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ÜCRETSİZDİR

III. KKTC Liselerarası

Müzik Festivali
DAÜ’de gerçekleştirildi
“III. KKTC Liselerarası Müzik Festivali”
KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KKTC Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı işbirliği ile 20 Nisan 2012 Cuma
günü, DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer
alan festivale bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinin yanısıra Türkiye Cumhuriyeti’nden de altı farklı
bölgeden altı lise müzik grubu katılarak performanslarını sergiledi.
Festivale 18 liseden müzik grupları katılarak biri yerel olmak üzere ikişer canlı performans sergilediler. Bu yıl üçüncü kez
düzenlenen KKTC Liselerarası Müzik Festival alanında DAÜ’ye bağlı akademik birimler de stand açarak dileyen öğrencilere
bölümler hakkında bilgiler aktardılar. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Nadiri gençlere

yapılan yatırımın aslında ülkeye yapılan yatırım olduğunu belirterek festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ve bu yıl
üçüncüsünü düzenleyerek bu yolda bir adım
daha attıklarınıı vurguladı. Prof. Dr. Nadiri,
bu yıl ilk kez festivale Türkiye’den de öğrenci gruplarının katıldığını sözlerine ekleyerek bunun kültürler arası etkileşim için
son derece önemli olduğunu ve bu etkinliğin
uluslararası platforma taşınması için çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.
Prof. Dr. Nadiri ardından konuşan KKTC
Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu
amaçlarının gençler arasında sevgiyi pekiştirmek ve gençlerin kaynaşmasını sağlamak
olduğunu belirterek muhteşem müzik ziyafetinde öğrencilerle birlikte olmanın heyecenını yaşadıklarını vurgulayarak emeği
geçen ve organizasyona katılan herkese teşekkürlerini iletti. Festivalin sonunda düzenlenen törenle festivale katılan liselere
plaket takdim edilerek katılımcılara sertifika
dağıtıldı. (Devamı sayfa 6’da)

DAÜ, Gazi Üniversitesi Senato Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı
tosu 13 Nisan 2012 tarihinde DAÜ Senato Odası’nda toplantılarını gerçekleştirdi.
Toplantı öncesinde DAÜ
Deniz Tesisleri’ni ve Gazimağusa Rauf Raif Denktaş
Kültür ve Kongre Sarayı’nı
gezen senato üyeleri DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nü
Prof. Dr. Rıza Ayhan ve Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
ve bazı birimleri ziyaret
etti. Senato üyeleri DAÜ kamDoğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
püs turunun ardından toplantının
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
gerçekleştiği Senato Odası’na geçtiler.
Rıza Ayhan eşliğinde gerçekleştirilen Toplantıya katılan DAÜ Rektörü
üniversite senato toplantısına ev sa- Prof Dr. Abdullah Y. Öztoprak göshipliği yaptı. KKTC’ye yaptıkları zi- terilen DAÜ Tanıtım filminin ardınyaret sırasında üniversite senato dan DAÜ hakkında daha geniş
toplantılarını DAÜ’de gerçekleştirme bilgiler verdi. Prof. Dr. Öztoprak’ın
kararı alan Gazi Üniversitesi Sena- ardından konuşan Prof. Dr. Ayhan se-

Toplantıya Gazi Üniversitesi Senato üyeleri katıldı

nato toplantılarını DAÜ’de gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını

dile getirerek DAÜ yönetimine teşekkürlerini iletti.

12. Kariyer Günleri
Öğrencilerle İş Dünyasını
Buluşturdu

ISVS-6 Altıncı
Uluslararası Yöresel
Yerleşimler Konferansı
DAÜ Mimarlık
Fakültesi Ev Sahipliğinde
Gerçekleştirildi

Öğrenciler “Music
Express Rock’n
EMU –III”
Festivali`nde Atatürk
Meydanı`na Sığmadı

DAÜ Mezununa
Türkiye Gazeteciler
Cemiyetinden Ödül
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Kaşif’ten DAÜ’ye Ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
Dr. Ahmet Kaşif Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni
(DAÜ) ziyaret ederek DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak ile Rektörlük makamında
görüştü. 26 Nisan 2012 Perşembe günü gerçekleştirdiği ziyaretteki amacının DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Öztoprak ile görüş alışverişi yapmak olduğunu belirten Bakan Dr. Kaşif DAÜ’nün her
geçen gün gelişmekte olan önemli bir eğitim yuvası olduğunu sözlerine ekledi.
DAÜ’nün kendini dünyada kanıtlamış bir üniversite olduğuna dikkat çeken Bakan Dr. Kaşif,
DAÜ’nün başarılarını her zaman takip ettiklerini
ve her zaman gururlandıklarını bildirdi.
DAÜ’nün KKTC ismiyle paralel olarak uluslararasılaşma açısından önemli yol kat ettiğinin altını çizen Dr. Kaşif, DAÜ’nün uluslararası
platformda yer alan bir dünya üniversitesi olduğunu vurguladı.
Bakan Kaşif, 2011- 2012 Akademik Yılı öğrenci
sayılarında DAÜ’de meydana gelen öğrenci artışının bakanlık olarak kendilerini mutlu ettiğini
de belirtti. Ziyarette Prof. Dr. Öztoprak
DAÜ’nün her geçen gün gelişmeye ve büyümeye
devam edeceğini belirterek başarı grafiğini artırarak yükseltmesi için verecekleri uğraşlarda hükümet politikaları ile yapılacak işbirliğinin
önemine değindi ve Bakanlığın her konuda des-

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Bakan Dr. Ahmet Kaşif ve Derviş Ekşici Rektörlük Makamı’nda

teğini beklediklerini sözlerine ekledi. Yapılan ziyarette Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü ve DAÜ

Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Derviş Ekşici de hazır bulundu.

12. Kariyer Günleri Öğrencilerle İş Dünyasını Buluşturdu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve
Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ MİKA), 2527 Nisan tarihleri arasında 12. Kariyer Günleri’ni
düzenledi.
Kariyer Günleri kapsamında öğrenciler, alanlarında
uzman iş dünyasının seçkin isimleriyle buluştu, iş
dünyası temsilcileri deneyim ve öngörülerini öğrencilerle paylaştı.
DAÜ MİKA tarafından geleneksel hale getirilen Kariyer Günleri’nde bu yıl “Dandelion” konsepti işlendi.
3 gün süren etkinlikler çerçevesinde katılımcılar iş
dünyasını tanıtıp, iş dünyasının yeni mezun adaylarından neler beklediklerini ve onları iş yaşantısına
hazırlamak üzere deneyimlerini ve öngörülerini öğrencilere aktararak, kariyer gelişimlerine katkıda bulundular.

Öğrenciler Kariyer Günleri’nde iş dünyasının temsilcileri ile buluştu

Eğitim sektöründen iletişime, eczacılıktan bankacılığa, turizmden siyasete kadar pek çok farklı sektörden Müdür, İnsan Kaynakları Şefi ve Yöneticinin
katıldığı Kariyer Günleri oturumları DAÜ Prof. Dr.
Mehmet Tahiroğlu Salonu, Mustafa Afşin Ersoy Salonu ve Turizm Fakültesi TH108 numaralı salonda
gerçekleştirildi.

Swiss Hotel Ankara Müdür Yardımcısı Atilla Aytun

Öğrenciler ünlü firmaların insan kaynakları direktörleri, işe alım müdürleri ve genel müdür seviyesindeki kişilerle tanışma fırsatını yakaladılar. Katılımcı
firmaların temsilcileri DAÜ öğrencilerine kendilerini
tanıttılar ve firmaları adına iş mülakatı ve stajyer
mülakatı yaptılar.

DAÜ Kariyer Günleri 2012 kapsamında Avrupa Birliği Proje Sorumlusu Willem Kolthof ’un “Geliştirilebilir Yetenekler ve Kutunun Dışında Düşünebilme”, Swiss Hotel Ankara Müdür Yardımcısı
Atilla Aytun’un “Turizm Sektöründe Kariyer Gelişimi”, Kariyer Net’ten Cihan Okan ve Nuran Rona’nın “İyi Bir CV Nasıl Hazırlanır?”, Creditwest
Bankası Müdürü Fatma Zorlu Çelebi’nin “Yüksek
Öğrenimde Edinilmesi Gereken Yetenekler”, Gülsan
Holding İnsan Kaynakları Müdürü Hamdi Özçelikel’in “Diploma Yeterli mi?”, AKP İstanbul Milletveki Mehmet Muş’un “Kariyer Gelişimine Yaratıcı
Yaklaşım” konferansı gibi birçok kariyer programı
ve konferanslar düzenlendi.
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Mezunumuz AKP İstanbul Milletvekili
Mehmet Muş Kariyer Günleri’ne Katıldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla
İletişim ve Kariyer
Araştırma (DAÜMüdürlüMİKA)
ğü’nün düzenlediği
12. Kariyer Günleri
kapsamında AKP İstanbul Milletvekili,
2005 DAÜ İşletme ve
Ekonomi Fakültesi
Mehmet
mezunu
Muş, 27 Nisan 2012
Cuma günü DAÜ
Prof. Dr. Mehmet
Tahiroğlu Salonu’nda
“Kariyer Gelişimine
Yaratıcı
Yaklaşım”
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.
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Uzman Gözüyle
Prof. Dr. Gönül Şahin
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Yapay Tatlandırıcı Kullanımı:
AspartamToksisitesi
Diyabet, obezite ve aşırı kilo alma endişesi, her zaman düşük
enerji içeriği olan bileşikleri gündemde tutmuştur. Bu amaçla tatlandırıcı özellikleri sukroza yakın, ama daha düşük enerji içeriği
olan iki grup bileşik kullanılmaktadır:
1-Bulk tatlandırıcılar (=Hacimli tatlandırıcılar)
2-Kuvvetli tatlandırıcılar

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş

Bu yılki konsepti “Dandelion” (yeniden
köklenme) olan 12. Kariyer Günleri kapsamında DAÜ’yü ziyaret eden pek çok değerli konuktan bir tanesi de AKP İstanbul
milletvekili, Mehmet Muş oldu.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret eden Muş,
onuruna verilen yemeğe de katıldı.
Öğle yemeğinin ardından Muş, 12. Kariyer Günleri kapsamında DAÜ Prof. Dr.
Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda “Kariyer
Gelişimine Yaratıcı Yaklaşım” başlıklı bir
söyleşi gerçekleştirdi.
2005 yılında DAÜ İşletme ve Ekonomi
Fakültesi’nden fakülte birincisi olarak
mezun olan Muş, yıllar sonra tekrar aynı
fakültede bulunmaktan duyduğu gururu
dile getirirken, mezun adaylarına kendi
deneyimlerinden örnekler vererek kariyer planlamaları ve mezuniyet sonrası
karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında
bilgilerini paylaştı.

Hayatın sınıftaki derslerden ibaret olmadığını belirten Muş, öğrencilere “Kariyer
planı yapmak için mezun olmayı beklemeyin, daha üniversitedeyken bunun için çalışmalara başlayın” tavsiyesinde bulundu.
Üniversiteye başladığı 2000 yılından itibaren çeşitli dernekler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci kulüplerinde aktif
görev alan Muş, Türkiye’ye döndükten
sonra AKP İstanbul Gençlik Kollarında
görev almaya başladığı zaman, üniversitede edindiği deneyimlerin onun için ne
kadar faydalı olduğunu aktardı.
2011 yılında AKP İstanbul milletvekili
olarak seçilen Muş, Parlementodaki en
genç iki millet vekilinden birisi. Bu genç
yaşta edindiği başarıları, üniversite hayatı
boyunca kazandığı vizyona ve eğitimle
harmanlayarak geliştirdiği idealist duygulara borçlu olduğunu belirten Muş,
reel hayatın tahmin edildiğinden daha
zorlu olduğunu vurgulayarak, mezun
adaylarına karşılaşacakları zorluklar karşısında kararlı olmalarını ve asla cesaretlerini kaybetmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

-Bulk tatlandırıcılar:
“Düşük kalorili şekerler” olarak da isimlendirilmektedir
Gıda maddelerinde kullanılan bu tatlandırıcıların çoğu doğal olarak bulunurlar.
Bu grup sukroza eşit veya daha düşük tatlılığa sahiptir.
Kuvvetli tatlandırıcılar:
“Kalorisiz şekerler” olarak da isimlendirilen bu grubun diyete hiç
veya çok az enerji katkıları bulunmasına rağmen yoğun tatlılığa
sahip kimyasal bileşiklerdir.
Tatlılık dereceleri sukroza göre 30-2000 kez daha fazladır. Bu nedenle çok az miktarlarda kullanılmaktadırlar.
Bu kategoride yer alan ana bileşikler;
Aspartam, Sakarin, Siklamat
Tatlandırıcı güçleri ve ekonomik avantajları nedeniyle her ülkede
kullanım alanları ve müsaade edilen miktarları değişmektedir.
Aspartam
Dünyada bugün 6000’den fazla üründe yer alan ve kalorisiz şeker
talep eden yüzmilyonlarca insan tarafından tüketilen aspartam;
L-a-aspartil-L-fenilalanin metil ester’idir.
Sukrozdan yaklaşık 180 kez daha tatlıdır.
Aspartamın güvenilirliği konusunda bir çok değerlendirmeler yapılmış
olmakla beraber,1981’de FDA tarafından tekrar incelemeye alınmıştır. 1983’de ise aspartamın karbonatlı ve alkolsüz içeceklerde
tatlandırıcı olarak kullanılmasına müsaade edilmiştir.
Aspartam içeren ve doğrudan tüketiciye sunulacak tatlandırıcıların etiketlerinde; Aspartam için ise “fenilalanin ihtiva eder” uyarıları yer almak zorundadır.
Genel olarak aspartam’ hidrolizle aspartat, fenilalanin ve metanole ayrılır. Kullanımına müsaade edilmesinden sonra, aspartamın kendisinden ziyade, hidrolizle oluşan 3 ana bileşeni dikkatleri
çekmiştir. Aspartam kullanımına bağlı olduğu düşünülen yaygın şikayetlerin
%67’si nörolojik/ psikolojik semptomlardır.
Ruh halinde değişiklik veya depresyon (%43)
Başağrısı (%45)
Yorgunluk (%20)
Uykusuzluk (%22)
Görme gücünde azalma (%9)
Başdönmesi (%21)
Hiperaktivite (%5)
Bu şikayetlerin %24’ü gastrointestinal sisteme ait rahatsızlıklardır:
Karın ağrısı (%46)
Diyare (%32)

Midebulantısı (%43)
Kusma (%23)

Öneriler:
Her kimyasal madde toksiktir. Toksisiteyi belirleyen en önemli
faktör dozdur.
Dolayısıyla, aspartam için de bu kural geçerlidir. Aspartam için
bildirilen günlük müsaade edilen doz sağlıklı bir yetişkin için 50
mg/kg’dır. Bu dozun aşılmamasına özen ve dikkat gösterilmelidir.
Aspartam tatlandırıcı olarak sadece çay yada kahvede kullanılmayıp, limonata veya alkolsüz diğer içeceklere de katıldığından
toplam alınan doza dikkat edilmelidir.
İlgili yönetmelikler ve kodeksler göz önüne alınarak, aspartam
ile tatlandırılan ürünlerin etiketlerine, o ürünün içindeki total aspartam miktarı yazılmalıdır.
Aspartam içeren gıdaların etiketlerine, miktarı yazılmalı ve fenilketonüri veya diğer patolojik sorunları olanlar için mutlaka
uyarı olmalıdır.
Gebelerde, çocuklarda, yaşlılarda ve emzirme dönemindeki kadınlarda kullanımı asla suistimal edilmemelidir.
Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’a İpek Kozası pano hediye etti
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Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan’dan İlgi Çeken Makale

Prof. Dr. Turgut Turhan

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Turgut Turhan’ın
“Rumlar Avrupalı Olabildi mi?” başlıklı makalesi başta Türkiye ve
KKTC’de olmak üzere bir çok akademik yayının dışında, basında da
ilgi odağı oldu.
Prof. Dr. Turgut Turhan’ın “Rum-

lar Avrupalı Olabildi mi?” isimli
akademik çalışması,
bir çok akademik
dergi ve kitapta yayınlandı. Prof. Dr.
Turgut Turhan, çalışmasında
Rum
Kimliği üzerine detaylı bir araştırmayı
gözler önüne sermektedir. Kimlik
sorununun, hukuki
boyutlarının yanı
sıra, tarihi, coğrafi,
dil, din ve ırk gibi
önemli boyutlarının
da bulunduğunu gözler önüne seren
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyelerinden,
Prof. Dr. Turgut Turhan, “Rumlar
Avrupalı Olabildi mi?” çalışmasında,
genel olarak Kimlik ve Rum Kimliği
üzerinde yaptığı bir değerlendirmeyle başlamaktadır. Bir toplumda
“Kimlik” kavramının oluşumuna
karşılaştırılmalı değerlendirmelerle
ışık tutan Prof. Dr. Turhan, Avrupalı kimliği karşısında Rum Kimliği

hakkında detaylı hukuki, kültürel ve
toplum-bilimsel bilgiler vermektedir. “Rumlar Avrupalı Olabildi mi?”
isimli akademik çalışmada, Rumlar’ın Avrupalılık kimliğine ilişkin
hukuki değerlendirmelerinin yanı
sıra, Rumlar’ın coğrafi, tarihi, ırk,
din ve yaşam tarzları bakımından da
Avrupalı kimliği edinip edinemedikleri tartışılmaktadır. Rumların, yönetsel ve kamusal düzen açısından
Avrupalılığının da tartışıldığı
eserde, güncel Avrupalı kimliğinin
temel değerlerinin Rumlar tarafından ne kadar içselleştirildiği de tartışılmaktadır.
Sonuç
olarak,
çalışmada Rumların Avrupalı kimliği ile tarihi ve coğrafi bağlarının
tesbiti ortaya koyulmakta, bunun
yanı sıra Kimlik konusunda önemli
tanımlayıcı unsurlar da ifade edilmektedir.
“KKTC Yurttaşlık Hukuku”, “Annan Planı ve Vatandaşlık”, “Ada Yazıları 2007-2009” gibi Kıbrıs’a
ilişkin kitapları ile; “ Tarihsel Bakış
Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi” ve “Kıbrıs’ta Trenin Kısa Ta-

rihi” gibi yine Kıbrıs’la ilgili çeşitli
makaleleri bulunan Prof. Turgut
Turhan’ın söz konusu “Rumlar Avrupalı Olabildi mi?” başlıklı yayını,
bir çok akademik yayında ve basın
yayınlarında ilgi görmüştür. Öncelikle, makalenin, belirli bir bölümü
10-17 Ocak 2010 tarihleri arasında,
Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Ayrıca, genişletilmiş akademik bir
yayın olarak basılan makale, son
olarak 2011 yılında Alfa yayınlarından basılan “Kıbrıs’ta Kimlik ve Değişim: Post Annan Sürecinde Ada”
isimli kitapta basılmıştır.
Prof. Dr. Turgut Turhan’ın “Rumlar Avrupalı Olabildi mi?” isimli çalışması Türkiye basınında da ilgi
görmüştür. Türkiye’nin Cumhuriyet
Gazetesi, 19 Şubat 2012 tarihinde
Hikmet Çetinkaya’nın “Politika
Günlüğü” isimli köşe yazısında, Kıbrıs çözümüne ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Prof. Dr. Turgut
Turhan’ın makalesinin yer aldığı kitap da tanıtılmıştır.

Dünyaca Ünlü Görsel İletişim Tasarımcısı DAÜ’de
Dünyaca ünlü görsel iletişim tasarımcısı, İran
Grafik Tasarımcıları Birliği Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ebrahim Haghighi,
DAÜ’de misafir öğretim üyesi olarak ders veriyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü’nün davetiyle gelen Prof.
Haghighi, bölümde ders vermenin dışında bir
dizi etkinlik de gerçekleştirecek. Prof. Haghighi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı’nda
Studio Practice II dersi kapsamında “This is
Me”-“Self Portrait”-“Poster for A Movie”“Water, Wind, Fire, Dust” başlıkları altında 21
yüksek lisans öğrencisiyle poster çalışmasını
içeren önemli bir proje gerçekleştirecek. Lisans öğrencileriyle de bir poster tasarımı
atölye çalışması yapacak olan Prof. Haghighi
İletişim Fakültesi’nde “42 Yıllık Poster Tasarımları: Ebrahim Haghighi” konulu retrospektif bir görsel konferans verdi. Konferansın
ardından, bölüm öğretim üyeleri Ümit İnatçı

Prof. Dr. Ebrahim Haghighi öğrencilerle başarılı çalışmalar yaptı

ve Senih Çavuşoğlu’nun fotoğraf çalışmalarının da yer aldığı 3’lü
fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Prof. Ebrahim Haghighi
Prof. Ebrahim Haghighi, 1949 Tahran doğumlu olup, Tahran
Üniversitesi, Farabi Üniversitesi, Tahran Sanat Üniversitesi, TV
ve Sinema Okulu ile Azad Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar Profesörü olarak çalışmalarına devam etmektedir. 1970 yılında profesyonel olarak çalışmalarına başlayan Haghighi, grafik tasarım
çalışmaları yanında, film, animasyon, sahne ve kostüm tasarımı
gibi çalışmalarıyla çeşitli ulusal ve uluslararası festival, bienal ve
yarışmadan çok sayıda ödül kazanmıştır. Prof. Haghighi, afiş, kitap kapağı ve illüstrasyonu, fotoğraf, film, animasyon, kaligrafi,
baskı resim gibi görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımının birçok alanında çok sayıda ürün ortaya koymuştur.
Prof. Dr. Ebrahim Haghighi
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8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’nde
Kıbrıs’a Dair Bildiriler Sunuldu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs
Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ –
KAM) gelenekselleştirdiği “8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi”, 25-27 Nisan 2012 tarihleri
arasında Gazimağusa Rauf Raif
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda
yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Kongrede çoğunluğu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
olmak üzere İtalya, İngiltere, Polonya
ve Azerbaycan’dan 59 bildiri sunuldu.

alındığında, çevresindeki ülkelerin
dikkatini çektiğini, değişik zamanlarda farklı egemen güçlerin hakimiyetine girip sonuç olarak da çok
zengin bir tarihi kültür varlığına sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, “İşte bu nedenle,
üniversitemiz, Kıbrıs Araştırmalar
Merkezi’ni, özellikle Kıbrıs adasında
1571 yılından sonra oluşmaya başlayan Kıbrıs Türk Kültür varlıklarını
araştırması misyonu ile 1995 yılında
kurmuştur” dedi.

Üçüncü Dönem DAÜ – KAM Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Naciye
Doratlı, geniş bir katılımla ve Kıbrıs’la ilgili çok çeşitli alanlarda pek
çok konunun tartışılacağı kongrenin
çok başarılı geçeceğine inandığını belirti ve “Bilgiyi kalıcılaştırarak önemli
bir misyonu yerine getireceğiz” dedi.

“İnsanlık tarihine olan sorumluluk”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, yaptığı açılış konuşmasında Kıbrıs adasının, tarih boyunca,
bulunduğu coğrafi konum dikkate

Coğrafi, kültürel ve politik olarak
içinde bulunduğu bölgenin odak noktasında bulunan Kıbrıs adasının sadece geçmişi ile değil bugünü ile de
çok geniş ve çok boyutlu araştırmalar
için zengin bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztoprak, bu alanlarda yapılacak araştırmaların sadece ülkemize değil, insanlık tarihine olan sorumluluğumuzun bir gereği olduğunu vurguladı.

Konferansın ilk günkü açılış konuşmacısı Ortaçağ tarih uzmanı Royal
Historical Society üyesi Prof. Dr. Peter Edbury organizasyon ve misafirperverliği için DAÜ’ye teşekkür etti.
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak

Prof. Dr. Peter Edbury konuşmasında
Bizans İmparatorluğu yönetimindeki
adanın 1191 yılında İngiltere Kralı
Arslan Yürekli
Richard (Birinci
Richard) tarafından fethi ve tarihi
kaynaklara ilişkin uzun bir sunum
gerçekleştirdi.
Birbirinden değerli konukların katıldığı kongrede Prof. Dr. Peter Edbury
yanısıra çok değerli iki ana konuşmacı
yer aldı. Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaimağaoğlu ve genetik uzmanı
Prof. Dr. Erol Baysal’ın ana konuşmacılar olarak katıldığı kongre kapsamında Gazimağusa’nın tarihi ile ilgili
bir de fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Naciye Doratlı

Prof. Dr. Peter Edbury

ISVS-6 Altıncı Uluslararası Yöresel Yerleşimler Konferansı
Mimarlık Fakültesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi
ISVS-6 (6th International Seminar
on Vernacular Settlements – 2012),
Altıncı Uluslararası Yöresel Yerleşimler Konferansı – 2012, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ev
sahipliğinde 19-21 Nisan 2012 tarihlerinde Gazimağusa Rauf Raif
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda çok büyük bir başarı ve uluslararası katılım ile gerçekleştirildi.
Konferans davetlilerinin ve katılımcılarının büyük bir memnuniyetle
ayrıldığı ISVS-6 konferansı, 1999
yılından itibaren her iki yılda bir düzenlenmekte olup, ISVS (International Seminar for Vernacular
Settlement) konferanslarının altıncısı ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiş oldu.
DAÜ Mimarlık Fakültesi’ne bağlı HERA-C: Konut Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Merkezi
tarafından organize edilmiş olan
ISVS-6, şimdiye kadar düzenlenen
tüm ISVS konferansları arasında en
yoğun uluslararası katılımın olduğu
bir akademik etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Konferans Başkanı
Doç. Dr. Hıfsiye Pulhan’dan alınan
bilgiye göre, ISVS-6’da üç gün boyunca, aralarında Azerbaycan,
Avustralya, Avusturya, Kanada,
Bahreyn, Güney Afrika, Hindistan,
Endonezya, Iran, Kolombiya, Şili,
Pakistan, Polonya, Portekiz, Mısır,
Türkiye, İngiltere, İrlanda, İsviçre,
Sudan, Umman, Amerika Birleşik
Devletleri’nin olduğu birçok ülke-

den bildiriler sunulmuştur. Her gün,
üç paralel oturumda geçmişten günümüze dünyanın değişik coğrafyalarından yöresel yerleşimler ve
mimariler, günümüzde devam eden
gelenekler ve bunların yeni oluşan
konut çevrelerinde ve günümüz konutlarındaki etkileri ve nasıl sürdürüldükleri tartışılmıştır. “Günümüz
Yöresel Yerleşimleri: Ortamlar, Süreçler, Bildirimler” teması çerçevesinde, yöresel yapım geleneklerinin,
aslında informel konut çevrelerinde
hala sürdüğü düşüncesinden hareketle ISVS-6, günümüzdeki bazı
toplumların ve konut çevrelerinin
yöresel mimari ile benzerlik gösterebilen özelliklerini vurgulamış; ve
bu bağlamda, ‘tarihi yöresel’ ile ‘günümüz yöreseli’ arasında örtüşen,
benzeşen ya da farklılaşan yönlerinin ve bugünün dünyası ile kurulan
ilişkilerinin üzerinde durmuştur. Bu
önemli akademik etkinlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nden Howard Davis, İngiltere’den Nabeel
Hamdi ve Marcel Vellinga, Türkiye’den Zafer Ertürk, Süha Özkan
ve Atilla Yücel, alanlarında ün yapmış dünyaca bilinen önemli davetli
konuşmacılar olarak yer almışlardır.
Mimarlığın en esas konularından ve
günümüzün en temel sorunlarından
biri olan konut, yerel değerler ve yerel mimarlık üzerinde gerçekleştirilmiş olan ISVS-6, konusunda uzman
birçok akademisyen ve araştırmacıyı
bir araya getirerek, bu alandaki ev-

ISVS-6 Konferansı’na yoğun katılım oldu.

rensel bilgi birikimine katkı koymuş, akademik söylemi güncellemiş
ve bundan sonraki konferanslara referans olmayı başarmıştır. Doç. Dr.
Hıfsiye Pulhan’dan alınan bilgiye
göre, iki yıl sonra dünyanın bir
başka ülkesinde gerçekleştirilecek
olan ISVS-7’de esas alınabilecek
söylem, sonuç ve önerilerle konferansın tamamlanmış olması en
önemli başarı göstergelerinden biri
olmuştur. Öte yandan, konferans
aracılığı ile Kuzey Kıbrıs’taki akademik altyapı, çalışmalar ve dünya
bilgi birikimine olan katkı da tanıtılırken ileri akademik işbirliklerinin
ve çalışmaların temelleri de atılmış
bulunmakta olduğu belirtilmiştir.
Konferans sonrası düzenlenen 2

teknik gezi ile de Kuzey Kıbrıs’ın
doğal, kültürel ve mimari zenginlikleri konferans katılımcıları tarafından yerinde gezilip görülmesi ile
ülke tanıtımına katkı konulmuş olduğu bildirilmektedir.
ISVS-6, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğü, KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve
Spor Bakanlığı, KKTC Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı ve KKTC
Dışişleri Bakanlığı’nın maddi ve
manevi destekleri ile gerçekleştirilmiş, konferansa M. Candemir İnşaat
Şirketi, Namport Pastahanesi ve
Tursan Seyahat Acentası da desteklerini vermişlerdir.
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III. KKTC Liselerarası Müzik Festivali DAÜ’de ge

Öğrenciler Ne Dedi? Öğrenciler Ne Dedi? Öğrenciler Ne Dedi? Öğrenciler Ne Dedi? Öğrenciler Ne D
Ali Eray Çevik
Ankara Güzel Sanatlar Lisesi

Zeynep Altuntaş
Samsun Güzel Sanatlar Lisesi

Ben Türkiye’den katılıyorum ve KKTC’ye ilk
kez geldim. DAÜ de
KKTC de çok güzel.
DAÜ’yü gezme fırsatı da
yakaladık ve burası gerçekten çok buyük bir
üniversite. Ben klarnet
çalıyorum ve biz grup
olarak enstrümental bir
performans sergiledik.
Sahnede herşey çok güzel geçti. İnşallah bizi dinleyenler de beğenmiştir.

KKTC’ye ilk kez geliyorum. Burası çok güzel
bir ülke ve insanlar çok
cana yakın. DAÜ de gerçekten çok güzel ve büyük bir üniversite. Ben
grubun solistiyim ve
Türkiye’de de bir çok organizasyona katıldık. Bu
nedenle pek heyecanlı
değilim. Ancak bu tür
organizasyonların biz
gençlerin özgüven kazanmasında büyük rol oynadığına inanıyorum.

Naime
Levent

Ayşe Sancak
Gazimağusa Namık Kemal Lisesi

ğine inanıyorum.

Festivale ikinci kez katılıyorum. Herşey çok güzel ve eğlenceli geçiyor.
Buraya katılan öğrenciler sahne deneyimi ve
özgüven kazanabiliyorlar. Sahneye ilk biz çıkacağız ve biraz heyecanlıyım. Grubun solisti
benim ve iki parça söylemeye
hazırlanıyoruz.
Herşeyin güzel geçece-

men s
heyeca

14. Turizm Günleri’nde Öğrenciler Doyas

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin düzenlediği
“14. Turizm Günleri” 25 – 26 Nisan 2012 tarihlerinde yapıldı. Turizm
Günleri çerçevesinde DAÜ Turizm Fakültesi önünde kurulan standlarda öğrenciler kültürlerini yansıtma ve ülkelerini tanıtma fırsatı buldular.
Sınıf içerisinde bir araya gelen farklı kültürlerin sosyal ortamda da
bir araya gelerek kültürel etkileşimin hedeflendiği Turizm Günleri
kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenciler yerel kıyafetleriyle yöresel yemeklerini tanıtma fırsatı buldu.
Rekreasyon Kulübü öğrencilerinin yağlı güreş gösterisi Turizm Gün-

leri’ne renk kattı. Büyük bir kalabalığın izlediği yağlı güreş gösterisine
özellikle yabancı öğrenciler ilgi gösterdi. Pehlivanlar yenişemeyince
güreş berabere bitirildi. Yağlı güreş gösterisinin ardından öğrenciler
pehlivanlarla fotoğraf çektirebilmek için sıra oldular.
Çeşitli sahne gösterilerinin yanında Mr. & Ms. Tourizm’in de seçildiği
etkinlikte İran uyruklu Shadi Gkolamiyekta Ms. Tourism seçilirken,
Türkiye’li Hamza Dabazoğlu ise Mr. Tourism seçildi. Etkinliğin ikinci
günü olan 26 Nisan 2012 Perşembe günü ise DAÜ Beach Club’ta Aşçılık Okulu öğrencilerinin katkılarıyla geleneksel Turizm Pikniği ve

Çevre Günü gerçekleşti
Turizm Fakültesi büny
Turizm günlerine sektö
larla katıldı.

Geleneksel Turizm Pikniği ve Çevre Günü’ne katılan öğrenciler birarada

Kurulan standlarda değişik kül
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erçekleştirildi Öğrenciler “Music Express Rock’n EMU –III”
Festivali`nde Atatürk Meydanı`na Sığmadı

Okan Ersan

Dedi? Öğrenciler Ne Dedi?

e Barani
College

DAÜ’de düzenlenen liselerarası müzik festivaline
ikinci kez katılıyorum.
Müzik grubumuzun solistiyim. Herşey çok güzel organize edilmiş.
Gençlerin yeteneklerini
gösterebilmeleri için çok
güzel bir fırsat olduğunu
düşünüyorum. Sürekli
buna benzer organizasyonlara katılmama rağsahneye çıkacağım için biraz da olsa
an var.

sıya Eğlendi

irildi.
yesinde 200’den fazla öğrencinin görev aldığı
örün önde gelen kuruluşları da açtıkları stand-

ltürler tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Ak- sahne alarak geceye renk kattılar.
tiviteler Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Muhteşem rock konserlerinin yanı sıra festival kapsamında
“Music Express Rock’n EMU-III” etkinliği 20 - 21 Nisan DAÜ Öğrenci Kulüpleri stand açarak kulüplerini tanıttılar.
2012 tarihlerinde DAÜ Atatürk Meydanı`nı dolduran bü- Ayrıca külüplerin kendi aralarında yapmış oldukları “minyük bir öğrenci kitlesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
yatür kale”, “labirent” ve “halat çekme” gibi yarışmalarla
Festivalin ilk akşamında Türkiye’nin en iyi gitaristlerini festival çok renkli görüntülere sahne oldu.
aynı sahnede buluşturan “Gitarizma”
adlı rock müzik grubu sahne aldı.
Türk rock sahnesinin şahsına münhasır gitaristleri Gür Akad ve Cem KökHayko Cepkin
sal ile rock veteranları Alpay Şalt,
Çağatay Ateş, ve Bülent Güven’den
oluşan grup verdiği her konserde
farklı konuk gitaristler ile sahne alıyor.
Music Express Rock’n EMU-III festivali kapsamında ise Gitarizma grubu
dünyaca ünlü gitar virtüözü “Okan
Ersan” ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan
Gitarizma ve Okan Ersan sergiledikleri sahne performansları ile hayranlarını büyüledi. Muhteşem konser
öncesinde DAÜ Müzik Kulübü, Lefke
Avrupa Üniversitesi Müzik Kulübü ve
son olarak yerel rock grubu “Grup
Unreal” sahne aldı.
Festivalin ikinci akşamı ise yapmış olduğu albümleri ve müziğinin yanı sıra
her performansında sergilemiş olduğu
dikkat çekici sahne şovları ile müzik
severlerin beğenisini kazanan “Hayko
Cepkin”, Atatürk Meydanı`nı dolduran DAÜ`lü öğrencilere tam anlamıyla bir rock müziği ziyafeti sundu.
Muhteşem bir repertuarla sahne alan
Hayko Cepkin hazırlamış olduğu rock,
arabesk ve elektronik altyapılı şarkılarıyla rock severleri coşturdu. Konser
boyunca hemen hemen tüm şarkılara
eşlik eden kalabalık izleyici kitlesi
özellikle Hayko Cepkin`in seslendirdiği “Aşk Kitabı” adlı şarkıda tam anlamıyla kendinden geçti. Büyük
konserden önce sırasıyla Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve DAÜ`nün müzik kulüpleri
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18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Kutlandı
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) ve DAÜ
Mimarlık Fakültesi girişimi
ile geçtiğimiz yıl ilk kez
KKTC’de kutlanan 18 Nisan
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü DAÜ Aktivite
Merkezi’nde yapılan panelde bir kez daha kutlandı.
İngilizce dilinde düzenlenen
panelde, “Dünya Mirası ve
Sürdürülebilir Gelişim: Yerel Toplulukların Rolü” temasına
ilişkin
farklı
alanlarda çalışmalar yapan
konuşmacılar deneyimlerini
aktarma fırsatı buldular.
Popüler adıyla Dünya Kültür Mirası Günü olarak da
bilinen panelin açılış konuşmasında söz alan DAÜ’nün
Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil Nadiri, panelin Kıbrıs’ın kültürel miras
ve sürdürülebilirliğine dikkat çekmek bağlamında çok
önemli bir vesile teşkil ettiğini söyledi. Prof. Dr. Halil
Nadiri, konuşmasında, Kıb-

rıs adasının geçmişteki çeşitli uygarlıklardan muazzam bir kültürel ve tarihsel
miras aldığını belirtti ve
kültürel mirası korumanın
bütün devletlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek
devlet üniversitesi olarak
DAÜ’nün panele ev sahipliği yapmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Prof. Dr. Halil Nadiri, “Kültürel mirası koruyup sahip
çıkmak görevimizdir” diye
konuştu. Prof. Dr. Halil Nadiri, organizasyona katılan
ve katkı koyan herkese teşekkür ettikten sonra panelin “verimli entellektüel fikir
alış verişi” şeklinde geçmesi
temennisinde bulundu.
DAÜ Kıbrıs Araştırmaları
Merkezi Başkanı Prof. Dr.
Naciye Doratlı, misyonlarının Kıbrıs’ın çeşitli alanlarındaki araştırmaları cesaretlendirmek ve desteklemek olduğunu ifade ettiği
açılış konuşmasında, 18 Nisan 1982 yılında Uluslar-

arası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından
hayata geçirilen kültürel miras olgusunun söz konusu
misyon çerçevesi içerisinde
önem arzettiğini ifade etti.
Prof. Dr. Naciye Doratlı, bu
sebepten ötürü de geçtiğimiz yıldan beri Mimarlık
Fakültesi işbirliğiyle “Dünya Uluslararası Anıtlar ve
Sitler Günü”nü kutlamaya
başladıklarını vurguladı.
Prof. Dr. Doratlı, “Çeşitli sebeplerden dolayı bu tema
kendi başına belki de başka
hiçbir yerde olmadığı kadar
Kıbrıs’ta, özellikle de adanın
kuzeyinde, ilgi ve dikkati
hak ediyor” dedi. Maddi ve
maddi olmayan kültürel miras değerleri ve doğal sitlerin “Dünya Mirası” listesine
alınmamasına rağmen, tüm
ülkenin miras adaylığı için
büyük potansiyel barındırdığını anlatan Prof. Dr. Doratlı, Mağusa Suriçi bölgesinin 2008 ve 2010 yıllarında Dünya Anıtlar Fonu
İzleme Listesi’ne alınmasının da tesadüf olmadığına
dikkat çekti.

daki kültürel miras olgusuna dönük kamusal duyarlılık uyanmasında önemli
bir sorumluluk üstlendiğini
kaydetti.
DAÜ Öğrenci Aktivite
Merkezi’ndeki panelde davetli konuşmacı UNDPPFF Temsilcisi Tiziana
Zennaro “UNDP-PFF’nin
Kıbrıs’ta Yürüttüğü Kültürel Projeler” konusunu
sundu.
UNDP-PFF Temsilcisi’nin
ardından ise “Dünya Mirası
ve Sürdürülebilir Gelişim:
Yerel Toplulukların Rolü”
konulu panel yapıldı. DAÜ
Mimarlık Fakültesi’nden
Doç. Dr. Beser Oktay Vehbi
ve Dr. Hülya Yüceer’in panel yürütücülüğü yaptıkları
etkinlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Süha Özkan, Büyükkonuk Köyü’nden İsmail Cemal, ICOMOS Bilimsel
Komitesi’nden Doç. Dr. Netice Yıldız, Kıbrıs Geleneksel Yapı, Mimari ve
Şehircilik Birliği’nden (INT-

Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara

Prof. Dr. Halil Nadiri

BAU) Doç. Dr. Özgür Dinçyürek birer sunum gerçekleştirdiler.

DAÜ Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Şebnem
Önal Hoşkara, 18 Nisan
1982 yılından beri Uluslararası Anıtlar ve Sitler
Günü’nün çeşitli ülkelerdeki
kamuya yönelik konferanslar, sit gezileri ve seminerler
vasıtasıyla kutlanıldığını
dile getirdi. Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara, Mimarlık Fakültesi’nin kültürel
miras olgusundaki rolünün
uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı ve bu anlamda fakültenin toplum-

İç Mimarlık Öğrencileri Teknik Gezi İçin İstanbul’daydı
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), Mimarlık Fakültesi,
İç Mimarlık Bölümü öğrencileri ‘INAS 100 - Teknik
Gezi Stajı’ çerçevesinde İstanbul’da incelemelerde bulundu.
Toplam on gün süren ve iki
ayakta gerçekleştirilen Teknik Gezi Stajı’nın birinci
ayağında Kuzey Kıbrıs’ta en
son yapılan oteller ve hastahane iç mekan tasarımları
incelenirken, ikinci ayağında ise İstanbul’daki birçok müze, sergi salonları,
alış – veriş merkezleri, restoran ve cafeler ile farklı
markaların vitrin tasarımları yerlerinde incelendi. Süreç içerisinde İstanbul’da
bulunan Bilgi Üniversitesi

Silahtarağa Elektrik Santrali Kampüsü’nü de inceleme
fırsatı
bulan
öğrenciler, üniversitedeki
aktivitelere katılmış ve
Yüksek Lisans projeleri sergisini de gezme fırsatı yakalamışlardır.
Teknik Gezi Stajı’na, öğretim görevlileri Kamil Güley
ve Seyit Ermiyagil önderliğinde 26 öğrenci katıldı.
Öğrenciler, 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 Teknik Gezi sırasında bilgilendirildiler
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Alzheimer Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mağusa Kale Lions Kulübü işbirliği ile
günümüz
toplumlarının
hastalığı olan Alzheimer konulu konferans 17 Nisan
2012 tarihinde DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda,
saat 14:30’da gerçekleştirildi. Alanında uzman kişilerin katıldığı konferansa

Ulusal Yaşlılık Psikiatri
Derneği ve Türkiye Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Engin Eker, Bezmi Alem
Vakıf Üniversitesi Geriatri
Ana Bilimdalı Başkanı Prof.
R. Ahmet Turan Işık ve 9
Eylül Üniversitesi Geriatri
Ana Bilimdalı Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas katıldı. KKTC Sağlık Bakanı
Dr. Ahmet Kaşif ’in de katıl-

Ünlü profesörler alzheimeri anlattı

dığı konferansa hem öğrenciler, hem bölge halkı hem
de uzman psikolog ve doktorlar yoğun ilgi gösterdi.
Konferasta açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyonu gereği
sağlık alanında etkin, donanımlı, güvenilir meslek insanı yetiştirirken bir yandan
da insana duyarlılık ilkesiyle
toplumsal sorumluluk projelerini de sürdürdüklerini
bildirdi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
Alzheimer hastalarının sayısının artmakta olduğunu ve
bu hastalığın karmaşık olması nedeniyle tedaviye yönelik çok sayıda
özel
profesyonel sağlık uzmanlarına ihtiyaç duyulduğunu
belirten Prof. Dr. Harutoğlu
Kale Lions Kulübü ile birlikte düzenledikleri bu konferans ile bu önemli sağlık

Katılımcılar alzheimer konusunda bilgilendirildiler

sorununa karşı dikkat çekmek ve farkındalık yaratma
hedefinde olduklarını vurguladı.
Mağusa Kale Lions Kulübü
Başkanı Seray Gürün
önemli hastalıklardan biri
olan Alzheimer konusuna
dikkat çekmek için düzenledikleri konferansta emeği
geçen herkese teşekkürlerini iletti. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Kaşif, insan
sağlığının son derece

önemli olduğuna dikkat çekerek Alzheimer hastalığının önemli bir unutkanlık
hastalığı olduğunu ve anıların yok olmasına neden olan
bu hastalığın hasta yakınları
için de zor bir süreç olduğunu sözlerine ekledi. İzleyicilerden gelen birçok
sorunun da yanıtlandığı
konferansın ardından Prof.
Dr. Harutoğlu ve Gürün tarafından katılımcılara plaket
takdim edilmesi ile konferans sona erdi.

DAÜ İletişim Fakültesi’nden Uluslararası Konferans
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi Barış İçin Araştırma ve İletişim
Merkezi’nce organize edilen
ve “Barış/Çatışmayı (Yeniden) Kurmak ve Bozmak”
adını taşıyan uluslararası iletişim ve medya çalışmaları
konferansı 11 – 13 Nisan
2012 tarihleri arasında ger-

çekleştirildi. Ana konuşmacısı
İngiltere Coventry Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Gary
Hall’un olduğu konferans açılışı 11 Nisan 2012 Çarşamba
günü, saat 10:30’de, DAÜ İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da
yapıldı. Üç gün boyunca devam eden konferansta, 13
farklı ülkeden 52 akademis-

Konferans katılımcıları bilgi alışverişinde bulundular

yen, Barış/Çatışma olgularına
yönelik akademik çalışmalarını DAÜ İletişim Fakültesi’nde paylaştı.
Yoğun katılım ve ilgiye sahne
olan konferansın açılış konuşmasını yapan Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi
Başkanı Doç. Dr. Tuğrul İlter,
Prof. Gary Hall’u izleyicilere
takdim ettiği konuşmasında
verili perspektiflerin değişmesi açısından konferanslarda
yapılan fikir alışverişinin barış
adına önemli katkılar barındırdığını kaydetti.
Üniversiteler paylaşıma
dayalı kurumlar olmalı
Adanın içerdiği kendine özgü
önemli zıtlık ve çelişkilerin,
barış ve çatışma konferansı
için uygun bir zemin sunduğunu söyleyerek konuşmasına
başlayan Prof. Gary Hall, “Bir
Akademik Bahar: Neo-Liberal
Üniversiteyi Sınava Çekmek”
başlıklı sunumunda, üniversitenin ekonomiye katkı koy-

DAÜ Mezununa Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Ödül
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2010
yılı mezunu Ahmet Can Şit
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2011 yılı Haber
Ekonomi Dalında Türkiye
Gazetecilik Başarı Ödülü’ne
layık görüldü. Şit, eğitimi
boyunca yaz tatillerinde Doğan Yayın Holding bünyesindeki farklı dergi ve
gazetelerde staj yaptığını
belirterek ekonomi sektörünü içinden öğrenmek için
Sütaş şirketinin Kurumsal
İletişim Bölümü’nde proje

bazlı çalışmalara katıldığını
ve mezun olduktan sonra
da meslek hayatına Radikal
Gazetesi’nde başladığını belirtti. Radikal Ekonomi Servisi'ndeki görevi süresince
bilişim sektörü ağırlıklı olmak üzere muhabir olarak
görev aldığını aktaran Şit,
şu anda Teknoloji ve yeni
ekonomi sitesi www.webrazzi.com’da yazar olarak
çalıştığını aktardı.
DAÜ’de almış olduğu eğitim ile özellikle gazetecilik
disiplini açısından diğer
meslektaşları arasında fark-

lılaştığını ifade eden Şit,
DAÜ İletişim Fakültesi’ndeki ders içerikleri ve
birçok öğretim görevlisinin
öğrencilerin ufuklarını açtığını sözlerine ekledi. Şit,
Türkiye’de sadece birkaç
üniversitede olan derslerin
DAÜ’de olmasının son derece önemli olduğuna dikkat
çekerek bunun çok da
önemli bir ayrıcalık olduğunu belirtti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2011 yılı Haber
Ekonomi Dalında Türkiye
Gazetecilik Başarı Ödülü’nü

Panelistler Barış ve Çatışma’yı anlattı

mak için varolan kâr amaçlı
neoliberal işletme zihniyeti
yerine, açık ve paylaşıma dayalı kendi kendini var eden
bağımsız ortaklıklar olması
gerektiğine inandığını kaydetti. Prof. Hall, modern üniversitelerin sorgulama ve
araştırma zemininde akademik özgürlüğe sahip olması
gerektiğini ifade etti.
Konferans hakkında bir açıklama yapan İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Süleyman
aldığını belirten Şit, ödül
alan haberinin 26 Ağustos
2011 tarihinde yayımlanan
“Herkesin Telefon Bilgileri
İnternetten Satılıyor” haber
başlığı altında olduğunu
belirtti. Aldığı ödülün Türkiye’deki en değerli gazetecilik ödüllerinden biri
olduğunu aktaran Şit, meslek kariyerimin henüz başındayken böyle değerli bir
ödüle layık görülmenin
mutluluğunu yaşadığını belirtti. Şit, ödülü almanın
üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen birkaç
gazeteden teklif geldiğini
aktararak aldığı ödülün ka-

İrvan, DAÜ İletişim olarak
barış konulu uluslararası konferanslar dizisinin üçüncüsünü başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyduğunu, bu hassas konu üzerinde çalışmaya ve yeni
projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti. İrvan, “Fakülte olarak, barış süreçlerinde medyanın oynayabileceği olumlu rolü vurgulamaya
ve gazetecileri bu yönde teşvik etmeye devam edeceğiz”
dedi.
riyeri üzerindeki etkilerini
ileride daha net bir şekilde
göreceğini vurguladı.

Ahmet Can Şit
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DAÜ-KPM, “Avusturalyalı Kadınların Diplomasideki
Yeri ve Kadınlar İçin Avusturalya Diplomasisi”
Başlıklı Konferans Düzenledi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs
Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM),
geçtiğimiz günlerde “Avusturalyalı
Kadınların Diplomasideki Yeri ve
Kadınlar için Avusturalya Diplomasisi” (Australian Women in Diplomacy, Australian Diplomacy for
Women) başlıklı bir konferans düzenledi.
Avusturalya’nın Kıbrıs Büyükelçisi
Trevor Peacock’un katılımıyla gerçekleşen konferansta, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların
diplomasideki bugünkü yeri, kadın
istihdamında geçmişte karşılaşılan
engeller ve Avusturalya’nın bu alandaki çalışmaları konuşuldu. Konferans, DAÜ Kıbrıs Politikalar
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet
Sözen’in Peacock hakkında kısa özgeçmiş bilgisi vermesi ile başladı.
Trevor Peacock Avusturalya’nın
şimdiki Başbakanı’nın (Julia Gillard)
kadın olduğunu vurgularken, Maliye gibi önemli bakanlıkları ve yüksek savcılığı da içeren 30 önemli
pozisyondan 8’inin kadınlardan
oluştuğunu, fakat şimdiye dek kadın
bir dışişleri bakanları olmadığını belirtti.

Peacock, 2011 Eylül ayından itibaren Avusturalya’nın Penny Williams adında kadınlar ve kız
çocuklarıyla ilgili konular için küresel çapta görev yapan bir büyükelçileri olduğunu, böyle bir pozisyona
Avusturalya ile birlikte dünyada sadece beş ülkenin sahip olduğunun
altını çizdi. (ABD’nin Küresel Kadın
Konularından Sorumlu bir büyükelçisi, Norveç’in Kadın Hakları için
bir büyükelçisi, İspanya’nın Cinsiyet
Konuları için bir büyükelçisi ve Pakistan’ın Kadının Güçlendirilmesi
için bir İyi Niyet Elçisi bulunmaktadır.)
Geçmişte diplomaside ve heyetlerin
başlarında bulunan kadınların sayısının az olmasının sebeplerinden ve
zaman içerisinde nelerin değiştiğinden konuşan Peacock, 1966 yılına
kadar Avusturalya’da kadınlar için
diplomasi alanında kariyer için en
büyük engelin diğer batı ülkelerinde
olduğu gibi evliliğin olduğunu söyledi. Daha önce çalışan kadınların
evlenmelerine izin verilmediğini ya
da verildiği takdirde uluslararası çalışmaya uygunsuz olarak değerlendirildiklerini, bu sınırlandırmaların
da kadınları kısıtladığını ve hayatlarına
dair
zor
tercihler yapmak
zorunda bırakıldıklarını belirtti.
İşe alınan kadınların daha sonra evlenip
işlerinden
ayrılması gerekeceğinden dolayı
kadın istihdamı eldeki kaynakların
müsrif kullanımı
olarak
görülüyordu. Bunun ya-

Trevor Peacock ve Prof. Dr. Ahmet Sözen

nında erkeklerin baskın olarak yönettiği bu alanda kadınların profesyonelliklerine ve başarı kapasitelerine dair yaygın bir biçimde
önyargılar bulunduğuna değinen
Peacock, bundan dolayı 1950 yılları
boyunca diplomaside yer alan kadın
sayısının üç ile sınırlı kaldığının altını çizdi.
1966 yılında Avusturalya kadın istihdamının önündeki evlilik engelini
kaldıran ilk batı ülkesi oldu. 1973 yılında erkekler ve kadınların eşit
miktarda ödenmesi, esnek çalışma
saatleri, kadınlar için maaşlı doğum
izni, 1984 yılında Cinsiyet Ayrımcılığı Yasası ve Kamu Hizmeti Reform
Yasası gibi değişikliklerle cinsiyet
ayrımcılığının önündeki esaslı engeller ortadan kaldırdı. Bunu takiben 1970’lerde kadın istihdamlarının hızla arttığını vurgulayan
Peacock, 1985 yılında kadın istihdam oranının erkek istihdam oranından yüksek olduğunu ve
1990’lara gelindiğinde ise artan sayıda üst düzey kariyer sahibi yetkili
kadınların Avusturalya’nın denizaşırı misyonlarını yönettiğini söyledi.
Göreve başladığından bu yana kadınların diplomasideki yeri ve sayı-

sının etkileyici bir şekilde arttığını
söyleyen Peacock, reformlardan
önce biri Kıbrıs Büyükelçisi olmak
üzere iki kadın büyükelçisisi olan
Avusturalya’nın bugün 24’ü kadın
toplam 81 büyükelçisi bulunduğunu
kaydetti. Her ne kadar büyükelçilerin sayısı diplomaside kadınların hikayesini anlatmasa da bunun önemli
bir gösterge olduğunu söyleyen
Peacock, Avusturalya’nın kadın büyükelçi ve yüksek temsilcilerinin
yüzde 5’ten bugün yüzde 30’a yükselmesinin kesinlikle bir başarı ölçüsü olduğunu belirtti.
Konferansın son kısmında Avusturalya’nın Kadınlara ve Kadın Haklarına verdiği önemi, ülkenin Kadın
Hakları için uluslararası alanda yaptığı geniş çaplı yardım ve hizmetlerin olduğunu yineleyen Peacock,
konuşmasını Türkçe olarak “Kadınlar gününüz kutlu olsun, teşekkür
ederim.” cümlesi ile bitirdi. Konferansın ardından son olarak Peacock
dinleyiciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Eczacılık Fakültesi’nde Bir İlk Daha: DAÜ Eczacılık Fakültesi
Öğrencileri Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu’na Üye Oldu

sıtasıyla da ek bölümüme dair de daha
çok bilgi ve donanım sahibi olacağım.
Reha Sertaç İlhan: Bu değerli komisyonun bir parçası olduğum için mutluyum. Bireysellikten çok bütünsellikle
çalışıp kendimizi ve diğer meslektaşlarımızı bilgilendirme amacı güdüyoruz.
Bu konuda üstlendiğim görev, Eğitim
& Bilgilendirme ve Yurt Dışı İlişkiler’in bir parçası olmak. Gerekli donanımı elde ettikten sonra arkadaşlarıma
yardımcı olmaya çalışacağım.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Ezcacılık Fakültesi öğrencileri, Türk
Eczacılar Birliği (TEB) çatısı altında
faaliyet gösteren Gençlik Komisyonu’na üye oldular.
14 Üniversitenin eczacılık fakültelerinin üye olduğu Gençlik Komisyonu
(GK) bünyesinde, DAÜ’yü temsilen
dört genç eczacı adayı öğrenci görev
yapacak. DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay E. Orhan, söz konusu organizasyonun ulusal nitelik
barındırdığını ve DAÜ olarak 17 Mart
2012’de Ankara’daki komisyon toplantısına delege gönderdiklerini ifade etti.
Prof. Dr. İlkay E. Orhan, bu anlamda
adada komisyona üye olmaya hak kazanan ilk üniversite olduklarından dolayı bir ilk gerçekleştirmenin
memnuniyetini de dile getirdi.
Dekan Prof. Dr. Orhan, “Amacımız
kendi fakültemizin öğrencilerini Türkiye’deki eczacılık fakültelerinin öğrencileri ile buluşturup kaynaştırmak,
ortak organizasyonlarda yer almalarını
sağlamak, yutiçi ve yurtdışı staj olanaklarını sağlamak, yani kısaca, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek
mesleki etkinlikleri hayata geçirmek”

dedi ve en geç bir iki yıl içerisinde GK
komisyon toplantılarından birine ev sahipliği yapmayı da hedeflediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.
Öğrenciler ne dedi?
Sonia Sanajou: Etkinlik 17 Mart’ta
Ankara’da gerçekleştirildi. Birçok üniversiteden temsilciler geldi. Ben de delege olarak görevlendirildim. Orada
Yönetim Kurulunu seçtik. Ben Sosyal
Aktivite Koordinatörlüğü’ne getirildim. Ankara’da, bu yıl ne yapacağımızı
konuştuk. Artık alacağımız farklı farklı
görevlerle iletişim halinde olacağız.
Kuralları belirledik. Staj yerleri ve olanaklarını ele aldık. Mart 2013’teki
kongrenin ev sahipliğine aday olacağız.
İnşallah başarırız.
Zehra Kelebek: Her şey hızla gelişti.
Hemen organize olduk. Sonuç gurur
verici. Bu seçilen koordinatörlerle birlikte ben de Stajlar, Eğitim ve Bilgilendirme Koordinatörlüğü kapsamında
çalışacağım. TEB’de her ay bir toplantı
yapılacak ve her dört ayda bir kez de
delegelerin yer aldığı bir toplantı gerçekleşecek. DAÜ olarak elimizden gelen aktivitelere imza atmaya

çalışacağız.
Emir Akşahoğlu: Mutluyum. Komisyonun Sosyal Aktivite ve İletişim alanındaki çalışmalarda görev alıyorum.
DAÜ’yü temsil edecek olmaktan ötürü
de sevinçliyim. Birlikte yapacağımız
çalışmalarla güzel işlere imza atmak
heyecan verici olacak. Ayrıca stajlar va-

Eczacılık Fakültesi gelişmeye devam ediyor
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Deprem, Yangın ve İlk Yardım Eğitimi Verildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Güvenlik İşleri Şube Amirliği ve
Gazimağusa Sivil Savunma
Bölge Müdürlüğü işbirliğinde deprem, yangın ve temel ilk yardım eğitimi ve
tatbikatı gerçekleştirildi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı eğiticileri tarafından
verilen eğitim ve tatbikatın
ilk etabı 2 Nisan 2012 tarihinde saat 10:00’da DAÜ
Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim ile başladı. Eğitim
sırasında organizasyona katılan üniversite içindeki birçok birim ve güvenlik birimi
ekibine deprem ve yangınlarda neler yapılması gerektiği öğretildi.
Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü’nden Ümit Altınkaynak ve Kamil Ağcabay
yönetiminde
izleyenlere

deprem, biyolojik saldırı
maddeleri, ilk yardım, yangın, nükleer saldırılar, kimyasal saldırı maddeleri, sel
ve su baskınlarına karşı korunma yöntemlerini içeren
broşürler dağıtıldı. Ağcabay
katılımcılara kendi tecrübelerinden örnekler de verdi.
Ağcabay, Gazimağusa, Larnaka, Limasol ve Baf ’ın Kıbrıs’ta birinci derecede
deprem kuşağında bulunduğunu belirtirken, Lefkoşa’nın ikinci, Girne ve
Güzelyurt’un üçüncü, Trodos Dağları eteklerinin ise
dördüncü derecede deprem
kuşağında bulunduğunu
vurguladı.
Ağcabay, 1890-1990 yılları
arasında adada 56 kez 4.5 ve
üzeri şiddetinde deprem
meydana geldiğini, 20 Ocak
1941’de Gazimağusa bölgesinde 5.9 şiddetinde mey-

dana gelen depremde 24 kişinin hayatını kaybettiğini,
10 Eylül 1953’te Baf ve
Lefke bölgesinde oluşan 6.1
şiddetindeki depremin 40
kişinin hayatına malolduğunu, 4 bin kişinin de evsiz
kalmasıyla sonuçlandığını
belirtti.
DAÜ Güvenlik İşleri Şube
Amirliği’ne bağlı çalışan güvenlik elemanlarının ve üniversite içi diğer birimlerin
katıldığı eğitimin ikinci
etabı olan tatbikat 3 Nisan
2012 tarihinde DAÜ-2 Öğrenci Yurdu’nda 14.00 –
15.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Tatbikatta Sivil
Savunma Teşkilatı, DAÜ
Güvenlik Birimi, İtfaiye,
Ambulans ve DAÜ-KUT
hazır bulundu. Katılımın
yüksek olduğu tatbikat, hazırlanan deprem ve yangın
senaryosu üzerinden ger-

A K D E N İ Z

çekleştirildi. Tatbikat deprem ve depremden dolayı
meydana gelen yangının
yurt içerisinde öğrencilere
duyurulması ile başladı.
Tatbikatta genel olarak deprem ve yangın anında neler
yapılması ve nelere dikkat
edilmesi konuları üzerinde
duruldu. Tatbikat sırasında
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olaylar birebir gerçeğe uygun olarak düzenlenirken
binanın
tahliyesinden,
arama kurtarmaya, yangının söndürülmesinden yaralılara yapılacak fiziksel ve
psikolojik müdahaleye kadar
herşey gerçeğe uygun olarak gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Personeli deprem, yangın ve ilk yardım konusunda bilgilendirdi

DAÜ’den AnadoluJet - JetGenç Kampüs Etkinliğine Ev Sahipliği
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Endüstri Mühendisliği Kulübü ilklere imza atmaya devam ediyor.
DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, geçtiğimiz günlerde renkli
AnadoluJet - JetGenç Kampüs Etkinlikleri’ne ev sahipliği yaptı.
“Açılmamış Kanatların Açılım Büyüklüğü Bilinmez” teması altında
DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün imza attığı etkinlikte, alanlarında tanınmış uzman konuşmacılar öğrenciler ile oldukça keyifli
dakikalar geçirdiler.
DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu
Konferans Salonu’nu dolduran öğrenciler organizasyon boyunca gelecekteki iş hayatında kendilerine
yardımcı olacak “iletişim ve ikna
etme sanatı, imaj, özgüven, başarı
için motivasyon ve üniversite yıllarında kariyer adımları” gibi konulara dair bilgilendirildiler.
Etkinlikte Strateji ve Yönetim Danışmanı İsmail Haznedar, “Geleceği
Tasarlamak” başlığı altında bir su-

numa imza attıktan sonra Haznedar’ı Gelişim Akademi Koordinatörü Emre Urfalı’nın “Üniversite
Okurken Kariyer Adımları” ve Yaşam Koçu İsmail Karasu’nun “Pozitif Yaşam Becerileri ile Hayatın
Lideri Ol” konuşmaları takip etti.
DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü Başkanı Ömer Bitmiş, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, alanında uzman eğitmenlerden bilgi alan öğrenciler açısından
öğrencilerin zevkli ve şanslı bir gün
geçirdiklerini, ayrıca genç öğrencilerin AnadoluJet’i daha yakından tanımanın getirdiği şansın da
gelecekte onlar açısından avantaj
teşkil edeceğini dile getirdi.
Endüstri Mühendisliği Kulübü Başkanı Bitmiş, büyük bir organizasyona başarıyla ev sahipliği
yaptıklarından duyduğu mutluluğu
dile getirirken, etkinliğin altında yatan sebebin DAÜ’nün tanıtımı ve
bununla birlikte Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü iş dünyası ile bir

araya getirmek olduğunu kaydetti.
Bitmiş, “Daha önce de kulüp olarak
gerek Türkiye gerekse Avrupa çapında büyük organizasyonlara ev
sahipliği yapmış bulunmaktayız” diyerek sözlerini tamamladı.
18:00’de başlayan ve üç şanslı

Emre Urfalı öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

DAÜ`de “3. Girişimcilik Günleri” Düzenlendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
IEEE Kulübü tarafından organize
edilen ve 3 gün süren “3. Girişimcilik Günleri” adlı etkinlik DAÜ
Aktivite Salonu`nda gerçekleştirildi.
“Fark Yaratmaya Hazır mısın?” temasıyla hazırlanan etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğundu. IEEE
Kulüp Başkanı İbrahim Demir`den
alınan bilgiye göre etkinlik kapsamında başarılı genç girişimciler
DAÜ`lü öğrencilerle buluşturuldu.

öğrencinin AnadoluJet uçak bileti,
iki öğrencinin de AnadoluJet uçak
maketinin sahibi olduğu “Uçmayan
Kalmasın” hediye çekilişinin ardından gün sona erdi.

İş dünyasını ve genç iş adamlarını
DAÜ öğrencilerine tanıtmak ve
özellikle öğrencileri girişimci, yenilikçi ve inovatif düşünceye açık
hale getirip girişimciliğe özendirmek gibi başlıca hedefleri olan etkinlikte bu yıl “İnovasyon ve
Girişimcilik”, “Kariyer, Yaratıcılık”,
“Y Kuşağı, Satış, Perakendecilik,
Takım Ruhu, Kişisel Gelişim Motivasyon ve Stres Yönetimi”, “Rekabet - Yoğun Bir Sektörde
Start-Up”, “Genç Girişimci Başarı
Adımları” gibi konular işlendi.
IEEE Kulübü genç girişimcilerle buluşturdu
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Şampiyon

Nijerya ve KKTC

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Futsal
Turnuvası (EMU Cup of Nation) 25 Nisan
2012 akşamı oynanan final maçları ile sona
erdi. Turnuvada erkeklerde şampiyon
Nijerya, ikinci İran, üçüncü KKTC ve
dördüncü Azerbaycan olurken, kızlarda ise şampiyon KKTC, ikinci Kamerun, üçüncü Nijerya ve dördüncü
Rusya oldu.Maçlar sonrasında dereceye giren takımlara verilen kupa ve
hediyelerin yanısıra organizasyon komitelerine, hakemlere, gol kralı ve
kraliçesine ve turnuvanın en centilmen bay ve bayan oyuncularına çeşitli
madalya, plaket ve hediyeler takdim
edildi. Oyuncular adına ise DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’a
organizasyona verdiği hizmetlerden
ötürü teşekkür plaketi verildi.
68 ülkenin bayrağı altında oynanan ve
2 bin civarında seyircinin izlediği

maçlar ve bu bayraklar altında çekilen fotoğraflar uluslararası bir üniversite olan
DAÜ’deki huzurlu ve barış dolu ortam hakkında anlamlı mesajlar verdi.

Şampiyon Nijerya oyuncuları, Prof. Dr. Abcullah Y. Öztoprak ile sevinçlerini paylaştı

Ödül alan sporcular birarada

Spor Yazarları DAÜ’de Buluştu
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Mağusa Bölgesi Spor yazarları ile düzenlenen yemekte
bir araya geldi. Yemeğe DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, Öğrenci Hizmetleri ile
Sosyal ve Kültürel İşler Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı
Osam, Spor İşleri Müdürü Cemal
Konnolu, Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürü Derviş Ekşici ve Rektörlük Koordinatörü Tuncer Tuncergil katıldı.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Y. Öztoprak DAÜ’nün spor alanında almış olduğu başarılardan
son derece memnun olduklarını
belirterek düzenlenen bu sohbet
yemeği ile hem DAÜ’nün spor
alanında elde etmiş olduğu başarıları görüşeceklerini hem de spor
yazarları ile ilişkilerini güçlendirme hedefi içerisinde olduklarını dile getirdi. DAÜ’nün

kültürel ve sportif faaliyetlerine her zaman
önem veren bir üniversite olduğunu belirten
Prof. Dr. Öztoprak
DAÜ olarak bu alanlardaki çalışmalarının
devam edeceğini vurguladı.
Prof. Dr. Öztoprak’tan
sonra sözü devralan
Prof. Dr. Osam, sporun
dili ve dini olmadığını
evrensel olduğunu belirterek DAÜ’de her
gün bir spor faliyeti yapıldığını ve etkinliklerin devam edeceğini
vurguladı. Kıbrıs Türk DAÜ Yönetimi ve Spor Yazarları Tower Bar’da biraraya geldi
Spor Yazarları Başkanı Ogün aktardı. Kaçmaz, DAÜ’nün kitleGenç Kaçmaz ise DAÜ’nün bir lere yönelik spor salonu oldumarka olduğunu belirterek ğunu ve her geçen gün bu salonu
DAÜ’nün geldiği noktanın her- geliştirdiklerini aktararak halkın
kes tarafından takdir edildiğini da salona karşı oldukça ilgi gös-

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC
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A K D E N İ Z

Ü N İ V E R S İ T E S İ

terdiğini gördüklerini belirtti.
Yemeğin ardından Lala Mustafa
Paşa Spor Sarayı gezilerek salonda bulunan bölüm ve aletlerin
tanıtımı gerçekleştirildi.

Genel Koordinatör
Derviş Ekşici
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürü

Sayfa Düzeni
Selda Adaöz
Müge Debreli

Haber Koordinatörü
Burcu Betin Türkoğlu
Halkla İlişkiler ve
Basın Birim Sorumlusu

İletişim
Tel: 630 1212
Faks: 365 1886
E-posta: dau.haber@emu.edu.tr
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Sorumlu

Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yardımcısı
Tanıtım ve Gelişim

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürlüğü

Baskı
DAÜ Basımevi

