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ÜCRETSİZDİR

YÖK Başkanı DAÜ’de İncelemelerde Bulundu
KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın davetlisi olarak ülkemize gelen
Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve
beraberindeki heyet 23 Mart 2013 Cumartesi
günü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Öncelikle DAÜ Rektörlük Makamı’na
gelerek burada bir süre Rektör Vekili Prof. Dr.
Osman Yılmaz ile görüşen YÖK Başkanı Prof.
Dr. Çetinsaya, DAÜ ile ilgili detaylı bilgiler aldı.
DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz, YÖK Başkanı
ve heyetini DAÜ’de görmekten dolayı duydukları
mutluluğu dile getirerek DAÜ’nün 75 farklı ülkeden 14 bini aşkın öğrencisi, 35 farklı ülkeden
alanlarında uzman 1000’i aşkın öğretim elemanı,
değişik ülkelerin eğitim kurumlarından alınan
güçlü akreditasyonları ve tümü YÖK tarafından
tanınan eğitim programları ile bir dünya üniversitesi olduğunu ifade etti. 3000 dönümlük
arazi üzerine kurulmuş bir kampüs üniversitesi
olduklarını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, DAÜ’de
öğrenci memnuniyetinin en öncelikli >> sayfa 3

Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Yılmaz YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya ipek işi pano hediye etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı DAÜ’de Konferans Verdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fikir ve
Münazara Kulübü tarafından organize edilen
“Kıbrıs`ın Ekonomik Geleceği” konulu konferans KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat
Atun’un sunumu ile gerçekleştirildi. 29 Mart
2013 tarihinde, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu
Salonu’nda, saat 14:30’da gerçekleştirilen konferansa öğrencilerden yoğun katılım oldu.

Bakan Atun’un konferansı ilgiyle izlendi

Gerçekleştirilen söz konusu konferansta Atun,
KKTC ekonomisi üzerinde durarak Dünya ve
Avrupa`yı yakından ilgilendiren mali krizin
KKTC`ye yansıyabilecek olası etkilerinden
bahsetti. Ülkelerde gelir ve giderlerin planlı,
istikrarlı ve sürekli olması
için
ekonomide
büyüme
sağlanması gerektiğini dile
getiren Atun, bunun iyi bir strateji
ve doğru finansman
ile olabileceğine dikkat çekti. KKTC’nin
bankacılık ve finansal
sisteminin son derece
güçlü olduğunu da
belirten Atun, birçok Avrupa ülkesinin
içinde bulunduğu mali
sorunlar
yüzünden
vergi artırdığı ve
yatırıma gidemediği
bir dönemde KKTC Bakan Sunat Atun

ekonomisinin reel sektöre ayırmış olduğu
kaynağın çok önemli olduğunu ifade etti. Bakan
Atun konferansta katılımcıların sorularını da
yanıtlayarak DAÜ’de olmaktan dolayı duyduğu
mutluluğu dile getirdi.

CHP Milletvekili Şafak
Pavey Seminer Verdi

Atölye Çalışması
Gerçekleştirildi
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CHP Milletvekili Şafak Pavey
Seminer Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen ve CHP
İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in konuşmacı
olarak katıldığı “Viyana Deklerasyonundan 20
Yıl Sonra İnsan Hakları Önündeki Yeni Engeller” konulu seminer Rauf Raif Denktaş Kültür ve
Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. 25 Mart 2013
tarihinde, saat 14:00’te gerçekleştirilen seminere
yoğun katılım oldu.
Seminerde açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, bütün dünyayı ilgilendiren insan
hakları ve özgürlüklerinin Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerini de yakından ilgilendirdiğini belirterek katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini
iletti.

CHP
Milletvekili
Pavey
gerçekleştirdiği konuşmasında
Viyana
deklerasyonundan
bahsederek bu deklerasyonla
ilk kez gündeme gelen engelli
hakları ve deklerasyonun
içeriği hakkında katılımcılara
bilgi verdi. Pavey, engelli insan
hakları sözleşmesinden de bahsederek bu sözleşme ile değişen
engelli kelimesi ve sözleşmenin
kapsadığı alanlar üzerinde
durdu. Engelli tanımının Prof. Dr. Hülya Harutoğlu Şafak Pavey’e plaket takdim etti
yapılmasının
Türkiye’nin
gerçekleşen seminerde öğrenci sorularına da yer
en büyük ayıbı olduğunu da sözlerine ekleyen
Pavey, engelliler için yapılan herşeyin bütün top- verildi. Seminer, katılımlarından dolayı Pavey’e
luma yayılacağını vurguladı. Sohbet şeklinde hediye takdimi ile sona erdi.

“Yaşamın Her Alanında Kendini İspat Etti”
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun
eşi Meral Eroğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
düzenlediği “Kadın ve Başarı” konulu
panele katıldı.

uyarlanarak şiddet ve istismara karşı
kadınların korunması gerektiğini belirtti.
Eroğlu, kadının en az erkek kadar önemli,
sosyal ve kültürel yaşamı şekillendiren
unsur olduğunu, insanlığın kadın ve
erkek birlikteliğiyle bugünlere geldiğini
kaydetti.

Meral Eroğlu, Rauf Raif Denktaş
Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan
panelde, Kıbrıs Türk kadınının dünü ve
bugününü anlattı.
Meral Eroğlu, Kıbrıs Türk kadınının
adadaki Türk varlığının başlangıcından
itibaren yaşamın her alanında kendini
ispat ettiğini vurguladı.
Meral Eroğlu, kadın sorunlarının
başında şiddet ve istismar geldiğini belirterek, yasaların günün koşullarına

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Eşi, Meral Eroğlu ile birarada

Çalışan kadın nüfusunun her geçen
gün arttığını, üniversite ve okulların
öğretim kadrolarının önemli bölümünün
kadınlardan oluştuğunu, kadınların
bürokrasinin en yüksek kademelerinde
görev alabildiklerini, siyasi partilerde aktif görevlerde bulunduklarını söyleyen
Eroğlu, ancak Cumhuriyet Mevlisi’ndeki
kadın vekil sayısının sadece 4 olduğunu,
bu sayının kadın dayanışmasıyla
artabileceğini kaydetti.

DAÜ Rektörlüğü’nden Medya Etik Kurulu
Deklarasyonuna Destek
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü,
altı gazetecilik meslek örgütü tarafından imzalanan “Medya Etik Kurulu Deklarasyonu”na
tam destek belirtti. DAÜ Rektörlüğü’nden

yapılan açıklamada, KKTC’de medya alanında
etik ilkelere uyulması konusunda aktif çaba
göstermek üzere oluşturulacak olan “Medya Etik Kurulu”nun yapacağı çalışmaların ve
alacağı kararların Kıbrıs Türk
Medyası açısından yararlı olacağına
inanıldığı belirtilerek, “Kıbıs Türk
Medyasında çalışan gazetecilerin
yıllardır gündeminde olan, etik ilkelerin nasıl yaşama geçirileceği konusunda önemli bir adım atıldığına;
deklarasyonda açıklanan Medya
Etik Kurulu’nun oluşturulmasıyla
KKTC medyasının tüm dünyada kabul gören çağdaş bir
özdenetim modeline kavuşacağına
inanılmaktadır” denildi.
Kıbrıs Türk Medyası’nda zaman

zaman gazetecilik etiğine aykırı yayınlarla
karşılaşıldığına dikkat çekilen açıklamada,
Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nun
imzalanmasıyla etik dışı yayın yapan
gazetecilerin
ve
medya
kurumlarının
uyarılacağını, böylece gazetecilik etiğine aykırı
yayınların azalacağının umulduğu belirtildi.
KKTC’nin önde gelen yüksekeğitim kurumu
olarak DAÜ’nün güçlü İletişim Fakültesi
aracılığıyla Kıbrıs Türk Medyası’nın ihtiyaç
duyacağı konularda her türlü desteği vermeye
hazır olduğunun da altı çizilen açıklamada,
“Deklarasyona tüm medya kuruluşlarının ve
meslek örgütlerinin imza koyması en büyük
temennimizdir. Etik kurallara uygun medya
yayıncılığı konusunda Doğu Akdeniz Üniversitesi üzerine düşen katkıları sağlamaya hazırdır”
denildi.
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YÖK Başkanı DAÜ’de
İncelemelerde Bulundu
hedef olduğunu ve bunun sağlanması
adına da çok çalıştıklarını vurguladı.
DAÜ’deki kaliteli eğitim ortamının yanısıra
birçok üniversitede rastlanmayacak düzeyde
sosyal aktivitelerin varolduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Yılmaz, öğrencilerin mutlu
bir ortamda barış ve huzur içinde eğitim
almalarının çok önemli olduğunu söyledi.
DAÜ’de eğitim veren akademik personelin
akademik yayın sayıları ile de ilgili rakam-

tonun işleyişi, yeni açılan ve önümüzdeki
akademik yılda açılması planlanan yeni
programlar hakkında da bilgiler aktardı.
DAÜ’nün son yıllarda sağlık eğitimi
alanında yapmış olduğu atılımlardan da
bahseden Prof. Dr. Yılmaz, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Tıp Fakülteleri hakkında
da YÖK Başkanı’nı bilgilendirdi.
Prof. Dr. Çetinsaya: “DAÜ
Kurumsallaşmış Bir Üniversite”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
ise YÖK Başkanı olarak ilk kez geldiği
KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün gerçek
anlamda kurumsallaşmış bir üniversite
olduğunu görmekten de ayrıca mutluluk
duyduğunu ifade etti.
Rektörlük Makamı’ndaki görüşme esnasında
Prof. Dr. Osman Yılmaz YÖK Başkanı Prof.
Dr. Gökhan Çetinsaya ve beraberindeki
heyete Kıbrıs’a özgü ipek kozası ve lefkara işi
panolar takdim etti. Görüşmenin ardından
heyet Prof. Dr. Yılmaz eşliğinde DAÜ
kampüsünü gezerek yeni inşaatlar, binalar ve
fakülteler hakkında da detaylı bilgi aldılar.

Prog. Dr. Çetinsaya Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde

sal olarak bilgiler aktaran
Prof. Dr. Yılmaz, akademik yayın açısından çok
iyi bir yerde olduklarını,
Kıbrıs
genelinde
ve
KKTC’deki diğer üniversiteler arasında ise birinci
sırada yer aldıklarını ifade
etti. DAÜ’nün bölgedeki
en iyi kütüphaneye de sahip olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Yılmaz, sena-

YÖK heyeti Prof. Dr. Osman Yılmaz ile görüştü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya laboratuvarları inceledi

A K D E N İ Z

Ü N İ V E R S İ T E S İ

Uzman Gözüyle
Öğr. Gör. Dila ŞENER
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji

Nanopartiküller
Nanoteknoloji alanının özünü oluşturan nanopartiküller;
son yıllarda tanı ve tedavi amacıyla çeşitli alanlarda
kullanılan, farmokolojik etkiye sahip, maddelerin canlı
organizmada hedef dokulara gönderilmesinde ve
kontrollü bir şekilde salınmasında kullanılan özel taşıyıcı
sistemlerden biridir. Bu sistemler modern bilimin bir
keşfi olarak kabul edilmelerine rağmen tarihte de birçok
uygarlık tarafından ve özellikle 9. yüzyılda Mezopotamya’
da kapların üzerinde ışıltılı etki oluşturmak üzere
kullanılmıştır. Günümüzde de ilgileri farklı alanlarda
üzerine çeken bu partiküller hacimsel malzemeye
dısarıdan mekanik veya kimyasal işlemler ile enerji
verilmesi sonucunda malzemenin nano boyuta kadar
inebilecek küçük parçalara ayrılması esasıyla üretilirler.
Nanoyapılı partiküller günümüzde elektrik elektronikten,
biyomedikal, kimya ve otomotiv sektörleri başta olmak
üzere birçok endüstriyel alanda yaygın kullanıma
sahiptirler. Hatta leke tutmayan masa örtüleri, su
tutmayan-ıslanmayan-kirlenmeyen
boyalar,
leke
tutmayan bebek elbiseleri, tıraş losyonları, güneş
kremleri, kozmetik ürünler ve kişisel hijyen ürünleri
gibi yaşantımızda fenomen haline gelmiş birçok ürünle
birlikte evlerimizdeki yerlerini de almışlardır.
Tıp alanındaki asıl kullanım amaçları; manyetik rezonans,
ultrason, floresan, bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik
alanlarda ve nükleer tıp gibi görüntüleme alanlarında,
hedefe yönelik tedavilerde, aşı geliştirilmesi, gebelik
tanısına yardımcı olma ve ağız yolu ya da göze ilaç
uygulamalarında biyoyararlanımın artırılmasıdır. Bunun
yanında bilim insanları deney hayvanları üzerinde
yaptıkları çalışmalarda nanopartiküllerin organizmadaki
biyolojik bariyerleri aşarak tümör hedefli ilaçları hedef
bölgeye taşıdıklarını, karaciğer kanseri başta olmak
üzere çeşitli kanser ve romatoid artrit (iltahaplı eklem
romatizması) tedavilerinde kullanıldıklarını; yanık,
yara ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde
(mikroorganizmalar üzerindeki öldürücü etkileri
nedeniyle) antimikrobiyal yara kapama malzemeleri
olarak tercih edildiklerini ortaya koymuşlardır.
Nanoteknolojideki akıl almaz hızlı gelişmeler ve
bu taneciklerin yaşantımızdaki artan gereksinimi
doğrultusunda dikkatler üzerlerine çevrilmiş ve
sahip oldukları yüksek hacim / yüzey alanından
kaynaklanan reaktif ya da katalitik özelliklerinden
dolayı tıbbi ve çevresel olarak olası tehlikelerinin söz
konusu olduğu tartışılmaya başlanmıştır. Son yıllarda
deneysel modellerde yapılan araştırmalardaki endişeler
“solunabilir nanopartiküllerin” sağlık üzerine etkisine
yoğunlaşmış ve bunun arkasından yapılan çalışmalar
da bu kuşkuları haklı çıkarabilecek boyutlara taşımaya
başlamıştır. Yapılan ilk gözlemlerde solunum, kalp damar
sistemi, kan pıhtılaşma sistemini etkilediği ve bu yolla
birçok sistem üzerinde etki gösterebileceği, hatta akciğer
ve akciğer zarının kanserini tetiklediği ortaya konmuştur.
Nanopartiküllerin üretimi sırasındaki risk faktörü
üzerine yapılan güncel bir çalışmada elde edilen sonuçlara
göre fullerene kökenli peptidlerin sağlıklı cilde nüfuz
edebildikleri onaylanmıştır. Günümüzde kalp krizi yaşının
ve kanser yaşının düşmesinin hatta kanserin agresif
yapıda ilerlemesinin altında yatan nedenlerin başında
nanopartiküller olabileceği yönünde düşünceler, bilimsel
araştırmalarla paralel olarak somutlaşmaya başlamıştır. Bu
noktada zararlı maddelerin fetüse ulaşabileceği en hassas
süreç olan gebeliğin ilk dönemlerinde nanopartiküllerin
anne karnındaki fetus üzerindeki etkisi de merak edilen
unsurlardan biri olmuştur. Tasarlanan kısıtlı sayıdaki
güncel çalışmaların sonucunda gebelikte anne vücudunda
meydana gelebilecek bir takım olumsuzluklar göz önüne
alınarak, nanopartiküllerin plasental bariyer üzerinden
fetusa ulaşabileceği ancak daha ileri çalışmaların yapılması
gerektiği ifade edilmiştir. Kullandığımız pek çok ürünün
masum olmadığını bildiğimiz bu dönemde literature giren
ve girmeye devam edecek olan bilgiler, başta hekimler
olmak üzere insanlığı da ileriye dönük endişelendirmekte
ve nanopartiküllerin gelecekte sağlığı tehdit eden birincil
unsur olup olmadığı konusu da yanıt aranması gereken
bir soru olarak zihinlerdeki yerini almaktadır.
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Sanal ve Genel Bağımlılık Konulu
Konferans Verildi

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren
DAÜ İlköğretim Bölümü öğretim üyesi ve
Mağusa Kale Lions Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Lionsun 200 ülkede, 45.000’den fazla kulüpte 1 milyon 3 yüzbin
üyesiyle karşılıksız hizmet veren bir kuruluş
olduğunu belirtti. Gençler üzerinde değişik
konularda farkındalık yaratmanın hizmetlerinin
önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken
Yrd. Doç. Dr. Erbilen konuşmasının ardından
sözü Prof. Dr. Dilbaz’a bıraktı. Konuşmasının
başında insan vücudunda en önemli organların
başında beynin geldiğini belirten Prof. Dr. Dilbaz, aşk duygusunun bile kalp ile değil beyin

Konferans organizatörleri birarada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Aktivite
Salonu’nda, DAÜ, Mağusa Kale Lions ve
Bağımlılığı Engelleme, Mücadele ve Eğitim
Vakfı (BEMEV) işbirliği ile organize edilen “Sanal ve Genel Bağımlılık” konulu konferansa Prof.
Dr. Nesrin Dilbaz konuşmacı olarak katıldı.

SAYI:39

ile ilgili olduğunu vurguladı. Aşk duygusunda
yaşanan haz ve heyecanı sağlayan organın beyin
olduğunu belirten Prof. Dr. Dilbaz, aşk duygusunda kalbin sadece heyecan sonucunda harekete
geçtiğini belirti. Prof. Dr. Dilbaz, insanları diğer
canlılardan ayırt eden noktanın güven duygusu
olduğunu dile getirdi. Gençlerin üniversite
yaşantıları boyunca bilgi alma ve beceri elde
etme fırsatları yakaladıklarını, ancak beceriyi elde edebilmeleri için usta – çırak ilişkileri
yaşamalarının gerekli olduğunu vurguladı. Prof.
Dr. Dilbaz, gençlerin akademik hayatta kimlik
gelişimi, farkındalık, ahlaki gelişim ve toplumsal
duyarlılık gibi değerlere sahip olma imkanlarına
sahip olduklarını belirtti. Konferansta bağımlılık
ve alışkanlıkların beyin ile ilişkisi de ele alındı.
Bağımlılık ve alışkanlıkların beyinde ciddi
hasarlara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr.
Dilbaz, sonradan bırakılan bağımlılıklar sonucu bile beynin ilk haline ulaşamadığını belirtti. Sağlıklı geleceğin maddeye bağlı değil
sevgiye bağlı olduğunu
özellikle
vurgulayan
Prof. Dr. Dilbaz, gençlerin maddeye başlama
sebepleri arasında merak,
arkadaş etkisi, problemlerden sıyrılma ve kafa
dağıtma olduğunu belirtti.
Bağımlılığın ilk deneme
amaçlı başladığını, sosyal olarak devam ettiğini,
sonrasında sıkıntılardan
kurtulma olduğunu ve
son evrenin ise bağımlılık
olduğunu
dile
getiren Prof. Dr. Dilbaz,

bağımlılıkta yaşamın sürdürülebilmesi için
artık o bağımlılığın yapıldığını da sözlerine
ekledi. Teknolojik bağımlılıklardan da bahseden Prof. Dr. Dilbaz, internetin kendisine değil
internet aracılığı ile ulaşılan şeylere bağımlı
olunduğunu belirtti. Teknoloji bağımlılığının
insanlar arasındaki ilişkileri kötü etkilediğini
ve kişilerin sosyalleşmelerini engellediğini vurgulayan Prof. Dr. Dilbaz, teknolojik (internet,
tv vs.) bağımlılıkları diğer bağımlılıklardan
ayıranın hayatımızı onlarsız yapamamamız ve
istediğimiz takdirde sınırı koyabilmemizin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.
Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını
yanıtlayan Prof. Dr. Dilbaz’a konferansa
katılımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Erbilen teşekkür plaketi takdim etti. BEMEV
katkılarından ötürü DAÜ Öğrenci Hizmetleri
ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’a ve Yrd.
Doç. Dr. Erbilen’e de plaket takdim etti.

Yard. Doç. Dr. Erbilen ve Prof. Dr. Dilbaz

“Kariyer, Strateji, Motivasyon ve Liderlik” Konulu
Konferans Düzenlendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü`ne bağlı Kariyer Kulübü tarafından organize
edilen “Kariyer, Strateji, Motivasyon ve Liderlik” konulu konferans Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu
Salonu`nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Öykü İyigün, genç stratejist Uğur Yasin Asal ve ünlü yaşam
koçu Fırat Çakır konuşmacı olarak
konuk edildi.
Üç oturumda gerçekleştirilen
konferansın birinci oturumunda
Yrd. Doç. Dr. Öykü İyigün “Kariyer ve Aktif Vatandaşlık” konuları
hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
İyigün, konuşmasında öğrencileri
üniversiteden sonra nasıl bir kariyer beklediğini, aktif vatandaşlığın
önemi ve getirileri ile, sosyal so-

rumluluk projelerinin kişisel liderlik için gerekliliklerini vurguladı.

Konferans konuşmacılarına plaket takdim edildi

Ardından gerçekleştirilen ikinci oturumda ise
Uğur Yasin Asal, “Strateji ve Üretim İlişkisi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Asal, iş
hayatında olayların stratejik açıdan
nasıl ilerlediği ile ilgili öğrencilere
detaylı bilgi verdi.
Asal’ın ardından sözü alan ünlü
yaşam koçu Fırat Çakır “Motivasyon ve Liderlik” konulu sunumunu
gerçekleştirdi. Ünlü yaşam koçu
sunumunda, yaşanan günlük olaylar karşısında nasıl davranılması
gerektiğini ve motivasyonun her
daim nasıl yüksek tutulabileceği ile
kişisel liderlik konularında kendi
tecrübelerinden de örnekler vererek öğrencileri bilgilendirdi.
Üç oturumda gerçekleştirilen
konferansın sonunda Kariyer
Kulübü yönetim kurulu üyeleri
tarafından konuşmacılara teşekkür
plaketleri takdim edildi.
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Eczacılık Fakültesi

5

Başarılı Öğrencilere Sertifikalarını Verdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), Eczacılık Fakültesi’nin
başarılı öğrencileri, şeref ve
yüksek şeref sertifikalarını
törenle aldılar.
DAÜ Eczacılık Fakültesi,
2012 – 2013 Akademik Yılı
Güz Dönemi’nde yüksek
şeref ve şeref belgesi almaya
hak kazanmış olan öğrencilere
sertifikaları verildi. Törende,
DAÜ Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman Yılmaz,
Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlkay Erdoğan
Orhan, Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Nahide Gökçora, İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süleyman İrvan, Eczacılık
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Bilgen Başgut,
öğretim üyeleri ve öğrenciler
hazır bulundu. Törende açılış
konuşmasını yapan Eczacılık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İlkay Erdoğan Orhan, ikinci yılını doldurmuş olan
fakültede
birçok
başarılı
öğrencilerinin bulunduğunu
belirtirken yüksek şeref ve
şeref belgesi almaya hak
kazanmış olan öğrencileri
tebrik etti. Prof. Dr. Orhan’ın
konuşmasının ardından ‘Pharmacies Around the World’ konu-

lu kısa film gösterildi. Kısa
filmin ardından öğrencilere
sertifikalarını vermek üzere
Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Osman Yılmaz sahneye davet
edildi. Prof. Dr. Yılmaz, sertifika almaya hak kazanan
öğrencilerin başta ailelerini,
kendilerini ve öğretim görevlilerini tebrik etti. Ardından
sırasıyla, Prof. Dr. Orhan,
Prof Dr. Gökçora ve Eczacılık
Fakültesi öğretim görevlileri tarafından öğrencilere
sertifikaları takdim edildi.
Törenin ardından, toplu hatıra
fotoğrafı çektirildi.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Öğrencileri
Sertifikalarını Aldılar

Prof. Dr. Cem Tanova sertifika takdim ederken

Doğu
Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ), İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencileri yüksek şeref ve
şeref belgelerini törenle aldılar.
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Tanova
açılış konuşmasında “Eğitimde
kazandığımız bilgi ve tecrübe sonsuza kadar bizimle yaşar, dolayısıyla
burada DAÜ’de aldığınız bilgiler
hayatınızda önemli bir yer tutacaktır.
Başarı beklemekle gelmez. Başarı
için odaklanma gerekir. Bu sebeple
bugün burada olan bu sertifikaları
almaya hak kazanan öğrencilerimi
tebrik eder, gelecek dönem tekrar
burada güzel bir günde bu başarı
dolu sertifikaları almanızı temenni
ederim” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İlkay E. Orhan sertifika takdim ederken

Eğitim Fakültesi Başarılı
Öğrencilere
Sertifikalarını Verdi

Prof. Dr. Bekir Özer sertifika takdim ederken

Açılış konuşmasının ardından DAÜ
Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz
genel ortalamaları 4.00 olan ve yüksek şeref sertifikası almaya hak kazanan 27 öğrenciye sertifikalarını
takdim etti. Ardından yüksek şeref
sertifikası almaya hak kazanan
151 öğrenci ile şeref sertifikası almaya hak kazanan 157 öğrenciye
sertifikalarını DAÜ İşletme ve
Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Cem Tanova, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen
ve DAÜ İşletme Bölümü Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlhan
Dalcı takdim ederek, başarılarının
devamını dilediler.

Doğu
Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi,
Ortaöğretim
Alanlar
Eğitimi Bölümü’nün başarılı
öğrencileri, şeref ve yüksek şeref
sertifikalarını törenle aldılar.
2012 – 2013 Akademik yılı Güz
Dönemi’nde yüksek şeref ve şeref
belgesi almaya hak kazanmış olan
öğrencilere sertifikaları DAÜ
Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen törenle verildi. DAÜ Eğitim
Fakültesi, Ortaöğretim Alanlar
Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Bekir Özer’in de hazır bulunduğu
törende öğretim üyeleri ve
öğrenciler yer aldılar. Prof. Dr.
Özer, toplumun gelişiminde
öğretmenlerin çok önemli bir
yerinin
olduğunu
vurgulayarak, ‘Öğretmenlerin nitelikli
olmaları yaşadıkları toplumun
çağdaşlaşması ve gelişmesi için
çok önemlidir’ dedi. Prof. Dr.

Özer, yüksek şeref ve şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencileri
başarılarından dolayı ve derslerine verdikleri önemden dolayı
tebrik etti. Prof. Dr. Bekir Özer,
şeref ve yüksek şeref sertifikası
alan öğrenci sayısının artmasını
dilediğini de belirtti. Derslerdeki
başarı yanında topluma yararlı olmak isteyen bireylerin sosyal yönlerinin de gelişmesi gerektiğini
belirten Prof. Dr. Özer, bu nedenle düzenlenen sosyal etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.
Prof. Dr. Özer’in konuşmasının
ardından Eğitim Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Programı
ile
Matematik
Öğretmenliği
Programı’nda
başarılı olan öğrencilere, öğretim
üyeleri Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Nazım Mahmudov ve Yrd. Doç. Dr. Gülseren
Tor tarafından sertifikaları takdim edildi.

6

YIL:4
D O Ğ U

A K D E N İ Z

SAYI:39

NİSAN 2013

Uluslararası Kariyer İçin

Ü N İ V E R S İ T E S İ

Atölye Çalışması Gerçekleştiril
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından KKTC lise
son sınıf öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışması” 1 Nisan
2013 Pazartesi günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında DAÜ
kampüsünde gerçekleştirildi. DAÜ’de ikinci kez düzenlenen etkinliğe ülke genelindeki liselerden yaklaşık 500
lise son sınıf öğrencisi katıldı. Öğrenciler tercih etmeyi
planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara
ayrılarak ilgili fakültelerde akademik uzmanlar eşliğinde

atölye çalışması gerçekleştirdiler.
Atölye çalışmasında 3D Autocad ile küçük proje uygulaması,
Kısa Kes Film Yarışması, Bilgisayarla Bütünleşik İmalat,
LED ve LCD Mesaj Panosu, Ötenazi, Molekülden İlaca Yolculuk, Meyveden Moleküle, Aşçılık Uygulamaları, Pratik
İlk Yardım, Kağıttan Tasarım, Borsa Oyunları, Mikroskopik
İdrar Analizi gibi 12 farklı konuda çalışmalar yapıldı.
Atölye çalışmasına katılan liseler arasında Cumhuriyet

Lise öğrencileri bilgisayarla ilgili atölye çalışması yaparken

Lisesi, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Na
Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, G
Ticaret Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi,
Ticaret Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, S
Endüstri Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, Lefk
si, Lapta Yavuzlar Lisesi, Güzelyurt Meslek Lis
Atölye Çalışması’na katılan tüm öğrencilere çalı
da katılım belgesi de verildi.

Lise öğrencileri Eczacılık Laboratuvarlarında

Etkinliğe katılan lise öğrencileri birarada

Irmak Levaoğlu
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi
Ben Üniversitede Mimarlık Bölümü’nde okumak istiyorum. Bu nedenle bugün Mimarlık Bölümü’nün atölye
çalışmalarına katıldım. DAÜ çok güzel ve büyük bir üniversite ve dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında
olduğunu biliyorum. Atölye çalışması sayesinde de okumayı
düşündüğüm bölüm hakkında daha detaylı bilgi edinmiş
olduk. Kesinlikle yararlı olduğunu düşünüyorum.

Merve Ünalan
Haydar Paşa Ticaret Lisesi
DAÜ Turizm Fakültesi’ndeki Atölye Çalışması boyunca
bölümüm ile ilgili, donanımlı hocalar tarafından bilgilendirildik. DAÜ Turizm Fakültesi, öğrencilere burs olanakları
ile ilgili cezbedici fırsatlar sunmaktadır. Bu yüzden tercihimi DAÜ Turizm Fakültesi’nden yana yapacağım..

Cihan Paşa
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
DAÜ’nün Kampüsü ve uluslararası tanınmış bir üniversite olması benim için çok önemli bir avantajdır. DAÜ
BTYO’da eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğunu
bugün yaptığımız atölye çalışmaları ile anladım ve ilerideki
tercihlerim arasında DAÜ’yü kesinlikle düşünüyorum.
Kemal Güreşçioğlu
Güzelyurt Meslek Lisesi
Ben Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni düşünüyorum. DAÜ
de kesinlikle çok güzel ve kaliteli bir üniversite. KKTC’de okunabilecek en iyi üniversite olduğunu düşünüyorum. Donanım
açısından da birçok üniversiteden daha kaliteli. Atölye çalışması
da oldukça eğlenceli geçiyor. Hem okul, hem bölüm hem de
bölümde verilecek olan eğitim hakkında daha detaylı bilgi
edindik. Atölye çalışması sayesinde bire bir bilgi aldık ve çok
memnun kaldım.
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İletişim Öğrencilerine Derviş Zaim’li Gala
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim Fakültesi’nde, ünlü film yönetmeni Derviş Zaim’in danışmanlığında
hazırlanan bitirme projeleri için gala
düzenlendi. İletişim Fakültesi Yeşil
Salon’da düzenlenen film gösteriminde,
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
öğrencilerinin yaptıkları filmler birlikte
izlendi.
Derviş Zaim: “Bu filmler, sektöre
giriş biletiniz olacaktır”
Film
gösteriminin
başlangıcında
konuşan Derviş Zaim, film yapan
öğrencilere seslenerek, yaptığınız bu
filmler sizin sektöre giriş biletiniz
olacaktır dedi. Bu film gösteriminin diğer
öğrenciler için örnek teşkil edeceğini ve
kalitenin artmasına yardımcı olacağını
umduğunu söyledi. Radyo-Televizyon
ve Sinema Bölüm Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Pembe Behçetoğulları ise yaptığı İletişim öğrencileri Derviş Zaim ile birlikte
konuşmada, bitirme projesinin Derviş
Zaim’in danışmanlığında yürütülmedünyayla bir ‘meselesi’ olanlar olduğunu söysinin öğrenciler için büyük bir şans olduğunu ledi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süve iyi filmler yapanların Derviş hocaları gibi leyman İrvan da yaptığı konuşmada, bitirme

projelerinin, öğrencilerin fakültede aldıkları
eğitimin en son aşaması olduğunu söyleyerek, mezun olanlara meslek yaşamlarında
başarılar diledi. Derviş Zaim gibi deneyimli
bir yönetmenin fakülte öğrencilerine ders
vermesini çok önemsediğini belirten Prof.
Dr. İrvan, “Umarım öğrencilerimiz kendilerine sunulan olanakların farkındadırlar” dedi.
15 öğrencinin filmleri gösterildi
Konuşmaların ardından başlayan film gösteriminde, Radyo-Televizyon ve Sinema
bölümü öğrencilerinden Bahar Zirek, Evren
Tunçdöken, Nazan Ertürk, Doğu Emrah
Öden, Sholeh Zahraei, Fadi Hijaz, Ertan
Ayberk Buhara, Evrim Çayır, Ümit Akdeniz,
Soner Öztürk, Nihan Aslıhan Turan, Berkan
Karamanoğlu, Erdi Erdem, Nusret Baybars
Güzey ve Ozan Bayrak’ın yaptığı kısa filmler ve belgeseller gösterildi. Gösterimlerin
ardından öğrencilere, üzerlerinde klaket
resminin, filmlerinin ve kendi isimlerinin
yazılı olduğu birer kupa hediye edildi. Film
gösterimin ardından düzenlenen kokteylde
öğrenciler, öğretim üyeleriyle filmleri üzerine konuşma imkânı buldular.

Prof. Dr. Süleyman İrvan

Derviş Zaim

Müzikal Topluluğu Dünya Tiyatrolar Günü`nü Sahnede Kutladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü`ne bağlı DAÜ Müzikal
Topluluğu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü`nü sahnede “Mahmut
P.P”’ isimli oyunla kutladı. 27 Mart
Çarşamba günü, saat 20.00’de, Aktivite Salonu`nda sahnelenen oyuna
öğrencilerin ilgisi yoğundu.
Güz döneminde sergiledikleri
“Vurguncular” adlı oyunun en sevilen sahnelerini birleştirip bir
oyun ortaya çıkaran DAÜ Müzikal Topluluğu, Kıbrıs`ta bir ilki

gerçekleştirerek oyunun bir tablosunu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile hiç prova
almadan paylaştı.
Topluluğun yönetmeni Halil Artur,
oyunun sonunda salonu dolduran
öğrencilere 22 Nisan - 2 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleşecek
olan Geleneksel 4. Müzikal
Şenliği kapsamında “Mahmut P.P.:
Şişmanlar” ve “7 Kocalı Hürmüz”
oyunlarının sergileneceği müjdesini verdi.

Müzikal Topluluğu beğeniyle izlendi
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Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde
Eğitimciler İçin Kurs Düzenlendi

İş Hayatındaki Başarısını
DAÜ’de Perçinliyor
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) yüksek öğrenim
eğitiminde her ülkeden ve herkes
tarafından tercih edilmeye devam
ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin
Gaziantep şehrinde faaliyet
sürdüren Kürşat Özel Güvenlik
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu
Başkanı Muhittin Bay yüksek
öğrenim eğitimi için DAÜ
Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek
Yüksekokulu’nu tercih etti.

Prof. Dr. Osman Yılmaz sertifika takdim ederken

Tıp eğitimi veren öğretim elemanları
için gerçekleştirilen üç günlük temel eğitim becerileri kursunun ilk
gününde “Etkileşimli Sınıf Dersi”,
ikinci gününde “Küçük Gruplarda Probleme Dayalı Öğrenme
(PBL)” oturumları ve üçüncü
gününde “Bilgiye Yönelik Ölçme ve
Değerlendirme” konuları ele alındı.
Kursa DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp
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Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi
Sürekli Mesleki Gelişim kapsamında
21-22-23 Mart 2013 tarihlerinde
”Birinci Eğitici Gelişimi Kursu” DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi’nde düzenlendi.

SAYI:39

Fakültesi’nde görev yapan Doçent,
Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Uzman kadrolarındaki altı
öğretim elemanı katıldı. Kurs süresince belirtilen konularla ilgili temel kavramlar ve ilkeler ile güncel
yaklaşımlar tartışılarak küçük grup
uygulamaları ile eğiticilik yeterlilikleri pekiştirildi.
Kurs sonunda, katılımcılara katılım
sertifikaları 23 Mart 2013 Cumartesi günü, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi’nde düzenlenen törenle
DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman
Yılmaz tarafından takdim edildi.

1994 yılından itibaren Kürşat
Özel Güvenlik şirketinde çalışan
başarılı iş adamı Bay, üniversite eğitimini tamamlamak için
DAÜ’yü
seçtiğini
belirterek

DAÜ’nün dünya standartlarında
eğitim verdiğini ve uluslararası
platformlarda yarışabilecek mezunlar yetiştirdiğini dile getirdi. Bay,
şirket bünyesinde 5 bin eleman
çalıştığını aktararak Gaziantep’te
bu alandaki ilk firma olmanın ve
kamu hizmeti vermenin bilinci ile
hareket eden Kürşat Özel Güvenlik
olarak, vatandaş huzurunun kendi
huzurları olduğunu vurguladı. Bay,
DAÜ’nün eğitim kalitesinin ortada
olduğunu bildirerek DAÜ’yü
kariyeri için tercih ettiğini ve aldığı
eğitim sayesinde iş hayatında daha
da başarılı olacağına inandığını
sözlerine ekledi.

Muhittin Bay

DAÜ’den Miniklere Atölye Çalışması
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mimarlık Fakültesi ve Kıbrıs Araştırmaları
Merkezi (DAÜ-KAM) “Dünya Kültür
Mirası Günü” etkinlikleri kapsamında
Gazimağusa’da eğitim veren Alasya
İlkokuluna yönelik atölye çalışması düzenledi. MASDER Suriçi binasında beş buluşma
şeklinde gerçekleşena
atölye çalışmaları ilkokul
öğrencilerine
yönelik olarak kültür
mirasının korunması ve
çocuk farkındalığının
artırılması
amacıyla
KKTMOB
Mimarlar
Odası,
MASDER
ve
Mağusa
İnisiyatifi işbirliği ile
gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen ilk atölye çalışmasında DAÜ-

KAM Görsel Sanatlar Arşiv sorumlusu Zehra
Şonya çocuklara kültürden ve nasıl korunması
gerektiğinden bahsederek çocukların bu
konudaki farkındalığını artırmaya çalıştı.
Söz konusu gezide DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Netice Yıldız
çocuklara St. Nicolas Katedrali (Lala

Alasya İlkokulu öğrencileri MASDER binasında çalışma yaptılar

Mustafa Paşa Camii)’nin ve Namık Kemal
meydanı hakkında bilgi verdi. Yıldız,
çocuklara Katedral ve cami arasındaki
mimari ve inanç farkını, gotik mimarinin
tanımını, şehir meydanlarının (agora)
oluşumu ve işlevleri gibi konularda bilgilendirdi.

Minik öğrencilere kültürel bilgiler verildi
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İletişim Yüksek Lisans Programı En İyiler Arasındaki Yerini Koruyor
2011 yılında Eduniversal isimli kuruluş tarafından yapılan
değerlendirmede, dünyada iletişim
alanındaki en iyi 200 program
arasına girmeyi başaran Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
ve Medya Çalışmaları yüksek
lisans programı, 2012 yılında da
listedeki yerini korumayı başardı.
Eduniversal’ın 30’dan farklı alanda yürütülen lisansüstü (master)
programları arasında en iyi olanları
belirleyen bir derecelendirme
kuruluşu olduğunu belirten DAÜ
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Süleyman İrvan, www.bestmasters.com isimli sitede, yapılan
değerlendirmelerin sonuçlarının
ilan edildiğini ifade etti.

dışında Arnavutluk, Bosna, Filistin, Güney Kore, İran, Kamerun,
Nijerya, Norveç, Rusya, Ukrayna, Ürdün gibi birçok ülkeden
öğrencinin bulunduğunu ifade etti.
Bu bahar döneminde yüksek lisans
programının 41 kayıtlı öğrencisinin
bulunduğunu belirten Prof. Dr.
Süleyman İrvan, bu öğrencilerin
yarıdan fazlasının üçüncü ülke
uyruklu öğrenciler olduğunu söyledi.

DAÜ İletişim ve Medya Çalışmaları
yüksek lisans programının Avrasya ve Ortadoğu bölgesinin en
iyi 5 programından birisi olarak
açıklandığını söyleyen Prof. Dr.
İrvan, listede Türkiye’den sadece Galatasaray Üniversitesi
İletişim Stratejileri ve Halkla
İlişkiler yüksek lisans programının
bulunduğunu, programın başarısında öğretim üyesi kadrosu kadar
öğrenci profilinin de önemli bir yer
tuttuğuna inandığını dile getirdi.

Doktora programı da
uluslararası nitelikte
İletişim ve Medya Çalışmaları doktora programının da aynı derecede
tanınmış bir program olduğunu
dile getiren Prof. Dr. İrvan, doktora programından bugüne kadar 11 mezun verdiklerini, bu
mezunların DAÜ de dahil çeşitli
üniversitelerde öğretim üyesi
olarak göreve başladıklarını belirtti. “Bu programımızdaki mevcut
öğrenci profili de uluslararası nitelikte. Gelecekte DAÜ İletişim’den
doktoralı daha çok sayıda akademisyen dünyanın çeşitli üniversitelerinde görev alacaklar” diyen
Prof. Dr. İrvan, programda halen
24 öğrencinin kayıtlı bulunduğunu
ifade etti.

1998 yılından beri İletişim ve
Medya Çalışmaları alanında tezli
yüksek lisans eğitimi verdiklerini
söyleyen Prof. Dr. Süleyman İrvan,
2013 eğitim yılı bahar dönemine
kadar programdan 78 mezun verdiklerini, bu mezunların arasında
KKTC ve TC uyruklu öğrenciler

Öğrenciler, öğretim üyeleriyle
kokteylde buluştu
DAÜ İletişim Fakültesi’nde düzenlenen tanışma kokteylinde yüksek
lisans ve doktora öğrencileri, programlarda ders veren ve danışmanlık
yapan öğretim üyeleriyle tanışma ve
sohbet etme imkânı buldular. Kok-

teyl öncesinde öğrencilere, Fakülte
öğretim üyesi Doç. Dr. Hanife
Aliefendioğlu tarafından üniversitede yürürlükte olan akademik
etik kurallar hakkında bilgi verildi.
DAÜ İletişim Fakültesi lisansüstü
programlar koordinatörü Doç. Dr.

Nurten Kara, “Farklı ülkelerden
ve farklı kültürlerden çok sayıda
öğrenciye sahibiz. Böyle bir etkinlikle öğrenciler ve hocalar
arasında iyi bir iletişim yolu açmak istedik” dedi.

Prof. Dr. Süleyman İrvan yüksek lisans öğrencileri ile

İletişim yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyeleri birarada

DAÜ Mezunu Uluslararası FINEX 2013 Fuarı’nda Ödül Kazandı
Merkezi Macaristan’da bulunan IFIA (International
Federation of Inventors’
Associations-Uluslararası
Mucit Dernekleri Federasyonu), FIRI (First Institute of Inventors and Researchers in I.R.Iran-İran
İslam Cumhuriyeti’nin ilk
Mucitler ve Araştırmacılar
Enstitüsü) ve Iran’s National Elite Foundation
(İran Milli Aydınlar Organizasyonu) ortaklığında
5’incisi düzenlenen Fajr
Uluslararası
İcat
ve
Buluşlar Fuarı’nda, Doğu
Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ) Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü mezunu
ve DAÜ Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü yüksek lisans
öğrencisi Hare Eminoğlu
“Gonnara
Picker/Gonnara Toplayıcı” isimli hasat
setiyle uluslararası kategoride ödül almaya hak
kazandı.

İran’ın başkenti Tahran’da
gerçekleştirilen fuara, DAÜ
ağırlıklı olarak, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin
tasarladıkları 6 farklı proje ile
katıldı. İran’da düzenlenmiş
olan bu fuara İsveç, Slovenya, Kuveyt, Irak, Brezilya
gibi ülkelerin de aralarında
bulunduğu toplam 35 ülkeden
mucitler ve bilim insanları
1000’e yakın proje ile katıldılar.

Hare Eminoğlu projesi hakkında bilgi aktarırken

DAÜ’nün
standı
yoğun
ilgi ile karşılanırken, Hare
Eminoğlu’nun Gonnara Toplayıcısı projesi, uluslararası jüri
tarafından övgü ile karşılandı
ve ödüle değer görüldü. Daha
sonra DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abullah Y. Öztoprak, Hare
Eminoğlu’nu makamında kabul ederek, başarısından dolayı
tebrik etti.
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“Medya İşi Aşk İşidir”

Yayın Yüksek Kurulu’nun KKTC’de sürdürdüğü
faaliyetler
hakkında
genç
iletişimcilere

İletişim öğrencileri Olgun Üstün ile

bilgiler veren Olgun Üstün, öncelikli olarak medya işinin bir aşk işi olduğunun altını çizdi. Alaylı
olarak televizyonculuğa başladığını söyleyen Olgun Üstün, yaptığı mesleğe duyduğu aşkı şöyle
anlattı: “Bu meslekte alaylıyım. İletişim Fakültesi
mezunu değilim ama konuyla yakinen ilgiliyim.
Yayın Yüksek Kurulu Başkanı olmasam, bir televizyon kanalında haber okur, program yapardım.
Çünkü bu mesleğe aşığım. Bu işte çalışabilmeniz
için aşık olmanız lazım. Çok zor bir meslek.
Herkes keyif çatarken siz fotoğraf makinesi
boynunuzda, kamera omuzunuzda haber peşinde
olacaksınız. Heyecansız bu iş olmaz.”
“YYK sadece denetleme yapmıyor”
YYK’nın Türkiye’deki Radyo Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK) ile aynı görevi yaptığını belirten Üstün, bütün demokratik ülkelerde
böyle kurumların olduğunu söyledi. “Ne kadar
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Olgun Üstün, Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından
düzenlenen “KKTC’de Radyo TV Yayıncılığının
Denetimi” başlıklı söyleşi kapsamında DAÜ’lü
iletişimcilerle bir araya geldi. İletişim Fakültesi
Yeşil Salon’da gerçekleştirilen söyleşiye öğretim
üyeleri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

SAYI:39

demokratik olunsa da yayınları bir disiplin altına
almak gerekiyor. Kimse ağzına ne gelirse söyleyemez. Kişilik haklarına saygılı olmak lazım” diyen Üstün, 1997 yılında faaliyete geçen YYK’nın
Ulusal Birlik Partisi’nden 5, Cumhuriyetçi Türk
Partisi’nden 3 ve cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 1 üye ile toplamda 9 üyeden oluştuğunu
ifade etti. YYK’nın sadece denetleyici bir kurul
olmadığına işaret eden Üstün, “Kurumumuz aynı
zamanda görsel ve işitsel medyanın alanını düzenleme ve geliştirme sorumluluklarına sahiptir.
Yayın kuruluşlarının ithal
ettiği yayın cihazlarına
gümrük alınmaması, TAK
aboneliğine ücret ödenmemesi, elektrik ödemelerine indirim yapılması
ve YYK’ya ödenen reklam payı oranlarının
düşürülmesi gibi yayıncıların lehine olan ve
başarıyla sonuçlanan girişimlerimiz oldu” dedi.
“YYK, uydu yayınlarıyla
ilgilenmiyor”
YYK’nın frekans tahsisi
yapmak, yayın lisansı vermek ve yasada bulunan
24 yayın ilkesinin ilgili
kurumlarca ihlâl edildiği
durumlarda
gerekli
işlemleri yapmak gibi yetki ve sorumluluklarının
olduğunu kaydeden Olgun Üstün, kendilerine
ulaşan her türlü şikayeti dikkate aldıklarını belirtti. “Kurumumuzdan karasal yayın izni almış
kurumların denetimiyle ilgileniyoruz. Uydu üzerinden ülkemize yapılan yayınlar görev sahamızın
dışındadır. Bunu yeni oluşan Bilişim Teknolojileri
Kurumu yapacaktır, fakat henüz yapamıyor” diye
konuştu.
“Cezalar KKTC’de çok düşük”
Yayın ihlâli durumunda ilk olarak kurumlara yazılı
ihtar yapıldığını belirten Olgun Üstün, aynı ihlâlin ikinci kez tekrarı durumunda 2 bin lira, üçüncü
ihlâlde 5 bin lira para cezasına çarptırıldığını söyledi. İhlâller devam ederse konuyu mahkemeye
taşıdıklarını, ancak altıncı ihlâlden sonra yayın
lisansının iptali yoluna gidildiğini belirten Olgun
Üstün, “Türkiye’de cezalar çok yüksek. 300-400

bin lirayı, hatta milyonları bulan cezalar veriliyor”
dedi. YYK’nın gelir bütçesini oluşturan kaynaklara da açıklık getiren Üstün, yayıncı kuruluşun
reklam gelirinin yüzde 3’lük kısmının, lisans ve
kanal kira ücretlerinin, bununla birlikte kurumlara kesilen para cezalarının YYK’nın bütçesini
oluşturduğunu söyledi.
“Medya okuryazarlığı dersini müfredatlara
koydurduk”
Uluslararası alanda en yakın ilişkilerinin Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile
olduğunu ifade eden Üstün, RTÜK ile YYK’nın
ilişkisini ağabey-kardeş ilişkisine benzeterek,
“RTÜK bir telefon kadar uzağımızda. Birçok konuda birlikte çalışıyoruz. İlişkimiz ağabey-kardeş
ilişkisi gibi” dedi. Medya okuryazarlığı dersinin
Türkiye’de ilk ve orta dereceli okul müfredatlarına
girdiğini aktaran Üstün, YYK olarak aynı dersin
KKTC’deki orta dereceli okulların müfredatına
girmesinde katkı sağladıklarını, dolayısıyla
iletişim fakültesi öğrencilerine yeni iş alanı
açtıklarını belirtti.
“Alo 178 şikayet hattına çok sayıda şikayet
geliyor”
Bir soru üzerine, Alo 178 Şikayet Hattı’na daha
çok kişilik haklarının ihlâliyle ilgili şikayetler
geldiğini söyleyen YYK Başkanı Olgun Üstün,
bu hat dışında, sosyal medyada dile getirilen
veya e-posta yoluyla gelen her türlü şikayeti de
değerlendirdiklerini belirtti.

YYK Başkanı Olgun Üstün

DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Birleşmiş
Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’i Konuk Etti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ‘Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ile
Sohbet’ isimli bir konferans düzenledi. Öğrenciler
ve öğretim elemanları tarafından yoğun ilgi gören
konferansı DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası

Konferansa yoğun katılım oldu

İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Ahmet Sözen Lisa im daha sonra Birleşmiş Milletler’in ne amaçla
Buttenheim’ı dinleyicilere tanıtarak açtı.
kurulduğu, kim tarafından yönetildiği, karar alma
Birleşmiş Milletler’deki görevine bilinen en eski mekanizması ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
barış operasyonlarından biri olan Arap-İsrail so- Konferansın sonunda Buttehneim DAÜ’lü
runuyla başladığını belirten Lisa Buttenheim, öğrenciler ve öğretim elemanlarından gelen
Birleşmiş Milletler organizasyonunda 30 yıl içinde soruları yanıtladı.
edindiği deneyimler hakkında
bilgi
verirken
Birleşmiş
Milletler’in Kıbrıs’taki görevlerinden bahsetti.
Uzun süredir gündemde olan
Kıbrıs meselesi konusunda da
konuşan Buttenheim Birleşmiş
Milletlerin Kıbrıs sorununun
çözüm sürecindeki rolü ve
katkılarından bahsetti. Birleşmiş
Milletler’i en kapsamlı organizasyon olarak tanımlayan
Buttenheim, BM’nin bölgesel
organizasyonlar yanında diğer
organizasyonlara da destek
verdiğini belirtti. Buttenhe- Lisa Buttenheim ve Prof. Dr. Ahmet Sözen
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DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi, “Ömür Savaşçısı” Oldu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal
Duyarlılık Merkezi çatısı altında yürütülen sosyal
sorumluluk projelerinin ilki gerçekleştirildi.

hellimli, zeytinli ve benzeri ürünleri de satarak
Ömür’e ve Umut Evi’ne destek olmaya çalıştılar.
DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Ku-

DAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü
öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında gerçekleştirdikleri “Savaşımıza katılın Ömür’leri kurtarın” konulu
sosyal sorumluluk projesinde, Avtepe Medoş
Lale Festivali’nde kanser hastası Küçük Ömür
Mamuk için yardım topladılar. Projeye, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Umut Evi
de destek verdi.
Yardım etkinliğinde önceden toplanan
ayakkabı, kıyafet ve bir çok malzeme Ömür
için satışa sunulurken, bir bağış kutusu da
hazırlandı. Öğrenciler ayrıca, lokma başta
olmak üzere Kıbrıs mutfağına özgü börek,

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu da bağışta bulundu

rulu Üyesi ve dersin öğretim görevlisi Barış
Başel ile projede görev alan gönüllü öğrenciler
Filiz Gökçe, Hanife Sarı, Pelin Aylanç, Mahan
Manyera, Fatoş Özdaloğlu, Cansu Dursun, Cemay Canatan, Özlem Kombo, Hazal
Karaçalı ve Nazan Yücetürk, sattıkları eşyalar
ve yiyeceklerle bir nebze de olsa küçük Ömür’e
destek olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Cumhurbaşkanları da yardımda bulundu
Medoş Lale Festivali’ni ziyaret amaçlı etkinlik alanına gelen KKTC Cumhurbaşkanı Dr.
Derviş Eroğlu ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet
Ali Talat da bağış kutusuna yardımda bulundular. Etkinlik sonunda, bağış kutusunda toplanan paralarla satıştan elde edilen gelirler
Umut Evi’nin yöneticisine teslim edildi.

DAÜ-SEM’den
Kıbrıs Vakıflar Bankası
Personeline Bilgisayar
Eğitimi
2013 Yılı Kıbrıs Vakıflar Bankası Personelinin
Eğitim Yılı Olacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ-SEM) Kıbrıs Vakıflar Bankası personeline bilgisayar eğitimi veriyor. 18 Mart 2013
tarihinde başlayan bilgisayar kursu 6 Mayıs 2013
tarihinde tamamlanacak. DAÜ-SEM eğitmenleri
Yeşim Kapsıl Çırak, Özlem Görkan Evre ve
Eralp Görkan tarafından verilen kurslar Lefkoşa’da
3, Güzelyurt’ta 1 ve Gazimağusa’da 1 grup olmak
üzere toplam 5 grup halinde gerçekleştiriliyor.
DAÜ Halkla ilişkiler ve Basın Müdürü, DAÜ
Sürekli Egitim Merkezi Koordinatörü ve Kıbrıs
Vakıflar Bankası Ltd. Başkan Vekili Derviş Ekşici

kurs
Gazimağusa’daki
açılışında gerçekleştirdiği
konuşmada
bilgisayar eğitiminin önemine
değinerek
kursun
iş Kıbrıs Vakıflar Bankası personeli eğitim alırken
hayatına katkısının son
derece önemli olduğuna
kullanımının çok büyük önem taşıdığını belirtti.
dikkat çekti. Çağımızın bilgi çağı olduğunu Günümüzde iş yerlerinin tamamına yakınında
ve herkesin bu eğitimi alması gerektiğini söz- bilgisayar kullanıldığını da sözlerine ekleyerek
lerine ekleyen Ekşici, Kıbrıs Vakıflar Bankası hangi meslekten olursa olsun artık herkesin bilgisayönetiminin personel eğitimine çok büyük yar öğrenme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını
önem verdiğini ve 2013 yılında eğitimlerin ve DAÜ-SEM olarak kurum ve kuruluşlara
devam edeceğini vurguladı. Her kurumda hizmetiçi eğitim kursları düzenleyerek çalışanların
bilgisayar kullanımının önemli olduğunu dile ge- kurumlarına maksimum düzeyde katkı sağlamaları
tiren Ekşici, bankaların gelişiminde de bilgisayar için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

KKTC’de Aile Danışmanlığı
Programı Başlatılıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü
ve DAÜ Eğitim Fakültesi ile işbirliği yaparak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
Aile Danışmanlığı Programı başlatıyor. Çevrimiçi
(online) olarak yürütülecek olan program Nisan
2013’te başlatılacak, Kasım 2013’te sona erecektir.
DAÜ-SEM Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer’in verdiği
bilgiye göre, geçen yıl ve bu yıl Gaziantep’te
yüzyüze uygulanan Aile Danışmanlığı Sertifika
Programı, yoğun istek üzerine KKTC’den katılmak
isteyen kişiler için çevrimiçi olarak uygulamaya
konacaktır. Programa sosyal hizmet, psikoloji,
sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp,
hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarının birinde
en az dört yıllık lisans programını bitirmiş olan

kişiler kabul edilecektir.
Toplam 450 saat süreli
programın 300 saati kuramsal dersleri, 150 saati de
uygulama ve süpervizyon
çalışmalarını kapsayacaktır.
Kuramsal dersler çevrimiçi yöntemle, uygulama çalışmaları da yüzyüze
gerçekleştirilecektir. Dersler, DAÜ Eğitim Fakültesi ile KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
çeşitli üniversitelerinde görev yapan alan uzmanı
öğretim üyelerince verilecektir.
Son yıllarda gerek TC’de gerekse KKTC’de “aile”
olgusuna özel bir önem verildiğini belirten Prof.
Dr. Bekir Özer, “Aile kavramının ve olgusunun
bilimsel temelli olarak ele alınması gereklidir. Aile
sorunlarının da. Aile üyelerinin kendi aralarında
sağlıklı ilişki yapısını kurmaları ve korumaları,
ayrıca sorun çözme yeterliklerini artırmaları
konularında kişilere yardım edilmesinin de bilimsel
temellere dayandırılması gereklidir. Ailelerin olumlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak, onların
sorunlarını çözmelerine yardım edecek uzman

kişilerin yetişmesi bakımından Aile Danışmanlığı
Programı önemli bir işlevi yerine getirecektir.”
şeklinde açıklamada bulunmuştur.
Aile Danışmanlığı Programı’na kayıtlar, Doğu
Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde
yapılmaktadır. Detaylı bilgi için DAÜ – SEM
Sekreterliği’ne (630 2471) başvuruda bulunulabilir.
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DAÜ Uluslararası Futsal Turnuvası
Muhteşem Bir Final Gecesi ile Tamamlandı

Maçlar oldukça heyecanlı geçti

Prof. Dr. Osman Yılmaz Kamerun Bayan takımı ile

12-26 Mart 2013 tarihleri arasında erkeklerde
21 farklı ülkenin, bayanlarda ise 6 farklı
ülke takımının katılımıyla gerçekleşen DAÜ
Uluslararası Futsal Turnuvası-IV etkinliği 26
Mart 2013 Salı gecesi düzenlenen muhteşem
bir final gecesi ile sona erdi.
DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı`nda
gerçekleşen büyük final gecesinde ülkelerini
desteklemek için salona gelen çoşkulu
taraftarlar ve maç aralarında yapılan
dans gösterileri ile gecede tam bir
görsel şölen yaşandı.

Y. Öztoprak`ın da yer aldığı DAÜ Şöhretler
karması Yeniboğaziçi Şöhretlerine 6-4 yenilerek maçı kaybetti. Maç sırasında ayağına aldığı
darbe ile maçtan çıkmak zorunda kalan DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, hastaneye kaldırıldı. Ayağı sarılarak ilk tetkikler
yapıldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak salona geri dönerek maçları izlemeye
devam etti.

Gecenin sonunda final gecesine yakışır bir ödül
töreni ile bayanlarda ve erkeklerde ilk dörde
giren takımlara ödülleri verildi. Gecede ayrıca
organizasyona katkı koyan hakem ve organizasyon ekibine de ödüller verildi. Muhteşem
final gecesinin sonunda tüm takımlar ve
taraftarları ile organizasyon ekibi Gangam
Style şarkısı ile hep birlikte dans etti.

Etkinlik kapsamında öncelikle bayanlar ve erkekler üçüncülük /
dördüncülük maçları yapıldı. Maç
sonuçlarına göre bayanlarda Kamerun
üçüncü olurken erkeklerde ise Filistin
turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Üçüncülük/dördüncülük maçlarının
ardından oynanan final maçlarında ise
bayanlarda KKTC, Nijerya karşısında
aldığı 1-0`lık galibiyet ile gecenin
şampiyonu oldu. Nijerya ise tunuvayı
ikinci olarak tamamladı. Erkeklerde
ise İran ile Nijerya arasında geçen
müthiş mücadelenin sonucunda Nijerya, İran karşısında aldığı 3-0`lık
galibiyetle tunuvanın diğer şampiyonu
oldu. İran ise turnuvayı ikinci olarak
tamamladı.
Geceye
DAÜ Şöhretleri ile
Yeniboğaziçi Şöhretleri arasında
oynanan maç damgasını vurdu.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak şampiyon Nijerya takımı ile
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