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Rauf Raif Denktaş
Kültür ve Kongre Sarayı Törenle Açıldı
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı 18
Şubat 2013 tarihinde, saat 12:00’de gerçekleştirilen
törenle açıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
ve Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile tamamlanan Kongre Sarayı Türkiye Cumhuriyeti
Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay tarafından açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı açılış törenine KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim
Akça ile bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.
Yaklaşık 10,000 metrekare kapalı alanı bulunan
ve modern bir mimari tasarımı ile son teknolojik özelliklerde donanıma sahip, adada ve hatta
bölgede ilk olan Rauf Raif Denktaş Kültür ve
Kongre Sarayı binasında 1200 ve 350 kişilik
çok amaçlı salon, 200, 100 ve 4 adet 60 kişilik
konferans salonları, kapalı ve açık alan sergi
Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay
salonları, müze salonları, sanat atölyeleri, müzik,
tiyatro ve eğitim odaları, kafeterya, depo, VIP ve
basın odaları ile yönetim odaları ve yeterli sayıda otopark bulunmaktadır. Ülkenin kültür ve kongre turizmine önemli katkı sağlayacağı düşünülen
tesisin bina, donanım, çevre ve mefruşat yapımları ile ilgili mali kaynak Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından karşılanmıştır. >> sayfa 3

DAÜ Tıp Fakültesi Açılışı ve Tıp Bayramı Kutlandı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 14 Mart Tıp Bayramını DAÜ
Dr. Fazıl Küçük Tip Fakültesi’nde düzenlenen törenle kutladı.
Marmara Üniversitesi ile ortak program dahilinde 2012-2013
Akademik Yılı ile eğitim hayatına başlayan Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi’nin ilk 40 öğrencisi gerçekleştirilen törenle beyaz önlüklerini de giydi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Dr.
Derviş Eroğlu, Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Sağlık Bakanı Dr.
Ertuğrul Hasipoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Mutlu Atasayan,
Gazimağusa Kaymakamı Beran Bertuğ’un da katıldığı törenle Dr.
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi`nin resmi açılışı da gerçekleştirildi.
Bilimsel Çalışmalara Ağırlık Verilecek
Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora 5 ulustan 40 öğrencinin
beyaz önlük giyerek tıp camiasına ilk adımlarını >> sayfa 2

Tören sonrası öğrenciler ve protokol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hukuk Fakültesi “Avrupa
Hukuk Fakülteleri
Birliği” Tam Üyeliğine
Kabul Edildi

III. Tanıtım Günleri
Renkli Görüntülere
Sahne Oldu

Tasarım Eğitimcilerimiz
Dünyaca Ünlü
Brownbook Dergisi’nin
2013 Tasarım Rehberi’nde

DAÜ Sporcusu Olmak
Ayrıcalıktır
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DAÜ Tıp Fakültesi Açılışı ve
Tıp Bayramı Kutlandı

atacaklarını dile getirerek beyaz önlüğün
mesleğe karşı sorumluluk ve bağlılığın
simgesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gökçora,
14 Mart’ın Türkiye’de modern tıp eğitiminin
başlamasını ifade ettiğini aktararak DAÜ Tıp
Fakültesi’nin Kıbrıs Türk halkının ölümsüz
lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ismini taşımasının
heyecanını da taşıdıklarını sözlerine ekledi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak üniversite adına gerçekleştirdiği
konuşmasında DAÜ ile Marmara Üniversitesi ortak programı dahilinde eğitim hayatına
başladıklarını belirterek adını Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ten alan Tıp Fakültesi’nin
örnek gösterilen bir Tıp Fakültesi olması
yönünde Üniversite yönetimi olarak her türlü
fedekarlığı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Fakültenin sadece hekim yetiştirmekle
kalmayacağına değinen Prof. Dr. Öztoprak
yakın gelecekte temel tıp bilimleri ve klinik
nitelikli bilimsel çalışmalara da ağırlık
vereceğini aktardı. Prof. Dr. Öztoprak 14 Mart
Tıp Bayramını kutlayarak ilk kez beyaz önlük giyecek olan öğrencilere başarılar diledi.
Prof. Dr. Öztoprak’ın ardından konuşan
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ertuğrul Hasipoğlu,
Dr. Fazıl Küçük isminin DAÜ Tıp Fakültesi’ne

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlı

Başbakan İrsen Küçük

çok yakıştığını, DAÜ’den mezun olacak olan doktorların Dr.
Küçük’ten büyük feyiz alacaklarını
belirtti. DAÜ’de Tıp Fakültesi’nin
açılmasının iyi olduğunu sözlerine
ekleyen Dr. Hasipoğlu bakanlık
olarak her türlü desteği vereceklerini de dile getirdi. Dr. Hasipoğlu,
DAÜ’nün dünya üniversiteleri ile
Prof. Dr. Nahide Gökçora öğrencilere beyaz önlük giydirdi.
yarışan bir üniversite olduğunu
belirterek DAÜ’den alınan feyizle
olduğunu dile getirdi. DAÜ Tıp Fakültesi’ne
öğrencilerin ülkelerinde başarılı olacaklarına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmiş olmasının da
inandığını sözlerine ekledi. Türkiye Cum- son derece mutluluk verici olduğunu sözlerine
huriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim ekledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu
Akça gerçekleştirdiği konuşmasında Dr. Fazıl tıp eğitiminin zahmetli ve zor, hekimliğin ulvi
Küçük Tıp Fakültesi’nin açılmasından dolayı bir meslek olduğunu vurgulayarak sabır ve
duyduğu mutluluğu belirterek DAÜ Dr. Fazıl fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu sözleKüçük Tıp Fakültesi’nden KKTC Sağlık sis- rine ekledi. Dr. Eroğlu, DAÜ Dr. Fazıl Küçük
temine de katkı yapılmasının beklendiğini Tıp Fakültesi’nde birçok doktor yetişeceğini
vurguladı.
belirterek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Büyük Anlam Taşıyor
KKTC Başbakanı İrsen Küçük gerçekleştirdiği
konuşmasında 14 Mart’ın Dr. Fazıl Küçük’ün
doğum günü olduğunu belirterek, üniversite
sektörünün sürekli gelişmekte olduğunu ve
son yıllarda öğrenci sayısının artarak 55 bin

Bakan Ertuğrul Hasipoğlu

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak

Ekonomi Bölümü
Yüksek Lisans Programı’nın Başarısı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ekonomi
Bölümü Yüksek Lisans programı küresel düzeyde yüksek lisans programlarını değerlendiren
derecelendirme kuruluşu Eduniversal tarafından
dünya genelinde 1000 ekonomi yüksek lisans
eğitimi arasında 200. sırada yer alma başarısını
gösterdi. 2012 yılı için hazırlanan raporda DAÜ
Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Programı
en iyi ilk 200 program arasında yer aldı. DAÜ
Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Balcılar, Eduniversal ofisinden kendilerine resmi bir belge ile haberin bildirildiğini belirterek
Eduniversal’ın yükseköğretim alanında önemli
bir derecelendirme kuruluşu olduğunu sözlerine
ekledi. Prof. Dr. Balcılar, değerlendirmenin Eduniversal tarafından bilgilerinin dışında, bağımsız
olarak yapıldığını sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Balcılar, değerlendirilmenin müfredat, mezunların iş bulma oranları, öğretim

Törende öğrencilerden Sanem Güder ve Muhammed Abdelgani de duygularını paylaştı.
Açılış konuşmalarının ardından Dr. Fazıl
Küçük’ün hayatı ve anılarından derlemesiyle
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rifat Siber ve “Doktor
Olmak” konulu ingilizce sunumu ile DAÜ Tıp
Fakültesi ve Marmara Üniversitesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Pemra Ünalan ilk ders sunumunu gerçekleştirdi.Törende organizasyona
katkılarından dolayı Siber ve Ünalan’ın yanı
sıra Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük,
Dr. Fazıl Küçük Müze Müdürü Altay Sayıl
ve Kıbrıs Türk Tabibler Odası Başkanı Cemal Mert’e plaket takdim edildi. Etkinlikte
müzik dinletisi sunan Erkan Dağlı ve Özkan Bayramoğlu’na da Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora
tarafından çiçek takdim edildi.

programlarına yoğun ilgi oldugunun altını
çizdi. Prof. Dr. Balcılar, Ekonomi tezli ve tezsiz
İngilizce program ile Ekonomi tezsiz Türkçe
olmak üzere ekonomi alanında üç farklı yüksek
lisans programı olduğunu belirtti. Ekonomi
konusunun her zaman güncelliğini koruyan bir
alan olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Balcılar,
ekonominin temel bilimlerden biri olduğunu ve
diğer alanlara da yayıldığını vurguladı.

üyesi kadrosu, üniversite imkanları, öğrenci
sayısı, profili ve program içerikleri esas alınarak
gerçekleştirildiğini dile getirdi. DAÜ Ekonomi
Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora alanında
iddialı olduğunu sözlerine ekleyen
Prof. Dr. Balcılar, lisansüstü eğitimde
uluslararası standartlarda ve Avrupa
kriterlerine uygun bir eğitim verdiklerini
vurguladı. Prof. Dr. Balcılar, öğrencilerin
ekonomide yüksek lisans yapmaları için
disiplinli çalışmalarının şart olduğunu aksi
takdirde başarının ve bilginin kolay elde
edilemeyeceğini bildirerek DAÜ Ekonomi
Bölümü Yüksek Lisans programlarının
2 yıllık bir eğitim sürecini kapsadığına
değindi.
Uluslararası bir öğrenci profiline sahip
olduklarına değinen Prof. Dr. Balcılar,
hem yüksek lisans hem de doktora Prof. Dr. Mehmet Balcılar
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Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre
Sarayı Törenle Açıldı
Denktaş Adı Yaşayacak
DAÜ
adına
açılış
konuşmasını
gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Y. Öztoprak Anavatan
Türkiye’nin cömert katkılarıyla inşa
edilen Rauf Raif Denktaş Kültür ve
Kongre Sarayı’nın ülkenin en donanımlı
kongre merkezi olduğuna işaret ederek
KKTC’nin en önemli yüksek ögrenim
kurumu DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi
işbirliği içerisinde kullanılacağını dile getirdi. KKTC’nin kültür ve sanat başkenti
Gazimağusa ve en köklü bilim yuvası
DAÜ’nün dünya standartlarında ve adada tek olma özelliği taşıyan bir mekana
kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını
belirterek merkezin ülke kongre turizmine de önemli katkı sağlayacağına
inandığını ifade etti. Kıbrıs Türkü’nün
unutulmaz lideri Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Raif Denktaş isminin açılan kongre
sarayı ile yaşayacak olmasından dolayı
gurur duyduklarını da sözlerine ekleyerek Denktaş adının gerçekleştirilen her
etkinlikle ölümsüzleşeceğine dikkat çekti.
Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp gerçekleştirdiği konuşmasında kültür ve sanat başkenti Gazimağusa’ya DAÜ
işbirliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkıları
ile kazandırılan Kongre Sarayı’nın
eğitime de büyük katkı sağlayacağının
altını çizdi.
DAÜ Dünyada Önemli Bir Yere Sahip
Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay gerçekleştirdiği konuşmasında
böylesi görkemli bir eğitim, kültür ve
sanat merkezinin açılışında bulunmaktan
dolayı mutlu olduklarını dile getirerek
görkemli bir yapıya sahip, yeterince alanı
ve farklı büyüklükteki salonları ile merkezin Gazimağusa kentine kültür ve sanat
yönünden de büyük katkı sağlayacağını
sözlerine ekledi. Atalay, merkezin
Denktaş adını taşımasının da ayrı bir
önem taşıdığını dile getirdi. DAÜ’nün
KKTC’nin en yerleşik, en saygın üniversitesi olduğunu aktaran Atalay, diğer
üniversitelerin alınmaması gerektiğini,
DAÜ’nün tarihi ve yapısı bakımından

Törene katılan protokol açılış kurdelesini keserken.

övgüyü hak ettiğini dile getirdi. DAÜ’nün
tarihinin övgülerle dolu olduğunu dile
getiren Atalay, DAÜ’nün değişime açık,
bölgesinde en çok tercih edilen, çok kültürlü, huzurlu, Avrupa nomlarında bilgi
ve teknoloji üreten, uluslararası akreditasyonlara sahip bir üniversite olma vizyonu ile hareket ettiğini vurguladı. Atalay,
DAÜ ile ilgili çok şey söylemeye gerek
olmadığını belirterek DAÜ’nün sadece
KKTC ve Türkiye’de değil, dünyada da
önemli bir yere sahip olduğunun da altını
çizdi.
DAÜ’ye Her Zaman İnandım
KKTC Başbakanı İrsen Küçük böylesi güzel bir merkezi açmaktan dolayı
duyduğu mutluluğu dile getirerek
DAÜ’nün bugün geldiği noktadan dolayı
gururlu olduklarını dile getirdi. DAÜ ile
her zaman gurur duyduklarını belirten
Küçük, DAÜ’nün kuruluş aşamasında
Bakanlar Kurulu’nda görevde olduğunu
ve her zaman DAÜ’ye inandıklarını
ve kuruluşundan bu güne kadar her

TC Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak Kongre Sarayı`nı gezdiler

aşamasında destek verdiklerini söyledi.
Küçük, ülkede her zaman Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla gerçekleştirilen
eserlerle karşılaştıklarının da altını çizerek destek ve katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti.
Denktaş isminin de böylesi görkemli bir
yapıya verilmesinin herkesi memnun
ettiğine değinen Küçük, merkezin herkese
hayırlı olmasını diledi.
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Uzman Gözüyle
Yrd. Doç. Dr. Can Sancar
Fen ve Edebiyat Fak. Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Böl.

Sanat ve Edebiyat Üzerine
İçinde yaşadığımız tüketim çağının gereklerini bir yarışın
içindeymişcesine yerine getirirken, teknolojinin en son
ürünlerini bir çocuğun oyuncağını sömürdüğü gibi
sömürürken, bilgisayar teknolojilerinin birer görsel şölene
dönüştürdüğü filmler, tekno müzik ve gangnam gibi beyin
narkotikleri ile kendimizden geçerken ve olmak istediklerimiz
gibi giyinmeye özenirken acaba neleri unutuyoruz ve
nelere heves ediyoruz diye kaçımız düşünüyoruz? Bize en
değerli varlık olarak bırakılmış olan ve başına uygun bir
sıfat ekleyerek globalleşen dünya dediğimiz gezegenin bu
katkılarımızla nereye götürüldüğünü kaçımız düşünüyor
veya biliyoruz? Neleri elde ettiğimizi zannederken, aslında
neleri yitirdiğmizin acaba farkında mıyız? Bu soruları
yanıtlayabilmek için başvurabileceğimiz tek kaynak insandır
ve insanoğlunu tanımaktır.
İnsanoğlu üzerinde yaşadığı dünyanın nasıl bir yer
olduğunu sorgulamasa ve bu sorgulamalarına yanıtlar
üretmeye çalışmasa, şu anda oturmakta olduğu tahtta
asla oturamazdı çünkü insanı insan yapan ve onu
yeryüzünün tek hakimi kılan merakıdır. Onbinlerce yıl
önce mağarasından çıkan ve çakan şimşeklere ve yağan
yağmurlara bakan ilkel insan bu doğal olaylar karşısındaki
merakını ancak bazı hikayelerle açıklama yoluna gitmiş ve
böylece yeryüzündeki arlığına bir anlam katmaya çalışmıştır.
Aynı ilkel insan yeryüzü deneyimlerini mağarasının
duvarlarına resmederek kalıcılığını gerçekleştirmeye
çalışmıştır. İnsanoğlunun çevresini tanımaya ve kendisinin
çevresi ile ilişkisini anlamlandırmaya çabalaması hep hayal
gücü ve o gücün yarattığı hikayeler ve resimlerle olmuştur.
Bugün bizim öykündüğümüz ve Batı dünyası olarak
nitelendirdiğimiz medeniyet ‘altın çağ’ olarak nitelenen
Yunan uygarlığı üzerine inşaa edilmişse Batı dünyasının
temellerinde de Yunancası mitos olan hikayeler yatmaktadır.
Bir başka deyişle Batıyı Batı yapan ve insanoğlunu
mağaralardan uzay kapsüllerine taşıyan serüven masum
hikayelerle başlamıştır. Bu hikayelerin klasik Yunan ve Roma
medeniyetlerine ışık tutması bir tesadüf değildir, tam tersine
hikayeler insan doğasıyla ilgilidir, insanın kendini tanıması,
potansiyelinin farkına varması ve yeryüzündeki varlığının
nedenlerini açıklamaya çalışması ile ilgilidir. İnsanoğlunun
gelişimindeki en önemli eşiklerden biri ‘yeniden doğmak’
anlamına gelen Rönesans olarak adlandırılmıştır ve bu
dönemin en önemli özelliği olan hümanizm yani insancıllık
veya beşeriyet, insanoğlunu aydınlanma çağına ve sanayi
devrimine götürmüştür.
Bu medeniyet eşiği büyük
ölçüde sanat ile geçilmiştir ve sanatın bilim ve akılcılık ile
harmanlanması insanoğluna yeni ufuklar açmıştır. İnsanoğlu
artık hayal gücünün farkında olan ve Tanrısal bir güç olan
yaratıcılığının bilinci ile yeni ufuklara doğru yola çıkarken,
sanatı gücünün bir ifadesi olarak her zaman ön planda
tutmuştur, çünkü sanat onun tarihinin, kültürel birikiminin
ve toplumsal yapısının adeta bir beyanı olmuştur.
Sanat ve onun bir dalı olan edebiyat hayattır, zira hayat
insandır ve sanat da insan doğasının aydınlık ve karanlık
yönlerinin dışa yansımasıdır. Bu nedenledir ki gençlik
yaşlarında okunan romanlar, hikayeler ve şiirler toy beyinlere
insan hayatlarının yaşanmışlıklarını sergiler, insanın hayatla
nasıl yoğrulduğunu, bazen de duygu ve tutkularının
esiri olmanın bedelini nasıl ödediğini gözler önüne serer.
Dünya klasikleri, uluslararası veya yerel edebiyat eserleri,
her ne kategoride olursa olsun, adeta bir insanlık müzesi
konumundadırlar.
Bugün hala Shakespeare’in oyunları dünyanın pek çok
sahnesinde sergileniyorsa, Dostoyevski, Hugo, Stendhal,
Cervantes, Faulkner, Joyce, Woolf, Kemal, Basho ve
daha nicelerinin romanları hala basılmakta ise bu,
edebiyatın, unutmakta olduğumuz evrensel değerleri
barındırmasındandır. Globalleşme ile tüketim çılgınlığına
kapılmış körü körüne tüketen, hırslarına yenilmiş ve
aynılaşmayı erdem edinmiş bir insanlığa karşı, insanoğlunun
düşünebilen, hissedebilen duyarlı ve yaratıcı bir varlık
olduğunun kanıtıdır edebiyat. Sanat, farklı kültürlerin ortak
insani değerleri kadar farklılığın ve bu farklılığın yarattığı
zenginliğin dışa vurumudur. Unutulmamalıdır ki saygı ve
hoşgörü demokratik bir yaşam biçimidir, farklı olanı tanımak,
farklı olana saygı ve hoşgörü çerçevesinde kabul göstermek en
medeni yaşam biçimidir. Bu fikirlerden yola çıkarak sanat ve
özellikle edebiyatın kişiye kazandıracakları medeni yaşamın
vazgeçilmez bir unsuru olan estetik kaygının ötesinde yorum
yapabilme ve analitik düşünebilme yetilerinin gelişmesi ve
kişinin yaşadığı dünyada olup bitenleri anlayabilmesi ve
olayları sağlıklı bir şekilde yorumlayabilmesidir.
Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi uluslararası bir niteliğe
sahipse, bu DAÜ toplumunun akademisyenleri ve öğrencileri
ile farklılıkları ve dolayısı ile kültürel zenginliği içinde
barındıran bir topluluk, bir kurum ve demokrasi kültürünün
yeşerebilmesi için ideal bir ortam olduğunun göstergesidir.
Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü, bu kültüre
katkıda bulunmak adına üniversitenin bünyesindeki bütün
öğrencilere edebiyat, müzik, tarih, sanat tarihi ve arkeoloji
alanlarının yanısıra kültür araştırmaları ve sosyal bilimler
alanlarında da sunduğu seçmeli dersler ile farklılık, saygı,
hoşgörü ve sorumluluk gibi kavramlar konusunda farkındalık
yaratmaya çalışmaktadır.
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Polis Genel Müdürü’nün Katılımı ile
Genel Güvenlik Eğitimi Sertifika Töreni Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Personel İşleri Müdürlüğü ve
Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜSEM) işbirliği ile DAÜ Güvenlik İşleri Şube Amirliği personeline yönelik olarak düzenlenen ve
KKTC Polis Genel Müdürlüğü
eğitmenleri tarafından verilen
“Genel Güvenlik Eğitimi” Sertifika
Töreni 15 Mart 2013 Cuma günü,
saat 14:00’te, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.
Törene KKTC Polis Genel Müdürü
Ahmet Zaim, DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Ülker Vancı
Osam ve Prof. Dr. Halil Nadiri,
Polis Genel Müdürü II. Yardımcısı
Süleyman Manavoğlu, Gazimağusa
Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu, Polis Okulu Müdürü Bekir Abatay,
DAÜ Güvenlik Personeli ve Polis Genel Müdürlüğü eğitmenleri
katıldı.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne
DAÜ
Güvenlik
Personeli’nin
gelişimi için hazırlanan eğitime
katkıda
bulundukları
için
teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Nadiri, DAÜ-SEM ve DAÜ Personel
İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa
eğitimlerine devam edeceklerini de
söyledi.
Prof. Dr. Halil Nadiri’nin ardından
kürsüye gelen KKTC Polis Genel
Müdürü Ahmet Zaim ise DAÜ ile
işbirliklerinin bu eğitimle daha
da pekiştiğini söyleyerek, yeni
işbirliklerine devam edeceklerini ve ileriki günlerde Polis Genel
Müdürlüğü Personeli’ne yönelik
DAÜ’lü eğitmenler tarafından
kurslar da verileceğini ifade etti.
Toplam 6 gün süren “Genel Güvenlik Eğitimi” kurslarında Polis Genel
Müdürlüğü’ne bağlı eğitmenler
tarafından birçok önemli konuda DAÜ Güvenlik Personeli’nin
eğitildiklerini ve güvenlikte sürekli
eğitimin çok önemli olduğunu
vurgulayan Zaim, DAÜ’ye de

işbirlikleri için teşekkür etti. Ahmet
Zaim’in konuşmasının ardından
Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından Zaim’e teşekkür
tabağı takdim edildi. Daha sonra
eğitime katılan 58 DAÜ Güvenlik
Personeli’ne DAÜ ve Polis Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan
ikişer adet Katılım Sertifikası Polis
Genel Müdürü Ahmet Zaim, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak,
Polis Genel Müdürü II. Yardımcısı
Süleyman Manavoğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ülker
Vancı Osam ve Prof. Dr. Halil Nadiri, Gazimağusa Polis Müdürü

Rektör Prof. Dr. Öztoprak Polis Genel Müdürü Zaim’e
plaket takdim ederken

Ömer Tazeoğlu, Polis Okulu
Müdürü Bekir Abatay ve DAÜSEM Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer
tarafından takdim edildi.
Katılım Sertrifikalarının takdimin
ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak Polis Genel
Müdürlüğü’ne bağlı eğitmenlere
Teşekkür Sertifikalarını takdim
etti. Sertifika Töreni kokteyl ile son
buldu.

Törende DAÜ adına konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Halil Nadiri, DAÜ’nün
yaşam boyu eğitimi benimseyen uluslararası bir
eğitim kurumu olduğunu
ifade ederek, DAÜ personelinin de sürekli gelişimlerine
katkıda bulunmayı görev
edindiklerini
ve
personel
eğitimlerinin DAÜ için çok
önemli olduğunu vurguladı. Sertifika Töreni sonrası toplu hatıra fotoğrafı çektirildi

Düzenlenen eğitim kapsamında
DAÜ Güvenlik Personeli’ne
“Kritik Tesislerin Güvenliği”,
“Önleyici Hizmetler”, “Adli
Konular”, “Bilgi Güvenliği”,
“Kalabalık Yönetimi”, “İtfaiye
Konuları”, “Trafik”, “Narkotik
Konular” ve “Patlayıcı Madde
ve Bombalar” konularında
eğitim verildi.

DAÜ Gaziantep’de Aile Danışmanı Yetiştiriyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ-SEM) Gaziantep’te Aile
Danışmanlığı Sertifika programı düzenliyor.
DAÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr.
Işık Gürşimşek, Yrd. Doç. Dr. Sibel Dinçyürek
ve Dr. Sertan Kağan’ın katılımı ile gerçekleşen
programların eğitimi 300 saati teori, 150 saati
ise uygulamalı olarak belirlenmiştir.
Sertifika programı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nca, 4 Eylül 2012 tarihinde 28401 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve
Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği”ne dayalı olarak hazırlanmıştır.
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’nın amacı
aile bireylerinin aralarındaki sınırlar ve ilişkiler
üzerinde çalışarak bozuk ilişkileri düzeltmek ve
bu süreçte kazanılan yeni iletişim ve etkileşim
kalıplarının, aile bireylerinin sorun çözme
yeteneklerini güçlendirmektir. Bu yetenekler
güçlendirilirken özel teknik ve stratejileri içeren
bir hizmet sunma yaterliliğine ve yetkisine sahip

“Aile Danışmanı” yetiştirmektir. DAÜ bugünkü
bilgi birikimi ve insan kaynakları ile hazırlamış
olduğu Aile Danışmanlığı programı bünyesinde
nitelikli eleman yetiştirmede önderlik yapabilecek deneyimdedir. DAÜ, bugün yurt dışında
50 tane nitelikli Aile Danışmanı yetiştirmenin
gururunu yaşamaktadır.
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı kapsamındaki
dersler;
Gelişim
Psikolojisi, Kişilik Kuramları, Temel
Psikolojik Danışma Becerileri,
Aile ve Evlilik Danışmanlığında
Araştırma Yöntemleri, Grup
Süreci ve Dinamikleri, Aile ve Evlilik Danışmanlığının Temelleri,
Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik
Danışma, Davranış Bozuklukları,
Aile Danışma Kuramları I,
Aile Danışma Kuramları II,
Bireyi
Tanıma
Teknikleri
(Aile ve Çift Danışmanlığında

Değerlendirme), Çift Danışmanlığı, Aile ve Çift
Danışmanlığı Teknikleri, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, Aile ve Evlilik Danışmanlığında
Müdahale Programları, AED Krize Müdahale,
Proje Çalışması, Aile Hukuku, AED Uygulaması
I (Çift), AED Uygulaması II (Aile), Supervizyon I (Çift) ve Supervizyon II (Aile) olarak
belirlenmiştir.

DAÜ öğretim üyeleri Gaziantep’teki kursiyerlerle birlikte
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Başarıların Arkasında DAÜ Mezunları Yer Alıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1995 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Tolga Gülümser, Toshiba Medical Systems şirketinde bölge destek mühendisi görevi
ile isminden söz ettiriyor. Mezuniyetinden sonra

kariyer basamaklarında hızla ilerleyen Gülümser ilk olarak Türkiye’de piyasanın okulu olarak
kabul edilen KURT&KURT şirketinde alan
servis mühendisi görevinde yer aldı. Biyomedikal teknolojileri alanında önemli çalışmalara
imza atan şirkette 15 yıllık çalışma hayatı süresince Türkiye ve birçok farklı ülkede 100’den
fazla CT, MRI ve yüzlerce Bone Densitometre,
Mammography, CR, Ultrasound, X-Ray (Röntgen) cihazlarının montaj, arıza ve bakımları üzerinde çalıştı. Ayrıca Gülümser, CIS ülkelerinde
(Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna vs)
Servis Yöneticiliği görevinde de bulundu.
2012 Ağustos ayından itibaren Türkiye’nin
önde gelen kurumlarından Toshiba Medical
Systems şirketinde bölge destek mühendisi
olarak çalıştığını belirten Gülümser başarısının

Tolga Gülümser

ardında, DAÜ’de almış olduğu eğitim olduğunu
aktardı. Amacı gerçekten okumak ve kaliteli
eğitim almak isteyen herkesin, DAÜ sayesinde
beklentilerinin fazlasını alacağını belirten Gülümser, hem verilen İngilizce dilinde eğitim,
hem kalite, hem de öğrencilerine sunduğu olanaklar açısından DAÜ’nün üst seviyede eğitim
veren bir üniversite olduğunu vurguladı.
Gülümser, DAÜ’nün uluslararası platformlarda rekabet edebilecek bir eğitim kurumu
olduğunu sözlerine ekleyerek, öğrencilerini
dünya standartlarına uygun olarak yetiştirdiğini
aktardı.
Gülümser
DAÜ
öğrencilerine,
DAÜ’nün kıymetini bilmeleri gerektiğini dile
getirerek mezun olduktan sonra almış oldukları
kaliteli eğitimin farkına varacaklarını ve DAÜ
mezunu olmanın bir ayrıcalık yarattığını sözlerine ekledi.

Hukuk Fakültesi “Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği”
Tam Üyeliğine Kabul Edildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk
Fakültesi, 14-16 Mart 2013 tarihleri arasında
Almanya’nın Münster kentinde, Münster
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen
“Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği”nin (European Law Faculties Association - ELFA)
yıllık genel kurul toplantısına katıldı. Birlik
başkanlığına Strasbourg Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Anne Klebes-Pélessier’in seçildiği olağan
genel kurulda DAÜ Hukuk Fakültesi birliğin
tam üyeliğine kabul edildi. Birlik tarafından her
yıl düzenlenen sempozyum ve olağan genel kurul toplantısına DAÜ’yü temsilen, DAÜ Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık ve
Araştırma Görevlisi Nurcan Gündüz katıldılar.

kalite değerlendirmelerine özel önem veren
ELFA tarafından çalışma başlatmasına karar
verilmiştir.
DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur
Yongalık, DAÜ Hukuk Fakültesi’nin ELFA’ya
tam üyeliğinin, büyük bir onur olduğunu ve
hukuk eğitimi konusunda çeşitli hukuk fakülteleri ile görüş alışverişinde bulunma, bu konudaki gelişme ve değişiklikleri takip edebilme
olanağını sağlayacağını söyledi. Hukukun milli
özellikleri içinde barındıran bir alan olmasına
rağmen, hukuki sorun ve problemlerin uluslararası özelliğine dikkat çeken Prof. Dr. Yongalık,

bu nedenle ülkelerin hukuk eğitimi konusundaki
değişim ve gelişmelere açık olmaları ve bunları
kendi ülkelerinin özelliklerini de dikkate alarak
takip etmeleri gerekliliğine ve ihtiyacına da
vurgu yaptı. Prof. Dr. Yongalık, Avrupa Hukuk
Fakülteleri Birliği’ne tam üyeliğin öğrencileri
için, “uluslararası kariyeri” hedef olarak
belirlemiş DAÜ ve 1996 yılında kurulmuş ve kısa
sürede öğrenci sayısını yaklaşık 1300’e çıkarmış
Hukuk Fakültesi için, bu hedefe ulaşmada önemli
bir ilk adım olduğunu, bu adımın diğer uluslararası adımlara da kapı açacağı umudu taşıdığını
belirtti.

LCCI Turizm İngilizcesi Sınavlarında
Yüzde Yüz Başarı Gösterildi

Prof. Dr. Aynur Yongalık Belçika’da çeşitli temaslarda bulundu

1995 yılında Belçika’nın Leuven şehrinde 80
hukuk fakültesi tarafından kurulan Birlik, bugün
Avrupa Birliği içinden ve dışından çeşitli ülkelerin 200’den fazla hukuk fakültesinin üyeliği
ile her geçen gün önemini daha da artırmaktadır.
Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği tarafından
her yıl düzenlenen bilimsel toplantının bu
yılki konusu “Eğitim ve Araştırmada Birlik”
olarak belirlenmiş, bu konu çeşitli ülkelerden
hukuk fakülteleri temsilcilerinin katılımı ve
öğretim üyeleri tarafından sunulan tebliğler
ile ayrıntılı biçimde ele alınarak tartışılmış,
sonuç bildirgesinde hukuk fakültelerinin asgari ortak standartlarının belirlenmesi konusunda, hukuk eğitiminin akreditasyonu ve

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Londra
Ticaret ve Endüstri Odası (LCCI- London
Chamber of Commerce Industrial Qualifications) DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi, DAÜ
Turizm Fakültesi ve DAÜ Yabancı Diller
ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından verilen Turizm İngilizcesi sınavında yüzde
yüz başarı gösterdi. 17 Ocak 2013 tarihinde
DAÜ Turizm Fakültesi sınav merkezinde
gerçekleşen sınavda, sınava katılan bütün
katılımcılar LCCI onaylı sertifika almaya
hak kazandı. 2005 yılından itibaren LCCI
Sınav Merkezi olarak faaliyet gösteren
DAÜ, her seviyeye uygun İşletme ve Turizm
İngilizcesi kursları vermektedir.
Son yüz yıldır yeterlilik sertifikası veren bir
kurum olan LCCI, dünyanın çeşitli yerlerinde birçok önemli kurum ve kuruluşa ait
iş başvurularında ve yüksek öğretime giriş
ve kabulde önemli rol oynamaktadır. Serti-

fikalar uluslararası iş dünyasına giriş vizesi
ve başarı anahtarı olarak kabul edilmektedir.
DAÜ tarafından verilen kurslarda alanında
uzman eğitimciler Turizm ve İşletme
İngilizcesi öğretmek için LCCI tarafından
da eğitilmişlerdir. Ekim ayında başlayacak
yeni dönem kurslara katılmak isteyenler
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nden veya 630
2471 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler.

Sınava katılan öğrenciler bir arada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü’nde radyo
desleri alan öğrenciler,
öğretim görevlisi Mert
Özdeş’in yaptığı organizasyonla, Lefkoşa
ve Girne’deki bazı
radyoları ziyaret ettiler.

Öğrenciler daha sonra,
Lefkoşa Sanayi Bölgesinde
yayınlarını sürdüren Capital Radyo’yu ziyaret etti.
Ağırlıklı olarak yabancı
pop çalan radyonun Direktörü Ahmet Kasımoğlu ile
müzik direktörü DJ Barisso, radyo yayınları hakkında
öğrencilere bilgi verdiler.
Gezinin

son

durağında

Gezide ilk olarak,
Lefkoşa’da
Media
Works grubu çatısı
altında faaliyet gösteren Dance FM, E- Öğrenciler çeşitli radyoları gezdiler
nerji Radyo ve Smooth
Radio stüdyoları ziyaret edildi. Burada, Me- Girne’deki Star Kıbrıs Meddia Works genel koor- ya Grubu’nu ziyaret eden
dinatörü Celal Arap ile öğrenciler, medya grubu
yayın sorumlusu Burç Ve- içinde faaliyet gösteren Ada
dat
Tuncel,
grup
çatısı altında faaliyet gösteren radyolar
hakkında öğrencilere
bilgi verdiler. Dance
FM’in yabancı pop,
Enerji
Radyo’nun
Türkçe pop, Smooth
Radio’nun da 70ler
ve 80lerden nostaljik
şarkılar
çaldığını
söyleyen
yetkililer,
radyo programlarının
nasıl
hazırlandığını
anlattılar.
Öğrenciler Ada TV’de bilgi aldılar

İç Mimarlık
Öğrencileri Teknik
Gezi İçin İtalya’daydı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mimarlık
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrencileri
‘INAS 100 ve INAS 300A - Teknik Gezi
Stajı’ çerçevesinde İtalya’da incelemelerde
bulundu.
DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün yıl içerisinde iki kez gerçekleştirdiği teknik gezi
stajı bu dönem İtalya’da gerçekleştirildi.
Tarihi yapılar içerisinde uygulanan çağdaş
iç mekan tasarımlarının en yoğun olduğu
İtalya’da Venedik, Verona, Floransa, Siena
ve Roma şehirlerinde incelemelerde bulunuldu. İncelemelerin yapıldığı şehirlerde tarihi binaların yanında, Gucci, Versace, D&G,
Louis Vuitton, Channel, Armani gibi dün-
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TV, Ada FM, Star Kıbrıs
ve Cyprus Star hakkında
bilgi edindiler. ADA TV
haber müdürü Gözde Akben
öğrencilere
stüdyolar ve yapılan yayınlar
hakkında bilgi verdi. Burada, Mert Özdeş’in sunduğu
Öğlen Ajansı programını
kamera arkasından izleyerek canlı yayın deneyimini gözlemleyen öğrenciler,

gezinin kendileri için çok
yararlı geçtiğini ve çok
yararlı bilgiler edindiklerini
ifade ettiler.

yaca ünlü markalar ile yerel mağaza iç mekan tasarımları ve şehirlerin simgeleri haline
gelmiş cafe, restorant ve müzelerin iç mekan
tasarımları analiz edildi.
Bu yılki teknik gezi stajının ana hedeflerinden biri olan dünyaca ünlü mimar Zaha
Hadid’in Roma’da tasarlamış olduğu ve 2011
yılının Kasım ayında hizmete giren ve iç mekan tasarımıyla da medyada ön plana çıkan
“Maxxi Moseum” ziyaret edildi. Tasarımı
ile ödül almış bu bina içerisinde öğrenciler
birçok sergi ve aktivitelere katılma şansı
yakaladılar. Kendilerine örnek aldıkları
ve kitaplarını okudukları bir mimarın,
tasarımlarından birinin içerisinde olmanın
zevkini ve gururunu yaşadılar.
İtalya’nın en iyi tasarımcılarından biri olarak
kabul edilen Gucci’nin eserlerini görmek
ve konsept ile son ürünün nasıl bir araya
geldiğini hissetmek icin ayrıca Floransa’daki

III. Tanıtım Günleri Re
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ)
tarafından geleneksel hale getirilen
“DAÜ Tanıtım Günleri”
etkinliğinin üçüncüsü bu yıl
25 – 26 – 27 Şubat 2013 tarihlerinde DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda
gerçekleştirildi.

Anadolu G
Ticaret Li

Kuzey Kıbrıs Turkcell,
Heyday Music ve Ektam Ltd. sponsorluğunda
gerçekleştirilen ve üç gün
boyunca 09:30 – 13:00
saatleri arasında ziyaret
edilen “DAÜ III. Tanıtım
Günleri” kapsamında akademik etkinliklerin yanısıra
lise son sınıf öğrencilerinin
ilgisini çekecek çeşitli aktiviteler ve ödüllü yarışmalar
da yer aldı. Etkinlikte tüm
fakülte, yüksek okul ve okullar standlar kurarak mesleki Tanıtım Günleri boyunca çeşitli yarışmalar d
konularda alanında uzman
kişiler öğrencilere çeşitli
bilgiler aktardılar. Etkinlikte hem akade- Temmuz F
mik birimler hem de meslekler ve kariyer si, Sedat S
planlama hususunda öğrencilerin soruları Lefkoşa Tü
da yine uzman kişiler tarafından yanıtlandı. Bölgesi’nde
üçüncü gü
Söz konusu etkinliğin ilk günü olan 25 rinden ise
Şubat 2013 Pazartesi günü Gazimağusa ve vuzlar Lis
İskele bölgelerinden, 26 Şubat 2013 Salı talar Lises
günü Lefkoşa bölgesinden, 27 Şubat 2013 Türk Ma
Çarşamba günü ise Girne ve Güzelyurt Güzelyurt
bölgelerinden lise son sınıf öğrencileri Koleji, Kur
rehber öğretmenleri eşliğinde etkinliğe Güzelyurt
katıldılar. 2000’e yakın öğrencinin katıldığı Lisesi,
L
etkinliğe Gazimağusa ve İskele Bölgelerin- Lisesi, Ce
den ilk gün Gazimağusa Türk Maarif Kole- Endüstri M
ji, Namık Kemal Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, ile Karpaz
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy
Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa sınıf
Ticaret Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, İskele öğretmenle
Ticaret Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve DAÜ’yü ziy
Doğa Koleji ile Lefkoşa Bölgesi’nden Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, ikinci gün DAÜ Rek
Lefkoşa Bölgesi’nden Değirmenlik Lisesi, Dr. Abdull

Gucci Müzesi de ziyaret edildi. Bu doğrultuda
hem farklı tasarımlar incelendi, hem de tarihi
bir mekanda çağdaş bir müze mekanının
nasıl tasarlandığı yerinde gözlemlenerek
tartışıldı.
Teknik Gezi Stajı’na, öğretim görevlileri
Kamil Güley, Seyit Ermiyagil ve Ahenk
Yılgın önderliğinde 20’den fazla öğrenci
katıldı. Görerek, dokunarak ve hissederek
yapılan incelemelerin unutulmadığı ve daha
kolay öğrenildiği bir gerçektir. Söz konusu
stajda, öğrencilerin bu süreçte öğrendiklerini,
ileride kendi projelerinde uyarlaması ve
uygulaması, böylelikle de tasarıma daha geniş
bir yelpaze ile bakabilmelerini sağlamak ana
hedef olmuştur. Öğrencilerin, staj süresinde
bire bir görme fırsatı buldukları mekanlardan
kazandıkları deneyimler ile bilgilerine yeni
bilgiler katmışlar, okul ortamında veya kağıt
üzerinde yapılan tasarımların gerçek hayatla
olan ilişkilerini tecrübe etmişlerdir.

İç Mimarlık öğrencileri İtalya’da çeşi
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enkli Görüntülere Sahne Oldu

Güzel Sanatlar Lisesi, Haydarpaşa
isesi, Lefkoşa Türk Lisesi, 20

düzenlendi

Fen Lisesi, Atatürk Meslek LiseSimavi Endüstri Meslek Lisesi,
ürk Maarif Koleji ile Gazimağusa
en Polatpaşa Lisesi katılırken,
ün Girne ve Güzelyurt Bölgelee Lapta Yasesi, Anafarsi, 19 Mayıs
aarif Koleji,
Türk Maarif
rtuluş Lisesi,
Meslek
Lefke
Gazi
engiz Topel
Meslek Lisesi
Bölgesi’nden
Lisesi son
öğrencileri,
eri eşliğinde
yaret ettiler.

ktörü Prof.
lah Y. Öztop-

itli binaları inceledi

rak, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz, DAÜ
Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Halil Nadiri ve Öğrenci
İşlerinden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa
K. Uyguroğlu da etkinliğin
ilk gününde stantları ziyaret ederek, bilgi aldılar ve
öğrencilerle sohbet ettiler. Prof.
Dr. Nadiri Tanıtım Günleri
ile ilgili bir değerlendirmede
bulunarak
“Üçüncüsünü
düzenlediğimiz Tanıtım Günleri öğrenci adaylarının hem
mesleki açıdan bilgi edinmesini hem de kariyer planlamaları
açısından nasıl bir gelecek
planyacaklarını
belirlemeleri
için
gerçekleştirilmektedir.
DAÜ bir devlet üniversitesi
olarak KKTC gençliğine bu
tür sosyal etkinlikler düzenlemeye
devam
edecektir.
KKTC liselerinin lise son sınıf
öğrencilerinin yaklaşık olarak tamamı üç
gün boyunca DAÜ’yü ziyaret edecek. Bu
etkinlikle öğrenciler üniversiteyi yakından
ve yerinde yaşama şansı elde edecektir.”
şeklinde konuştu.

Öğrenciler fakülteler hakkında bilgi aldı
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Münüfe Demirtürk
Erenköy Lisesi
Son Sınıf Öğrencisi
DAÜ’yü daha önce ziyaret ettim. DAÜ gerçekten çok güzel ve gelişmiş bir üniversite. Ben
henüz üniversitede hangi bölümü istediğime karar veremedim. Fakat DAÜ’nün gerçekleştirdiği
bu etkinlik sayesinde aklımda bazı fikirler daha
da netleşti ve kendimi daha bilinçli hissediyorum.
Mehmet Osmanoğulları
19 Mayıs Türk Maarif Koleji
Son Sınıf Öğrencisi
DAÜ’ye ilk kez geliyorum. DAÜ eğitim kalitesi
açısından KKTC’deki en iyi üniversite. DAÜ
bence KKTC’deki üniversiteler arasında en iyi
üniversite. Üniversitelerin yaptıkları tanıtım
etkinlikleri arasında da en iyi ve farklı etkinlik
kesinlikle DAÜ’nünkü oldu. DAÜ’yü gerçekten
beklentilerimin üzerinde buldum. Çok güzel
ve iddialı bir üniversite. Radyo TV ve Sinema
Bölümü`nü düşünüyorum. DAÜ de tercihlerim
arasında yer almaktadır.
Aysel Uruk
Güzelyurt Meslek Lisesi
Son Sınıf Öğrencisi
DAÜ’ye daha önce gelmemiştim. Gelince ne
kadar güzel ve büyük bir üniversite olduğunu
gördüm. Diplomasının her yerde geçerli olması
çok güzel ve DAÜ’nün kesinlikle çok kaliteli bir
eğitim yapısı var. Ben Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü`nü düşünüyorum. DAÜ’de
tercihlerim arasında olan bir üniversite.

Mehmet Kurt
Lapta Yavuzlar Lisesi
Son Sınıf Öğrencisi
DAÜ’ye ilk kez geliyorum ve burada olduğum
için çok memnunum. DAÜ çok güzel ve gelişmiş
bir üniversite. Herkesten DAÜ’nün çok iyi bir
üniversite olduğunu duyuyorum. Ben Mimarlık
Bölümü’nde eğitim almak istiyorum ve DAÜ kesinlikle tercihlerim arasında olan bir üniversite.
Tanıtım Günleri`ni de çok beğendim herşey çok
güzel ve eğlenceli geçiyor.
Nezaket Şadırvan
Kurtuluş Lisesi
Son Sınıf Öğrencisi
DAÜ’ye ilk defa geliyorum. DAÜ çok büyük ve
güzel bir üniversite. Ben Mütercim Tercümanlık
Bölümü`nü düşünüyorum. DAÜ’nün de verdiği
eğitimin kalitesinden haberim var bu nedenle
ileride ben de bir DAÜ öğrencisi olmak istiyorum. Tanıtım Günleri de biz öğrenciler için çok
yararlı. İstediğimiz bütün soruların cevaplarını
alabiliyoruz
Buğçe Atakan
Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi
Son Sınıf Öğrencisi
DAÜ’ye daha önce de geldim. DAÜ kampüs
olarak çok güzel ve büyük bir üniversite. Ben
Mühendislik Bölümü`nü düşünüyorum. DAÜ de
eğitim olanakları açısından çok gelişmiş bir üniversite ve kesinlikle DAÜ’ye gelmek istiyorum.
Ablam da DAÜ’den mezun oldu ve çok memnun.
Tanıtım Günleri de çok güzel ve eğlenceli geçiyor.
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Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Toplantısı Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci
Konseyi, Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK)
ve Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ATAUM) tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Toplantısı
gerçekleştirildi. Aktivite Merkezi’nde
gerçekleştirilen panel ve belgesel sunumu ile 18 Mart 1915’te Çanakkale
Savaşı’nda şehit düşen Mehmetçikler,
98. yıldönümünde düzenlenen törenle
anıldılar.
Çanakkale şehitleri adına saygı duruşu
ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan panele konuşmacı olarak
DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Turgut Turhan “Çanakkale Savaşında
Denizaltılar”, DAÜ Atatürk Araştırma ve
Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hasan

Panelistler Çanakkale Zaferi’ni anlattılar

Kadınların İnsan Hakları Konuşuldu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Hukuk
Kulübü ve Kadın Araştırmaları ve Eğitimi
Merkezi (DAÜ-KAEM) iş birliği ile “Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesi ile İlgili Yasal
Düzenlemeler ve Uygulamalar” adı altında
panel düzenlendi. DAÜ Mustafa Afşin Ersoy
Salonu’nda düzenlenen panele DAÜ Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık’ın
oturum başkanlığında, konuşmacı olarak Emekli Aile Yargıcı Avukat Eray Karınca ve
Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı katıldı.
Öncelikle DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Yongalık, uluslararası önemi olan bu anma
gününün, kadına bakış konusunda farkındalığın
artırılmasında etkisine dikkat çekerek, ‘kadın
sorunu, hukuk sorunudur’ diyerek panelde
hukukçular tarafından genel olarak kadın
sorunlarının, özel olarak da kadına şiddet
konusunda mevcut yasal düzenlemelerin ve
uygulamaların ele alınacağını belirterek sözü,
Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı’ya bıraktı.
Esendağlı, kadına yönelik şiddet konusunda
KKTC Devletinin mevzuat açısından ne durumda olduğunu anlatarak, geçtiğimiz yıl
kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasının

Mimarlık
Fakültesi’nde Kağan
Güner Anısına Panel
Düzenlendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mimarlık
Fakültesi’nde, Ağustos 2011’de vefat eden
DAÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
öğretim görevlisi Kağan Güner adına düzenlenen Tasarım ve Felsefe Konuşmaları–I etkinliği
kapsamında bir panel gerçekleştirildi.
Panel Endüsrti Ürünleri Tasarımı Bölüm

Cicioğlu “Çanakkale Zaferinin Türk Tarihindeki Anlam ve Önemi”, DAÜ Öğrenci Konseyi
Başkanı Soner Öztürk “Çanakkale’de Yitirilen
Gençliğin Günümüze Yansımaları”
ve DAÜ ADK Başkanı Mustafa
Karaahmetoğlu
“Çanakkale’den
Günümüze Bağımsızlık Mücadelesi” konularında katılarak sunum
yaptılar.
Anma töreninde, Çanakkale Savaş
alanından toplanan malzemelerin
bir kısmı, öğrenciler tarafından incelenmesi için sergilendi. Öğrenciler
tarafından yoğun ilgi gören anma
töreni, söyleşinin ardından ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı belgeselin gösterilmesiyle tamamlandı.

devletin, aileyi mi yoksa kadını mı koruyacağı
konusunda karar vermesi gerektiğini söyledi. Bu
yüzyılın kadınların yüzyılı olacağına inandığını
belirten Karınca, sözlerini tamamladı. Son
olarak panelin kapanış konuşmasında Prof. Dr.
Aynur Yongalık, kadın sorununun hukuk sorunu olması yanında aynı zamanda ekonomik,
sosyal, psikolojik ve insan hakları ile eğitim
sorunu olduğuna ve “Sevgi”nin her kelimenin
yanına yakıştığına, “Şiddet”in ise hiçbir kelimenin yanına yakışmadığına dikkat çekerek,
paneli kapattı.

meclise sunulduğunu, ancak bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme kaydedilmediğini
vurguladı. KKTC’de geçtiğimiz yıl kurulan
Kadın Çalışmaları Dairesi’nin bir çok görev
yükletilmesine rağmen sadece bir yardım hattını
hayata geçirebildiğini de sözlerine ekledi.
KKTC’de ‘Kadına Şiddet’ konusu hakkında herhangi bir özel yasal düzenleme bulunmadığını
üzülerek belirten Esendağlı, şiddete uğrayan
kadınların kendilerini ifade edebilecekleri uygun bir ortamın
bile bulunmadığını söyledi. Kadın
hakları konusunda KKTC’deki
eksiklerin fazla olduğunu ve
bunların giderilmesi gerektiğinin
yanı sıra farkındalığın yaratılması
gerektiğini de belirtti. Son olarak
sözü, Türkiye’den gelen Emekli
Aile Yargıcı Avukat Eray Karınca
alarak, 8 Mart’ın neden Dünya
Kadınlar Günü olarak tarihe
geçtiğini anlattı. Yasalarımızın insan odaklı değil, eşya odaklı
olduğunu belirterek eskiye göre
kadın
cinayetlerinin
oldukça
arttığını dile getirdi. Bu durumda Panel konuşmacıları kadına karşı şiddeti ele aldılar

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Guita Farivarsadri, DAÜ
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem
Hoşkara ve DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Osman Yılmaz’ın Kağan Güner anısına yaptığı
birer kısa konuşma ile başladı. Daha sonra
panelde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Karavit ve Kağan Güner’in kardeşi Ogan Güner
birer konuşma yaptılar. “Bir Tasarım Olarak
Yer Yüzü” adlı konuşmasında, Prof. Dr. Caner
Karavit dünyadaki “Land Art” ve arkasındaki
düşünce yapısını irdeledi. Konuşmada bu sanat
türünün örneklerinden çok zengin bir seçki
sunuldu. Ogan Güner ise konuşmasında Kağan
Güner’in bitmemiş ve bu günlerde bir kitap
olarak basılması planlanan doktora tezinden ve

tezdeki çok önemli bulgulardan bahsetti. Panel
Ogan Güner’in sunumunun ardından son buldu.

Anma Paneli’ne yoğun katılım oldu
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Vak’a Analiz Yarışması 2013 Yerel Elemesi DAÜ’de Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri
Mühendisliği Kulübü etkinliklerine devam
ediyor. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü (DAÜ-EMK)
Türkiye’de 15 üniversitenin üye olduğu Endüstri
Mühendisliği Toplulukları
Birliği’ne (EMT) adada üye
olan tek üniversite.
Endüstri
Mühendisliği
Toplulukları Birliği çatısı
altında her yıl düzenlenen “VAY” Vak’a Analizi Yarışması DAÜ-EMK
tarafından başarılı bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin yoğun
ilgi gösterdiği ve 7 takımın katıldığı yarışmada

danışmanlığında olan bir şeker firmasının satış
ve kar hacmini arttırmaya yönelik idi.

öğrencilere bu yıl verilen vak’a Ernst & Young

Jüri üyeliklerini Yrd. Doç. Dr.
Orhan Korhan, Yrd. Doç. Dr.
Sahand Daneshvar ve öğretim
görevlileri Bakiye Yalınç ile
Mahmut Kunter’in yaptığı
Vak’a Analizi Yarışması DAÜ
Yerel Elemesinde 1. olan
takım Türkiye’de Dokuz Eylül
Üniversitesi ev sahipliğinde
yapılacak olan Yarı Final
elemesinde Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ni temsilen yarışacak.

Yarışmaya katılan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri birarada

Tasarım Eğitimcilerimiz Dünyaca Ünlü
Brownbook Dergisi’nin 2013 Tasarım Rehberi’nde

Doç. Dr. Ümit İnatçı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih
Çavuşoğlu, iletişim tasarımı eğitimcisi ve
öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit İnatçı, sanat
eğitimcisi ve DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç
Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Banu Tevfikler Çavuşoğlu iç mimari tasarım
eğitimcisi olarak 2013 Tasarım Rehberi’nde yer
alarak DAÜ’yü temsil ettiler.
Brownbook dergisi 2013 Tasarım Rehberi (Design Directory) Ortadoğu bölgesinin tasarımını
ve tasarım eğitimini irdeleyerek, bu bağlamda
bölgede önde gelen tasarım okullarının söz sahibi sanat ve tasarım eğitimcilerini tespit edip
söyleşi yapmaktadır. Ortadoğu’nun çağdaş
yüzünün temel bir kılavuzu olarak kabul edilen
Brownbook, 2006 yılından bu yana Dubai merkezli olarak yayınlanan kültür, yaşam tarzları,
sanat, tasarım, mimarlık ve gezi gibi konuları,
Ortadoğu bölgesinde farklı bir bakış açısı ile

Yrd. Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu

araştıran bir kent yaşamı dergisidir. Brownbook
her yıl bir de Tasarım Rehberi (Design Directory) yayınlamaktadır.

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu

Brownbook bağımsız kalmayı başararak Dubai
ve Ortadoğu’nun en çok okunan dergilerinden
biri olmakla birlikte bir yaşam rehberi haline
de gelebilmiştir. Dergi, yalnızca bölgede değil
dünyanın farklı bölgelerinde de Cezayir, Kanada,
Mısır, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan,
İtalya, Ürdün, Lübnan, Fas, Hollanda, İsviçre,
Türkiye, ABD gibi ülkelerde takip edilen bir
dergi haline gelmeyi başarmıştır.
Söz konusu dergide sanat tasarım alanlarında
görüş bildiren Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, Doç.
Dr. Ümit İnatçı ve Yrd. Doç. Dr. Banu Tevfikler
Çavuşoğlu, tasarım, tasarım eğitimi, nasıl bir
eğitim verilmesi gerektiği ve bölgede yaşanılan
eksiklikler hakkında bilgi vererek DAÜ’yü
Ortadoğu bölgesinin en çok tercih edilen dergisinde temsil ettiler.
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Tunuslu yönetmen, ülkesindeki devrimi değerlendirdi
Tunuslu genç kuşak sinemacıların önde gelen
isimlerinden olan Walid Tayaa, Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde
düzenlenen
Tunus
Filmleri
etkinliği

Etkinliğe İletişim öğrencileri katıldı

kapsamında öğrenci ve öğretim üyeleriyle
buluştu. Etkinlik kapsamında Tayaa’nın Life
(Yaşam) adlı kısa filminin yanı sıra, Tunuslu
genç kuşak yönetmenlerden Walid Mattar’ın
Tamdid adlı kısa filmi ve Elyes Baccar’ın Rouge
Parole (Kırmızı Söz) adlı belgeseli gösterildi.
Tunus
Devrimi’nin
halk
üzerindeki
yansımalarını anlatan ve uluslararası festivallerde çok sayıda ödül alan filmlerin gösteriminin ardından Walid Tayaa, Tunus devrimi ve
Tunus sineması hakkında konuştu ve soruları
yanıtladı.
Devrimden önce film yapmanın ve sinema
üzerine tartışmanın zor olduğunu söyleyen
Tayaa, geçmişte ülkede korku atmosferinin
hakim olduğunu ve her türlü etkinliğin devlet tarafından izlendiğini ifade etti. “Herkes
birbirinden korkuyordu. Polis her türlü kurumun içindeydi” diyen Tayaa, geçmişte Kıbrıs’ta
böyle bir etkinliğe katılacak olsa, Tunus’a

dönüşünde havaalanında sorgulanacağını
kaydetti. “Şimdi rejimden korkmuyoruz” diyen Tayaa, devrim sonrasındaki gelişmeleriyse
şöyle değerlendirdi:

Tunus’ta insanların kendilerini ifade etmeye aç
olduklarını söyleyen Walid Tayaa, genç kuşak
yönetmenlerinin çalışmalarında toplumdaki bu
açlığın ifade bulduğunu kaydetti.

“Devrim oldu tamam
ama şimdi bizler geriye gitmemek için çok
dikkatli davranıyoruz.
Bu yeni bir mücadele alanı. Biz bir
diktatörlüğü diğeriyle
değiştirmek
istemiyoruz. Korkmuyoruz.
Korkmamıza
gerek
yok. Önceki rejim, çok
salak ve çok kötüydü.
Ama şimdi bir İslami
diktatörlük
istemiyoruz. Türkiye laik bir ülke. 1923’ten beri
laik. Türkiye’de laik rejim değişmez çünkü
laiklik Türkiye’de eski ve güçlü bir gelenek.
Arap ülkelerinde durum çok farklı. Devlet özel yaşamımıza müdahale ediyor. Nasıl
yaşamamız gerektiğini dikte ediyor. Heteroseksüel olacaksın, Müslüman olacaksın,
şöyle olacaksın, böyle olacaksın... Şimdi
devletin özel hayata müdahalelerine karşı
savaş veriliyor. Devlet insanların yaşamına
karışmamalı. Bence laiklik bu. Bence din
camide kalmalı, parlamentoya girmemeli. Parlamentoda düşünmeniz gerekiyor, camide dua
etmeniz. Siyasete dini karıştırdığımızda çok
büyük bir problem ortaya çıkıyor. Tartışmayı
metafizik boyutunda yapıyorsunuz.
Bizim yoksulluk, işsizlik, kadın hakları, insan
hakları gibi dünyevi sorunlara karşı dünyevi çözümlere ihtiyacımız var. Bırakın özel
yaşamımımızı istediğimiz gibi yaşayalım. Şu
anda Arap ülkelerindeki savaş bu alanda veriliyor.”

Tunus’ta 2010 yılında işsizlik ve yoksulluk protestolarıyla patlak veren ayaklanma
sonucunda 23 yıldır ülkede iktidarda olan
Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali ülkeyi
terk ederek Suudi Arabistan’a sığınmıştı. Bin
Ali’nin kaçışıyla sonuçlanan ülke çapındaki ayaklanma, Yasemin Devrimi olarak adlandırıldı.
Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal
medya ağlarının yoğun olarak kullandığı toplumsal ayaklanma, daha sonra dalga dalga diğer
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yayıldı.

Walid Tayaa

DAÜ’lü Çevirmenler Korsan Film Çevirilerine Karşı
4 – 10 Mart 2013 tarihlerinde, Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Mütercim Tercümanlık
öğrencilerinin çevirilerini yaptığı orjinal dilleri
Fransızca, İtalyanca ve İngilizce olan ödüllü
filmler seyirciyle buluştu.
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık
Bölümü’nün
düzenlediği
Beyaz Perde Günleri’nin
beşincisinin
ana
başlığı
“Şehir Hikâyeleri”, amacı ise
bir kez daha kalitesiz korsan film çevirilerinin sinema
endüstrisine vurduğu sekteyi
vurgulamaktı.
Bu etkinlikle, DAÜ Mütercim
Tercümanlık öğrencilerinden
Bağcan Batunlu, Bediz Çeliker, Selma Çimen, Salime
Öncüler, Servet Aibeyoğlu,
Atakan Büyük, Efe Zehir, H.Cem Pagan, Deniz

Kunt, Merve E.Özgüven, Münübe Akrep ve
Özlem Tekel tarafından yapılan yabancı filmlerin Türkçe altyazıları çevirmenler tarafından
yapılmayan korsan altyazı çevirilerinin film
dünyasına vurduğu sekteye dikkat çekip, kaliteli çalışmaları ile Mütercim-Tercümanlık

Etkinliğe gerçekleştiren Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri

mesleğinin medya ve sinema sektöründe ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bu yıl bir kez
daha vurguladılar.
DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü Bölüm
Koordinatörü Öğretim Görevlisi Neslihan Binatlı
Hekimoğlu, öğrencilerini iş
yaşamına hazırlamayı ilke
edinen bir eğitim programına
sahip olduklarını, öğrencilerini
meslek hayatına 21. yüzyılın ve
küreselleşmenin gerektirdiği
tüm teknik ve kültürel
donanımla hazırlamayı ilke
edindiklerini vurguladı ve
öğrencilerinin çalışmalarının
sunulduğu “5. Beyaz Perde
Günleri” etkinliği ile çevirmenlik mesleğinin medya sektöründeki öneminin altını bir
kez daha çizdiklerini ve bölüm
olarak farklarını bir kez daha
ortaya koyduklarını belirtti.
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DAÜ’den “Çaresizseniz Çare Sizsiniz”
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ)
tarafından KKTC Merkezi Cezaevi erkek
mahkumlarına yönelik olarak ‘Çaresizseniz
Çare Sizsiniz’ temalı etkin iletişim ve
davranış becerileri semineri verildi.

Cezaevi müdürü Salahi Hoca’nın girişimleri
ve DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜSEM) organizasyonu ile cezaevi konferans salonunda yapılan ve iki oturumda
gerçekleştirilen
seminere
başta cezaevi müdürü Salahi
Hoca ve idari personelinin
yanında 60 kadar erkek mahkum katıldı.
Seminerde konuşan DAÜ
öğretim görevlisi Kenan
Başaran “İnsanın çevresi ile
sağlıklı ilişkiler kurabilmesi
için her şeyden önce kendisi
ile barışık olması ve kendisini iyi tanıması gerekir.
Kendisi ile doğru ve sağlıklı
iletişim kuramayan birinin
diğer insanlarla doğru ve
sağlıklı iletişim kurması
mümkün değildir. Bunun

Cezaevi çalışanları ve mahkumlar semineri ilgi ile izledi
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için insanın kendini sevmesi, kendini
tanıması, kendisi ile barışık olması ve empati kurabilme özelliklerine sahip olması
gerekir’ dedi. Başaran, insanın çevresindeki kişiler ile etkin iletişim kurabilmesinin
“Mutluluğun” temel anahtarı olduğunu
söyledi.
Katılımcıların kendi hayatlarından verilen ör nekler ve interaktif bazı oyunlarla
renklendirilen seminerde Başaran ayrıca
zamanın çoğunluğunun geçtiği özellikle
cezaevi gibi ortamlarda önyargı, empatik dinleme ve algıda seçiciliğin, iletişim
çatışmalarının çözümündeki etkileri üzerine de vurgular yaptı. Seminerde
yapılan tahmin yarışmasını kazanan mahkumlara cezaevi müdürü tarafından DAÜ
logolu hediyeler verildi ve benzer seminerlerin idari personele yönelik olarak
tekrarlanması için gerekli çalışmaların
yapıldığı bildirildi.

DAÜ’de Bir Dünya Şampiyonu: Kenan Sofuoğlu
Yarıştığı Supersport klasmanında 3 kez
Dünya Şampiyonu olarak erişilmesi
zor bir başarıya imza atan Red Bull
Sporcusu Kenan Sofuoğlu ile Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Aktivite
Salonu’nda söyleşi gerçekleştirildi.

biri var mı?” sorusuna Sofuoğlu “Fatih
Sultan Mehmet” diye cevap verince salonda alkış sesleri yükseldi. Fatih Sultan Mehmet`e olan hayranlığını dile
getiren Sofuoğlu, sırf bu yüzden dünya şampiyonu olduğu zaman Osmanlı
kıyafeti giydiğini ifade etti. Kendisine motorsporları ile ilgili yöneltilen
birçok soruyu büyük bir içtenlik ve
samimiyetle cevaplandıran Sofuoğlu
ile söyleşi yaklaşık 2 saat sürdü.
Söyleşinin ardından Sofuoğlu kendisine ait imzalı resimlerini öğrencilerle
paylaştı.

Kalabalık bir öğrenci kitlesinin
katılımıyla gerçekleşen söyleşide
motorsporlarının yeni yeni gelişmeye
başladığı yıllarda azimle mücadele
eden ve bir sürü zorluğu geride
bırakarak dünya şampiyonluklarına
koşan
başarılı
milli
sporcu;
yarışlarda öğrendiklerini, tecrübelerini ve başarısının nedenlerini DAÜ
öğrencileriyle paylaştı.
Soru-cevap kısmına geçildiğinde ise bir
öğrencinin “Kendinize örnek aldığınız

Söyleşi sonunda Rektör Koordinatörü
Tuncer Tuncergil tarafından Red Bull
Sporcusu Kenan Sofuoğlu`na teşekkür
plaketi takdim edildi.

Tuncer Tuncergil Kenan Sofuoğlu’na plaket takdim etti

Bulgaristan’da Eğitim, Kültür
ve Sanat Hayatı İrdelendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Eğitim
Fakültesi, Türkçe Eğitim Bölümü tarafından
“Bulgaristan’da Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatı” üzerine bir seminer gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı
olarak Bulgaristan’dan gelen yazar, şair ve aynı zamanda eğitimci Galip Sertel katıldı.
Öncelikle Balkan ve Orta Asya Türk boylarından bahseden ve bunlar hakkında kısa bir tarih bilgisi veren
Sertel, Bulgaristan’da Türkçe eğitimi, Bulgar Türklerinin kültürü ve sanatı hakkında yaptığı araştırma
ve tespitleri DAÜ’lü öğrencilere aktardı. Bulgar Türklerinin 1990’lı yıllarda maruz kaldığı soykırım öncesi ve sonrası yaşanan olumsuzlukları paylaşan Sertel,
ayrıca bugün Bulgar Türkü’nün eğitim durumuna da

değindi. Sertel, Ortodoksların ve Bizanslıların burada
yaşayan Bulgar Türklerini baskı altına alarak asimile
etmeye çalıştıklarını, yaşanan kötü senaryoları gençlere
anlatarak, Bulgar Türklerinin asimile olmamak için
her zaman direndiğini, Türk tarihinin ne denli zengin
olduğunu ve Bulgaristan’da Türk birliğinin kolay kolay
yıkılamayacağını ifade ederek öğrencilere keyifli bir
seminer sundu.
Daha sonra Bulgaristan’daki eğitim hayatının nasıl
başladığı konusuna değinen Sertel, 14. ve 19. yüzyıllar
arasında Bulgar Türkleri’nin camiler, hamamlar ve
medreseler yaparak burada eğitimin yanı sıra Bulgar Türklerine maneviyatın öneminin de aktarıldığını,
bugünlere gelmesinde o yüzyıllarda yapılan bu reform

hareketlerinin etkisinin çok olduğunu sözlerine ekledi.
Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya Gözlü’nün yürüttüğü seminer sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan
Sertel’e DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade tarafından
teşekkür belgesi takdim edildi.

Galip Sertel
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DAÜ, Galatasaray`ın Eski Kaptanı ve Futbolcusu Ayhan
Akman ile Tanınmış Spor Yazarı Ahmet Çakır`ı Ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü`ne bağlı UltrAslan DAÜ Kulübü tarafından organize edilen
ve Galatasaray`ın eski kaptanı ve futbolcusu
Ayhan Akman ile tanınmış spor yazarı Ahmet
Çakır`ın konuk olarak katıldıkları söyleşi Aktivite

Salonu’nda gerçekleştirildi.
Söyleşiden önce Ayhan Akman ile Ahmet Çakır
koyu bir Galatasaray taraftarı olan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak`ı Rektörlük Makamı’nda ziyaret ettiler. Rektörlük ziyaretinin ardından ise Galatasaray`lı taraftarların

çoşkulu tezahüratları eşliğinde söyleşinin
gerçekleştirileceği Aktivite Salonu`na geldiler.
Kalabalık bir öğrenci kitlesinin yanı sıra yönetsel
ve akademik personelin de söyleşiye olan ilgisi
oldukça yoğundu.
Söyleşi çoğunlukla soru-cevap şeklinde
gerçekleşti. Galatasaray`lı taraftarlar
kulüp, futbolcular ve maçlarla ilgili merak ettikleri tüm soruları sorma fırsatını
buldular. En çok sorulan sorular arasında
ise 2011-2012 yıllarında Süper Lig`de
Şükrü Saraçoğlu Stadı`nda oynanan ve
Galatasaray`ın ezeli rakibi Fenerbahçe
karşısında aldığı galibiyet ve ardından
kazanılan şampiyonluk ile ilgiliydi. O
maçta kaptan olarak görev yapan Ayhan
Akman maç sırasında ve sonrasında
yaşanan olayları salonda bulunan
Galatasaray`lı taraftarlarla paylaştı.
Söyleşi sonunda Ayhan Akman ile Ahmet
Çakır`a, ultrAslan DAÜ Kulübü Başkanı
İlker Karabıyık tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Ayhan Akman ve Ahmet Çakır Galatasaray’lı öğrencilerimizle

DAÜ Sporcusu Olmak Ayrıcalıktır
Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri
Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz Üniversitesi
ailesi ve sporcularına özel olarak düzenlemiş
olduğu kokteyl izlenmeye değerdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Beach Club’ta düzenlenen
harika gecede geçtiğimiz sene elde edilen muazzam takım başarılarının ön plana atılması geceye
damgasını vurmuş oldu.
Gecede konuşma yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
DAÜ olarak her zaman her branşta şampiyonluk
hedeflediklerini ve her zaman sporcularına
ge-reken desteği vermeye hazır olduklarını
belirten konuşması ile başlayan gece hemen
ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri
Müdürü Cemal Konnolu’nun konuşması ile devam etti. Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu,
1994 yılında daha dün gibi hatırladığım dediği
küçücük bir odada ilk olarak Voleybol takımının
kurulması ile başlayan spor serüveninin bugünlere gelmesini gururla takip ettiğini ve böylesine
kaliteli disiplinli ve spor ahlaklı olan gençlerle
çalışmaktan dolayı ne kadar mutlu ve gururlu
olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol büyük
erkek takımı antrenörü Ecevit Savaş Cankat’ın
hazırlamış olduğu slide show ilgiyle izlenirken
DAÜ spor ailesinden zamansız ayrılan rahmetli
Osman Maraşlı, Mehmetali Ergazi ve Mustafa
Taner Yalluri’nin resimlerinin slide show da
geçtiği sırada duygu dolu anlar yaşandı. Gecede geçtiğimiz sezon başarılar elde eden bütün
takımlara plaket ve ödüllerin takdim edildiği
geceye damgasını vuran DAÜ Spor İşleri
Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu ve seçici kurulun oyları ile sonuçlanan yılın en’leri anketinde dereceye giren isimler ise şöyle:
* Yılın Antrenörü: Ecevit Savaş Cankat
(Voleybol Büyük Erkek Takım Antrenörü)
* Yılın Takımı: Voleybol Erkek Takımı (Lig,
Kupa, Süper Kupa Şampiyonluğu)
* Yılın Sporcusu: Kemal Şah (Voleybol Erkek)
– Makbule Nurtunç (Hentbol Bayan)
* Yılın Personeli: Savaş Buram
* Yılın Basın Mensubu: Metin Ziya Güngör
* Yılın Onur Ödülü: K.K.T.C Futbol Tenisi
Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC
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Takımı (Macaristan’da Dünya 3.lüğü)
* Yılın Triosu: Cemal Konnolu (Spor işleri
Müdürü) – Tuncer Tuncergil (Rektör
Danışmanı) – Prof. Dr. Ülker Vancı Osam
(DAÜ Rektör Yardımcısı)

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osam plaket takdim ederken

Genel Koordinatör

Derviş Ekşici
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürü
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