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2016 – 2017
Akademik Yılı Açılış Töreni
Gerçekleştirildi
DAÜ KKTC’nin Amiral Gemisidir
Prof. Dr. Osam’ın ardından Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eski Rektörü, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Acar öğrencilere ve öğretim görevlilerine “Üniversite ve Toplum: Beklentiler, Eğilimler ve Öneriler” konulu 2016
– 2017 Akademik Yılı’nın ilk dersini
verdi.
DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Acar,
DAÜ’nün gelişimini her zaman izleme
şansına sahip olduğunu ve DAÜ’nün
eğitim alanında KKTC’nin amiral gemisi konumunda olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Acar, DAÜ’nün en yüksek
yabancı öğrenci profiline sahip olan
üniversiteler arasında yer aldığını da
ifade etti.

Prof. Dr. Necdet Osam

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
2016 – 2017 Akademik Yılı Açılış
Töreni ve İlk Dersi 27 Ekim 2016 tarihinde, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Tören,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü öğretim görevlilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile
başladı.
Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Necdet Osam 2016 – 2017 Akademik Yılı’nın herkese hayırlı olması
temennisinde bulundu. DAÜ’nün kurulduğu günden itibaren misyonunda

bir değişiklik olmadan daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Prof.
Dr. Osam, DAÜ’nün kaliteye önem
veren bir üniversite olduğunu vurguladı. DAÜ’nün Times Higher
Education (THE) 2016 – 2017 Akademik
Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması’na
girmeyi başaran ilk ve tek KKTC
üniversitesi olduğunu bildiren Prof. Dr.
Osam, elde edilen başarının belirlenen
hedefler arasında yer aldığının altını çizdi. DAÜ’nün eğitimi bir sektör olarak
görmediğine değinen Prof. Dr. Osam,
KKTC’de “üniversitecilik” akımının
başladığını ve bu akımın DAÜ tarafından kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Acar gerçekleştirdiği ilk
ders sunumunda bütün dünyada daha
rekabetçi bir üniversite nasıl yaratılır
anlayışının olduğuna dikkat çekerek,
üniversitelerden kaliteli eğitimin yanında ekonominin lokomotifi olma beklentisinin de geliştiğini aktardı. Prof. Dr.
Acar, gerçekleştirdiği sunumunda yükseköğretimde kitleselleşme ve belirgin
kalite sorunları, uluslararasılaşma ve
küreselleşme ile iletişim teknolojileri konularında bilgiler verdi. İlk ders
sunumunun ardından Prof. Dr. Osam
katkılarından dolayı Prof. Dr. Acar’a
teşekkür plaketi takdim etti. Katılımın
oldukça yoğun olduğu açılış töreninde
Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Mehmet Bayram ve VYK Üyeleri, Rektör
Yardımcıları, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, Yönetsel Personel ile çok sayıda
öğrenci vardı.
DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret
Gerçekleştirdi
2016 – 2017 Akademik Yılı Açılış
Töreni ve İlk Dersi sunumunun ardından Prof. Dr. Necdet Osam tarafından
makamında ağırlanan Prof. Dr. Acar,
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK)
Başkanı Mehmet Bayram, VYK Üyesi
Recai Ergün ve Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. M. Yaşar Özden ile bir araya geldi.
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DAÜ ile Geçitkale Belediyesi Arasında
İşbirliği Protokolü İmzalandı
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hıfsiye
Pulhan imza koydu.
Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün topluma
değer veren bir üniversite olduğunu
belirterek Geçitkale Belediyesi’ne Cittaslow başvuru sürecinde danışmanlık
hizmeti verecek olmaktan memnun
olduklarını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cittaslow üyesi olan toplam 4 belediye
olduğunu dile getiren Prof. Dr. Osam,
3 belediyenin danışmanlık hizmetlerini
DAÜ’nün yaptığını vurguladı.

Prof. Dr. Necdet Osam, Hasan Öztaş ile birlikte

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile
Geçitkale Belediyesi arasında belediyenin Uluslararası Cittaslow (Sakin
Kent) hareketine üyelik başvuru sürecinde gerekli koşulların sağlanabilmesi
için danışmanlık işlerinin yürütülmesi ile bilimsel, toplumsal, kültürel ve
akademik
işbirliklerini geliştirmek,
toplumsal konulara olan duyarlılığı

güçlendirmek ve karşılıklı çalışmaları
teşvik etmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
1 Kasım 2016 tarihinde DAÜ Rektörlük
makamında gerçekleştirilen işbirliği
protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Necdet Osam, Geçitkale Belediye
Başkanı Hasan Öztaş ve DAÜ Mimarlık

DAÜ ile University of Nice
Sophia Antipolis Arasında
İşbirliği Protokolü
İmzalandı

Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş DAÜ
ile işbirliği içerisinde bulunmaktan son
derece memnun olduklarını dile getirerek DAÜ’nün danışmanlığını alacak
olmaktan gurur duyduklarının altını
çizdi. DAÜ ile çalışmanın bir ayrıcalık
olduğunu belirten Öztaş, DAÜ’nün
yardımı ve yol göstericiliği ile Cittaslow
üyeliğini alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
Söz konusu işbirliği protokolü imza
töreninde DAÜ Öğrenci İşeri’nden
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile
Fransa’da bulunan University of Nice
Sophia Antipolis arasında ikili akademik program ve projelere imkan veren
çerçeve işbirliği anlaşması Nice şehrinde imzalandı. Protokole DAÜ adına
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren,
University of Nice Sophia Antipolis adı-

Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
M. Yaşar Özden, Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Uluslararası İşler ve
Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cem Tanova, İç Mimarlık
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş
Dağlı ile Mimarlık Fakültesi öğretim
üyeleri hazır bulundu.
Cittaslow Nedir?
Cittaslow, 1999 yılında İtalya’da kurulmuş uluslararası bir belediyeler
birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca “Citta (Şehir)” ve İngilizce “Slow (Yavaş)”
kelimelerinin birleşmesiyle türetilen
Cittaslow, “Sakin Şehir” anlamında kullanılmaktadır. Yavaş Hareketi’nin bir
parçası olarak bilinmektedir. Birliğe üye
olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için birliğin belirlediği kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve Cittaslow
felsefesine uygunluğu denetlenmektedir. KKTC’de Yeniboğaziçi Belediyesi,
Mehmetçik Belediyesi ve Lefke Belediyesi Cittaslow’a uygun bulunurken
Geçitkale Belediyesi de 4. Cittaslow
bölgesi üyeliği için çalışmalara başladı.
na ise Rektör Prof. Dr. Frederique Vidal
imza koydu. University of Nice Sophia
Antipolis adına Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Jean
Christophe Martin ve DAÜ adına Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Işık Aybay da imza töreninde
hazır bulundu. İmzalanan anlaşma, her
iki üniversitenin lisans ve lisansüstü
aşamalarda ortak program geliştirmelerine, ortak araştırma projeleri yürütmelerine ve akademisyen değişim programlarına olanak sağlamakta.
Prof. Dr. Eren ve Prof. Dr. Aybay, University of Nice Sophia Antipolis Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.
Serge Miranda rehberliğinde, Üniversite akademik programları ve Sophia
– Antipolis Teknoparkı’nın projeleri
konusunda çeşitli bilgilendirme toplantılarına katıldı ve detaylı işbirliği
projeleri hakkında görüş alış verişinde
bulundu.

İşbirliği Protokolüne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren ile University of Nice Sophia Antipolis Rektörü Prof. Dr. Frederique Vidal imza koydu.

Fransa’nın devlet üniversiteleri arasında yer alan ve 1965 yılında kurulan University of Nice Sophia Antipolis, sekiz
fakültede 25 binin üzerinde öğrenciye
eğitim veriyor.
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UZMAN GÖZÜYLE

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Dulundu

“Organ Bağışı”

Organ nakli; organ yetmezliği sonu-

da organ nakli; kadavradan yani beyin

alınan, böbrek veya karaciğerin bir

kadar uzak oldu-

cu hastanın yaşamını tehdit eden du-

ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır.

kısmının ihtiyacı olan kişiye takılması

ğunu

rumlarda ilgili organ ya da dokuların

Bunun dışında karaciğer, böbrek nakli

anlaşılır.

nakledilmesi sürecine verilen isim-

gibi durumlarda canlıdan canlıya na-

dir. Günümüzde Türkiye’de 2016 yılı

killer de bir alternatiftir. Kişi hayatta

Organ

verilerine göre 60.000 hasta diyalize

iken kendi serbest iradesi ile tıbben

ulaşmadığı

girmekte ve 22.337 hasta böbrek nakli,

yaşamı sona erdikten sonra organ ve

bekleme süresi uzun sürmekte ve pek

bilinçlendirmek hepimizin en önemli

2254 hasta karaciğer, 647 hasta kalp ve

dokularının ihtiyacı olan hastalar için

çoğu bu bekleme sırasında hayatını

görevi ve hedefi olmalıdır. Bu anlam-

49 hasta akciğer nakli için beklemek-

kullanılmasına izin verebilir veya ha-

kaybetmektedir. Bu nedenle özellikle

tedir. Yıllık yapılan nakil sayılarına

yatta iken bu konuda bir beyanda bu-

başta akut yetmezlik dediğimiz acil

bakıldığında ise bu rakamı karşılamak-

lunmamışsa yine tıbben yaşamı sona

(ör:mantar zehirlenmesi, ilaca bağlı

tan çok uzak olduğu görülmektedir.

erdikten sonra yakınları tarafından

karaciğer yetmezliği vb.) durumlarda

ve özellikle medyaya çok büyük görev-

organ ve dokuları bağışlanabilir. Bu

olmak üzere nakillerin % 80’i can-

ler düşmektedir.

Bunun sonucu olarak ne yazık ki her yıl

işlem ölüden (kadavra) canlıya organ

lıdan canlıya vericilerden (canlı donör)

binlerce hastamız bekleme listesinde

bağışıdır. Kadavradan yapılan nakiller

yapılmaktadır.

organ beklerken defalarca hastanelere

ideal olan nakillerdir çünkü burada

yatmak zorunda kalmakta ve bir kısmı

zaten iyileşme şansı olmayan, beyin

Yaşayan veya ölen bir kişinin organ

her türlü müdahaleye rağmen hayatını

ölümü gerçekleşmiş olan kişilerden or-

ve dokularının başka hastaların teda-

kaybetmektedir. Söz konusu hastaların

gan alınmakta ve sağlıklı kişiler riske

visi için kullanılmasına izin verilmesi

az 5 kişiyi hayata döndürmek müm-

organ beklerken yapılan tedavileri ve

sokulmamaktadır.

organ bağışıdır. Avrupa’da ve gelişmiş

kün olmakta ve bu şekilde hem organ

ülkelerde milyon nüfus başına organ

bekleyen hastalara bir umut olunmak-

yoğun bakım giderleri için yapılan har-

göstermek-

tedir.
bağışı
için

yeterli

rakamlara

hastaların

organ

Organ

bağışı

konusunda

toplumu

da sosyal toplum kuruluşlarına, meslek
odalarına, hekimlere, din adamlarına

Unutmayalım ki bir gün hepimiz organ yetmezliği ile baş başa kalabiliriz.
Oysa ki bir kişinin organ bağışı ile en

camalar çoğu ithal olan tıbbi malzeme

Canlıdan canlıya nakillerde ise; kişi

bağış sayısı 35-40 civarında iken bu

ve ilaçlara milyarlarca lira (4,2 Milyar

hayatta iken kendi serbest iradesi ile

rakam Türkiye’de son yıllarda Sağlık

USD / yıl) ödemeyi gerektirmekte ve

gönüllü olmak kaydı ile hastanın 4.

Bakanlığı’nın da önemli katkı ve çaba-

bu masrafların yurt dışına gitmesi so-

dereceye kadar akrabalarından veya

ları ile 5-6 civarındadır ki, bu rakamlar

ameliyat riskinden korumak mümkün

nucunu doğurmaktadır. İdeal koşullar-

etik kurulu onayı alınan kişilerden

organ bağışının ideal rakamlardan ne

olmaktadır.

ta hem de canlıdan canlıya yapılan
nakilleri azaltarak sağlıklı bireyleri

DAÜ Hayvan Dostu Kampüs Projesi Büyüyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

bir imza kampanyası başlattı. Bir hafta

duğu bildirildi. Kulüp Başkanı Atıl Berk

ise bakım ve beslemeyi üstlenerek

Hayvan Dostu Kampüs Projesi büyüyor.

icinde yaklaşık 5000 imzanın toplandığı

Değirmencioğlu, kampüsteki kedi ve kö-

DAÜ kampüsünü hayvan dostlarımız

DAÜ öğrenci kulüplerinden Hayvanlara

kampanyanın amacının Hayvan Dostu

pekleri rahatsız edici ve tehlikeli bulan-

için daha yaşanılır bir hale getirmeyi

Kampüs Projesi’ne destek vermek ol-

ların çoğunlukta olmadığına inandıkları

amaçladıklarını söyledi. Güresun, Mart

için ve onların serbestçe dolaştığı,

2011 tarihinde başlayan KAY Proje-

bakım ve beslenmelerinin sağlandığı

si ve Hayvan Dostu Kampüs Proje-

bir kampüs için destek istediklerini ve

si’nin Üniversite Yönetimi, Hayvanlara

kampanyaya yoğun bir destek olduğunu

Yardım Kulübü ve proje gönüllülerinin

belirtti. Kulüp Danışmanı ve Kısırlaştır

işbirliği ve özverisiyle bu noktaya gel-

Aşılat Yaşat (KAY) Projesi gönüllüsü

diğini, bu imza kampanyasına verilen

öğretim görevlisi Fayka Güresun, KAY

desteğin bütün bu çabaların karşılığı

Projesi’nin kısırlaştırmaları, kulübün

olduğunu belirtti.

Yardım Kulübü kampüs içinde büyük
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DAÜ – PDRAM Psikoloğunun Büyük Başarısı

Uzman Psikolog Fatoş Özeylem

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik

21

Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma

arasında

Merkezi’nden
Uzman

(DAÜ

Psikolog

ülkeden

seçilen

tek

40

Kıbrıslı

psikolog

Türk

Bağlanma Şekilleri ve Boşanmaya

olan

Karşı Tutumları” konusunda sözel ve

EPP programına katılıp,

poster sunumu gerçekleştirdi. Özeylem

–

PDRAM)

Özeylem,

Fatoş

Özeylem,

araştırmasını Yokohama, Japonya’da

araştırmasını DAÜ – PDRAM ve

ICP2016 (International Congress of

gerçekleşen

Psychology 2016) adlı kongrede, EPP

sunmuştu.

(Emerging

kongrede “Kuzey Kıbrıs’ta Beliren

ve Ergen Sağlığı Uygulamalı Araştırma

ödülüne layık görülen 40 psikolog

Yetişkinlik

Bireylerin

ve

arasına girmeyi başardı.

Psikolojik İyilik Hali,

Romantik

(CARACAW) yürüttü.

Psychologists’

Program)

ICP2016
Özeylem

kongresinde
söz

Dönemindeki

konusu

Roehampton Universitesi’ndeki Çocuk

Değerlendirme

Merkezi’nde

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu
Endonezya’da Eğitim ve Çalıştay Gerçekleştirdi
devlet ve özel üniversitelerden 50 akademisyen katıldı. Programın açılış
konuşmasını Duta Wacana Christian
Üniversitesi Rektörü Prof. Henry Feriadi yaptı. Açılış programında, University
of Tarumanagara, Ekonomi Fakültesi
Dekanı Prof. Wisnu Prajogo da konuşma gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu

DAÜ Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mali
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Endonezya
Universiteler Birliği tarafından gelen
özel davet üzerine, 280 milyon nüfusa sahip Endonezya’nın başkenti Ja-

karta’da, “Ekonomik Modelleme ve
Bilimsel Araştırmalarda Son Gelişmeler” isimli eğitim ve çalıştay programı
gerçekleştirdi. 26 – 27 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe, Endonezya’da faaliyet gösteren 20 farklı

konferans verdi. Prof. Dr. Katırcıoğlu
konferansında DAÜ ve yürütülen programlarla ilgili de çok kapsamlı bilgiler
aktardı. Eğitim ve çalıştayın ardından,
Duta Wacana Christian Üniversitesi Rektörü Prof. Henry Feriadi, Prof.
Dr. Salih Katırcıoğlu’na teşekkür ederek, plalet takdim etti ve ardından tüm
katılımcılarla aile fotoğrafı çekildi.
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SABDEK Toplantısı DAÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Mehtap Malkoç

Prof. Dr. Necdet Osam

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

mutlu ve gururlu olduklarını dile geti-

Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahip-

rerek, toplantıya katılan herkese hoşgel-

liğinde düzenlenen 5. Sağlık Bilim-

diniz dedi. Prof. Dr. Malkoç, Türkiye

leri Fakülteleri Dekanlar Konseyi To-

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

plantısı (SABDEK) 21 - 22 Ekim 2016

(KKTC) bulunan 43 farklı üniversiteden

tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür

toplam 72 dekan ve komisyon üyesinin

ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

toplantıya katıldığına vurgu yaparak,
toplantının

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile

gerçekleşmesinde

emeği

geçen herkese teşekkürlerini iletti.

başlayan toplantıda daha sonra DAÜ
Tanıtım Filmi gösterimi gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Dr. Osam, Türkiye ve KKTC’den gelen

Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı

Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlarını

öğretim

gerçekleştirdiği

ağırlamaktan son derece mutlu oldu-

müzik dinletisinin ardından ilk konuş-

ğunu dile getirerek, herkese hoşgeldi-

mayı SABDEK Onursal Başkanı Prof.

niz dedi. KKTC’nin ender başarılarının

Dr. Sibel Aksu Yıldırım yaptı. Prof.

içinde DAÜ’nün yer aldığını vurgu-

Dr. Yıldırım, söz konusu toplantı ile

layan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün ku-

Sağlık Bilimleri Fakültelerinin geleceğe

ruluşundan bu güne kadar son derece

yön vermek için bir araya geldiğini

önemli işlere imza attığının altını çiz-

dile getirerek, SABDEK’in hedefinin

di. Prof. Dr. Osam, DAÜ hakkında

Çekirdek Eğitim Programlarının (ÇEP)

geniş bilgiler vererek DAÜ’nün kali-

oluşturulması olduğunu vurguladı.

teye verdiği önemden ve akreditasyon

üyelerinin

çalışmalarından

bahsetti.

DAÜ’nün

Prof. Dr. Yıldırım’ın ardından konuşan

en son elde ettiği başarı üzerinde du-

SABDEK Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül

ran Prof. Dr. Osam, İngiltere merkezli

Dekan Vekili Prof. Dr. Yavuz Özoran’ın

ve Doç. Dr. Özlem Ülger tarafından

Şener katılımlarından dolayı herkese

Times Higher Education (THE) 2016

“Bir Kıbrıs Sevdalısı Aile” konulu

“SABAK - Genel ve Disipline Özgü

teşekkürlerini ileterek, Sağlık Bilim-

– 2017 Akademik Yılı Dünya Üniver-

sunumu ile devam etti. Ardından Prof.

leri Fakültelerinin giderek artması ve

site Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs Türk

Ölçütler” sunumları yapıldı.

Dr. Tuncay Döğeroğlu “Mühendislik

eğitimin ağırlıklı olarak uygulamalı ol-

Cumhuriyeti’nden

masından kaynaklı olarak artan sorun-

DAÜ’nün yer alma başarısını göster-

ların giderilmesi ve çözümler üretilme-

diğini vurguladı.

(KKTC)

sadece

si için SABDEK’in ortaya çıktığını

Dekanlar Konseyi Deneyimi: Çekirdek Eğitim Programları (ÇEP), Asgari
Ölçütler, Uzmanlık Sınavı” ve Prof. Dr.
Sultan Taşçı “SABDEK Eğitim Komis-

SABDEK Toplantısı açılış törenine
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Müsteşarı Emin Bilgen, Sağlık Bakan-

belirtti. Prof. Dr. Şener, SABDEK’in

Açılış konuşmalarının ardından Prof.

çalışmalarından bahsederek söz konu-

Dr. Osam, Yükseköğrenim Kalite Ku-

su toplantının başarılı geçmesi temen-

rulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğ-

nisinde bulundu.

lu ve SABDEK Onursal Başkanı Prof.

daha sonra ise Ulusal ÇEP Koordi-

Dr. Sibel Aksu Yıldırım’a katkıların-

natörlerinin sunumları, ÇEP çalışma-

22 Ekim 2016 tarihinde de devam eden

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

dan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

ları hakkında tartışma ve öneriler yer

söz konusu toplantıda SABDEK Genel

Prof. Dr. Mehtap Malkoç, toplantıya ev

Toplantı, Avrasya Üniversitesi Rektör

alırken, Prof. Dr. G. Aydan Genç tarafın-

Kurulu “ÇEP, Uzmanlık Sınavı” hak-

sahipliği yapmaktan dolayı son derece

Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi

dan “SABAK - Bilgilendirme Sunumu”

kında açıklamalarda bulundu.

yonu ÇEP Çalışmaları” konulu sunum
gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda

lığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana,
Gazi- mağusa Kaymakamı Dürdane Acı
ve DAÜ Rektör Yardımcıları da katıldı.
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Nijerya’nın En Genç Bakanı DAÜ’deydi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ni-

lı öğrenciler tarafından Nijerya’nın

jerya’nın en genç bakanı olma ünvanını

bağımsızlığı çoşku ile kutladı. Etkin-

taşıyan Nijerya Federal Cumhuriyeti

likler arasında spor aktiviteleri, moda

Başsavcısı ve Adalet Bakanı Abubakar

defilesi, fotoğraf gösterisi, müzikal

Malami’yi ağırladı. DAÜ’de eğitim

gösteriler, yetenek yarışmaları, futbol

alan Nijeryalı öğrenciler tarafından Ni-

müsabakaları, badminton müsabaka-

jerya Haftası etkinlikleri kapsamında

ları, rap yarışması gibi birçok etkinlik

DAÜ’yü ziyaret eden Malami DAÜ

yer aldı.

Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği
tarafından

organize

edilen

eğitim

seminerine katıldı.

Etkinlikler kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Nijerya Gecesi de gerçekleştirildi. Söz

Nijerya Adalet Bakanı Abubakar Malami Nijeryalı Öğrencilerle Birlikte

Söz konusu seminerde konuşan Mala-

konusu gecenin açılışında konuşan

mi öğrencileri pozitif, yenilikçi, yapıcı

DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan

ve aktif olmaya teşvik ederek ahla-

Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

ki değerlerinden taviz vermemelerini

Cem Tanova, DAÜ hakkında bilgi-

istedi. DAÜ’de eğitim gören Nijeryalı

ler vererek geceye katılan herkese iyi

öğrencilerin, Nijerya’daki yolsuzluk

eğlenceler diledi.

olaylarının bitmesi için de ayrıca umut
olduğunu kaydeden Malami, DAÜ’de

Nijerya Ankara Büyükelçisi Masla-

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti

hatgüzarı İbrahim Isah’ın da katıldığı

aktardı ve seminerin verimli geçmesi

gecede, Nijeryalı öğrencilere seslenen

temennisinde bulundu.

Isah, her bir Nijeryalı öğrencinin sorumluluklarının bilincinde olması ge-

Nijerya Gecesi’nden Bir Kare

Nijerya Haftası Coşku İle Kutlandı

rektiğini vurguladı. Isah, öğrencilere

Nijerya Haftası kapsamında bir dizi

ülkelerine inanç ve umutla bakmaları

etkinlik

tavsiyesinde de bulundu.

gerçekleştirilerek,

Nijerya-

Hasan Sadıkoğlu: “DAÜ Çok Önemli Bir Değer”

Prof. Dr. Necdet Osam ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğ-

Topluma hizmet vermeye önem veren

lu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

DAÜ bu bağlamda görüşmelerine ve

Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a ne-

projelerine devam ediyor. DAÜ’nün

zaket ziyaretinde bulundu. İskele Belediyesi ile DAÜ arasında gerçekleşecek
işbirliklerinin görüşüldüğü ziyaret 21

diğer şehirlerde de olmasının önemine
dikkat çeken Prof. Dr. Osam, konu
ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Belediyeler ile işbirliği

Ekim 2016 Cuma günü, saat 14:00’te

içerisinde olmaktan ve topluma hizmet

gerçekleşti.

etmekten dolayı çok mutlu olduk-

larını kaydeden Prof. Dr. Osam, hafta

işbirliklerine sıcak baktıklarını kaydet-

içerisinde Lefkoşa Belediye Başkanı

ti. Sadıkoğlu, DAÜ gibi kıymetli bir

Mehmet

gerçekleştiri-

kurum ile gerçekleşecek işbirliklerinin

len ziyaretten de bahsetti. DAÜ’nün

İskele bölgesi için önemli olduğunu da

çok önemli bir değer olduğunu kay-

sözlerine ekledi. Ziyarete DAÜ heyeti

deden İskele Belediye Başkanı Hasan

ve İskele Belediyesi Meclis Üyeleri de

Sadıkoğlu, DAÜ ile gerçekleşecek

katıldı.

Harmancı’ya

7

YIL:6 / SAYI:62 / K ASIM 2016

DAÜ’lülerden Kızılay Haftası Duyarlılığı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı
altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. 29 Ekim
– 4 Kasım, Kızılay Haftası kapsamında, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Toplumsal Duyarlılık
Merkezi Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya koordinatörlüğünde faaliyet
gösteren Genesis IMC Ajansı ve DAÜ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü öğretim görevlisi Barış Başel
ve bölüm öğrencileri tarafından kan
bağışı etkinliği düzenlendi.
KKTC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile
düzenlenen kan bağışı etkinliği, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden
gelen sağlık görevlilerinin katkılarıyla,
28 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde, DAÜ
Atatürk Meydanı’nda, 10:00 – 14:00
saatleri arasında gerçekleştirildi.
“Cana Kan Ver” sloganı ile yapılan etkinlikte Sağlık Bakanlığı’ndan gelen
görevliler kan bağışının önemine ilişkin
açıklamalarda bulunurken, kan bağışında bulunan duyarlı kişiler de konu ile
ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Kan

.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı
Uluslararası Ofis tarafından Cadılar
Bayramı dolayısıyla “Halloween Party”
düzenlendi. Söz konusu parti kampüs
içerisinde renkli görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.
DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler giymiş
oldukları kostümler ve yapmış oldukları yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi
topladılar. Farklı kültürlerin biraraya
gelerek eğlenmesinin amaçlandığı söz
konusu etkinlikte Cadılar Bayramı
konseptine uygun süslenen alanda dans
yarışması, en iyi kostüm yarışması gibi
birçok etkinlik de düzenlendi. Katılımın
oldukça yoğun olduğu partide öğrenciler gecenin ilerleyen saatlerine kadar
doyasıya eğlendiler.

Bankası kimyageri Suat Keskin, kan
bağışının önemini vurgularken, Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen
ve Talasemi (Akdeniz Anemisi) olarak
bilinen hastalık dolayısı ile yaklaşık
135 kişinin aktif kan alıcı olduğunu ve
kan bağışının hem bu kişiler için hem
de beklenmedik olaylar sonucunda
oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanabilmesi için oldukça önemli olduğunu
dile getirdi.
Kan bağışında bulunan duyarlı
DAÜ’lülerden Abdullah Peynir ise,
geçmiş yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrasında kendisi için aranan
kanın büyük zorluklarla bulunduğunu,
bu yüzden de kan bağışının hayati bir
önem taşıdığını belirterek kan bağışlamanın önemini vurguladı.
Gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine
yapılan katılımdan oldukça memnun
kalan KKTC Sağlık Bakanlığı görevlileri, kan bağışı etkinliklerinin sıklıkla yapılması gerektiğini ve herkesin
böylesine önemli konularda duyarlılık
göstererek katkı sağlamaları gerektiğini
vurguladılar.

DAÜ Uluslararası Ofıs Cadılar Bayramı
Partisi Düzenledi
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DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesinden
Önemli Başarı
“Knowledge Mapping Of Hospitality

(core scholars) arasında gösterilmiş

Research – A Visual Analysis Using

olup, Avrupa’da birinci, dünyada ise

Citespace” adlı bilimsel makalede, In-

beşinci sırada yer alarak önemli bir

ternational Journal of Contemporary

başarıya imza atmıştır.

Hospitality Management (2009-2014),
Cornell Hospitality Quarterly (2008-

Yine bu makalede Prof. Dr. Osman M.

2014) ve International Journal of Hos-

Karatepe’nin üç yayınının 2008 – 2014

pitality

aralığında en fazla atıf alan yayınlar

Management

dergilerinde

(2008-2014)

yayımlanmış

makaleler

arasında yer aldığı görülmüştür.

incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; Prof. Dr.
Bu incelemede, otelcilik alanının kul-

Karatepe’nin yer aldığı sıra daha önce

landığı bilgi ve kuramların ait olduğu

elde etmiş olduğu sıranın bir adım

disiplinler araştırılmış, çalışmaların al-

önünde yer almaktadır. Prof. Dr. Kara-

dığı atıflar üzerinde durulmuş, güncel

tepe’nin halihazırda yayınlarının almış

araştırma konuları tespit edilmiş, farklı

olduğu atıflar H – Index kapsamında

ülkelerdeki üniversite akademisyenle-

ele alınırsa, Scholar Google’a göre 35,

Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe

riyle ortak çalışma yapan araştırmacılar

Web of Science’a göre 35 ve Scopus’a

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Osman M. Karatepe araştırma alanında
Avrupa’da birinci, dünyada ise beşinci

belirlenmiş ve otelcilik alanındaki temel

göre 24’tür. Bu bulgular, yayın sayısının

araştırmacılar sıralanmıştır. Bu araştır-

yanında, yayının okunup kaliteli bilim-

ma sonuçlarına göre, Prof. Dr. Karatepe,

sel dergilerde almış olduğu atıfların da

otelcilik alanının temel araştırmacıları

önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

sırada yer alma başarısı gösterdi. Li,
X., Ma, E. ve Qu, H. (2017) tarafından yazılan ve International Journal of
Hospitality Management’da yayınlanan

DAÜ Turizm Fakültesi
Öğrencilerine Hilton
Otellerinde Staj Fırsatı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri Hilton Worldwide Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü
Hakan Özcan ile bir araya gelme fırsatı yakaladı. DAÜ Turizm Fakültesi
ve Turizm Kulübü tarafından organize edilen söz konusu etkinlik yoğun
öğrenci katılımı ile 12 Ekim 2016 tarihinde, saat 11:30’da, Turizm Fakültesi
TH108’de gerçekleştirildi.
Etkinlikte

konuşan

DAÜ

Turizm

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç,
konferansın amacının öğrencilere Hilton Otellerinin tanıtımını yaparak bu
otellerde işe girmek için öğrencilerden
ne gibi beklentiler olduğunu ortaya koymak ve öğrencilerin henüz başlarında
oldukları kariyer yolculuklarında onlara
yol göstermek olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Kılıç, konferans ile öğrencilerin önlerindeki engelleri nasıl aşacaklarına dair önerilerde bulunmayı da
amaçladıklarını aktardı.

İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilen konferansta Hakan Özcan, öğrencilere iş hayatına nasıl başladığını ve
bu noktaya nasıl geldiğini anlatırken,
Hilton Otellerinin kuruluşu ve tarihi ile
ilgili bilgiler de verdi.
Özcan, DAÜ ile akademik alanda
işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk
duyacaklarını belirterek, öğrencilere
Hilton otellerinde staj imkanı sunmaya
hazır olduklarının da altını çizdi. Özcan,
konuşmasında Hilton üst düzey otel
çalışanlarının DAÜ Turizm Fakültesi
öğrencileri ile bir araya gelmesi için
çalışmaların devam edeceğini de vurguladı.
DAÜ Turizm Fakültesi ile Hilton Otelleri arasındaki işbirliğini geliştirmek,
akademik staj konularına yeni açılımlar
getirmek üzere gerçekleştirilen etkinliğe DAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği
ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü öğrencileri ve Turizm Fakültesi
öğretim elemanları katıldı.

Hilton Worldwide Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Özcan

9

YIL:6 / SAYI:62 / K ASIM 2016

DAÜ Mezunu Çin’de Başarılara İmza Atıyor

Barış Gençel

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2000 yılı mezunu
Barış Gençel, Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük kenti olan Şanghay’da,
dünyanın en büyük reklam şirketlerinden birinde başarılara imza atıyor.
Ogilvy & Mather Advertising isimli

şirkette Marka Kreatif Direktörü olarak
çalışan Gençel, reklam tasarımı ve marka alanında Çin’in en iyileri arasında
gösteriliyor.
Gençel, 2000 yılında DAÜ Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, AIESEC programı kapsamında

staj yapmak üzere Hong Kong’a gitti.
Staj programı tamamlandıktan sonra adaya dönmeyen Gençel, kariyerini Uzak Doğu’da geliştirmeyi tercih
ederek marka üzerine uzmanlaştı. 16
yıllık kariyer hayatında reklam, halkla ilişkiler, marka yönetimi alanlarında Uzak Doğu’da çeşitli firmalarda
çalışan Gençel, bu süre zarfında yaptığı
çalışmalarla yerel ve uluslararası birçok
ödüle de layık görüldü. Gençel altı ay
önce ise, Coca-Cola, Johnson Group,
Procter & Gamble gibi dünyanın önde
gelen markalarının reklamlarına imza
atan Ogilvy & Mather Advertising şirketinden gelen teklifi değerlendirdi ve
söz konusu şirketin Marka Kreatif Direktörü olarak çalışmaya başladı.
DAÜ mezunu Barış Gençel, kariyer
yolculuğunda dijital reklamcılık, sanal
gerçeklik, yeni teknolojilerin reklamcılıkta kullanımı ile ilgili kendisini
geliştirdiğini ve bu alanları kapsayan bir

“New Media Lab” kurduğunu aktararak, bu projenin Çin’de büyük ses getirdiğini kaydetti. DAÜ’deki öğrencilik
yıllarından bahseden Gençel, DAÜ gibi
uluslararası ortama sahip bir üniversitede öğrenim görmüş olmanın büyük
şans olduğunu ifade etti. Öğrenciyken
AIESEC ve öğrenci kulüpleri gibi yerlerde çalışmanın mezuniyet sonrası
için büyük avantaj sağladığına değinen
Gençel, üniversitedeki öğrenci-öğretim görevlisi ilişkilerinin de birebir olmasının büyük yararı olduğunu aktardı.
Hayatın sürekli öğrenmek olduğunu
vurgulayan Gençel, “Okumak, araştırmak çok önemli. Bunu hayat felsefesi
olarak benimseyip kendimizi sürekli
geliştirmeliyiz” dedi. “Dijital reklamcılık konusunda Çin’de en iyi yaratıcı
direktörlerden biri olarak gösteriliyorum” diyen Gençel, sevdiği işi yapmanın, azimli ve tutkulu olmanın, hayallerinden vazgeçmemenin önemine
değindi.

DAÜ Mezunundan Bronz Madalya
miş ve şarkının sözleri Kıbrıs adasına
dikkat çekmektedir. Parçada Kıbrıs’ın
toplumlar arası yaşanan şiddet olayları sonunda Kuzey ve Güney olmak
üzere ikiye ayrılması, adanın güneyinin
Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla uluslararası
tanınırlığı olması, kuzeyin ise Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak siyasi
anlamda sadece Türkiye tarafından
tanınması ve dünyada tanınmayan bölge
olması konu edilmiştir.
Zonoozi yaptığı “Tanınmayan Ülke”
parçası ile tanınmayan bölgede yaşayan
insanların orada bir hayatı olduğunu,
o insanların hayatlarını dünyanın geri
kalanına duyurmak için böylesi güzel
şarkılarla yapılabileceğinin mesajını
vermeye çalıştı.

Shahed Mohseni Zonoozi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar
ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
mezunu Shahed Mohseni Zonoozi,
beste ve yapımcılığını yaptığı “Tanınmayan Ülke” parçası ile ABD’de
gerçekleştirilen Küresel Müzik Ödülleri
Yarışması’nda Dünya Müziği dalında
Bronz Madalya kazanma başarısını elde
etti.
Zonoozi DAÜ’de eğitim gördüğü
dönemde arkadaşı Sam Mosallaeipour
ile birlikte kültürel çeşitlilikten ilham
alarak Kıtalar Arası Konserler projesini
başlattı. Söz konusu projenin bestelerini
Zonoozi yaparken, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Bölümü öğrencisi Mosallaeipour projenin yapımcılığını üstlendi. Proje ile
müzik ve sahne sanatları aracılığıyla
toplumlar üzerinde olumlu bir etki yaratmak isteyen sanatçılar bir ekip oluşturarak 2011 – 2015 yılları arasında dünya
çapında bir dizi müzik albüm tanıtımı
ve canlı konser organizasyonları düzenledi. Düzenlenen organizasyonlar ile
Barış, Sevgi ve Hayat gibi konuların
müziğin diliyle nasıl anlatılabileceği
ortaya konmaya çalışıldı.
Bronz Madalya almaya hak kazanan
söz konu parça Kıtalar Arası Konserler projesinin bir parçası olarak 2013
ve 2014 yıllarında DAÜ’de sahnelen-

Kıtalar Arası Konserler’in ilk resmi
müzik albümü olan “Yolculuk”
albümünde ayrıca ABD’de düzenlenen
Yılın Şarkısı Yarışması’nda yarı finale
kalan bir diğer ödüllü şarkı ‘Çok Uzak-

larda’ bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli
bölgelerine ait pek çok değişik tarzda
müzik parçası içeren bu albüm, dinleyicisini Uzak Doğu’dan Akdeniz ve
Afrika’ya uzanan coğrafi bir gezintiye
çıkarıyor.
Yolculuk albümünde, Kıtalar Arası
Konserler özgün müziklerle uluslararası unsurları birleştirerek müzik yelpazesinde farklı tarzlar, tatlar ve dünya
görüşleri sergilemektedir. Kıtalar Arası
Konserler albümünde pek çok sanatçının eserlerine yer verilmiştir, özellikle
“Tanınmayan Ülke” parçasının kaydına katkı sağlayan Salar Hamzei-Gitar, Yasaman Behshad-Vokalist, Babak
Mahbaei-Elektro-Gitar, Behzad Heidarshenas-Flüt, Ehsan Shafiee-Vurmalı
Çalgılar ile birlikte çalışılmıştır.
Kıtalar Arası Konserler albümündeki
tüm müzik ve videoları http://intercontinentalconcerts.org/ adresinden ücretsiz
indirebilir.
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Okul Öncesi Eğitim Programı DAÜ Tarafından
Öğretmenlere Tanıtıldı

Temel Eğitim Program Geliştirme
(TEPG) Projesi Kapsamında Geliştirilen Okul Öncesi Eğitim Programı DAÜ
Tarafından Öğretmenlere Tanıtıldı.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
işbirliğiyle yürütülen Temel Eğitim
Program Geliştirme (TEPG) Projesi
kapsamında geliştirilen Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ilk tanıtımı
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre
Sarayı’nda, ikinci tanıtımı ise Lefkoşa
Türk Maarif Koleji’nde gerçekleştirildi.
Her iki tanıtım toplantısına okul önce-

si öğretmenleri ve okul müdürleri
yoğun ilgi gösterdi. Okul Öncesi Eğitim Programı Komisyonu’nun akademik danışmanlığını yapan DAÜ
Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
öğretim üyeleri Prof. Dr. Elif Üstün
ve Prof. Dr. Işık Gürşimşek, programın detaylarını tanıttıktan sonra
katılımcılar tarafından sorulan soruları
yanıtlayarak açıklamalarda bulundular.
Yeni geliştirilen programın felsefesi,
ilgili danışmanlar tarafından şöyle ifade edilmektedir: 20. yüzyılda başlayıp
21. yüzyıla damgasını vuran toplumsal

değişimler eğitimi de etkilemiş, bireye
erken yaşlardan başlanarak hangi yeterliklerin, nasıl kazandırılması gerektiği konusu tartışılır olmuştur.
Günümüzde eğitim, yeni kuramların
ışığında yeniden tanımlanmakta, bireye kazandırılması gereken nitelikler
konusunda yeni hedefler oluşmakta ve
yaşam boyu öğrenme için farklı yöntemler denenmektedir. Bu gerekçelere dayalı olarak KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından, ülke gerçekleriyle tutarlı, 21. yüzyıl çocuğunun gereksinimlerini dikkate alan, ebeveyn ve
eğitimcilerin etkin bir iş birliği içinde
olduğu, öğrenciyi merkeze alan, toplumun gereksinimlerini önemseyen, her

çocuğun bireysel potansiyelini en üst
düzeyde açığa çıkaran bir Okul Öncesi
Eğitim Programı’na ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yaşamın
en kritik döneminde tüm çocukların
kendi gelişim özellikleri ve hızları
doğrultusunda, tüm gelişim alanlarında potansiyellerinin en üst sınırına kadar geliştirilmesi Okul Öncesi Eğitim
Programı’nın temel hedefidir. Farklı
gelişen çocuklar ile sosyal dezavantajlı ve farklı etnik kökendeki çocukların
öznel gereksinimlerine de duyarlı, okul
öncesi eğitimden faydalanan çocuk
sayısını ve niteliğini artıracak özellikte kaliteli ve çağdaş bir Okul Öncesi Eğitim Programı geliştirilmiştir.

Prof. Dr. Işık Gürşimşek

Prof. Dr. Elif Üstün

DAÜ-KPM Araştırma Görevlisi’nin Makalesi En İlham Verici
20 Fikir Arasında

DAÜ – KPM Araştırma Görevlisi Devrim Şahin

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs
Politikalar Merkezi (DAÜ – KPM)
Araştırma Görevlisi Devrim Şahin’in
yazdığı “Time For a Nahost – Politik” (Ortadoğu – Politikası İçin Doğru
Zaman) başlıklı makale, McKinsey
Ödülü makale yarışmasında en ilham verici 20 fikir arasında yer aldı.
Avrupa Birliği’nin (AB) sürdürülebilir büyümesini yeniden sağlamak ve
Avrupa insanıyla kurumları arasındaki
kopukluğun çözümüne katkı koymak
amaçlı düzenlenen ödül yarışmasının
sonuçları Ekim ayında açıklandı.
Gönderilen makaleler ile seçmenler
ve politika yapıcılara yönelik etkili ve
büyüme yanlısı stratejilerin Avrupa’da
nasıl uygulanabileceğine kitlesel kaynaklı çözümler üretilmesi amaçlandı.
Devrim Şahin, makalesinde AB’nin
mevcut merkez – çevre sistemine
dayanan genişleme stratejilerini terk

ederek âdemi – merkeziyetçi bir
genişleme stratejisine ihtiyaç duyduğunu iddia etti ve AB’nin aday ülkelerin demokratik toplumsal güçleri ile
doğrudan ilişki kurmasını hızlandıracak
mekanizmalara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Şahin devamla, Avrupa insanının aday
ülkelerin insanı ile uyumunu hızlandırmak için genişleme stratejilerinin tek
taraflı değil çok taraflı hikâyelere/perspektiflere dayanan bir eğitim sistemi
ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Şahin, bunun için Soğuk Savaş döneminde Federal Almanya’nın uyguladığı
ve Demokratik Alman Cumhuriyeti ile
Sovyetler Birliği’ne yönelik açılımları
içeren Ost-Politik (Doğu Politikası)
açılımına benzer günümüz şartlarına
uygun yeni bir doktrine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

11

YIL:6 / SAYI:62 / K ASIM 2016

DAÜ – SEM Temel
Fotoğrafçılık Kursu
Gerçekleştirdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ – SEM) Temel Fotoğrafçılık Kursu düzenledi. Söz konusu kurs ile makine şeçiminden objektif
türlerine kadar fotoğrafın A’dan Z’ye
bütün teknik bilgilerinin öğretilmesi
amaçlandı.
Katılımın oldukça yoğun olduğu “Temel Fotoğrafçılık Kusru” kapsamında fotoğraf nedir, çekim öncesi dikkat
edilmesi gereken noktalar, konu şeçimi
ve kompozisyon oluşturulması, fotoğraf
makineleri ve objektif çeşitleri, ışık,
yön, renk, kontrast, çekim teknikleri,

yardımcı araç kullanımları, beyaz dengesi çeşitleri gibi konular üzerinde duruldu.
Eğitmen Şerife Özüşen tarafından verilen kurs sonunda çekilen fotoğraflar
DAÜ – SEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Değerlendirme
sonuçlarına göre Cem Cengiz’in
çalışması birinci, Peril Emiroğulları’nın
ikinci, Bülent Sezgin’in çalışması ise
üçüncü olma başarısı elde etti. Kurs
sonunda tüm katılımcılara kursu başarı
ile tamamladıklarına dair sertifika takdim edildi.
Cem Cengiz

Bülent Sezgin

Peril Emiroğulları

DAÜ Lefke’de Temsil Edildi
Doğu Akdeniz Ünivesitesi (DAÜ)
İletişim Fakültesi doktora öğrencileri Mert Yusuf Özlük ve Ezgi Gedik
Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ)
düzenlemiş olduğu “Medya ve Şiddet”
Sempozyumu’nda iki bildiri sunumu
ve bir kısa film gösterimi ile DAÜ’yü
temsil ettiler. 27 – 28 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda
6 oturum 25 bildiri sunumu yapıldı.
Saklambaç filmi iki yıldır çocuk
gelinlere dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıl DAÜ İletişim Fakültesi
doktora öğrencileri Mert Yusuf
Özlük ve Engin Aluç’un Türkiye’de
toplumsal bir konu olan çocuk gelinler
ile ilgili çektikleri “Saklambaç” adlı
kısa film DAÜ Kadın Araştırmaları
ve Eğitimi Merkezi’nin uluslararası
konferansında ilk kez seyirciyle
buluşmuştu. “Saklambaç” bu kez

LAÜ’de düzenlenen “Medya ve Şiddet”
konulu
sempozyumda
gösterildi.
Film izleyenlerden tam not aldı. Film
gösteriminin ardından filmin çekim
aşamasında ekibin ve oyuncuların
yaşadıkları sıkıntılar ve “çocuk gelinler”
sorunu ile ilgili konuşuldu.
Türkiye’de kendilerinden yaşça büyük
kişilerle
evlendirilen
çocukların
varlığının araştırmalarla ispatlandığını
söyleyen filmin yönetmeni Mert Yusuf
Özlük yaptığı açıklamada “Bu konuyla
ilgili istatistiklerden ziyade farkındalık
yaratmak adına kamu spotları, kısa
filmler ve bunun gibi görsel projeler
arttırılmalıdır” dedi.
Sempozyumda ayrıca filmin yönetmeni
DAÜ doktora Araştırma Görevlisi Mert
Yusuf Özlük “Öğrenilmis çaresizlik
kabulünde: Cinsel İstismar ‘Çocuk

Gelin’ Örneği” başlıklı araştırmasının

Yeni Film “Evimiz”

sonuçlarını

paylaştı.

Film ekibinin DAÜ öğrencileri ile

doktora

birlikte çektikleri yeni projesi çevre

DAÜ

katılımcılarla

İletişim

öğrencilerinden

Fakültesi
Ezgi

Gedik

de

felaketleri

konusunun

işlendiği

Şiddetin

“Evimiz” adlı film. Yönetmenliğini Mert

İlkokul Çocukları Üzerindeki Etkisi”

Yusuf Özlük’ün yaptığı, senaryosunu

başlıklı

Engin Aluç’un yazdığı film çok yakında

“Televizyon

Dizilerindeki

araştırmasının

katılımcılarla paylaştı.

sonuçlarını

izleyenlerle buluşacak.
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Şampiyonlar DAÜ’yü Seçiyor
ve hem eğitim hem de spor hayatını
DAÜ’de sürdürecek olmaktan dolayı
duyduğu mutluluğu ifade etti.
Nijeryalı Atlet Ese Brume bugüne kadar ülkeye gelen en başarılı atlet olarak nitelendiriliyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na da burada hazırlanacak
olan Brume, DAÜ’nün birçok başarıya
imza atmış, Üç Adım Atlama Türkiye
Şampiyonu olan atleti Tuğba Aydın’ın
da çalışma partneri olacak. Brume ve
Aydın, 25 Ekim Salı günü sabahı Antrenörleri Hasan Maydon eşliğinde ilk
antremanlarını gerçekleştirdiler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

Brume’nin transferi ile ilgili DAÜ

tesi’nde eğitimine devam edeceğini

uzun atlama branşında dünyaca ünlü

Rektörü Prof. Dr. Osam’ı bilgilendiren

belirten Konnolu, başarılı sporcunun

çok önemli bir sporcuyu bünyesine

Spor İşleri Müdürü Konnolu, iki yıllık

mevcut DAÜ atletlerine katılmasıyla

kattı. 6.81’lik derecesi ile Rio 2016

bir çalışmanın sonucunda Brume’yi

birlikte gerek Türkiye’de, gerekse at-

DAÜ ailesine dahil etmenin mutlulu-

letizmin yapıldığı ve DAÜ olarak tem-

ğunu yaşadıklarını ifade ederek, söz

siliyetin yapılacağı diğer ülkelerde,

konusu süreçteki desteklerinden do-

DAÜ formasıyla başarı çıtasını daha

layı Prof. Dr. Osam’a teşekkürlerini

da yükseklere çekeceklerine inandığı-

iletti. Brume’nin DAÜ Turizm Fakül-

nı vurguladı.

Olimpiyatları Uzun Atlama Beşincisi,
2015 Afrika Uzun Atlama Şampiyonu,
2014 Dünya İyi Niyet Oyunları (Commonwealth Games) Şampiyonu Nijeryalı Atlet Ese Brume, 2016 – 2017
Akademik Yılı’ndan itibaren DAÜ
sporcusu olarak profesyonel spor ha-

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam da

yatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

DAÜ’nün başarıya odaklı bir üniver-

ti’nde (KKTC) devam edecek.

site olduğunu ifade ederek, akademik alandaki başarılar kadar sportif

24 Ekim 2016 Pazartesi günü ülkeye

ve kültürel alandaki başarıların da

gelen Ese Brum 25 Ekim 2016 Salı

önemli olduğunu ve başarıya odakla-

günü DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal
Konnolu, Antrenör Hasan Maydon ve

nan her türlü konuda Rektörlük olarak

DAÜ sporcuları ile birlikte DAÜ Rek-

desteğe her zaman hazır olduklarını

törü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından

açıkladı.

kabul edildi. Kabulde, DAÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden,

Rektör Prof. Dr. Osam’ın “Neden

Rektörlük Koordinatörleri Doç. Dr.

DAÜ?” sorusunu yanıtlayan atlet Bru-

Derviş Subaşı ve Yrd. Doç. Dr. Arif

me ise, özellikle Nijerya’da yaşayan

Akkeleş ile Genel Sekreter Yardımcı-

DAÜ mezunlarından Üniversite ile

sı Kazım Hakverdi de hazır bulundu.

ilgili çok olumlu şeyler öğrendiğini
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına
Sahibi
Prof. Dr. Necdet Osam
Rektör

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs

Sorumlu
Prof. Dr. Cem Tanova
Rektör Yardımcısı
Uluslararası İşler ve Tanıtım
Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü

Genel Koordinatör
Murat Aktuğralı, Müdür (v)
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü
Haber Koordinatörü
Burcu Sultan Betin, Birim Sorumlusu (v)
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü

İletişim

Sayfa Düzeni
Müge Debreli - Tuğçe Seren Karakoç

Tel

Baskı
DAÜ Basımevi

Faks
E-posta

0 392 630 1212
0 392 365 1886
dau.haber@emu.edu.tr

