
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin
(DAÜ), Kuzey Kıbrıs Turkcell ana
sponsorluğunda 17-20 Mayıs 2012
tarihleri arasında gerçekleştirdiği
19. Bahar Festivali tam anlamıyla
karnaval tadındaydı.  17 Mayıs 2012
Perşembe günü, saat 17:30’da
Sakarya Çemberi’nden üniversite
kampüsündeki şenlik alanına kadar
yapılan kortej yürüyüşüne tüm
akademik ve yönetsel birimler,
öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile
çok sayıda DAÜ’lü öğrenci katıldı.
“Retro EMU” konseptinde belir-
lenen bu seneki Bahar Festivali kor-
tejinde “Retro Şenlik Arabası” halk
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Mehter Takımı eşliğinde yapılan
coşku dolu kortej yürüyüşüne za-
man zaman yoldan geçen bölge
halkı da eşlik etti. Üniversite kam-
püsüne kadar olan yürüyüş, şenlik
alanına gelinmesiyle son buldu. Şen-
lik alanında Mehter Takımı çaldığı
marşlarla alandaki kalabalığı coş-
turdu. Kulüplerin standlarda yer-
lerini almaları ile birlikte kalabalık
şenlik alanına dağıldı.

Murat Boz’dan Muhteşem Konser
19. Bahar Festivali’nin ilk gecesinde
KKTC ve Türkiye`de büyük bir

hayran kitlesine sahip olan başarılı
sanatçı Murat Boz sahne aldı. Eski
ve yeni şarkılarından oluşan bir

repertuarla sevenlerinin karşısına
çıkan Muraz Boz, seslendirdiği bir-
birinden (Devamı sayfa 6-7’de)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi,
Ekonomi Bölümü’nün evsahipliğini
yaptığı 13. Uluslararası Ekono-
metri, Yöneylem Araştırması ve İs-
tatistik Konferansı, Gazimağusa
Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve
Kongre Sarayı’nda 24-26 Mayıs
2012 tarihleri arasında gerçekleşti-
rildi. Konferansta 26 farklı ülkeden
bilim insanı, 312 bildiri sundu.

Yoğun bir ilgi ve tempo içerisinde
başlayan ve açılışını KKTC Maliye
Bakanı Ersin Tatar’ın yaptığı kon-
feransın ilk günü, Almanya,
Avustralya, Kanada, Belçika,
Fransa, Hindistan, Endonezya, Iran,
Nijerya, Türkiye, Libya, Norveç,
İngiltere ve Amerika Birleşik

Devletleri gibi ülkelerden 506
katılımcı kayıt yaptırdı.

KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar,
önemli açıklamalarda bulunduğu
açılış konuşmasında, DAÜ’ye Ulus-
lararası Ekonometri Konferansı’nı
gerçekleştirdiği için teşekkür edip,
açılış için konferans salonunda bu-
lunmaktan duyduğu mutluluğu dile
getirdi. 

Bakan Tatar, ekonominin hayati
önem taşıdığını anlattığı konuş-
masında güvenilir ekonomik veri-
lerin siyasilerden değil, aka-
demisyenlerden geldiğini belirtti.
Bakan Tatar, DAÜ Ekonomi
Bölümü’nün sık sık hükümet ile is-
tişare içerisinde bulunup, DAÜ

mensubu akademisyenlerin görüş ve
önerilerinden faydalandıklarından

dolayı DAÜ Ekonomi Bölümü’ne
teşekkür etti. (Devamı sayfa 3’te)
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Ev Sahipliği Yaptı

Sayfa: 2

Şebnem Ferah Konseri ile
Yer Yerinden Oynadı
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VI. Kumdan Heykel
Festivali ve Yarışması
Yapıldı
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“8. Uluslararası 
Tasarım Olimpiyatı”nda
Öğrencimizin Başarısı
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13'üncü Uluslararası Ekonometri Konferansı DAÜ Ev
Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Konferansa 500’ün üzerinde katılımcı kayıt yaptı

19. Bahar Festivali Karnaval Tadında Geçti

1970’li yılları anımsatan festival aracı oldukça ilgi çekti



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
KKTC’de ilk kez düzenlenen Fen ve
Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Kon-
seyi (FEFKON) yedinci toplantısına
ev sahipliği yaptı.  KKTC ve TC Üni-
versitelerinin Fen, Edebiyat, Fen-
Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakülte Dekanlarının katıldığı top-
lantı, 24 Mayıs 2012 tarihinde, saat
10:00’da, Salamis Bay Conti Resort
Otel’de  düzenlenen açılış töreni ile
başladı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve DAÜ
Tanıtım Filmi’nin gösteriminin ar-
dından Açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Rza Bashirov,
DAÜ’de ilk kez gerçekleştirilen bu
toplatıda yararlı kararlar alınacağına
inandığını belirterek bu toplantı ile
birlikte hem DAÜ’yü hem de
KKTC’yi tanıtma hedefinde de olduk-
larını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Bas-
hirov, toplantının düzenlenmesinde
emeği geçen herkese teşekkürlerini
iletti. Açılış töreninde DAÜ adına ko-
nuşma gerçekleştiren DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdulah Y. Öztoprak,
DAÜ’nün kurulduğu yıldan itibaren
sürekli değişen ve gelişen bir üniver-
site olduğuna dikkat çekerek
DAÜ’nün gerek KKTC’de gerekse
dünya sıralamasında  önemli bir yere
sahip olduğunu belirtti. Prof. Dr. Öz-
toprak, DAÜ’nün çok kültürlü ve çok
uluslu bir yapıya sahip olduğunu be-
lirterek düzenlenen bu toplantı ile
üniversite yoluna ışık tutacak kararlar
alacaklarına inandığını vurguladı.  

Prof. Dr. Öztoprak’ın ardından konu-
şan TC Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Şişman, Fen ve Edebiyat
Fakülteleri ile ilgili belirli kararlar
alındığını sözlerine ekleyerek yüksek-
öğretimde tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’nin de yeniden yapılanma sü-

recinde olduğunu ve bu toplantıların
bu süreçte önemli rol oynadığını vur-
guladı. KKTC Yükseköğretim Plan-
lama, Denetleme, Akreditasyon ve
Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)
Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak,
gerçekleştirdiği konuşmada KKTC’-
nin  bir ada ekonomisine sahip oldu-
ğunu belirterek bu ekonominin büyük
bir çoğunluğunu üniversitelerin o-
luşturduğuna dikkat çekti. Prof. Dr.
Bıçak, globalleşen dünyada uluslar-
arası eğitim vermenin son derece
önemli olduğuna dikkat çekerek
DAÜ’nün ve üniversitelerin bu yönde
müfredat değişikliği yapması gerek-
tiğini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ
Fen ve Edebiyat Fakültesi Sanat, Be-
şeri ve Sosyal Bilimler Bölümü öğ-
rencilerinin Öğretim Görevlisi Aslı
Giray’ın önderliğinde Kıbrıs’a özgü
müzik dinletisi gerçekleştirildi. Prof.
Dr. Osman Yavuz Ataman’ın
FEDEK adına gerçekleştirdiği ko-
nuşmanın ardından oturumlar baş-
ladı. 25 Mayıs 2012 tarihinde de
devam eden oturumların ardından
DAÜ Kampüs Turu ve Girne Turu
ile katılımıcılar sosyal vakit geçirdiler. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Y. Öztoprak Kahramanmaraş AK
Parti Milletvekili Sıtkı Güvenç’i ağırladı. Kent
Maraş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mec-
lis üyesi Bilal Ardıç ve Büyükkonuk Belediye Baş-
kanı Sezai Sezen’in de katıldığı ziyarette her
geçen gün gelişmekte olan DAÜ’nün elde etmiş
olduğu uluslararası başarılardan duyulan mem-

nuniyet dile getirildi.
Prof. Dr. Öztoprak DAÜ
hakkında Güvenç ve bera-
berindeki heyete DAÜ ve
DAÜ’nün aldığı akredi-
tasyonlar hakkında da ge-
niş bilgiler aktardı. 
Prof. Dr. Öztoprak ile
yüksek eğitim konusunda
görüş alışverişinin ger-
çekleştiği ziyarette Gü-
venç, KKTC’de özellikle
DAÜ’nün başarılarını ta-
kip ettiklerini ve
DAÜ’nün isminden söz
ettiren bir üniversite ol-
duğunun bilincinde ol-
duklarını vurguladı. Prof.
Dr. Öztoprak, DAÜ’nün
uluslararası platformda yer
alan bir dünya üniversitesi olduğunu belirterek
DAÜ’yü her geçen gün bir adım daha ileriye ta-
şımak için çalışmalarının devam edeceğini sözle-

rine ekledi. Ziyarette DAÜ Halkla İlişkiler ve Ba-
sın Müdürü ve DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi
(DAÜ-SEM) Koordinatörü Derviş Ekşici de ha-
zır bulundu. 

DAÜ Fefkon Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman da toplantıyı izledi

Misafirler, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’a hediye takdim
ederken

Toplantıya Türkiye ve KKTC’nin ilgili fakülte dekanlarının tamamına yakını katıldı Prof. Dr. Rza Bashirov

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak

Kahramanmaraş Milletvekili’nden DAÜ’ye Ziyaret

Misafirler rektörlük makamında hatıra fotoğrafı çektiler

Prof. Dr. Mehmet Şişman
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Uzman Gözüyle
Bahar Taneri ve Şükrü Tüzmen

Biyolojik Bilimler Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
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Kanser, kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve diyabet
gibi toplum sağlığını ciddi şekilde olumsuz yönde etkile-
yen tehlikeli hastalık grupları çok faktörlü hastalıklardır. 

Bu hastalıkların ortaya çıkmasındaki neden birçok farklı
gende mutasyonların (gen bozukluklarının) bulunması ve
bunların çevresel faktörler ile etkileşimidir. Yani, sadece
genlerde taşınan mutasyonlar bu hastalıkların ortaya çık-
ması için yeterli sebep değildir. Aynı zamanda belirli çev-
resel etkenlerin de bulunması gerekmektedir. Bu etiolojik
bilgiler ışığında, hastalıkların ortaya çıkmadan önce ön-
lenmesine yönelik gen bazlı çalışmalar gittikçe daha da
önem kazanmaktadır. 

A.B.D.’deki Kişisel Genom Projesi ile genom bilimleri
dünyasında yeni bir çığır açılmıştır. Yakın bir gelecekte,
kendi DNA dizinizi (genom sekansınızı) öğrenmek sizler
için ulaşılamayacak olmaktan çıkacaktır. Başka bir de-
ğişle, DNA dizinizin, sizi siz yapan genetik şifrenizin de-
tayını öğrenmeniz mümkün olacaktır. Kişisel genom
verileri bazı hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek
amaçlı, koruyucu bilgi şeklinde kullanılabilecektir. Ge-
nom bazında analiz edilen veri tabanlarının istatistiksel
olarak incelenmesi ve bulguların (gen adaylarının) labo-
ratuvar ortamında biyolojik işlevselliğinin ıspatlanması
da kişiye özgü tıp ve koruyucu tıp alanlarında bir devir
yaratacaktır.

Yakın gelecekte, koruyucu tıbbi uygulamaların birey ve
toplum sağlığı açısından önemli bir strateji olarak kulla-
nıma konulması hedeflenmektedir. Bu noktada, kişiye
özgü genetik bilgiler hastalık riskini ölçmede kullanıla-
bilir. Buna bağlı olarak çeşitli çevresel faktörlerin denetim
altında tutulması, hastalığı önleyici önemli bir strateji
olacaktır. Örneğin, halihazırda yurtdışında metabolik ge-
netik hastalıklardan fenilketonüri hastalığı erken teşhiş
edilmektedir. Hastanın yaşamı boyunca disiplinli bir diyet
uygulaması neticesinde (besin yolu ile alınan fenilalanin
miktarını azaltarak, kandaki fenilalanin düzeyinin normal
sınırlarda tutulması) sağlıklı bir yaşam sürebilmesi müm-
kündür. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, başarı oranı
da o derece artmaktadır. Yani hastalar fenilalanin içerme-
yen ya da az içeren özel yiyecekler ve düşük proteinli
ürünler kullanarak söz konusu hastalığı kontrol altına
alabilirler.

K.K.T.C.’de Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin li-
sans seviyesinde eğitimi, Güz 2011-12 Akademik Döne-
mi’nden itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde
verilmektedir. Bu lisans programı ile öğrenciler Molekü-
ler Biyoloji ve Genetik bilim dalına ilk adımlarını atmak-
tadırlar. Verdiğimiz eğitimle, ileride K.K.T.C. sağlık
sektöründe yaygınlaşmasını öngördüğümüz moleküler
tanı ve koruyucu tıp uygulamalarında etkin olarak çalı-
şabilecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 

Bu bilim dalına ilgi duyan öğrencilerin dersliklerimizi ve
  laboratuvarlarımızı , ziyaret ederek daha fazla bilgi alma-
ları mümkündür.

Moleküler Genetik ve Kişiye Özgü Tıbbi
Uygulamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en
büyük, en köklü ve tek devlet üniver-
sitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), IGCSE ve GCE A/AS sınav
sonuçlarına göre de tüm programlarına
öğrenci kabul edecek. 

IGCSE ve GCE A/AS sınav sonuçları
ile lise mezunu KKTC uyruklu öğren-
ciler, belirlenen kontenjanlar
çerçevesinde DAÜ’ye başvuruda bulu-
narak eğitim alma hakkını elde edecek-
ler.

Başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği
DAÜ’de, burs uygulamalarına her
geçen gün yenisi ekleniyor.  2012 –
2013 Akademik Yılı’na yönelik olarak
GCE A/AS Level sonuçları ile üniver-

siteye başvuruda bulunacak KKTC
uyruklu öğrencilere belirlenen konten-
janlar doğrultusunda başarı kriterleri
uyarınca % 100, % 50 ve % 25 burs ve-
rilecek.

IGCSE ve GCE A/AS sınav
sonuçları ile DAÜ öğrenci alımı
konusunda detaylı bilgiye
http://ogrenciadaylari.emu.edu.tr
adresinden ulaşılabiliyor.

GCE A/AS Sınav Sonuçlarına Göre 
Burs Uygulaması Başlatıldı

Salonda bulunan yüksek kalitedeki
katılımın memnuniyet verici olduğuna
dikkat çeken Bakan Tatar ayrıca,  hızla
gelişen KKTC’nin uygar bir dünyanın
parçası olma yönünde ilerlediğini ve Ana-
vatan Türkiye katkılarıyla oluşturulan
Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve Kongre
Sarayı ve DAÜ’nün başarılarının da bu
bağlamda dikkat çekici bir örnek
olduğunu dile getirdi.

Bakan Tatar, böylesi organizasyonların
ülkenin dünyaya tanıtımı sürecini hız-
landıracağını kaydetti ve üniversitelere
yatırım yapılmasının gerekliliğinden bah-
setti. 50,000 civarında üniversite öğren-
cisi bulunan KKTC’nin bütçe açıklarının
oldukça daraldığını anlattığı konuş-
masında Bakan Tatar, “Dikkatli ol-
mazsanız Yunanistan gibi çuvallarsınız”
uyarısında bulundu.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı  Prof. Dr. Osman Yılmaz,
uluslararası ekonometri gibi konfe-
ransların hem üniversite, hem de
akademik araştırmaların gelişimi için
önemli bir etken olduğunu ifade etti. Prof.
Dr. Osman Yılmaz, konferansın gerçek-
leşmesinde koyduğu katkıdan dolayı
DAÜ Ekonomi Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Balcılar’a teşekkür-
lerini iletti. Yurtdışından gelen ziyaretçi-
lerin Gazimağusa’da bulundukları sürece
adadaki turistik tesisler ve olanakların
tadını çıkarmaları önerisinde bulunan
Prof. Dr. Osman Yılmaz, katılımcılara
özellikle ülke plajlarını tavsiye etti. 

DAÜ Ekonomi Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Balcılar, 506 katılım-
cının boy gösterdiği uluslararası
akademik etkinliğin aynı zamanda
araştırma perpektiflerinin çeşitliliğine de
işaret ettiğini söyledi.

Bu yıl, ICEOS’un ilk kez Türkiye sınırları
dışına çıkıp DAÜ Ekonomi Bölümü’nün
evsahipliğininde gerçekleştiğini ifade

eden Prof. Dr. Mehmet Balcılar, konfe-
ransın güçlü bir eğitimsel yön ve değere
sahip olduğunu söyledi ve bu yılki Kon-
feransın ekonometrik modellerin alter-
natif  iktisat politikalarına duyarlılığıyla,
uluslararası iktisat, makroiktisat,
mikroiktisat, endüstriyel iktisat ve bölge-
sel iktisat alanlarındaki ekonometrik
çalışmaları kapsayacağını belirtti. 1993
yılından başlayarak önce iki yılda bir,
daha sonra da her yıl düzenli olarak
yapılan konferans ekonometri, yöneylem
araştırması ve istatistik alanındaki önemli
uluslararası bilimsel etkinliklerden birisi
olma niteliğini taşıyor. 

Açılış konuşmalarının ardından konferans
ana konuşmacısı Kanada Quenn’s Üniver-
sitesi Profesörlerinden James G. Mac-
Kinnon ve ardından Davetli Konuşmacı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’-
ndan Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan birer
sunum gerçekleştirdiler.

13'üncü Uluslararası Ekonometri Konferansı 
DAÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar

(http://brahms.emu.edu.tr/Beta/programs.php?id=336)
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Türkiye’nin genç girişimci işadamla-
rından Ali Sabancı Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ)’nün konuğu oldu.
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi,
DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon Mer-
kezi (GİMER) ile DAÜ Öğrenci Kon-
seyi’nin düzenlediği söyleşi ve ödül
töreni kapsamında DAÜ’ye gelen Sa-
bancı önce DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında zi-
yaret etti. 
Ziyaretin ardından söyleşi ve ödül tö-
reni için geçtiği Mustafa Afşin Ersoy
Salonu’nda Ali Sabancı’yı büyük bir
öğrenci kitlesi karşıladı. Oldukça yo-
ğun ilgi gören söyleşiyi bazı öğrenci-
ler ayakta izlediler.
Açılış konuşmalarını Öğrenci Konseyi

Başkanı Ekrem Soyşen ve GİMER
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tümer’in
yaptığı söyleşide Ali Sabancı’nın inter-
aktif  söyleşisi keyifle dinlendi.
Ali Sabancı, 2005 yılında havacılık
sektörüne girdiklerinden bu yana
Türkiye’de havacılık sektöründe bir
çok yenilik ve gelişime katkı koyduk-
larını belirtirken, havacılığın Tür-
kiye’de  aslında ne kadar yeni bir
sektör olduğunu, yakın bir zamana ka-
dar Türkiye’de havayolu ulaşımının
sadece zenginlere mahsus bir ayrıcalık
olarak algılandığını ancak başta Pega-
sus Havayolları’nın da katkılarıyla bu
anlayışın dağiştiğini sözlerine ekledi.
Öğrencilerden bilet fiyatları ve özel
öğrenci indirimleri hakkında bolca

soru alan Sabancı, özellikle öğrencile-
rin vergiler konusunda sıkıntı yaşadı-
ğını 30 TL’ye aldıkları bilet için 25 TL
vergi ödemek durumunda kaldıklarını,
ancak bu vergiler hakkında  havayolu
şirketlerinin yapabileceği birşey olma-
dığını sözlerine ekledi.
2012 Yılın Girişimcisi ve 2012 
Yılın Genç İşadamı Ödülü
Söyleşi sonunda Sabancı’ya “2012 Yı-
lının Girişimcisi Ödülü” GİMER
adına İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Cem Tanova,  “2012
Yılın Genç İşadamı” Ödülü ise DAÜ
Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem Soy-
şen tarafından takdim edildi.

Ali Sabancı’ya DAÜ’den Çifte Ödül 

Prof. Dr. Cem Tanova Ali Sabancı’ya ödülünü
takdim etti

Uluslararası Kariyer İçin

Kuzey Kıbrıs’ın en köklü stüd-
yolarından birisi olan Foto Özay,
Cemal Özay ve kardeşi Raşit
Özay yönetiminde, geçmişten
gelen bilgi ve deneyimlerini
çağın gereksinimlerini takip
eden genç ve dinamik kadro-
suyla harmanlayabilmiş aynı za-
manda da yaratıcılığı ve
girişimciliği destekleyen birçok
yarışma, sergi ve projeye katkı
koyan, kendi sektöründe önemli
bir yere sahip başarılı bir şirket-
tir.
2000 yılında  Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve
Ekonomi Fakültesi mezunu olan
Cemal Özay, mezuniyetinin
hemen ardından askerlik
görevini tamamlayıp kardeşiyle
beraber aile şirketlerinin başına
geçtiler.
1972 yılında bir iki makinayla
kurulan Foto Özay, o dönem
Gazimağusa’daki bir iki stüdyo-
dan birisi iken, bugün aradan
geçen  40 yıla rağmen kalitesin-
den ödün vermeyerek ve aynı za-
manda sürekli büyüyerek halen
alanında ilk akla gelen isimler-
den biri olmasında üniversite
eğitiminin büyük rolü olduğunu
belirten Özay, “Biz biraz şanslıy-
dık kardeşimle beraber daha çok
gençken neyi sevdiğimizi, ha-
yatımız boyunca hangi işi ya-

pacağımızı bulmuştuk. Bir çok
insan bunu arayarak yıllarını
geçiriyor oysa biz ise babamı
izleyerek, taklit ederek zaten bu
yola farkında olmadan ilk adım-
ları atmıştık” diyor. 
Üniversite çağına geldiği zaman
kariyerinin rotasını zaten belir-
lemiş olan Özay, 21.YY’da
sadece yetenekli olmanın yeterli
olmadığına vurgu yaparak ancak
yeteneğin nasıl sunulması
gerektiğini bilen, değişen ve
gelişen ekonominin, teknik ve
yöntemlerin takibini yapabilen,
büyümek için ekonomik olarak
yapılması gereken girişimleri
cesurca yapabilecek ve hesabını
iyi yapıp yatırım alanlarını
doğru seçebilen  bilgi ve do-
nanıma sahip şirketlerin varola-
bildiğini gördüğünden, fo-
toğrafçılık sanatındaki beceri ve
deneyimlerine İşletme ve eko-
nomi bilgi birikimi katmak için
DAÜ İşletme ve Ekonomi
Fakültesi’ni seçtiğini belirtiyor.
DAÜ’de öğrenciliği boyunca
birçok farklı kültürden insanla
tanışma ve çalışma fırsatı bulan
Özay, “Bugün Türkiye’den
Kore’ye Al-
manya’dan
İngiltere’ye
kadar birçok
farklı ülkede

çeşitli firmalarla an-
laşmalar işbirlikleri
yaparken DAÜ’den
edindiğim birikimin
büyük faydasını
görüyorum, farklı
kültürlerin iş ha-
yatına bakış açı-
larını, nasıl iletişim
kurmak gerektiğini,
kültür farklılıklarını
ortadan kaldırıp ortak amaç için
nasıl beraber haraket edileceğini
öğrencilik yıllarımda öğrendim”
diyor ve ekliyor: “Bence üniver-
site demek sadece derslere gi-
rilip formuller ezberletilen,
kitaplar okunup sınavlar so-
nunda mezun olunan bir yer
değildir, üniversite demek size
kitapların yanında sunacağı
sosyal ve kültürel çeşitlilikle ki-
taplardan öğrenemeyeceğiniz
şeyleride de sunabilen, eş za-
manlı olarak birçok yönden
gelişme ve ilerleme imkanı
sağlayabilen bir yer olmalıdır.
Bu bağlamda DAÜ sunduğu
eğitim yanında barındırdığı
çeşitlilik ve imkanlarıyla oldukça
iyi ve kaliteli bir eğitim

sağlıyor.”
Üniversite eğitiminin sadece
derslerden ibaret olmadığını be-
lirten Özay, mezun adaylarına
ders saatleri dışında da kam-
püste zaman geçirmelerini ve
farklı kültürleri tanımaya çalış-
maları tavsiyesinde bulunurken
iş hayatında en çok bunların fay-
dasını göreceklerini ve üniver-
site kampüsü dışında bu kadar
çok farklı kültürün etkileşiminin
bulunmasının çok zor olduğunu
vurguladı.
Mezun olduğu üniversiteyi
unutmayan ve bağlarını kopar-
mayan Özay, her yıl farklı
bölümlerden birçok öğrenciye
staj imkanı sunarak bilgi ve
deneyimlerini paylaşıyor.

Cemal Özay Foto Özay, birçok marka ve model seçenekleri ile DAÜ karşısında ve Gazimağusa Suriçi’nde  hizmet veriyor

Cemal Özay stüdyosunun önünde fotoğraf  çekimi yaparken

Objektifin Ardındaki DAÜ’lü



Tiyatro, sinema ve dizilerde rol alan
ünlü oyuncular Bülent Emin Yarar ve
Yetkin Dikinciler, Doğu Akdeniz Üni-
versitesi’nde düzenlenen söyleşide ti-
yatro, dizi ve sinema oyunculuğu
üzerine neşeli bir sohbet gerçekleştir-
diler. Söyleşinin başlangıcında, DAÜ
İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Ümit İnatçı, sanatçıları tanıtan bir
konuşma yaptı.

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda
gerçekleşen söyleşide sanatçılar, öğ-
rencilerden gelen sorulara içten cevap-
lar verdiler. Türk dizilerinin son
yıllarda yurt dışına açıldığını ve özel-

likle Ortadoğu’da önemli bir izleyici
kitlesine ulaştığını vurgulayan sanatçı-
lar, bu ilginin dizelere yansıdığını, bu
coğrafyalarda ilgi çekeceği düşünülen
konularda diziler yapılmaya başlandı-
ğını ifade ettiler. En çok eleştirilen di-
zilerin aynı zamanda en çok rating alan
diziler olmasının bir çelişki olduğunun
altını çizen sanatçılar, “Böyle bir, iki
yüzlülük var” dediler. 

Ödenekli tiyatrolar kendilerini yeni-
lemeli
Son dönemde Türkiye’de yaşanan öde-
nekli tiyatrolar sorunu konusunda ne
düşündükleri şeklindeki bir soruya

karşılık, “Ödenekli tiyatrolarda her-
hangi bir yenilik yaşanmadı, nasıl ku-
ruldularsa öyle gidiyorlar, kendilerini
yenilemek için hiçbir şey yapmadılar”
diyen sanatçılar, siyasal iktidarın da
ne yapmak istediğini anlamadıklarını,
sanattan korkmanın gereksiz oldu-
ğunu, kültürü olmayan bir ülkenin
tutunamayacağını söylediler. 

Tiyatro dünyayı kurtaramaz
Tiyatronun dünyayı kurtaramayaca-
ğını, ama dünyanın nasıl kurtarılaca-
ğına dair oyunları oynamaya devam
edeceğini söyleyen sanatçılar, tiyat-
roya ilginin oldukça yüksek oldu-

ğunu, oyunlarını gö-
türdükleri her şehirde sa-
lonların dolduğunu ifade
ettiler. Lefkoşa’da da bir
oyunu sahnelediklerini
belirten sanatçılar,
DAÜ’nün yeni tiyatro sa-
lonu açıldığında orada da
oyun sahnelemek istedik-
lerini ifade ettiler. Söyle-
şinin sonunda, DAÜ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Süleyman İrvan,
sanatçılara birer teşekkür
plaketi takdim etti.
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Ünlü Oyuncular DAÜ’de öğrencilerle buluştu

Prof. Dr. Süleyman İrvan ve Bülent Emin Yarar

Yetkin Dikinciler ve Prof. Dr. Süleyman İrvanÜnlü oyuncular İletişim öğrencileri ile fotoğraf  çektiler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim Fakültesi, düzenlediği İleti-
şim Festivali kapsamında ünlü ko-
nuklarla söyleşiler gerçekleştirdi.
İletişim alanında hocaların hocası
olarak kabul edilen Prof. Dr. Oya
Tokgöz, Türkiye’deki siyasal kam-
panyalar hakkında bilgi verirken,
ünlü televizyon gazetecisi Mirgün
Cabas, televizyon haberciliğini ve
haber programcılığını anlattı. Ünlü
foto muhabiri ve belgeselci Coşkun
Aral ise foto muhabirliği konusunda
deneyimlerini paylaştı.   

Türkiye’de siyasal reklam kullanı-
mının 1983 seçimleriyle birlikte
başladığını anlatan Prof. Dr. Oya
Tokgöz, Türkiye’deki siyasal kam-
panyaların Amerikanvarileştiğini
söyledi. Eğlencelik haber, reklam ve
siyasetin iç içe geçtiği Amerikan si-
yasal kampanya tarzının dünyaya
ihraç edildiğini belirten Tokgöz,
“ABD kurulduğundan beri siyasal

kampanyalar her zaman eğlenceli.
Şarkılar, yemekler, eğlence ile birbi-
rinden oy çalmak şeklinde yapılagel-
miş. Bu tarz siyaset, ihraç edilmeye
başlanıyor. Önce Avrupa’ya, sonra
Türkiye’ye” dedi. Yüksek Seçim Ku-
rulu’nun 2011 yılında siyasal te-
levizyon reklamları üzerindeki ya-
sağı kaldırmasıyla, Türkiye’deki se-
çim kampanyalarında televizyon
reklamlarının öne çıktığını söyleyen
Tokgöz,  “Türkiye’de insanlar dizi
seyretmeye meraklı. Onun için te-
levizyon reklamları dizilerin ara-
sında yayımlandı.  2011 genel seçim
kampanyası gayet renkliydi. Canlı,
pırıltılı ve abartılı. Liderler bir yan-
dan yaptıklarını, bir yandan yapa-
caklarını anlatıyor; kendi sesleriyle
konuşuyorlar. Kanlı canlı evimize
gelmişler gibi” diye konuştu. 

Konuşmasında, habercilik kariyeri
üzerinde duran Mirgün Cabas, Banu
Güven’le birlikte yaptıkları prog-

ramdan çok haz aldıkla-
rını, ardından NTV haber
koordinatörü olarak çalış-
maya başladığını söyledi.
“100 kişilik bir kadroyla bu
işi yapıyordum. Haber
merkezinde her sabah
dünya yeniden kurulur.
Dünya gündemi, Türkiye
gündemi ve özel haberleri
harmanlayıp yeni bir gün-
dem yaratırdık” dedi. Ca-
bas, televizyon haber-
ciliğinde hız ve doğrulu-

ğun çok önemli iki kriter olduğunu,
bu ikisi arasında denge kurmaya ça-
lıştıklarını ifade etti. Bazen haberi
hemen vermek adına doğruluktan
taviz verildiğini dile getiren Cabas,
“Eğer acele ile yanlış bir haber veri-
lirse bu, kanal üzerinde kapanması
çok zor bir yara açacaktır” dedi. Ga-
zeteciliğin çok özveriyle yapılması
gereken bir iş olduğunun altını çi-
zen Mirgün Cabas, mesleğe girme-
nin ve tutunmanın kolay olmadığını
vurguladı.

Ünlü foto muhabiri Coşkun Aral, bir
düş gezgini olarak yola çıktığını,
foto muhabiri ve belgeselci olarak
dünyanın birçok yerlerini dolaştı-
ğını anlattığı konuşmasında medya
eleştirisi de yaptı. Medya dünyası-
nın en kirlenmiş dünya olduğunu
ifade eden Aral, bu durumun sadece
Türkiye’ye özgü olmadığını da sa-
vundu. Yaptığı belgeseller hakkında
bilgiler veren Coşkun Aral, “Ben sa-
vaş fotoğrafçısıyım, olsa yine gide-
rim. Ama savaşlar olmasın, ben işsiz
kalmaya razıyım” dedi. Ardından
gazetecilikte fotoğrafın önemine
dikkat çeken Aral “Gazeteyi gazete
yapan fotoğraftır. Maalesef  Türki-
ye’de buna çok fazla önem verilmi-
yor. Türkiye’de sadece bir gazetede
fotoğraf  editörü var” dedi. 

Birçok başarılı işe imza atan Aral’ın
hayatında bazı ilkler de var. Bunlar-
dan birisi de 14 Ekim 1980 günü ka-
çırılan bir uçakta dünyada ilk kez

hava korsanlarıyla bir röportaj ger-
çekleştirerek Türk ve dünya bası-
nında adından söz ettirmesiydi.
Aynı olayla Türkiye ve dünyanın çe-
şitli ülkelerinde ödüller aldı.

Söyleşinin ardından öğretim görev-
lisi İsmail Gökçe’nin öğrencilerinin
çektiği fotoğraflardan oluşan sergi-
nin açılışı da gerçekleştirildi. Ayrıca
sergide fotoğrafları sergilenen öğ-
rencilere DAÜ İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ta-
rafından sertifika verildi.

DAÜ İletişim’in Ünlü Konukları

Mirgün Cabas

Prof. Dr. Oya Tokgöz

Coşkun Aral, Prof. Dr. Süleyman İrvan ve 
İsmail Gökçe birarada



güzel şarkılarıyla hayran-
larını coşturdu. Konserde
Murat Boz`a dansçıları da
eşlik etti. Murat Boz ve
dansçıları konser boyunca
sergiledikleri canlı sahne
performansıyla izleyen-
leri kendilerine hayran
bıraktılar. Konser so-
nunda DAÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr.
Ülker Vancı Osam, Murat
Boz`a plaketini takdim
ederken kendisini üniver-

sitemizde görmekten
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Büyük konser
öncesinde ise DAÜ
Müzik Kulübü, DAÜ
Müzikal Topluluğu, DAÜ
Dans Topluluğu da hazır-
lamış oldukları sahne per-
formanslarıyla izleyi-
cilerin beğenisini kazan-
dılar. Murat Boz kon-
serinin ardından, saat
00.30'da Aktivite Merkezi
Salonu'nda 3 boyutlu film

gösterimi de gerçekleştir-
ildi.
Kıraç 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı’nda
Gençleri Coşturdu
19. Bahar Festivali kap-
samında 19 Mayıs 2012
Cumartesi akşamı, Ulu
Önder Atatürk’ün genç-
lere armağan ettiği 19
Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı’nda sahne alan
Türkiye’nin sevilen sa-
natçısı Kıraç, enerjisi ve

hareketli şarkıları ile
gençleri ve tüm halkı
adeta coşturdu. Eski ve
yeni şarkılarından oluşan
repertuarı ile yaklaşık iki
saat sahnede kalan Kıraç,
10. Yıl Marşı’nı da
gençlerle birlikte söyledi.
Havai fişek gösterilerinin
de renk kattığı gecede
gençler KKTC ve TC
bayraklarını ellerinden
düşürmediler.
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Kıraç

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sos-
yal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü`ne bağlı Karikatür Kulübü
19. Bahar Festivali kapsamında Dr. Arif
Albayrak ve Cemal Tunceri`yi Aktivite

Salonu`nda ağırladı. 
Karikatür meraklılarının katıldığı söy-
leşi, öncelikle Dr. Arif  Albayrak`ın Kıb-
rıs`taki karikatür ve mizah anlayışından
bahsetmesiyle başladı. Konuşmasını ka-

rikatür slaytları ile destekleyen Dr.
Albayrak, zaman zaman bazı karika-
türler hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi. Söz konusu karikatürlerin
bazılarının ödül almış olması dikkat-
lerden kaçmadı. Konuşmasını müzik
eşliğinde şiir okuyarak bitiren Dr. Al-
bayrak bir çok sanat dalıyla da ilgi-
lendiğini ispatlamış oldu. 

Dr. Arif  Albayrak`ın konuşmasının
ardından sözü Cemal Tunceri aldı.
Kendisini çizgilerle ifade ettiğini dile
getiren Tunceri, karikatürün çizgiyle
yapılan bir mizah olduğunu ifade etti.
Tunceri konuşmasına karikatürün

dünyadaki yerini anlatarak devam etti. 

Söyleşinin sonunda Dr. Arif  Albayrak
ve Cemal Tunceri`ye kulüp yönetimi ta-
rafından plaket takdim edildi.

Murat Boz

19. Bahar Festivali Karnaval Tadında Geçti

19. Bahar Festivali Kapsamında 
Dr. Arif Albayrak ile Cemal 

Tunceri Ağırlandı

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Kıraç’a plaket takdim etti

Dr. Arif  Albayrak ve Cemal Tunceri 



Türkiye`nin güçlü ses-
lerinden Şebnem Ferah 16
Mayıs 2012 gecesi, DAÜ
Stadyumu`nda muhteşem bir
konser ile sahne aldı. Adanın
dört bir tarafından gelen Şeb-
nem Ferah hayranları DAÜ
Stadyumu`nu hınca hınç
doldurdu. Konseri yaklaşık
30.000 kişi izledi. Konser
alanına sığmayan Şebnem
Ferah hayranları ise çareyi
konseri tribünlerden izle-
mekte buldu. DAÜ ev
sahipliğinde gerçekleşen
konser hem organizasyon
hem de müzikal anlamda dört
dörtlüktü.

Eski ve yeni şarkılarından
oluşan bir repertuarla seven-
lerinin karşısına çıkan Şeb-
nem Ferah ve ekibi, konser
boyunca sergiledikleri canlı
sahne performansıyla izleyen-

leri kendilerine hayran bırak-
tılar. Konser boyunca hemen
hemen tüm şarkılarını
hayranlarıyla birlikte ses-
lendiren Şebnem Ferah,
gördüğü yoğun ilgi karşısında
sahnede coştu ve hayranlarını
coşturdu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan
Şebnem Ferah`a plaketi DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak tarafından takdim
edildi. Prof. Dr. Öztoprak,
sanatçının plaketini takdim
ederken kendisini üniver-
sitemizde görmekten duy-
duğu memnuniyeti dile
getirdi. Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam
ise sanatçıya teşekkürlerini
ifade ederken, DAÜ`lü öğren-
ciler adına kendisine çiçek
takdim etti. 
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Şebnem Ferah KonseriŞebnem Ferah Konseri
ile Yer Yerinden Oynadıile Yer Yerinden Oynadı

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Şebnem Ferah’a plaket takdim etti

Şebnem Ferah

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sos-
yal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü`ne bağlı Karikatür Kulübü
19. Bahar Festivali kapsamında Dr. Arif
Albayrak ve Cemal Tunceri`yi Aktivite

Salonu`nda ağırladı. 
Karikatür meraklılarının katıldığı söy-
leşi, öncelikle Dr. Arif  Albayrak`ın Kıb-
rıs`taki karikatür ve mizah anlayışından
bahsetmesiyle başladı. Konuşmasını ka-

rikatür slaytları ile destekleyen Dr.
Albayrak, zaman zaman bazı karika-
türler hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi. Söz konusu karikatürlerin
bazılarının ödül almış olması dikkat-
lerden kaçmadı. Konuşmasını müzik
eşliğinde şiir okuyarak bitiren Dr. Al-
bayrak bir çok sanat dalıyla da ilgi-
lendiğini ispatlamış oldu. 

Dr. Arif  Albayrak`ın konuşmasının
ardından sözü Cemal Tunceri aldı.
Kendisini çizgilerle ifade ettiğini dile
getiren Tunceri, karikatürün çizgiyle
yapılan bir mizah olduğunu ifade etti.
Tunceri konuşmasına karikatürün

dünyadaki yerini anlatarak devam etti. 

Söyleşinin sonunda Dr. Arif  Albayrak
ve Cemal Tunceri`ye kulüp yönetimi ta-
rafından plaket takdim edildi.

19. Bahar Festivali Karnaval Tadında Geçti

19. Bahar Festivali Kapsamında 
Dr. Arif Albayrak ile Cemal 

Tunceri Ağırlandı

Dr. Arif  Albayrak ve Cemal Tunceri 
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Geleneksel olarak her yıl yapılan
“Kumdan Heykel Festivali ve Yarış-
ması”nın altıncısı 13 Mayıs 2012 pazar
günü, 10:00-20:00 saatleri arasında
Gazimağusa kentindeki Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Deniz Tesisle-
ri’nde (Beach Club) yapıldı. DAÜ En-
düstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İç
Mimarlık Bölümü ve DAÜ Öğrenci
Aktivite Merkezi tarafından düzenle-
nen bu etkinliğe, bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta
bulunan tüm üniversitelerin farklı ül-
kelerden gelen öğrencileri ve halkımı-
zın diğer kısımlarından toplam 60
grup katıldı. Etkinlikte ayrıca adamı-
zın çeşitli yerlerinden gelen yerli ve
yabancı izleyicilerin yoğun ilgisi dikkat
çekiciydi. Yarışmaya katılan çalışmala-

rın değerlendirilmesi Kuzey Kıb-
rıs’taki farklı üniversitelerden katılan
jüri üyeleri: Eser Keçeci (YDÜ), Has-
sina Nafa (GAÜ), Uğur Dağlı (DAÜ),
Serhat Selışık (DAÜ), Yonca Hürol
(DAÜ), Ahmet Saymanlıer (UKÜ) ta-
rafından yapıldı. Yarışmada “Unri-
vals”, “Sailors”, “International”, “Mavi”
ve “Kumpir” isimli gruplar başarı
ödüllerinin sahibi oldular.
Böylesi bir festival, üniversite öğren-
cilerinin ve toplumun, kültürel ve sa-
natsal birikimlerini artırmakta ve
karşılıklı etkileşim yoluyla sosyal iliş-
kilerini güçlendirmek için ortam sağ-
lamaktadır. Bu etkinlik ile ülkemizde
okuyan tüm üniversite öğrencilerine,
doğal güzellikleri ve tarihi mimari ya-

pılarıyla zengin bir kültüre
sahip Gazimağusa şeh-
rinde, yeni bir yaklaşım ve
doğal malzemeyle hayalle-
rindeki heykelleri günü
birlik bile olsa tasarlama ve
uygulama şansı verilmiştir. 
Festival geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi Gazimağusa
kentinin eşsiz güzellikteki
kumsallarına, farklı bir he-
yecan, farklı bir coşku ge-
tirmiştir. Etkinliğin temel
hedefi dünyanın birçok ül-

kesinde yapılan bu türden festivalleri
ülkemizde de yapmak ve ülkemizin
doğal güzelliklerinden faydalanarak
alternatif  aktiviteler yaratmaktır.
Diğer yandan geleneksel hale gelmiş
bu organizasyonu uluslararası bir
boyuta ulaştırarak ülkeyi ve Üniver-
sitemizin tanıtımına katkıda bulun-
mak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda
bu yıl gerçekleştirilen etkinlik gerek
katılımcı sayısı, gerekse başarılı or-
ganizasyonu ile katılımcı ve izleyici-
lere unutulmaz bir festival havası
yarattı. DAÜ’nün sosyal ve kültürel
anlamda ülkemize kazandırdığı bu
festival ve yarışma etkinliği,  gele-
cekte de adından çok söz ettirecek ve
uluslararası boyutta ülkemizi dün-
yaya tanıtacak boyuta ulaşacaktır. 

VI. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması Yapıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mi-
marlık Bölümü 2011-2012 Akade-
mik Yılı’nda, kuruluşunun 20.
Yıldönümünü bir dizi akademik ve
sosyal etkinliklerle kutlamaktadır. 
Vizyon olarak öğrencilerini des-
teklemeyi ve başarılarını ödüllen-
dirmeyi benimseyen DAÜ
Mimarlık Bölümü, öğrencilerini
yoğun üniversite hayatından bir
nebze olsun uzaklaştırıp sosyalleş-
tirmek için renkli ve anlamlı bir
organizasyona daha imza attı. 20.
yıl aktiviteleri çerçevesinde dü-
zenlenen gece, Gazimağusa Su-
riçi’nde, tarihi bir mekanda
gerçekleştirildi. Öğrencilerin ve
öğretim üyelerinin yoğun katılı-
mıyla gerçekleşen gecede, Mimar-

lık Bölümü öğretim üyeleri, üstün
başarı gösteren öğrencilere başarı
sertifikalarını takdim etti.
Organizasyon tamamen öğrenci-
lerin motivasyonunu artırmak ve
öğrenci/öğretim üyesi arasındaki
bağı pekiştirmek amaçlı olup, aynı
zamanda öğrencilerin sınav önce-
sinde stres atmalarına yardımcı
olacak bir etkinlik olarak düşü-
nüldü.
Gecede, Mimarlık Bölümü Baş-
kanı Doç. Dr. Özgür Dinçyürek,
her geçen yıl etkinliklerin güçle-
nerek daha geniş öğrenci kitlesine
hitap ettiğini, gençler ve öğretim
görevlileri tarafından yaratılan ve
paylaşılan bu coşkunun bölüm
adına sevindirici olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Dinçyürek sözlerini öğ-

rencilerin başarısının sadece okul
hayatında değil, yaşamlarının tüm
evrelerinde devam etmesini dile-
yerek sonlandırdı.
Etkinlik, Mimarlık Bölümü öğ-

rencileri arasında üstün başarı
göstermiş olanlara yüksek şeref
ve şeref  sertifikalarının öğretim
üyeleri tarafından verilmesi ile son
buldu.

Mimarlık Bölümü Kuruluşunun 20. Yılı Etkinlikleri
Çerçevesinde Öğrencilerinin Başarılarını Kutladı

Geceye katılan mimarlık öğrencileri ve öğretim görevlileri birarada

İki Büyük Lidere Saygi Ve Vefa 
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Vakıf  Yöneticiler Kurulu
10 Mayıs 2012 tarihli toplantı-
sında iki önemli karara imza attı.
Söz konusu toplantı sonucunda
Kıbrıs Türk Toplumu’nun iki bü-
yük liderinin isminin DAÜ bün-
yesindeki iki önemli birime
verilmesi yönünde karar alındı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi izle-
diği büyüme ve gelişme politika-
ları sonucunda bünyesine katılan
iki yeni birime, Kıbrıs Türk tari-
hinin unutulmaz liderleri Dr. Fa-
zıl Küçük ile Rauf  Raif
Denktaş’ın adını veriyor. Bu ka-
rarla, önümüzdeki akademik yıl
eğitime Gazi Üniversitesi ile or-
tak olarak başlayacak olan DAÜ
Tıp Fakültesi’nin adı, Kıbrıs
Türk mücadele tarihinin simge
isimlerinden ve toplum liderle-
rinden Dr. Fazıl Küçük’ün ismini
taşıyacak ve “Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi” olarak bilinecek.
Öte yandan, inşaası yeni biten ve
bölgenin en büyük kongre ve kül-

tür saraylarından biri konu-
munda olan Gazimağusa Kültür
ve Kongre Merkezi’nin ismi ise,
yakın geçmişte ebediyete intikal
eden Kurucu Cumhurbaşkanı ve
Kıbrıs Türkünün varoluş müca-
delesinin büyük önderi Rauf
Raif  Denktaş’ın ismiyle anılacak
ve “Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve
Kongre Sarayı” olarak bilinecek.
DAÜ ailesi, alınan bu kararla
Kıbrıs Türk tarihinin iki büyük
liderine bir nebze de olsa vefa
borcunu ödediğini düşünerek
mutluluk duymaktadır.

Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı

Yarışmacılar birbirinden ilginç heykeller yaptı

Festivale katılan gençler eğlenceli bir gün geçirdi
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Onay Fadıl Demirciler Eğitim
ve Bilim Vakfı’nın mali katkıla-
rıyla Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) Matematik Bölümü
tarafından düzenlenen 18. Lise-
lerarası Matematik Yarışması
finali Gazimağusa Türk Maarif
Koleji, Güzelyurt Türk Maarif
Koleji, Lefkoşa Türk Maarif
Koleji ve 19 Mayıs Türk Maa-
rif  Koleji ekiplerinin katılımı ile
DAÜ’de Aktivite Merkezi’nde
kalabalık bir izleyici önünde ya-
pıldı. 
Çok çekişmeli ve heyecanlı ge-
çen final yarışması sonucunda,
Hasan Çamlıcalı, Kağan Savun

ve Buğçe Meryem Koyuncu’dan
oluşan Lefkoşa Türk Maarif
Koleji ‘Birinci’, Mine Bihter
Uçar, Cansu Yalçın ve Mert
Burhan Akbulut’tan oluşan 19
Mayıs Türk Maarif  Koleji
‘İkinci’, Hasan Özmanevra, Ba-
har Akıntuğ ve Mustafa İna-
nıroğlu’ndan oluşan Gazima-
ğusa Türk Maarif  Koleji de
‘Üçüncü’ olurken,  yarışmada
dördüncü olan Palin Çiftçioğlu,

Rüçhan Tüm ve Altan Kambur-
ca’dan oluşan Güzelyurt Türk
Maarif  Koleji de ‘Onay Fadıl
Demirciler Özel Ödülü’nü ka-
zandı
Bireysel Yarışma Ödülleri de
verildi.
Öte yandan, 4 Mayıs 2012
Cuma günü yapılan 18. Liseler-
arası Matematik Yarışması’nın
bireysel kategorisinde Birinci-
liği paylaşan Hasan Çamlıcalı

(Lefkoşa TMK) ile Mine Bihter
Uçar (19 Mayıs TMK), İkinci
olan Kağan Savun (Lefkoşa
TMK) ve Üçüncü olan Palin
Çiftçioğlu’na (Güzelyurt TMK)
da ödülleri yarışma sonunda
takdim edildi. Onay Fadıl De-
mirciler Özel Ödülü’nü kaza-
nan Hüseyin Mazı’ya da
(BEAL) ödülü merhum Onay
Fadıl Demirciler’in eşi Serpin
Demirciler tarafından verildi.

Hemşirelik Haftası kapsa-
mında Doğu Akdeniz Üni-
versitesi (DAÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nin dü-
zenlediği etkinliğe ünlü şair,
yazar ve akademisyen Prof.
Dr. Ataol Behramoğlu ko-

nuk oldu.
Hemşirelik Bölümü öğren-
cisi Barış Kaya’nın yaptığı
açılış konuşmasının ardın-
dan Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hülya
Harutoğlu ve Yrd. Doç. Dr.
Çiğdem Sarıkaya yaptıkları
konuşmalarda hemşirelik
mesleğinin önemine ve
hemşirelik mesleğinin gü-
nümüzdeki sorunlarına
vurgu yaptılar. Açılış konuş-
malarının ardından sözü
alan Prof. Dr. Ataol Behra-
moğlu kısa bir sohbetin ar-

dından sevilen şiirlerini din-
leyicilerle paylaştı.
Şiir, anı, gezi, inceleme, de-
neme türlerinde pek çok ki-
tabı ve çevirisi yayınlanan
ünlü şair Prof. Dr. Ataol
Behramoğlu, bugüne kadar
pek çok sağlık sektörü et-
kinliğine davet edildiğini
aktarırken sanatçıların ve
sağlıkçıların birbirlerine çok
yakın olduğunu, ikisinin de
amacının insanları daha sağ-
lıklı, daha mutlu ve daha ve-
rimli hale getirmek
olduğunu sözlerine ekledi.

Şiir dinletisinin ardından
Prof. Dr. Behramoğlu okur-

larının kitaplarını da imza-
ladı.

Ataol Behramoğlu Hemşirelerin Konuğu Oldu

Fotoğraf  altı yazısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi tarafından 2011 –
2012 yılında kayıt yaptıran
öğrenciler için düzenlenen
“Beyaz Önlük Giyme Töreni”
4 Mayıs 2012 Cuma günü,
saat 14:30’da, DAÜ Mustafa
Afşin Ersoy Salonu’nda ger-

çekleştirildi. Törende 374
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğ-
rencisine mesleğe ilk adımın
işareti olarak beyaz önlük giy-
dirilirken, yüksek şeref  ve şe-
ref  sertifikası almaya hak
kazanan Fakülte’nin başarılı
100’ü aşkın öğrencilerine de
sertifikaları takdim edildi. 
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ah-
met Kaşif ’in de onurlandır-
dığı Beyaz Önlük Giyme
Töreni’nde açılış konuşmala-
rının ilkini Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu
yaparak, öğrencilere seslendi
ve mesleğe ilk adımı atmanın
göstergesi olan bu beyaz ön-
lüklere meslek yaşantıları bo-
yunca leke sürdürmemeleri
konusunda nasihatte bulundu.
Prof. Dr. Hülya Harutoğ-
lu’nun ardından kürsüye ge-
len DAÜ Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman Yılmaz ise

konuşmasında kendisinin de
kimya uzmanı bir beyaz ön-
lüklü olarak ikinci kez düzen-
lenen bu muhteşem ve
anlamlı törende bulunmaktan
şeref  duyduğunu belirterek,
beyaz önlüğün anlamından
bahsetti. Beyaz önlük giyme-
nin artık yetki alabilme ve öz-
güvenli bir şekilde mesleğe ilk
adımı atabilme hakkına sahip
olmak anlamına geldiğini be-
lirten Prof. Dr. Yılmaz, bir di-
ğer anlamının ise kirliliklere,
kötülüklere uzak bir yaşam
olduğunu kaydetti. 
Bakan Dr. Ahmet Kaşif:
“Meslek Hayatınızdaki Be-
yazınızı Kimse Kirletemez”
Törenin onur konuğu KKTC
Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Ka-
şif  de törende bir konuşma
gerçekleştirerek, “Heyecanı-
nızı anlıyorum, yıllar önce
aynı heyecanı ben de yaşamış-
tım.” diyerek sözlerine baş-

ladı. Bakan Dr. Kaşif, KKTC
Sağlık alanındaki çalışmalar
konusunda da kısaca bilgi
verdi. KKTC’de dünya stan-
dartlarına uyum sağlamak
adına çalışmalarını sürdür-
düklerini ifade eden Bakan Dr.
Kaşif, her branşın kendi içinde
de uzmanlık alanlarına ayrıla-
rak, sağlık görevlilerinin bu
alanlarda da uzmanlaşmaya
başladığını kaydetti. 

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Ka-
şif ’in konuşmasının ardından
kendisine DAÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Osman Yıl-
maz tarafından günün anısına
teşekkür tabağı takdim edildi.
Açılış konuşmaları ardından
Fakülte birincileri, yüksek şe-
ref  ve şeref  sertifikalarının
dağıtımı ve beyaz önlük
giyme töreni ardından verilen
kokteyl ile tören sona erdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni Sağlık Bakanı 
Dr. Ahmet Kaşif’in Katılımı ile Gerçekleştirildi 

Bakan Dr. Ahmet Kaşif  öğrencilere
beyaz önlük giydirdi

Törene yoğun bir katılım oldu

Şiir dinletisine yoğun katılım oldu

Prof. Dr. Ataol Behramoğlu

Yarışmanın bireysel birincileri

Yarışmanın ekip birincisi

18. Liselerarası Matematik Yarışması Finali Yapıldı

Liseler yarışmada dereceye girmek için ter döktü
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Uluslararası Kariyer İçin

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İnşaat Mühendisliği Bölümü düzen-
lediği sertifika töreninde, 2011-
2012 Akademik Yılı Güz
Dönemi’nde akademik başarı göste-

ren öğrencilerini ödüllendirdi.
11-15 Mayıs tarihleri arasından dü-
zenlenen geleneksel İnşaat Mühen-
disliği Haftası vesilesiyle yapılan
sertifika töreni öncesinde Bölüm

Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Mürüde
Çelikağ, CE 105
Konferans Salo-
nu’nda “İngil-
tere’de Pro-
fesyonel Mühen-
dislik” konulu bir
seminer verdi.
Seminer ardın-
dan geçilen serti-
fika töreninde,
4.00 ortalama ile
bölüm birinciliği
başarısı gösteren

Dilshod Amonov ve Adnan Mo-
ussa’ya ödülleri takdim edildi. Tö-
ren boyunca öteki öğrencilere
Yüksek Şeref  ve Şeref  başarı belge-
leri sunuldu.
Yoğun ilgi altında devam eden  İn-
şaat Mühendisliği Haftası çerçeve-
sinde, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Kadir Güler
aynı gün CE 105 Konferans Sa-
lonu’nda Yeni Yapıların Depreme
Göre Tasarımı” adlı bir konferans
sunumu yaptı.
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mü-
rüde Çelikağ, hafta dolayısıyla ha-
yata geçirilen akademik
etkinliklerin bölümdeki öğrencilere
akademik öğrenimlerini gerçek ha-
yatla karşılaştırıp birleştirme şansı
sağladığını ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mimarlık Fakültesi 2. Uluslararası
Tasarım Haftası 19. Bahar festivali
kapsamında gerçekleştirildi.

Açılışına DAÜ Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Osman Yılmaz’ın da katıldığı
organizasyon, 16-18 Mayıs 2012 ta-
rihleri arasında DAÜ Mimarlık Fa-

kültesi ve Gazimağusa kentinin çe-
şitli yerlerine yayılmış etkinliklerle
yapıldı.

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Yrd. Doç. Dr. Banu Çavuşoğlu,
Uluslararası Tasarım Haftası’nın
önemi ve anlamı üzerine yaptığı ko-
nuşmada üç gün boyunca devam
edecek etkinliğin, tasarımın çok bo-

yutlu ve çok yönlü
doğası nedeniyle tek
bir aktiviteye indir-
genemeyeceğinden
dolayı zengin çeşit-
lilikte kurgulanmış
etkinliklere yer ve-
receklerini kaydetti.

Etkinliğin ana pos-
teri, öğrenciler ara-
sında yapılan
yarışma sonucunda
seçilmiş olup yarış-
mada birinciliği
Shiva Parhizakri ve

Arash Sephai’nin ortak çalışması
olan tasarım kazandı.
Etkinliğin ilk davetli konuşmacısı
daha önce İstanbul Sulukule ve
Şişhane bölgesi sakinlerinin ya-
şamlarını deneyimleyen Tasarımcı

Mimar Aslı Kıyak İngin oldu. Et-
kinlikte 20 atölye çalışmasının ya-
nısıra, seminerler, sergiler,
yarışmalar, konuşmalar, tartışma
ve sosyal etkinlikler gerçekleşti-
rildi.

Mimarlık Fakültesi 2. Uluslararası Tasarım Haftası Zengin Etkinliklerle Geçti

İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarılı Öğrencilerini Ödüllendirdi

Fakülte öğrencileri birbirinden güzel tasarımlar yaptılar

Hafta çerçevesinde birçok değişik etkinlik yapıldı

Başarıları ödüllendirilen öğrenciler oldukça mutluydu
Bölüm öğrencileri sertifika aldılar

Merkezi Ankara’da bulunan
Türkiye Tasarım ve Teknoloji
Derneği tarafından bu yıl
8’incisi düzenlenen ‘Uluslar-

arası Düş Çizgisi Tasarım
Olimpiyatları’nda (Internatio-
nal Design Olympiad), DAÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölümü 4. Sı-
nıf  öğrencisi
Hikmet En-
der Yavuz,
“ T w i s t y
Glass” isimli
ürün tasarımı
ile Üçüncülük
Ödülü’nü al-
maya hak ka-
zandı.
Düş Çizgisi
yedi yıl önce
uluslararası
bir olimpiyat
olma ve tasa-
rım alanında
ilgililere en
doğru, en
faydalı bilgi-
leri aktarma,
onları dünya-
nın önde ge-

len akademisyenleri ve tasa-
rımcıları ile bir araya ge-
tirme düşüncesiyle baş-
latıldı. İlk, orta, lise ve üni-
versite öğrenci kategorileri
içerisinde düzenlenen tasa-
rım olimpiyatına bu yıl 34
ayrı ülke, toplam 3494 proje
katıldı, bunlardan 111 proje
sergilemeye layık bulundu.
Uluslararası jüri binlerce
proje arasından seçimlerini
yaptı.
DAÜ Öğrencisi Hikmet En-
der Yavuz’un projesi bu ya-
rışmada Üniversite öğren-
cileri kategorisinde üçüncü-
lük Ödülü’ne layık görüldü.
Öğrencimiz geçen sene de
aynı yarışmada finalistler
arasında yer almış ve mansi-
yon ödülü almıştı.

“8. Uluslararası Tasarım Olimpiyatı”nda Öğrencimizin Başarısı

Ender Yavuz’un “Twisty Glass”  tasarımıEnder Yavuz tasarımı hakkında bilgi verirken
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Dünyanın en büyük
gönüllü öğrenci
o rgan izasyonu

AIESEC'in Kıbrıs'taki tek
temsilcisi olan AIESEC
Doğu Akdeniz, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ni yurtdışında en iyi
şekilde temsil etmeye de-
vam ediyor. Üyelerine
dünyanın sektörlerinde li-
der firmalarında profes-
yonel staj imkanı ile
birlikte kişisel gelişim için
sayısız fırsat sunan

AIESEC, Türkiye lokas-
yonundaki 2012-2013
Dönemi faaliyetlerini şe-
killendirmek adına KİCK-
OFF'12 kongresini dü-
zenledi. Kongreye Kuzey
Kıbrıs'ı temsilen AIESEC
Doğu Akdeniz de davet
edildi. 
Antalya'da gerçekleştiri-
len kongerede en iyi dele-
gasyon ödülüne layık
görülen AIESEC Doğu
Akdeniz, KKTC bayra-
ğını gururla dalgalan-

dırdı. Türkiye'deki 11
AIESEC şubesinin yeni
dönem yönetim kurulları-
nın geldiği organizas-
yonda gösterdikleri
yüksek motivasyon ve ak-
tif  katılım ile bu ödülü
kazanan AIESEC Doğu
Akdeniz bir kere daha
Kuzey Kıbrıs'ı en iyi şe-
kilde temsil etti. Kuru-
mun geleceğine dair
getirdikleri öneriler ve
örnek davranışlarıyla
adeta   kongreye liderlik

eden şube olan AIESEC
Doğu Akdeniz'in Yöne-
tim Kurulu Başkanı Efe
Türkoğlu, çok mutlu ve
gururlu oldukları kay-
detti. 20’nci yılını kutla-
dıkları Kuzey Kıbrıs'ı
temsiliyet vizyonunun bu
ödülle taçlandığını belir-
ten Türkoğlu, ödülün
kendileri için çok özel ol-
duğunu, şube olarak bu
ödüle layık görülmenin
ayrıca gurur kaynağı ol-
duğunu da ekledi. Kendi-

leri için böylesine önemli
bir dönemde elde edilen
bu başarının önemine
vurgu yapan AIESEC
Doğu Akdeniz Kurumsal
Stajlardan sorumlu yöne-
tim kurulu üyesi Togrul
İsmayilov ise Kuzey Kıb-
rıs'ı en iyi şekilde temsil
edebilmek adına hedefle-
rini büyüttüklerini; bu so-
rumluluğun bilincinde
olarak daha fazlasını yap-
mak istediklerini kaydetti.

AIESEC Doğu Akdeniz’le Kuzey Kıbrıs'a Birincilik Ödülü

AIESEC Doğu Akdeniz tüm katılımcılarla birlikte

Öğrencilerimiz VII. Ulusal Okul
Öncesi Öğretmenliği Öğrenci
Kongresi’ne Katıldı

Türkiye’deki Eğitim Fakültele-

rinin Okul Öncesi Eğitim

Anabilim dallarınca her yıl

geleneksel olarak düzenlenen “Ulusal

Okul Öncesi Öğrenci Kongresi”nin ye-

dincisi 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde

Marmara Üniversitesi Atatürk  Eğitim

Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Üç gün

boyunca alan uzmanı öğretim üyele-

rince çeşitli konferansların ve atölye ça-

lışmalarının yürütüldüğü VII. Ulusal

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci

Kongresi’nde;  Türkiyedeki çeşitli üni-

versitelerin okul öncesi öğretmenliği

programına devam eden öğrencilerce

hazırlanan   toplam 105  bildiri sunuldu

ve tartışıldı.

DAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi

Öğretmenliği son sınıf  öğrencilerinin,

öğretim üyesi Doç. Dr. Işık Gürşimşek

sorumluluğunda Araştırma Projesi  I-

II dersinde hazırladıkları 6 çalışma

kongreye gönderilerek sözel bildiri ola-

rak sunum için kabul edildi. Öğrencile-

rin kongre kapsamında düzenlenen

atölye çalışmalarına katılarak bilgi ve

deneyimlerini arttırmanın yanı sıra,

farklı üniversitelerden gelen öğretim

üyeleri ve öğrencilerle tanışma ve kay-

naşma olanağına da sahip olduğunu be-

lirten Doç. Dr. Işık Gürşimşek; önceki

yıllarda olduğu gibi bu kongrenin de

öğrenciler açısından başarıyla sonuç-

landığını belirtti.

Kongreye katılan öğrencilerimiz birarada

Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) Mühendislik
Fakültesi, Endüstri Mü-

hendisliği Bölümü Öğrenci Ku-
lubü (IE-Club), geçtiğimiz
günlerde ESTIEM’in (Euro-
pean Students of  Industrial En-
gineering and Management –
Avrupa Endüstri Mühendisliği
Öğrencileri Birliği) en önemli
organizasyonlarından biri olan
“Vision Seminerleri”ne ev sahip-
liği yaptı. Dünyanın en büyük
öğrenci kulüpleri topluluğu olan
ESTIEM’e Avrupa’nın 24 ülke-
sinden toplam 66 Endüstri Mü-
hendisliği Öğrenci Kulubü üye.
DAÜ Endüstri Mühendisliği
Öğrenci Kulübü IE-Club ayni
zamanda Güney Kıbrıs dahil
ESTIEM’e üye adadaki tek öğ-
renci kulübü.
Bu yıl 7.’si düzenlenen ve Al-
manya, Hollanda, İspanya,

İtalya ile Türkiye’den 40 katı-
lımcının iştirak ettiği Vision Se-
minerlerinin konusu “Krizler ve
Değişim Yönetimi” idi. Konu ile
ilgili seminerleri DAÜ’den aka-
demisyenler yanında KKT-
CELL ve Ektam Kıbrıs’tan
katılan yöneticiler de verdi ve
deneyimlerini öğrencilerle pay-
laştı. Konukların Kıbrıs’ın tarih-
sel, kültürel ve doğal
güzelliklerini gördükleri ziya-
retlerle de zenginleştirilen orga-
nizasyonun son etkinliği “Sonuç
Çıkarma Toplantısı” idi. Konuk-
ların, çok başarılı buldukları bu
organizasyonu düzenleme yetki-
sinin ileriki yıllarda yine DAÜ
IE-Club’a verilmesine destek
olacakları sözünü vermeleri ise
organizasyonu gerçekleştiren
öğrencileri en çok sevindiren
gelişme oldu.

ESTIEM’in Vision Seminerleri
DAÜ’de yapıldı

ESTIEM seminerlerine katılan öğrenciler sosyal aktivitelere de katıldılar



Doğu Akdeniz
Ü n i v e r s i t e s i
(DAÜ) 19. Bahar

Festivali kapsamında Ult-
rAslan DAÜ tarafından
“Futbol Kaosunda Galata-
saraylılık Duruşu” konulu
panel düzenlendi. Sabah
Gazetesi spor yazarı Le-
vent Tüzemen, Zaman Ga-
zetesi spor yazarı Ahmet
Çakır, TSYD Başkanı Esat
Yılmaer ve başarılı spor
spikeri Ümit Aktan`ın ka-

tılımlarıyla gerçekleşen
panele ilgi oldukça yo-
ğundu. 
Panel, UltrAslan kulüp
başkanı İlker Karabıyık`ın
tezahüratlar eşliğinde sıra-
sıyla Sabah Gazetesi spor
yazarı Levent Tüzemen,
Zaman Gazetesi spor ya-
zarı Ahmet Çakır, TSYD
Başkanı Esat Yılmaer ve
başarılı spor spikeri Ümit
Aktan`ı sahneye çağırma-
sıyla başladı.

Keyifli geçen panelde katı-
lımcılara panel sonunda

UltrAslan UNI Genel yö-
netmeni Rafet Karanfil ta-

rafından plaket takdim
edildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) 19. Bahar Festivali kap-
samında birbirinden eğlenceli

sportif  oyunlar oynandı. En çok ilgi gö-
ren oyunlar arasında “Seven a Side” adlı
futbol turnuvası yer aldı. Üç gün boyunca
süren turnuvada, UltrAslan DAÜ, Beşik-
taşlılar, Trabzonsporlular ve Fenerbahçe-
liler kulüplerinden oluşan takımlar
mücadele etti. Turnuvanın sonunda
Trabzonspor ile UltrAslan DAÜ arasında
oynanan final maçında, Trabzonspor`un
galip gelmesiyle turnuvanın şampiyonu
belli oldu. Turnuvanın sonunda katılım-
cılara ödülleri Rektörlük Koordinatörü
Tuncer Tuncergil ile Spor İşleri Müdür-
lüğü`ne bağlı eğitmenler tarafından tak-
dim edildi. 

19. Bahar Festivali Kapsamında Birbirinden
Eğlenceli Oyunlar

Oynandı

“Futbol Kaosunda Galatasaraylılık Duruşu” 
Konulu Panel 
Düzenlendi

UltrAslan misafirleri “Futbol Kaosunda Galatasaraylılık Duruşu”nu tartışlılar

“Seven a Side”  futbol turnuvası’nda ödül alan takımımız


