olarak dıştan
gelen turistler açısından da sıkıntılı bir durumda
olduğunu da belirtti.
Seminer sonunda kapanış konuşması yapan,
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay, ülke dışından yabancı uzman
birisinin akademik bakış açısıyla ülke turizmini
değerlendirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve
bu bakış açısını çok önemli gördüklerinin altını
çizerek Lyn Fawcett’e teşekkür etti. Seminer Lyn
Fawcett’e plaket sunumuyla sona erdi.

Lyn Fawcett

Seminere Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Yusuf Küçük En İyi Eğitmen Ödülünü Aldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgi
İşlem Merkezi Müdürlüğü Şube Amiri Yusuf Küçük bilgisayar ağları
alanında dünya lideri olan Cisco firması tarafından düzenlenen Academy Networking
Eğitmenliği alanında ödüle
layık görüldü. Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen
eğitmen konferansları çerçevesinde en başarılı akademiler ve eğitmenler seçiliyor. Eylül ayı içerisinde
gerçekleştirilen
NetAcad
Eğitmen
konferansında
Türkiye genelinde seçilen
en başarılı eğitmenler ödüllendirilerek Türkiye çapında
yapılan hesaplamalar sonucunda “CCNA Exploration
En Başarılı Eğitmeni” ödülü
dalında Cisco Networking
Akademi sorumlusu Yusuf
Küçük seçildi.
Yusuf Küçük

Ayrıca Cisco Networking Academy Online kaynaklarının kullanılması, başlatılan

profesyonel eğitimlerin tamamlanması ve
öğrenci başarılarından dolayı Küçük’e
“Expert
Level
Instructor”
ünvanı da verildi. Söz konusu
ünvan dünya genelinde ilk %10
klasmanına girme başarısı gösteren eğitmenlere verilmektedir. DAÜ’de 10 yıldan beri
Cisco Akademi eğitmenliği yapan Küçük, 700’ü aşkın öğrenci
yetiştirmiştir.
DAÜ 2002 yılında başladığı
Cisco
Kurumsal
Akademisi
görevine 2005 yılında kazandığı
Cisco Bölgesel Akademi ile
devam ederek şu ana kadar
yaklaşık 1,000’e yakın öğrenci
yetiştirdi. Bilişim ve bilgisayar
ağları alanında eğitimli uzman
sayısının artırılması amacı ile
başlatılan ve 165 ülkede faaliyet
gösteren Networking Academi
programlarında 1 milyonu aşkın
öğrenci aynı anda eğitim alıyor.
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Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
Sosyal Sorumluluk Projelerine Devam Ediyor

5

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) birçok yararlı aktiviteye imza atmaya devam ediyor.
Çevre ve geridönüşüm proje grubu öğrencilerinin
ve Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın
katılımı ile 2 aktivite gerçekleştirildi. Aktiviteler
kapsamında ilk olarak Salamis Harabeleri ziyaret
edildi ve gözlem yapıldı. Daha sonra ise Bedi’s
piknik alanının bir bölümü seçildi ve orada bir
temizlik etkinliği gerçekleştirildi.
DAÜ YDİHO, sosyal sorumluluk projesi sanat
ve elişi grubu ogrencileri ise aynı gün Down
Cafe’ye anlamlı bir ziyarette bulunup bir kahve
makinesi hediye etti. Bu ziyaretin ardından, söz
konusu grup DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde el
işi çalışmalarına katılarak eğlenceli bir ortamda
yaratıcılıklarını kullandılar ve birçok el işi ortaya
cıkardılar.
Öte yandan DAÜ YDİHO’dan bir grup ögrenci
Öğretim Görevlisi Sevdiye Toker eşliğinde ve
Toplumsal Sorumluluk Projesi kapsamında, Girne
Hayvanları Kurtarma Merkezi çatısı altında bulunan Arapköy'deki hayvan barınağını ziyaret ettiler. Girne Hayvanları Kurtarma Merkezi eğitim
sorumluları Maggie Smith ve Pamela Kennedy,
Kıbrıs'ın Hayvanlarını Tanıma adlı proje grubu
ögrencilerine merkezin çalışmaları hakkında
detaylı bilgiler verdiler. DAÜ'lü öğrenciler
barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilendiler ve
mama bağışında bulundular.
Toplumsal Duyarlılık “Mutluluk Her Yerde”
projesi kapsamında ise DAÜ YDİHO’dan bir
grup yabancı uyruklu öğrenci Öğretim Görevlisi Mutlu Soykurt eşliğinde Lefkoşa’da kültür gezisi etkinliğine katıldı. Lübnan, Filistin,

YDİHO öğrencileri Bedi's piknik alanını temizlediler.

Suriye, Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Irak’lı
öğrenciler Lefkoşa’nın tarihi ve kültürel yerlerini
gezerek üniversite öğrenimi için geldikleri ülkemizde hem Lefkoşa ve Kuzey Kıbrıs hakkında
yeni bilgiler öğrendiler hem de Kıbrıs’taki tarihi ve
kültürel zenginliklerin yanısıra, gündelik yaşama
dair gözlem yapma fırsatı yakaladılar. Sırasıyla,
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Girne Kapısı, Mevlevi
Müzesi, Sarayönü, Mahkemeler, Postane, Büyük
Hamam, Lokmacı Kapısı, Selimiye Camii, Bedesten
ve Belediye Pazarı’nı gezen öğrenciler buradaki

tarihi zenginlikleri yerinde gördü, fotoğraflar
çekti, küçük hatıra eşyaları aldı ve birbirleriyle bilgi alış verişinde bulundu. Bu güzel kültür
alışverişi, Kıbrıs’taki yaşam üzerine yapılan sohbet
ve bilgi aktarımları öğrencilerin geleneksel Kıbrıs
mutfağından yemekler tadabileceği bir restaurantta son buldu. Çalışma esnasında duygularını dile
getiren yabancı uyruklu öğrenciler daha önceleri
hiç böyle bir faaliyette bulunmadıklarını ancak, bu
deneyimin öğrenme ve tecrübe edinme adına çok
yararlı olduğunu belirttiler.

DAÜ’de
“Mobil Öğrenme”
Konulu
Atölye Çalışması
Yapıldı

Bill Bowler
Yabancı Diller ve
İngilizce Hazırlık
Okulu’nda
seminer verdi

British Council tarafından, Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Yabancı Diller ve İngilizce
Hazırlık Okulu’na (YDİHO) yönelik “Mobil Öğrenme” konusunda
atölye çalışması gerçekleştirildi.

paylaştılar hem de farklı metodlarla eğitmenlik rollerini nasıl daha
da geliştirebilecekleri konusunda
bilgi edindiler.

British Council ekibi DAÜ
YDİHO
öğretim
üyelerine British Council’in mobil
öğrenme sitelerinden faydalanarak İngilizce öğrenimini
dijital ortama taşıma konusunda bilgi verip çalışmalar
yaptırdılar.
Her
seviyedeki

British Council'den Dilek Behçetoğulları

Bill Bowler

öğrenciye
yönelik
öğretici
ve eğlendirici çalışmalardan
oluşan bu siteler, İngilizce dilinin eğlenceli ve öğretici bir
şekilde kullanılmasına yardımcı
olmaktadır. Öğretim üyelerinin
yoğun ilgi gösterdiği atölye
çalışması, slayt gösterimi ile
son buldu.

Oxford University Press yayınlarının
yazarlarından, yabancı dil öğretmenleri
eğitmeni Bill Bowler, Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller
ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki
öğretim görevlilerinin profesyonel gelişimleri konusunda seminer verdi. Seminerde, öğretim
görevlileri hem deneyimlerini

Bill Bowler, 30 farklı ülkede konferans ve atölye çalışmalarında
yer almasının yanısıra Oxford
Universitsy Press yayınlarının
dil kitaplarının yazarlığını ve
editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Oxford Öğretmenler Akademisi’nin
de eğitmenlerindendir.
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Dünyanın Birçok Ülkesinden Gelen DAÜ Mez

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları
gerçekleştirilen etkinlik ile bir araya geldi. 30 Kasım 2013
tarihinde, saat 19:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri'nde düzenlenen Mezunlar Buluşma Gecesi ile bir araya gelen DAÜ
mezunları keyifli saatler geçirdi.
DAÜ 29 Yıllık Hasret Giderdi
DAÜ’nün geçmişten günümüze fotoğraflarından
oluşan sinevizyon gösterimi ile başlayan söz konusu
gecede konuşan DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer
Araştırma Müdürlüğü Rektörlük Koordinatörü Yrd.
Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu geceye gösterilen yoğun
ilgiden dolayı son derece memnun olduklarını dile getirerek herkese katılımlarından ve desteklerinden ötürü
teşekkürlerini iletti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem Soyşen 2010-2012
yılları arasında DAÜ’de Öğrenci Konsey Başkanlığı
görevini yürüttüğünü belirterek görevde olduğu süre
içinde her zaman DAÜ’yü en iyi şekilde temsil etmeye
çalıştığını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak mezunlara konuşma yaparken

DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunlarından
Şahin Ali Gökçelik burada olmaktan dolayı duyduğu
mutluluğu dile getirerek organizasyonda emeği geçen
herkese böyle bir geceyi gerçekleştirdiklerinden dolayı
teşekkürlerini iletti. Kısa zaman içerisinde DAÜ’nün
gelişiminin çok önemli boyutta olduğuna dikkat çekti.
Suudi Arabistan’dan gelerek geceye katılan DAÜ mezunu
Kamel Adel Kaddoumi’nin gerçekleştirdiği konuşma ile
devam eden gecede Kaddoumi yıllar sonra tekrardan
DAÜ’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek
herkese teşekkürlerini iletti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Özto
rak gerçekleştirdiği konuşmasında tüm DA
mezunlarına hoşgeldiniz dileklerinde bulunar
DAÜ mezunlarının dünyanın birçok yerinde önem
pozisyonlarda çalıştığını ve mevki sahibi mezunl
olduğunu belirtti. Prof. Dr. Öztoprak, DAÜ’lüler
her zaman başarılı olduğunu sözlerine ekleyerek
farklı ülkeden 39 bin mezunu ile DAÜ’nün bir dü
ya üniversitesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ö

Gecede konuşan Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam her geçen gün büyüyen DAÜ ailesi
üyelerine hoşgeldiniz dileklerinde bulunarak gecenin
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
DAÜ Mezunu ve Toplumcu Demokrat Partisi (TDP) Girne
Milletvekili Zeki Çeler burada olmaktan dolayı duyduğu
mutluluğu dile getirerek KKTC’nin en iyi üniversitesinden
mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak mezunlarla birarada

Geceden bir kare

Oryantasyon Günleri'ne Katkıda B

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak sertifika takdim ederken.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 16. Oryantasyon Günleri’nde görev yapan personel
ile öğrenci asistanlara 28 Ekim 2013, Pazartesi akşamı Aktivite Salonu`nda düzenlenen
tören ile teşekkür sertifikaları verildi. DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
ile Rektör Yardımcılarının da katılımıyla
gerçekleştirilen sertifika törenine, 16. Oryantasyon Günleri sürecini görsel olarak özetleyen bir slayt gösterisi ile başlandı. Hazırlanan
slaytta Oryantasyon Günleri kapsamında yer

alan etkinliklere ilişkin
birçok fotoğraf, müzik
eşliğinde
katılanlara
sunuldu. Slayt gösterisinin ardından, DAÜ
TV tarafından hazırlanan
ve DAÜ 16. Oryantasyon
Günleri sürecinde görevli
asistanların yaşadıkları
eğlenceli ve unutulmaz
anların yer aldığı bir de
video gösterildi.
DAÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ülker Vancı
Osam: Takım Çalışması
Önemli
Slayt ve video gösteriminin ardından söz alan Rektör Koordinatörü
Tuncer Tuncergil, DAÜ 16. Oryantasyon
Günleri kapsamında yeni gelen öğrenci ve
ailelerine yönelik yapılan çalışmaları özetlerken emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Tuncergil`in ardından sözü alan Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam,
oryantasyon sürecinin üniversitedeki birçok
birimin tam bir koordinasyon içinde takım
çalışması yaparak birlikte gerçekleştirdiği bir

Oryantasyon Günleri'ne katkıda bulunan yabancı öğrenciler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid H
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toprak, sözlerine DAÜ’nün gelişimi ve akreditasyon
çalışmaları hakkında bilgi vererek devam etti.
Açılış konuşmalarının ardından 25. yılını dolduran
mezunlara Prof. Dr. Öztoprak tarafından “25. Gümüş
Yılı” adı altında madalyon takdim edildi. KKTC’nin
önemli müzik gruplarından Jazmania’nın da sahne
aldığı gecede folklör gösterisi de gerçekleştirildi.
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Nijeryalı Öğrenciler
Bağımsızlık Günü’nü
Kutladılar
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Nijerya
Öğrenci
Birliği’nin
düzenlediği “Bağımsızlık
Günü” kutlama etkinliği
Rauf
Raif
Denktaş
Kültür
ve
Kongre
Sarayı’nda
çoşkuyla
gerçekleştirildi. DAÜ’de
kutlanan bu anlamlı
geceye Nijerya’dan 3
önemli isim de katıldı. Jigava eyaletinden Eğitim
Komisyonu
Başkanı
Prof. Dr. Haruna Wakili,
Babandi Abubakar ve
Mustafa Amino’nun ge- Nijeryalı öğrenciler gecede çeşitli skeçler de sundular.
cenin misafirleri olarak
geleneksel kıyafetlerini ve kültürlerini
yeraldığı etkinliğe, ayrıca
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-to- tanıttılar.
prak, DAÜ Uluslararası İlişkilerden ve İdari
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Gecede daha sonra Nijerya’dan gelen
Dr. Majid Hashemipour, DAÜ Halkla misafirler gecenin anlam ve önemini beİlişkiler ve Basın Müdürü Derviş Ekşici lirten birer konuşma yaptılar. Nijerya
Bağımsızlık Günü ile ilgili slayt gösterisi
de katıldı.
salonda bulunan öğrenciler tarafından
Nijerya Bağımsızlık Günü kutlamaları beğeniyle izlendi.
açılışı
Müslüman
ve
Hristiyan
öğrencilerin kendi dillerinde yaptıkları Slayt gösterisinin ardından Nijerya’lı
dini dualarla gerçekleştirildi. Ardından öğrenciler geleneksel kıyafetleri ile
Nijerya Ulusal Marşı’nın okunduğu ge- çeşitli danslar ve gösteriler sundular.
cede Nijerya’da varolan farklı kültürdeki Gecede ayrıca öğrenciler tarafından
öğrenciler tek tek sahneye çağrılarak hazırlanan skeçler de büyük ilgi gördü.

Bulunanlara Sertifikaları Takdim Edildi

Hashemipour ile birarada.

süreç olduğunu ifade ederken,
bu sene düzenlenen DAÜ 16.
Oryantasyon Günleri’nin de
başarıyla tamamlandığının
altını çizdi ve bu vesileyle emeği geçen herkese
teşekkürlerini iletti. Prof. Dr.
Osam`ın ardından oryantasyonun
gerçekleşmesinde
önemli payı olan Uluslararası
Merkez asistanları adına
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Majid Heshemipour kısa bir
konuşma yaparak katkı koyan
herkese teşekkürlerini iletti.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Ab- Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz sertifika takdim ederken.
dullah Y. Öztoprak: Yeni
belirten Prof. Dr. Öztoprak, bundan dolayı
Öğrenci İçin Oryantasyon
duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile geSüreci Önemli
Yapılan konuşmaların ardından sözü alan tirdi ve emeği geçen herkese teşekkürlerini
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak iletti. Konuşmaların ardından oryantasyon
ise yabancı bir ülkeye eğitim almaya giden programında görev yapan ilgili birim temöğrenciler için oryantasyon sürecinin ne ka- silcileri ve asistanlara, Rektör ve Rektör
dar önemli olduğunu vurguladı. Yeni öğrenci Yardımcıları tarafından teşekkür sertifikaları
sayısında çok önemli bir artışın olduğu bu yeni takdim edildi. Sertifika töreninin ardından ise
akademik dönemde, hiçbir sorun çıkmaksızın toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilip kokteyle
oryantasyonun başarıyla tamamlandığını geçildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi ile
Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak
Moda Rüzgarı Estirmeye Hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) ile Kıbrıslı Türk moda
tasarımcısı Abdullah Öztoprak, kültürel mirası ön plana
çıkartacak olan “Tek Şahidi
Cümbez’di” projesini hayata
geçirmeye hazırlanıyor. Söz
konusu proje ile ilgili 25 Ekim
2013 tarihinde, Namık Kemal
Meydanı’nda, saat 14:30’da
Gazimağusa’nın asırlık Cümbez
ağacı altında basın toplantısı
gerçekleştirildi.

maktan dolayı mutlu olduğunu
belirterek gerçekleştirilecek
olan proje ile Gazimağusa’nın
sanatsal ve kültürel değerlerine
olan farkındalığı artırmayı
hedeflediklerini dile getirdi.
“Tek Şahidi Cümbez’di” adlı
proje ile büyük bir tarihi
barındıran KKTC’nin adını
Türkiye ve yabancı ülkelere
tarihi ile tanıtmayı ve turistik
açıdan büyük etki yaratmayı
amaçladıklarını vurguladı.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ülker Vancı Osam, Abdullah Öztoprak ve DAÜ Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürü
Derviş Ekşici’nin hazır bu- Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Abdullah Öztoprak ve Derviş Ekşici Basın Toplantısı'nda
lunduğu basın toplantısında
ilk sözü alan Ekşici “Bugün bu asırlık Cüm- Osam’a bıraktı. Prof. Dr. Osam, böylesi anlamlı ve
bez Ağacı altında kültürel bir organizasyonun güzel bir etkinliğe katkı koyacak olmaktan dolayı
tanıtımı için bulunuyoruz. Yaklaşık 715 yaşında mutlu olduklarını dile getirerek üniversitelerin
olan Cümbez Ağacı’nın ismini taşıdığı bu organigörevinin sadece akademik eğitim olmadığını
zasyon, Üniversitemiz ve dünyaca ünlü Kıbrıslı
ayrıca öğrencilere kültürel ve sanatsal etkinlikler
Türk modacı Abdullah Öztoprak’ın işbirliği ile
gerçekleştirilecektir.” diyerek kültür ve sanatın sunmanın da önemli olduğunu vurguladı.
iç içe olduğu bu organizasyon ile ilgili sözü DAÜ
Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Modacı Öztoprak konuşmasında söz konusu proSorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı jeyi DAÜ’nün de katkıları ile gerçekleştirecek ol-

Gazimağusa şehrinin tüm tarihini kendi stili ile yorumlayacağını
aktaran Öztoprak, KKTC
Cumhurbaşkanlığı’nın
desteklediği ve projenin ana sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından kısa süre
önce duyurulan bu projede, yaklaşık 70 manken,
model, oyuncu, dansçı ve figüranın çalışacağını ve
tarihe malolmuş önemli dönemlerin etkin efekt ve
koreografiyle özgün bir şekilde sahneleneceğini
vurguladı ve projenin ileriki tarihlerde yeni
oluşumuyla ayrı bir program dahilinde daha
detaylı anlatılacağını söyledi. Öztoprak, söz konusu
projenin Aralık ayı sonunda gerçekleştirileceğini
de ekledi.

Birinci İtalyan Haftası Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından
düzenlenen Birinci İtalyan Haftası, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde
İtalyan Ressam Carlo Carnevali’nin eserlerinin
sergilenmesi ile 22 Ekim 2013, Salı günü başladı.
DAÜ Uluslararası Ofis, Mimarlık Fakültesi,
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi
Bölümü, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü işbirliği ve İtalyan Büyükelçiliği
katkıları ile gerçekleştirilen İtalyan Haftası
kapsamında İtalya kültürü ile ilgili birçok etkinlikler yapıldı.
Carlo
Carnevali’nin
eserleri
Kıbrıs’lılarla buluştu
DAÜ İtalyan Haftası kapsamında
İtalyan ressam Carlo Carnevali’nin
yapıtları Kıbrıslı izleyiciyle buluştu.
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr.
Ümit İnatçı’nın
küratörlüğünü yaptığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Merkezi’nde
açılan
serginin
sponsorluğunu DAÜ ve Antik Mağusa
Vakfı yaptı. Açılışa DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, bazı
dekanlar, Antik Mağusa Vakfı Başkanı
Resmiye Canaltay, öğretim görevlileri
ve öğrenciler ile sergi için İtalya’dan
gelen ressam Carlo Carnevali katıldı.

Perugia-1951 doğumlu olan Carlo Carnevali
deneysel resim sanatının önemli isimlerindendir. Avrupa ve Amerika’da birçok sergisi açılan ve birçok özel ve kamusal koleksiyonda eserleri bulunan sanatçının bu sergisi
Kıbrıs’taki ilk kişisel sergisi oldu. Yoğun yüzey
katmanları ve hareketli çizgisellik Carnevali’nin
eserlerinin karakterini oluşturuyor. Soyut
dışavurumcu ve enformel sanatın örneklerini
gösterdiği bu son çalışmaları özellikle bu sergi
için gerçekleştirildi.

İtalyan Filmleri Gösterildi
İtalyan Haftası’nın başladığı gün olan 22 Ekim
2013 Salı günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda,
saat 15:00’de “Bar Sport” adlı film gösterimi
gerçekleştirildi. 23 Ekim 2013 Çarşamba günü
ise, saat 10:30’da, “Studying in Italy” (İtalya’da
okumak) konulu bir konferans gerçekleştirildi.
24 Ekim 2013 Perşembe günü, saat 10:30’da
ise, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde İtalyan tarihi,
kültürel mirası ve eğitimi ile ilgili
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 25
Ekim 2013 tarihinde, saat 15:00’de
Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda
“Caravaggio” adlı film gösterimi
gerçekleştirildi.

İtalyan ressam Carlo Carnevali Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Resmiye Canaltay ve Doç Dr. Ümit İnatçı ile birlikte

Öte yandan DAÜ Turizm Fakültesi, İtalyan Haftası etkinlikleri
kapsamında Tower Restorant’ta
İtalyan Mutfağı’nın seçkin mönülerine de yer verdi. 22 Ekim 2013
Salı günü, öğlen menüsünü İtalyan
yemeklerinden oluşturan DAÜ
Tower Restorant, yemekleri ile
beğeni topladı.
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Mezunlarımızın Başarıları ile
Gururlanıyoruz

Süleyman Kansu

Turizm Sektöründe
Başarılı Bir
DAÜ Mezunu

Zeki Çeler

DAÜ Mezunu KKTC
Meclisi’nde
Dr. Mesude Bıçak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 1998 yılı mezunu Süleyman
Kansu Gazimağusa bölgesinin gözde beş
yıldızlı otellerinden biri olan Salamis Bay
Conti Resort Hotel’in Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarı
ile sürdürüyor.

DAÜ Mezunu Oxford
Üniversitesi’nde

DAÜ’deki öğrencilik yılları sırasında
Gazimağusa Suriçi bölgesinde kendilerine ait olan restorantta çalıştığını belirten
Kansu mezun olduktan sonra Palm Beach
otelin gece müdürü görevini yürüttüğünü
belirtti. Turizm sektörünün her zaman
ilgisini çeken bir alan olduğuna dikkat çeken
Kansu, yaptığı işi sevmenin işteki başarıyı
da beraberinde getirdiğini vurguladı. Kansu askerlik görevini tamamladıktan sonra
tekrardan turizm sektöründe çalıştığını
belirterek, DAÜ’de almış olduğu eğitim
ve kazanılan özgüven sayesinde her zaman
insan ilişkilerinin iyi olduğunu da aktardı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü 2006 yılı mezunu Dr. Mesude
Bıçak, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi’nde
Biyoinformatik alanında çalışmalarına
devam ediyor. Lisans eğitimini DAÜ’de
tamamladıktan sonra İngiltere’de yüksek lisans ve doktora eğitimini biyolojik sistemlerin modelleşmesi konusunda
tamamlayan Dr. Bıçak, kariyerine Oxford
Üniversitesi’nde devam ediyor.

DAÜ’nün çok kültürlü bir yapıda olması ve
uluslararası standartlarda eğitim vermesinin avantajlarını iş hayatında gördüğünü
aktaran Kansu, 2009 yılında satış ve pazarlama müdürü olarak Salamis Bay Conti
Resort Otel’de çalışmaya başladığını ve kariyer basamaklarını yıllar içerisinde emin
adımlarla tırmandığını belirtti.
Kansu,
mezun
olacak
olan
DAÜ
öğrencilerine kendilerine güvenmeleri ve
vizyon sahibi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, DAÜ’de alınan kaliteli
eğitimin kendilerine yardımcı olacağına
inandığını aktardı. Turizm sektöründe
kişinin en alt kademeden en üst kademeye
kadar her ayrıntıyı bilmesi gerektiğini dile
getiren Kansu, DAÜ’de almış oldukları
eğitimi pratik ile birleştirerek başarıya
yaklaşabileceklerinin altını çizdi.
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Biyoteknoloji alanında da kendi işletim sistemleri olan bio-linux projesinin stratejik
gelişiminden sorumlu olan Dr. Bıçak, ayrıca
Avrupa Birliği (AB) projelerinde koordinatörlük görevini de başarı ile yürütüyor.
DAÜ’nün KKTC’de eğitim veren üniversiteler arasında en iyi üniversite olduğunu
belirten Dr. Bıçak, uluslararası standartlarda verdiği eğitim ve aldığı akreditasyonlar ile mezunlarını dünya ile rekabet
edebilecek duruma getirdiğini vurguladı.
DAÜ kalitesinde verilen eğitimin birçok
kapıyı araladığına dikkat çeken Dr. Bıçak,
kariyerinde elde ettiği başarıda DAÜ’nün
rolünün önemli olduğuna dikkat çekti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve
Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü mezunu Zeki Çeler, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi’nde
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne
milletvekili olarak görev yapıyor. Parlementonun en genç milletvekili olma özelliğini de
taşıyan Çeler, 2003 yılında mezun olduktan
sonra çeşitli sektörlerde çalıştı.
Hedef koymanın son derece önemli olduğunu
dile getiren Çeler, siyaset okumanın her zaman hedefleri arasında yer aldığını, genç ve
yeni bir milletvekili olarak topluma karşı olan
sorumluluklarının bilincinde olduğunu dile
getirdi.
DAÜ’de eğitim kalitesinin çok iyi ve
uluslararası standartlarda olduğunu aktaran
Çeler, alanında uzman eğitim kadrosundan
dersler alındığını, DAÜ’de eğitim almanın
ve bir DAÜ’lü olmanın kişiye özgüven
kazandırdığını belirtti. DAÜ’nün geçen zaman içerisinde çok büyüdüğünü ve geliştiğini
de aktaran Çeler, üniversitenin şehir içinde
şehir şeklinde olduğunu vurguladı.
DAÜ öğrencilerine hedef koymaları yönünde
tavsiyelerde bulunan Çeler, aktif siyasette
hukuk, ekonomi, siyaset bilimi gibi alan
mezunlarına her zaman ihtiyaç duyulduğunu
belirtti. Gençlere kapılarının her zaman
açık olduğunu dile getiren Çeler, kendileri
ile çalışmak isteyen kişileri her zaman beklediklerini de aktardı.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
Anne Sütünün Önemine
Dikkat Çekti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Öztürk,
1 – 7 Ekim Dünya Emzirme Haftası hakkında
açıklama yaptı.
“Bebek beslenmesinde ideal olan yaşamın ilk 6
ayı içerisinde sadece anne sütü ile emzirilerek
beslenilmesidir”
Yapılan açıklamada Yrd. Doç. Dr. Öztürk Dünya
Sağlık Örgütü’nün (WHO), bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini sağlıklı yaşam
için şart koşmakta olduğunu ifade ederek, her yıl
Ekim ayının ilk haftasını ‘Dünya Emzirme Haftası’
olarak kutlanmakta olduğunu açıkladı. Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun
beslenme yönteminin emzirme olduğunu ifade eden
Yrd. Doç. Dr. Öztürk, bebekler için anne sütünün
mucizevi, eşsiz, doğal yeri başka hiçbir besinle
doldurulamayan bir besin olduğuna değindi. Yrd.
Doç. Dr. Öztürk, “Anne sütü bileşiminin en önemli
özelliği bebeğin yaşına ve fizyolojik durumuna
uygun olarak değişim göstermesidir. Her canlı
sütünün kendine ve bebeğine özgü olması anne
sütünü benzersiz bir besin yapmaktadır” şeklinde
konuştu.
“Emzirme doğumu izleyen ilk 30 dakikada
başlamalı ve hiç bir ek besin veya su eklemeksizin bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesi
sağlanmalıdır”
Bebeğe bu dönemde hiçbir ek besin verilmesine gerek olmadığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Öztürk, anne
sütünün içeriğinin ilk 6 ay bebeğin su dahil, tüm
gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olduğuna
ve 6. aydan sonra da uygun ek besinlerle birlikte
anne sütünün 2 yaşına dek verilmesi gerektiğine
değindi. Annelerin doğumdan sonra emzirme

isteklerinin birçok Avrupa ülkesine kıyasla ülkemizde daha
yüksek olduğunu dile getiren
Yrd. Doç. Dr. Öztürk, ancak
emzirme sonlandıktan kısa
bir süre sonra bebek ağladığı
zaman annelerin sütlerinin
yetersiz olduğu endişesine
kapılarak erkenden ek besinlere başlamakta olduklarını
belirtti. Annelerin bu endişe
ile ilk 6 aydan önce ek besinlere başlaması sonucu süt
yapımı azalmakta olup bebeklerin anne sütünden yeterince yararlanamadığını vur- Yrd. Doç. Dr. Barış Öztürk
gulayan Yrd. Doç. Dr. Öztürk,
•
bu davranışların anne sütü
üretimini olumsuz yönde etkilemekte olduğunu
da ifade etti. Bu konuda mama reklamlarının anneleri yanıltabildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Öztürk, ebevenylerin bebeğin anne sütü ile yeterli
ve dengeli beslendiğini anlayabilme konusunda
alanında uzman bir çocuk hekimi ve diyetisyenden •
destek almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
•
Yrd. Doç. Dr. Öztürk açıklamasında anne sütü ile
ilgili şu bilgilere de yer verdi.
Bebek için anne sütü çok değerli bir besindir.
Çünkü;
• Bebek için sindirimi en kolay besindir.
• Her zaman hazır, temiz ve uygun ısıdadır.
• Anne sütü en kaliteli proteinleri içermektedir.
• Bebeklik döneminde ve ileri yaşlarda görülebilecek solunum, idrar yolu enfeksiyonu, alerjik
hastalıklar, ishal, anemi (kansızlık), obezite gibi
hastalıkların oluşmasını önler.

Anne sütün yağ miktarının emzirmenin sonuna
doğru artması ile bebekte doygunluk yaratmakta, bebeğin daha fazla besin tüketmesine engel
olarak obezite gelişimi önlenmektedir. Bu nedenle anne sütü ile beslenenlerde obezite oranı
daha azdır.
Ani bebek ölümü riskini azaltır.
İçerisinde bulunan özel maddeler sayesinde
bağışıklık sistemini güçlendirir ve aşıların
etkinliğini artırır.
• Organ ve sistemlerin gelişmesini düzenleyen
büyüme faktörlerini içerdiğinden bebeğin
büyümesini ve gelişmesini hızlandırır. Bunun
yanında çene ve diş gelişimini de olumlu yönde
etkiler.
• Anne ve bebek arasındaki duygusal bağlılığı
güçlendirir.
• Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimini
artırır.

DAÜ Kan Bağışı Kampanyası
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi’nde
(DAÜ)
“Bir Damla, Bir Hayat” adlı Kan Bağışı
Kampanyası 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. DAÜ Uluslararası İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası
Merkez katkılarıyla, DAÜ’de okuyan yabancı
bir grup öğrencinin, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programı
öğrencisi Elena Gnedova öncülüğünde, kanserli
çocuklar yararına düzenledikleri Kan Bağışı
Kampanyası, 11:00 – 14:00 saatleri arasında
yapıldı.
DAÜ Atatürk Meydanı’nda yer alan ve bu yıl
üçüncüsü organize edilen söz konusu Kan Bağışı
Kampanyası, Gazimağusa Devlet Hastanesi
Başhekimliği’nin onayı ve Hastane personel ve
teçhizat yardımı ile gerçekleştirildi. DAÜ Sağlık
Merkezi’nin de katkı koyduğu ve “You Don’t
Know Yet, But You Can Save Somebody’s Life”
(Henüz Bilmiyorsunuz Ama Birisinin Hayatını
Kurtarabilirsiniz) sloganı ile düzenlenen Kan
Bağışı Kampanyası öğrenciler ve personel
tarafından ilgi gördü.

Kan bağışı kampanyasına öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi
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DAÜ–SEM’den
Kamu Hizmeti Komisyonu'na Ziyaret
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ – SEM), 24 Ekim 2013 Perşembe
günü, KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Kamu
Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral,
Genel Sekreter Eren Ertürk, İdari İşler ve
Sicil İşleri Sorumlusu Tuncay Yalçuk hazır
bulunurken, ziyarete DAÜ’den DAÜ Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürü ve Sürekli Eğitim
Merkezi Koordinatörü Derviş Ekşici, DAÜ
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Aytaç Çerkez ve
City & Guilds Kıbrıs ve Türkiye Sorumlusu ve
Öğretim Görevlisi Cemil Sarıçizmeli katıldı.
Söz
konusu
ziyarette,
DAÜ
Sürekli
Eğitim Merkezi’nin kurs, seminer ve sınav
organizasyonları tanıtılarak, gerçekleştirilen
toplantıda özellikle İngilizce ve bilgisayar
kursları ile uluslararası geçerliliği olan sınavlar
hakkında Kamu Hizmeti Komisyonu’na detaylı
bilgiler verildi. Ziyarette ayrıca City&Guilds,
TOEFL, IELTS, TOLES, LCCI, ECDL Cisco
ve Mikrosoft sınavları ile ilgili yapılabilecek
işbirlikleri de anlatıldı.

Derviş Ekşici, Aytaç Çerkez ve Cemil Sarıçizmeli Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ile birlikte.

Öğretim Üyesi Dünya Tasarruf Günü Hakkında
Açıklamalarda Bulundu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme
ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Korhan Gökmenoğlu, Dünya Tasarruf Günü hakkında açıklamalarda
bulundu. 1924 yılında Milano’da
gerçekleştirilen Birinci Uluslararası
Tasarruf Bankaları Kongresi’nin
son gününde 31 Ekim tarihinin
“Dünya Tasarruf Günü” olarak
kabul edilmesi kararı alındığını belirten Yrd. Doç. Dr. Gökmenoğlu,
Dünya
Tasarruf
Günü’nün
amacının topluma tasarrufun
öneminin anlatılması, tasarruf
bilincinin geliştirilmesi ve tüm
dünyada tasarruf oranlarının
artırılması olarak belirlendiğini
aktardı.

maskotu olan ‘Sparefroh’ devlet başkanından
bile daha yüksek bir marka farkındalığına
ulaşmış, ismi bir sokağa verilmiş ve adına

Yrd. Doç. Gökmenoğlu, yaptığı
açıklamaya “Dünya Tasarruf
Yrd. Doç. Dr. Korhan Gökmenoğlu
Günü İkinci Dünya Savaşı’nı takip
eden yıllarda bilinilirliğini giderek
artırmıştır. Savaşın yarattığı büyük yıkımın çıkartılan gençlik dergisi 400.000 tiraja
ardından dünyanın yeniden imar edilmesi ulaşmıştır” şeklinde devam etti.
büyük miktarda yatırım gerektirdiğinden,
bu dönemde tasarruf üzerinde yoğun olarak Tasarruf konusunun 20. yüzyılın son
durulan bir kavram haline gelmiştir. 1955-70 çeyreğinde daha çok gelişmekte olan ülkeyılları arasında Dünya Tasarruf Günü çeşitli lerde yoğunlaşılmaya başladığına değinen
ülkelerde önemli bir gelenek halini almıştır. Yrd. Doç. Dr. Gökmenoğlu, sözlerine “ÜlAvusturya’da tasarruf kavramının resmi kelerin kalkınmak için gerekli yatırımları ya-

pabilmelerinin ulusal tasarruf düzeylerini
artırmaktan geçtiği düşünüldüğünde tasarruf
kavramının ulusların geleceğinde ne kadar
etkili olduğu görülmektedir” diye
devam etti.
Son yıllarda Çin, Kore ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin
oldukça yüksek düzeyli “Tasarruf, yatırım, ekonomik büyüme”
birleşimini gerçekleştirdiklerinin
görüldüğünü belirten Yrd. Doç.
Dr. Gökmenoğlu diğer taraftan başta ABD olmak üzere bir
grup gelişmiş ülkenin ise tasarruf oranlarının önemli ölçüde
düştüğünü gözlemlediğini dile
getirdi. Tasarruf kavramının bireyler açısından da büyük önem
arz ettiğini belirten Yrd. Doç.
Dr. Gökmenoğlu, sosyal devletin
giderek küçülerek, eğitim-sağlıksosyal güvenlik gibi alanlardan çekilmesinin
küresel bir eğilim haline geldiği bir ortamda
tasarrufa her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyulduğunu aktardı. Bu anlamda Dünya
Tasarruf Günü’nün giderek daha anlamlı hale
geldiğini ve toplumun bu alanda bilinçlendirilmesi yönündeki çabaların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.
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DAÜ ”EUROROMA 2013”te Devleşti
13-18 Kasım 2013 tarihleri arasında İtalya'nın
Roma şehrinde toplamda 30 ayrı üniversiteden
yaklaşık 1600 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva tamamlandı. Sporcular turnuvada
satranç, masa tenisi, tenis, atletizm, futbol, basketbol, voleybol ve cheer leading bayan ve erkek
kategorilerinde mücadele ettiler.
Bu seneki turnuvaya DAÜ Voleybol erkek kategorisinde katıldı. Takımımız 2012'de 3. olarak
tamamladığı turnuvada bu yıl final oynadı.
Takımımız bu yıl turnuvayı 2. olarak tamamladı.
Voleybol erkekler kategorisinde bu yıl turnuvaya
3 grupta 12 takım katıldı.
1.grup:
Politeknikal Bükreş Üniversitesi (Romanya)
Roma Tre Üniversitesi (İtalya)
Amerikan Üniversitesi (Dubai-Birleşik Arap
Emirlikleri)
Ieseg Lille Üniversitesi (Fransa)
2.grup:
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)
Elte Budapeste Üniversitesi (Macaristan)
Amerikan Sharjah Üniversitesi (Kuveyt)
IUT GAClermont-Ferrand Üniversitesi
(Fransa)
3.grup:
VSE Prag (Çek Cumhuriyeti)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye)
Katar Üniversitesi (Katar)
Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)
Grubundaki Fransız ve Kuveyt temsilcilerini
zorlanmadan geçen takımımız Macar temsilcisine kaybederek grubunu 2. olarak tamamladı.
Çeyrek finalde Çek cumhuriyeti takımıyla
karşılaşan takımımız set vermeden kazanarak
adını yarı finale yazdırdı. Diğer tarafın favori
ekiplerinden Romanya temsilcisi geçen yılın
şampiyonu Bükreş Üniversitesi ile eşleşti.
Geçen yıl da aynı turda aynı takımla karşılaşan
takımımız maçı kaybetmişti. Bu yıl rövanşı almak için çıkan takımımız karşılaşmayı zorda olsa
kazanarak adını finale yazdırdı.
Finalde büyük bir sürpriz yaparak Macarları
yenen Katar Üniversitesi rakibimiz oldu.
Final karşılaşmasına takımın yıldızlarından
biri olan İsmail Kovancı'dan mahrum çıkan
takımımız buna rağmen ilk seti kazanmayı
başardı ancak diğer setleri kaybederek 2. oldu.

DAÜ Erkek Voleybol Takımı turnuvada 2. olarak gururlandırdı.
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