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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Tarafından
E-Dönüşüm Konferansı Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Türkiye Cum- mesi gibi konuların ön planda tutulduğunu sözlerine önce canlı veri tabanlarının kurulması gerektiğine dikhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ta- ekleyen Büyükelçi Akça, e-devlet uygulaması hakkında kat çekti.
rafından “Kamu Yönetiminde e - Dönüşüm” konulu açıklama yaparak, e-devlet uygulamasının 7 gün 24 Büyükelçi Akça, e-devlet uygulamasında başarılı olan
konferans gerçekleştirildi. 19 Aralık 2012 tarihinde, saat hizmet sunma özelliğine sahip olduğunu, kaliteyi devletlerden örnekler vererek başarının gelişmiş ülkesaat 10:30’da, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda beraberinde getirdiğini, hızlı sonuç alınmasını sağladı- lerde gerçekleştiğini aktardı. Türkiye Cumhuriyeti’nde
gerçekleştirilen konferansa öğrenciler de yoğun katı- ğını ve birlikte çalışlabilirliği sağladığını sözlerine ek- vatandaş odaklı e-devlet uygulamasının gerçekleştiğini
ledi. Büyükelçi Akça, kimlik, şirket, tapu ve adres gibi dile getiren Büyükelçi Akça, Avrupa Birliği’nde ortalalım gösterdi.
Söz konusu konferansta gerçekleştirdiği konuşmasın- dört temel veriyi oluşturmada e-devlet uygulamasının ma % 90 olan oranın Türkiye’de % 85, iş dünyası odaklı
da kamu yönetimi ve elektronik dönüşüm konularını olması gerektiğini belirterek e-devlet uygulamasından uygulamada ise Avrupa Birliği’nde % 92, Türkiye’de %
94 olduğunu vurguladı.
farklı yönleri ile ele alan Büyükelçi AkKKTC’deki e- devlet uygulamasının
ça, konferans süresince ekonomi, kamu
yeterince gelişmiş olmadığını dile geyönetimi ve bilişim teknolojileri alanlatiren Büyükelçi Akça, e- devletin kamu
rındaki üç disiplin üzerinde duracağını
yönetiminin iyleştirilmesi, daha az kaybelirtti. Kamu yönetiminde klasik bir
naklarla daha kaliteli hizmet verme ve
anlayış olduğuna dikkat çeken Büyükelülkenin kalkınmasına vereceği katkılar
çi Akça, zaman içerisinde bu anlayışın
gibi üç önemli boyutunun olduğunu sözözellikle özel sektörün gelişmesi, kürelerine ekleyerek KKTC’yi de e- devlet
selleşme, teknolojinin gelişimi, toplum
konusunda geliştirmek için çeşitli çalışihtiyaçlarının çeşitlenmesi ile klasik anmaların devam edeceğini vurguladı. Söz
layışın eleştirilere maruz kalarak yerini
konusu konferans katılımcılardan gelen
zamanla yeni kamu yönetimine devredesoruların yanıtlanmasının ardından sona
ceğini düşündüğünü vurguladı.
erdi. Konferans sonunda Rektör Prof.
Yeni yaklaşıma göre yönetimde perforDr. Abdullah Y. Öztoprak, Büyükelçi
mans, sonuçlara odaklanma, vatandaş
Akça’ya günün anısına gümüş tabak takmemnuniyetinin ön planda olması, pidim etti
yasaya ihtiyaçlarına göre hizmet veril- Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Büyükelçi Halil İbrahim Akça’ya gümüş tabak takdim etti

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva
Öğrencilerle Biraraya Geldi

Milletvekili Ganire Paşayeva

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Azerbaycan Öğrenci Birliği, Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva’nın katılımı ile İnsan
Hakları konusunda konferans düzenledi.
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Prof.
Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştirilen konferans, Azerbaycan ve Türkiye
Milli Marşlarının okunmasıyla başladı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan
DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz sözlerine İnsan Hakları Bildirgesi’nin onay-

lanmasıyla gelişen Azerbaycan ve KKTC
ilişkilerini anlatarak başladı. Prof. Dr. Yılmaz, KKTC ve Azerbaycan ilişkileri için
canla başla uğraştıklarını ve bundan sonra
da oluşan iyi ilişkileri korumak adına çabalayacaklarını sözlerine ekledi. Azerbaycan
Milletvekili’nin aralarında bulunmasından
dolayı müteşekkir olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Yılmaz, ayrıca DAÜ Azerbaycan Öğrenci Birliği’ne de böyle başarılı oganizasyonlara imza attıkları için teşekkürlerini
ileterek sözü Azerbaycan Öğrenci Birliği

Başkanı’na bıraktı. Azerbaycan Öğrenci
Birliği Başkanı Elçin Süleymanov, Ganire
Paşayeva’nın kendilerini her zaman desteklediğini belirterek tekliflerini kabul edip
DAÜ’ye geldiği için çok teşekkür ederek
Paşayeva’yı kürsüye davet etti.
Paşayeva, KKTC’de ve DAÜ’de olmaktan
büyük bir mutluluk duyduğunu ve kendi ülkesindeymiş gibi hissettiğini belirtti.
DAÜ’de yaklaşık 500 Azeri öğrencinin eğitim gördüğünü, bu yüzden de DAÜ’ye olan
saygı ve sevgisinin büyük devamı sayfa3’te
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Azerbaycan Geçmişten Geleceğe Değerlendirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, (DAÜ) Azerbaycan - Kuzey Kıbrıs Dostluk
Topluluğu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile
“Azerbaycan - Geçmişten Geleceğe” konulu değerlendirme paneli gerçekleştirildi. 28
Aralık 2012 Cuma günü, saat
16:00’da, Prof. Dr. Mehmet
Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştirilen değerlendirme
paneline Türkiye Cumhuri- Panelistler Azerbaycan’ı tartıştı
yeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi
Halil İbrahim Akça, KKTC Milli Eğitim, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak: “Bir mücadele vererek bağımsızlığını kazanGençlik ve Spor Bakanı Mutlu Atasayan, devlet üç millet anlayışını benimsiyo- dığını aktararak bu bağımsızlığı sonsuza
Azerbaycan ve KKTC’den milletvekilleri, ruz.”
kadar sürdürmeleri temennisinde bulunDAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz- Söz konusu etinlikte konutoprak, Rektör Yardımcıları, akademisyen- şan DAÜ Rektörü Prof. Dr.
ler ve DAÜ ile diğer KKTC üniversitele- Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ
rinde okuyan Azeri öğrenciler katıldı.
olarak Azeri öğrencileri her
Katılımın yoğun olduğu panelde saygı zaman desteklemeye devam
duruşu ve milli marşların ardından açılış edeceklerini dile getirerek
konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Azer- KKTC’de bir devlet üç millet
baycan Öğrenciler Birliği Başkanı Elçin anlayışının benimsendiğini
Süleymanov gerçekleştirilen söz konusu aktardı. Prof. Dr. Öztoprak,
etkinliğin Azerbaycan’ın bağımsızlık günü gençlerin ülkelerin geleceği
olarak kutlanan 31 Aralık haftasına denk olduğunu ve DAÜ olarak vageldiğinden daha da anlam kazandığını tana millete katkı sağlayacak
belirterek katılımlarından dolayı herkese gençler yetiştirmek için her
teşekkürlerini iletti. Süleymanov’un ar- türlü desteği vermeye hazır oldından konuşan KKTC YÖDAK Öğrenci duklarını vurguladı. Prof. Dr.
Konferans yoğun bir katılımla gerçekleşti
Konseyi Genel Başkanı Ekrem Soyşen, Öztoprak’ın ardından konuşan
toplumların gelişebilmesi için sürekli mü- Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade du. Bakan Atasayan, KKTC’nin bir eğitim
cadele verdiğini ve bu gelişimde gençlere KKTC’de olmaktan dolayı mutlu olduğu- adası olma yönünde her geçen gün ilerleönemli roller düştüğünü belirterek birlik nu belirterek böylesi anlamlı bir etkinliğin diğini de dile getirerek başta DAÜ olmak
ve beraberliğin gücü artırdığının altını gerçekleşmesinde katkı koyan herkese ve üzere KKTC üniversitelerinde dünyanın
çizdi. Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Dostluk panele katılanlara sonsuz teşekkürlerini farklı ülkelerinden gelen gençlerin eğitim
Topluluğu Başkanı Orhan Hasanoğlu ise iletti.
gördüğünü de vurguladı. Bakan Atasayan
konuşmasında KKTC ve Azerbaycan hal- Bakan Atasayan: “Sizler bizim fahri el- sözlerine Azeri öğrencilere seslenerek
kının birçok ortak değeri olduğunu aktara- çilerimizsiniz.”
“Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzrak her zaman TC hükümetinin de varlığı- KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Ba- dur, sizlerin geleceği bizim geleceğimizdir,
nı ve yardımlarını hissettiklerini sözlerine kanı Mutlu Atasayan gerçekleştirdiği ko- sizler bizim fahri elçilerimizsiniz” şeklinde
ekledi.
nuşmasında Azerbaycan halkının birçok devam etti.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak

Büyükelçi Halil İbrahim Akça

Bakan Mutlu Atasayan

Büyükelçi Akça: “Azerbaycan millet olma bilincine erişmiş bir ülkedir.”
Bakan Atasayan’ın ardından konuşan TC Lefkoşa
Büyükelçisi Halil İbrahim Akça Azerbaycan’ın
geleceği için destek vermeye devam edeceklerini
aktararak Azerbaycan’ın
bağımsızlığını kazandıktan sonra yürüttüğü politikayı desteklediklerini ve
Azerbaycan’ın millet olma
bilincine erişmiş bir ülke olduğunu sözlerine ekledi. Büyükelçi Akça KKTC’nin
her zaman kendi bayrağına, toprağına ve

bağımsızlığına sahip çıktığını belirterek
Kıbrıs Türkü’nün de herzaman ayrı bir
yeri olduğunu dile getirdi.
Büyükelçi Akça’nın gerçekleştirdiği
konuşmanın ardından Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Azerbaycan
Milletvekili ve aynı zamanda Nahçıvan Muallimler Üniversitesi Rektörü
ve Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr.
Oruc Hasanlı, Rusya Smolny Üniversitesi Rektörü ve Sanpetersburg Azerbaycan Diaspora Başkanı Prof. Dr. Haydar
İmanov, Brüksel Azerbaycan Merkezi
Başkanı Bülent Gürcam, Azerbaycan
Genç Yazarlar ve Sanatçılar Birliği Başkanı ve Milli Virtual Kütüphane Başkanı
Aydın Abilov, Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi Bilim Adamı ve İctimai TV
yöneticisi Cahit İsmayıloğlu, Azerbaycan - Amerika Gençler Birliği Başkanı
Vugar Ahmedov ve Azeri şair ve yazar
Dr. Hasan Alieyvazlı’nın konuşmaları ile
“Azerbaycan Geçmişten – Geleceğe Değerlendirme Paneli” yapıldı. Panel Azeri
öğrencilerden konuşmacılara sorulan
birçok sorunun yer aldığı soru - cevap
bölümü ile sona erdi.
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Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva
Öğrencilerle Biraraya Geldi
olduğunu söyleyen Paşayeva, öğretim görevlilerine
de minnet duyduğunu ekledi. Bir ülkenin iyi bir yerlere gelmesi için gelecek nesillerinin çağdaş olması
gerektiğini belirten Paşayeva, gençliğe olan inancının pesimist değil optimist olduğunu da söyledi. Öğrencilere birçok öğütler veren Paşayeva, yabancı dilin önemine değinerek, öğrenilen her
yabancı dilin gelecekte
yeni kapılar açacağını
da ekledi. Dünya Kadın Hakları Günü’nün
yıldönümü olan bu
günde, kadınların toplumdaki yeri ve önemine de değinen Paşayeva
öğrencilerden; İnsan
Hakları Günü için birlik olup Karabağ konusu ile ilgili seslerini
duyurmalarını istedi. Konferansa yoğun katılım oldu
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Prof. Dr. Osman Yılmaz, Milletvekili Ganire
Paşayeva’ya KKTC’ye özgü bir hediye takdim etti.
Ganire Paşayeva, 2005 yılında yapılan Azerbaycan
genel seçimlerine bağımsız aday olarak katıldı ve To-

vuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi’ne
girdi. Millî Meclis’teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu’nun üyesi olan
Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu’nun Başka-

nı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan
ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları’nın üyesidir. Ganire Paşayeva, Avrupa
Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde Azerbaycan
Cumhuriyeti’ni temsil eden kurulun da üyesidir.

Kampüste Yeni Yıl Coşkusu
75 farklı ülkeden 14 bini aşkın öğrencinin
eğitim aldığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde
her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel ve yeni
yıl coşkusu yaşandı. Dünya genelinde Noel
olarak kutlanan 25 Aralık günü Uluslararası
Merkez organizasyonuyla yabancı öğrencilerimizden oluşan bir grup Noel Baba ve
Noel Anne kıyafetleriyle tüm Üniversiteyi
dolaşarak şeker ve çikolata dağıttılar.
Öncelikle Rektörlük Binası’na gelen
öğrenciler Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör Yardımcıları ve Rektörlük
birimlerini ziyaret ettiler. Oldukça neşeli
anların yaşandığı ziyaretlerde Noel’in ve yeni

yılın güzel geçmesi için dileklerde bulunuldu
ve hatıra fotoğrafları çekildi. Rektörlük ziyaretinin ardından Noel Anne ve Noel Babalar Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü, Mali
İşler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü,
Merkezi ders-liklerdeki sınıflar ve kampüsü
dolaşarak insanlara mutluluk kattılar.
Yeni yıl dolayısı ile kampüs içindeki birçok
alan ve çemberler yılbaşı süsleri ile süslenerek renkli görüntülere sahne oldu. 2013
yılının ülkemiz ve tüm dünya açısından
mutlu, huzurlu ve barış dolu bir yıl olmasını
temenni ediyoruz.

Noel kıyafetli öğrenciler Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı da ziyaret etti
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Uzman Gözüyle
Öğr. Gör. Neslihan Binatlı Hekimoğlu
Mütercim Tercümanlık Bölümü Koordinatörü

Küreselleşme ve Çeviri
Hep küreselleşen dünyamızdan bahsediyoruz, ama “Bu
dünya nasıl küreselleşebildi?” ya da “Bu böyle nasıl
devam edebilecek?” sorularını hiç sormuyoruz.
Bugün, özellikle 21. Yüzyılı tanımlamak için
kullandığımız ifadelerin “Küreselleşen Dünya” ve
İletişim Çağı” olmasının en büyük etkeni Çeviri ve
Çevirmenlerdir. Çünkü dillerin ve kimlik farklarının
ayırdığı dünyamızda bölgeler ve ülkeler arasında
ortak sesin bulunmasının anahtarı daha fazla çeviri ve
daha iyi koşullarda iletişimidir. Uluslararası iletişimin
ardındaki gizli kahramanlar ise çevirmenlerdir.
Ülkeler arasında imzalanan antlaşmalardan, şirketlerin
hedef pazarlarına ulaşma stratejilerinden, her akşam
izlediğimiz haberlerden, okuduğumuz kitaplara,
seyrettiğimiz filmlere kadar ekonomide, siyasette,
bilim ve teknolojide, finans dünyasında, sanatta ve
eğitimde kısacası hayatımızın her alanında çeviri bir
ihtiyaçtır.
Dolayısıyla, dünya çapında çeviri sektörünün
istihdama yönelik ihtiyacı giderek artmaktadır. Sadece
Türkiye’de sektör olarak son 10 yılda 3 kat birden
büyüyerek 200 milyon dolarlık hacme ve kayıtlı çeviri
işletmesi sayısı 1000’e ulaşmıştır. Sektörün dünyadaki
büyüklüğü ise 9 milyar dolardır.
Ancak, hızla büyüyen bu sektörde yer alabilmek için
bir çevirmenin çok iyi dil bilmesi yeterli değildir.
Çağımızın sağlıklı bilgilenme ve iletişim kanalı olan
çevirmenlik mesleğinin iyi kavranması gerekmektedir.
İletişim çağında, böyle önemli bir görevin yükünü
taşıyan çevirmenlerin eğitimi ve bu eğitimin nasıl
gerçekleştirilmesi gerektiği konusu ise bu noktada ön
plana çıkmaktadır.
Çeviri sektörünün beklentisi uluslararası toplumsal
sorumluluğunun farkında olan yüksek nitelikli
çevirmenlerdir. Sektöre girmek isteyen bir çevirmenin
ana dili mükemmel düzeyde bilmesi, Avrupa Birliği
dillerinden en az ikisine hâkim olması, kültürler arası
iletişim yetisini kazanmış genel kültür sahibi, hem iyi
bir araştırmacı hem de ekonomi, finans, hukuk, teknik
vb bir alanda uzman olması, ekip çalışması yapabilmesi,
çok kültürlü ortamlara uyum sağlayabilmesi ve çeviri
alanında kullanılan son teknolojileri kullanabilmesi
gerekmektedir.
Yukarıda
istenilen
nitelik
ve
becerilerin
kazandırılabilmesi adına, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mütercim Tercümanlık Bölümü olarak 2008 yılında
hem Türkiye’de hem de KKTC’de bir ilke imza
attık. Çeviri sektörünün değişen ihtiyaçlarına göre
şekillendirilen, uygulamaya ve iş deneyimine ağırlık
veren bir program oluşturduk. Bölümümüzün resmi
internet sitesi www.tercuman.emu.edu.tr adresinde
çevirmenin gördüğü eğitim, oluşturulan etkinlikler,
kullanılan teknolojiler, laboratuar destekli eğitim ve
mesleğin detayları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Ancak, küresel iletişimin sağlıklı bir şekilde
gerçekleşebilmesi için çevirmenin donanımı yanında
toplumun da bilinçlendirilmesi çok önemli bir
konudur. Öğrencilerimizin çevirileriyle gerçekleşen
Beyaz Perde ve Belgesel Günleri etkinliklerimizin yanı
sıra DAÜ Mütercim Tercümanlık Kariyer Günleri ve
staj protokollerimiz sayesinde iletişimde olduğumuz
işverenlerle ile toplumda bir farkındalık yarattığımıza
inanıyoruz. Sektöre kazandırdığımız Avrupa Birliği
Komisyonu’nda çevirmen olan, kendi çeviri bürolarını
başarıdan başarıya koşturan, akademisyen olarak
üniversitelerde göreve başlayan mezunlarımızla
bu amaca ulaştığımızı görüyor ve onlarla gurur
duyuyoruz.
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Öğrencimiz Almanya’da
Altın Madalya Kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve
Ekonomi Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi
Masoud Tajbakhsh Almanya’nın Nürnberg
kentinde düzenlenen iENA adlı ‘Fikir, Buluş
ve Yenilik’ Fuarı’nda altın madalya kazandı.
Lisans eğitimini İran’da tamamladıktan sonra
DAÜ’ye gelen Tajbakhsh Uluslararası Fikir,
Buluş ve Yenilik Fuarı’nda hem KKTC’yi
hem de DAÜ’yü en iyi şekilde temsil etti. 1-4
Kasım 2012 tarihleri arasında Nürnberg Sergi
Merkezi’nde sergilenen 41 farklı ülkeden
750 yeni ürün arasında Tajbakhsh’ın yaptığı
Ultraviyole Işını ile Soğuk Kaynak Malzemesi
(Cold Welding Gum with Ultraviolet Light)
isimli ürün altın madalyaya layık görüldü.
Bütün yeni ürünlerin kimyasal, bilgisayar,
sağlık teknolojisi, solar teknik gibi 24 farklı

kategoride
sınıflandırıldığı
yarışmada
her kategori içerisinde farklı ürünler ve
katılımcılar birbirleri ile yarıştı. Tajbakhsh’in
altın madalya kazandığı ürünü solar
teknik alanında 22 farklı buluş arasından
seçildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret ederek
kazandığı altın madalyayı ve yaptığı
yeni ürünü anlatan Tajbakhsh, katıldığı
yarışmada DAÜ’yü en iyi şekilde temsil
etmeye çalıştığını belirterek, desteklerinden
dolayı DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini
iletti. Prof. Dr. Öztoprak ise, Tajbakhsh’ı
tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve
bundan sonraki projeleri için destek vermeye
hazır olduklarını da bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak öğrencimize hediye takdim etti

Mimarlık Bölümü Mezunumuz Çağrı Şanlıtürk Diploma
Projesiyle ARCHIPRIX Türkiye 2012’de Ödül Kazandı
Türkiye’de mimarlık alanındaki en iyi
diploma projelerini seçmek üzere 18 yıldan
bu yana düzenlenen Archiprix - TR
2012 Ödül Töreni 6 Aralık 2012 tarihinde
Yapı - Endüstri Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu yıl 18’incisi düzenlenen Türkiye’nin
en prestijli öğrenci proje yarışması,
Archiprix-TR 2012 Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projesi Ulusal Yarışması’nın
kolokyum, ödül töreni ve sergi açılışı İstanbul Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlenmiştir. Organizasyonda, uluslararası
platformda tanınan başarılı mimar Michel
Rojkind ‘Over-Stimulation’ başlıklı bir
konferans vermiştir.
Archiprix Türkiye 2012, bu yıl 33 farklı
üniversiteden toplam 142 projeyle en çok
başvuru alarak kendi içinde de bir rekorun
sahibi olmuştur. Mimarlık alanında
önemli bir yere sahip Gürhan Bakırküre, Selim Cengiç, Can Çinici ve Cem
Sorguç ile Michel Rojkind’in jüri üyesi
olarak yer aldığı yarışmanın ödül
töreninde,  142 başvurunun değerlendiril-

Çağrı Şanlıtürk’ün projesi ARCHIPRIX Türkiye 2012’de büyük ilgi gördü

diği Archiprix-TR 2012’de Doğu Akdeniz
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü mezunu
Çağrı Şanlıtürk, büyük bir başarıya imza
atmış ve 1. Mansiyon Ödülü’nü kazanmıştır. Mimar Çağrı Şanlıtürk’ün yüksek
lisans eğitimine yurtdışında devam etmesi
nedeniyle, kazanmış olduğu ödül, tören
sırasında Mimar Michel Rojkind tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özgür
Dinçyürek’e takdim edilmiştir.

Yarışmada, Birincilik ve Üçüncülük
ödülleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nden Emre Özdemir ve
Burak Mangut, İkincilik ödülü ise, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Sacit Arda
Karatlı tarafından kazanılmıştır. Çağrı
Şanlıtürk, 1. Mansiyon Anı plaketinin
yanısıra 2 bin TL değerinde bir ödülün de
sahibi olmuştur. 2. ve 3. Mansiyon Ödülleri
ise, Gazi Üniversitesi’nden Umut Baykan
ile Uludağ Üniversitesi’nden Muradali

Gusseinov tarafından kazanılmıştır.
Sürdürülebilirlik Özel Ödülü dalında
ise hiçbir proje değer bulunmamıştır.
Serra Özel Ödül kategorisinde ise 2 proje
eşdeğer görülmüş ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden Elvan Hazal Türkyılmaz ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden
Nazlı Kök ödüllendirilmiştir.
Mimarlık okullarını ortak bir platformda
buluşturarak, yapıcı bir rekabet ortamı
yaratmayı ve mimar adaylarının da ufkunu
genişletmeyi hedefleyen Archiprix Türkiye
Ödülleri aynı zamanda, Mimarlık okulları
ve öğrencileri arasında önemli bir rekabete
sahne olmaktadır.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık
Bölümü, Türkiye’de 68’i aşan mimarlık
okulları arasında, MiAK, ulusal akreditasyonuna sahip iki okuldan biri olarak,
eğitim kalitesini her geçen gün artırmakta, uluslararası akademik platformda
öne çıkmakta, uluslararası nitelikli öğrenci
sayısını artırmaktadır. Tüm bu gelişmeler
ışığında, öğrenci projeleri ve mezunlarının
başarıları her alanda başarı kazanmaktadır.

İletişim Fakültesi Mezunumuz Reklam Sektöründe Başarılı İşlere İmza Atıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
mezunu Fatih Tüylüoğlu Türkiye’nin
dijital reklamcılık alanındaki önde
gelen ajanslarından C-Section’ın
reklam yazarlığı görevini başarı ile
sürdürüyor. Birçok ünlü firmanın
reklam yazarlığını gerçekleştiren
Tüylüoğlu, 2005 yılında DAÜ
Gazetecilik Bölümü’nden mezun
olduktan sonra belli bir dönem sinema
alanında sinema yazarlığı görevinde
ve dijital reklam şirketinde çalıştı.
2009 yılından itibaren C-Section’ın

reklam yazarlığı görevini sürdüren
Tüylüoğlu, yabancı dilde eğitim
verdiği için DAÜ’yü seçtiğini
belirterek, DAÜ’nün eğitiminin
son derece kaliteli olduğunu ve
öğrencilerini dünya koşullarına
hazırladığını vurguladı. Tüylüoğlu,
öğrencilik döneminde Gazetecilik
Bölümü’ne daha sıcak baktığını ancak
herzaman içinde yazı yazma isteği
olduğunu belirterek bu özelliğinin
ileride kendisini reklam metni
yazarlığına taşıdığını iletti. Çocukluk
dönemlerinde de girişimci ruhuna

sahip olduğunu aktaran Tüylüoğlu
DAÜ’deki öğrencilik yıllarında da
birçok farklı işte çalıştığını belirtti.
C-Section ajansının özellikle dijital
reklam alanında ön plana çıktığını
ifade eden Tüylüoğlu şu an birçok
ünlü ve başarılı firmanın reklam
çalışmalarını
yürüttüklerini
ve
herkesin herşeyi yapabilme gücüne
sahip olduğunu, başarının inanmakla
mümkün olacağını da sözlerine
ekledi.

Fatih Tüylüoğlu
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Öğrenci Muhaceret İşlemlerinde Görev Alan
Kamu Personeli İçin Sertifika Töreni Düzenlendi
KKTC’de öğrenci olduğu için ikamet izni alması gereken Öztoprak gerçekleştirdikleri bu ortak çalışma ile devlet
öğrencilerin muhaceret işlemleri Gazimağusa Kayma- ve üniversite arasındaki çalışmanın güzel bir örneğini
kamlığı, Gazimağusa Gelir ve
Vergi Dairesi ile Gazimağusa
Devlet Hastanesi memurlarının
katkı ve yardımlarıyla Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Öğrenci Hizmetleri Ofisi’nde
gerçekleştirilmiştir. DAÜ Muhaceret İşlemlerinde çalışan Kaymakamlık, Gelir ve Vergi Dairesi
ile Hastane personeline öğrencilerin muhaceret işlemleri süresince gerçekleştirdikleri yardım
ve katkılardan dolayı teşekkür
sertifikası takdim edildi.
DAÜ Tower Restorant’da gerçekleştirilen Sertifika Töreni’ne
Gazimağusa Kaymakamı Beran
Sertifika Töreni’ne katılanlar birarada
Bertuğ, Gazimağusa Gelir ve
Vergi Dairesi Müdürü Filiz Basrioğlu ve Gazimağusa oluşturduklarını belirterek muhaceret işlemlerindeki
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Özcenk ve çok katkılarından dolayı Kaymakamlık, Gelir ve Vergi Daisayıda personel katıldı. Üniversite adına açılış konuşma- resi ile Hastane personeline teşekkürlerini iletti.
sını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Gazimağusa Kaymakamı Beran Bertuğ törende gerçekÖztoprak, öğrenci memnuniyetine DAÜ olarak oldukça leştirdiği konuşmasında öğrencilerin ilk defa geldikleri
önem verdiklerini, öğrenci memnuniyetinin sadece üni- bir ülkede gerçekleştirmeleri gereken prosedürlerin
versite yönetimi ile değil aynı zamanda çevredeki birim- zor olduğunu aktararak Kaymakamlık olarak öğrenlerin de hizmeti ile sağlanabileceğini belirtti. Prof. Dr. cilere kolaylık sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.
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Başhekim Dr. Erdal Özcenk, Gazimağusa kenti için
DAÜ’nün çok önemli olduğunu dile getirerek Hastane
olarak DAÜ’ye her zaman destek
vermeye hazır olduklarını ve DAÜ
ile işbirliğinin devam edeceğini sözlerine ekledi. Dr. Özcenk’in ardından
konuşan Gelir ve Vergi Dairesi
Müdürü Filiz Basrioğlu ise, üniversite ve devlet arasındaki işbirliğine
güzel bir örnek oluşturduklarını dile
getirerek öğrencilerin tüm Gazimağusa kenti için önemli olduğunu vurguladı.
Rektör Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak’ın Kaymakam Beran
Bertuğ, Başhekim Dr. Erdal Özcenk
ve Müdür Filiz Basrioğlu’na sunduğu teşekkür plaketlerinin ardından
söz konusu kurumların personeline
DAÜ Öğrenci İşleri ve Bilişimden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa K. Uyguroğlu ve Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Nadiri tarafından sertifikaları
takdim edildi. Sertifika Töreni’nde DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş Ekşici ve DAÜ Öğrenci
Hizmetleri Ofisi Sorumlusu İldeniz Özverir de hazır
bulundu. Sertifika Töreni’nin ardından gerçekleştirilen
kokteyl ile tören sona erdi.

KKTC ve DAÜ Öğrenci Konseyi Sağlık Bakanı
Dr. Ertuğrul Hasipoğlu’nu Makamında Ziyaret Etti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Öğrenci Konseyi Başkanı Soner Öztürk,
KKTC Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem
Soyşen, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencileri ile birlikte KKTC Sağlık Bakanı
Dr. Ertuğrul Hasipoğlu’nu makamında
ziyaret ettiler. Amaçlarının Dr. Hasipoğlu
ile tanışmak ve yeni görevinde başarılar
dilemek olduğunu belirten Öztürk, ziyaretin
sıcak bir ortamda geçtiğini bildirdi.
Söz konusu ziyarette DAÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Hemşirelik Bölümü’nde eğitim

gören öğrencilerin eğitim hayatları, temenni
ve görüşleri üzerinde duruldu. Bakan Dr.
Hasipoğlu DAÜ ile herzaman sağlam
ilişkiler içerisinde bulunduklarını belirterek
KKTC için önemli bir eğitim kurumu olan
DAÜ’nün her zaman yanında olduklarını
ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini
belirtti. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Dr. Hasipoğlu
DAÜ’ye ellerinden gelen yardım ve desteği
sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.
Öğrencilerimiz Bakan Dr. Ertuğrul Hasipoğlu ile.

KKTC Lise Yöneticileri ve Rehber Öğretmenlerine
Yönelik Seminer Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Halil Nadiri Süleyman Beledioğlu’na plaket takdim etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki Genel Orta Öğretim ve Mesleki
Teknik Eğitim Kurumları’nda görev yapan okul
yöneticileri ve rehber eğitmenlerine yönelik seminer
gerçekleştirdi. Eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu
tarafından verilen seminerde Öğrenci ile Eğitim
İletişimi Kurmak, Ailelerin Rehber Öğretmenliği ve
Meslek Seçimi ve Önemi konuları üzerinde duruldu.
Katılımın yoğun olduğu seminer DAÜ tanıtım filminin
gösterilmesi ve DAÜ Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Nadiri’nin Üniversite
adına gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başladı.
Prof. Dr. Nadiri, üniversitenin sadece eğitim, öğretim
ve araştırma konularına değil aynı zamanda sosyal
sorumluluk projelerine de önem verdiğini belirterek
KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile

gerçekleştirdikleri istişareler sonucunda böyle anlamlı
bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da
üniversite olarak çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
DAÜ hakkında geniş bilgiler veren Prof. Dr. Nadiri
yeni açılan Tıp Fakültesi hakkında da katılımcıları
bilgilendirdi.
Söz konusu seminerde gerçekleştirdiği sunumunda
Beledioğlu, etkili iletişim ve eğitim iletişimi hakkında
bilgiler vererek bunun son derece önemli olduğu
üzerinde durdu. Beledioğlu stresin öğrenciler
üzerindeki etkisinden de bahsetti. Öğretmenlerin
bu stresi nasıl en aza indirebileceklerini ve neler
yapabileceklerini de dile getirdi. Gerçekleştirilen
sunum sonunda katılımcılara Prof. Dr. Nadiri
tarafından sunulan katılım belgesi ile seminer sona
erdi.
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Mezunlarımız İstanbul’da Biraraya Geldi

Per

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları İstanbul’da bir araya geldi. Beyoğlu Lokal Pera’da toplanan DAÜ mezunları eski
günleri ve üniversite yıllarını andılar. DAÜ
adına mezunlarla buluşan Öğrenci İşleri ve
Bilişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Mustafa Uyguroğlu ve DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü, Rektörlük Koordinatörü ve Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu toplantıya
katılımın yoğun olduğunu belirtti.
Eski DAÜ mezunlarının bir araya gelmesinin
oldukça anlamlı olduğunu belirten Yrd. Doç.
Dr. Rasime Uyguroğlu, bir araya gelmenin
mezunlar arasındaki kaynaşmayı sağladığını
belirterek aynı zamanda üniversite ile ilgili
bilgi akışı ve mezunların kariyerlerine yönelik
geri dönüşümler elde edebilme açısından bu
tarz bir araya gelmelerin son derece önemli
olduğuna dikkat çekti.
Geceye İstanbul’da yaşayan mezunlarımızdan yoğun katılım oldu

Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu mezunlarımızla birlikte

Mezunlar DAÜ’de verilen
İngilizce eğitim sayesinde iş
piyasasında avantajlı konuma geldiklerini ve DAÜ’de
almış oldukları kaliteli eğitim sayesinde kısa sürede
sektörde iş bulabildiklerini
ve kariyerlerinde ilerleyebildiklerini
vurguladılar.
Söz konusu toplantıda mezunlar yıllar sonra biraraya gelmenin ve birbirlerini
görmenin mutluluk verici
olduğu belirterek bu tür buluşmaların geleneksel hale
gelebilmesi için çalışacaklarını dile getirdiler.

Geceye yakla

Her yıl
– KOOP
2012 tar
gerçekleş
Sendikas
organize
Üniversi
yönetsel
750 kişi k

DA
Doğu

Kültür

Toplul
Sezen

müzik

sahnel

Gecede DAÜ logolu pasta da kesildi

seyirci

İletişim Kulübü
Beyaz Show’da
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren İletişim Kulübü üyesi öğrenciler
Kanal D’de yayımlanan Beyaz Show programına
katıldılar. DAÜ İletişim Kulübü Başkanı ve aynı
zamanda İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü öğrencisi olan Özal Durna
ile DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü
Araştırma Görevlisi Çağlar Akgül’ün organize
ettiği İstanbul turunda öğrenciler keyifli saatler
yaşadılar.
Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı Beyaz
Show’un konukları, üniversiteli öğrenciler
tarafından çok sevilen, pop müziğin güçlü
isimlerinden Bengü; “Ağır Roman” dizisi
oyuncuları Tamer Tıraşoğlu, Özge Özpirinçci
ve Nesrin Cavadzade; yaşam koçu Tuğçe Işınsu
ve müzik dünyasının son dönem yükselen
isimlerinden Ece Seçkin’di.

Öğrencilerimiz Beyazıt Öztürk’le hatıra fotoğrafı çektirdiler

Beyaz Show’a katılan DAÜ öğrencileri, neşeli
bir hafta sonu geçirdiklerini ve üniversitelerini
programda en iyi şekilde temsil ettiklerini dile
getirdiler. DAÜ İletişim Kulubü tarafından

Beyazıt Öztürk’e verilen kristal plaket de
program boyunca Beyazıt Öztürk’ün masasında
yer aldı. Program sonunda öğrenciler Beyazıt
Öztürk’le hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Rektör Prof.
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rsonelimiz DAÜ-KOOP Yeni̇ Yıl Balosu’nda Eğlendi
ve bilanço yeterliliği bakımından
KKTC sınırları içinde en sağlam
kooperatiflerden birisi olduklarını,
ekonomik krizlere rağmen doğru
mali politikalar izleyerek her
geçen gün gelişme gösterdiklerini
ifade etti ve tüm Yönetim Kurulu
Üyelerine
teşekkürlerini
iletti.
Mehmet Şemi’nin ardından söz alan
DAÜ Rektkörü Prof. Dr. Abdullah

Y. Öztoprak ise DAÜ’nün iki güzide
kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği
baloda emeği geçen herkese teşekkür
etti ve DAÜ’lü olmanın gururundan
bahsetti.
Gecede sanatçı Demet ve Rengin sahne
alarak şarkıları ile baloya katılanlara
eğlenceli bir akşam geçirttiler. Oryantal
Yeliz ise dansları ile geceye renk kattı.
Gece zengin hediye çekilişi ile son buldu.

aşık 750 personel katıldı

düzenlenen Geleneksel DAÜ
P Yeni Yıl Balosu 22 Aralık
rihinde Kaya Artemis Otel’de
ştirildi. Bu yıl DAÜ Personel
sı DAÜ-PERSEN ile ortaklaşa
e edilen geceye Doğu Akdeniz
itesi’nin
(DAÜ)
akademik,
ve işci kadrosundan yaklaşık
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ve herkese iyi
eğlenceler dileyen DAÜ KOOP Genel
Sekreteri Hüseyin Tabur’un ardından
söz alan DAÜ KOOP Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Şemi, DAÜ KOOP
Ltd.’in yıllar içindeki gelişiminden ve
dayanışmanın öneminden bahsederek,
her zaman üyelerinin yanında olduklarını
Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak gecede bir konuşma gerçekleştirdi

AÜ`de Sezen Aksu Müzikali
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve

dört gün boyunca kapalı gişe oynadı.

rel Aktiviteler Müdürlüğü`ne bağlı Müzikal

`Seni Yerler`, `Keskin Bıçak`, `Tutuklu`, `İstanbul

luğu tarafından organize edilen ve bir

İstanbul Olalı`, `Git` gibi unutulmaz bir çok Sezen

Aksu müzikali olan “Erkek Güzeli” adlı

Aksu şarkısı eşliğinde sahnelenen

müzikale,

kal oyun, DAÜ Aktivite Salonu`nda başarıyla

DAÜ Rektörlük yetkilileri ve öğrencilerinin yanı

lendi. 8,10,11 ve 12 Aralık 2012 tarihlerinde

sıra Gazimağusa halkı da büyük ilgi gösterdi.

iyle buluşan “Erkek Güzeli” adlı müzikal oyun

Geçmişteki

. Dr. Abdullah Y. Öztoprak müzikalde görev alan öğrencileri tebrik etti

zengin-fakir

aşklarına

Müzikalden bir sahne

ışık

tutan

müzikalde İstanbul`un köhne bir sokağında
araştırma yapan varlıklı bir kişi olan Can ile
mahallenin fakir kızı Sezen arasındaki tutkulu aşk,
çeşitli dans gösterileri ve Sezen Aksu şarkıları
eşliğinde sahnede canlandırıldı.
DAÜ`nün en aktif ve üretken kulüpleri arasında
yer alan Müzikal Topluluğu, 18 - 21 Aralık 2012
tarihlerinde ise hazırladıkları diğer bir müzikal
oyun olan “Vurguncular” ile seyircisiyle tekrar
biraraya geldi.
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Genç İletişimciler Başarı Sertifikalarını Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim Fakültesi’nin başarılı öğrencileri, şeref ve yüksek şeref sertifikalarını törenle aldılar. DAÜ İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da yapılan törene, DAÜ Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Osman Yılmaz, DAÜ İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, DAÜ Eczacılık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ile Fakültenin öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.
DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Sholeh Zahraei’nin Aydın Doğan
Genç İletişimciler Yarışması’nda
finale kalan “Granny’s Garden”
(Büyükannenin Bahçesi) adlı kısa
filminin gösteriminin ardından başlayan törenin açılış konuşmasını
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süleyman İrvan yaptı. DAÜ İletişim

Doç. Dr. Tuğrul İlter sertifika verirken

Fakültesi’nin, akademik kadro, altyapı, program olanakları ve öğrenci
profili açısından Kuzey Kıbrıs’ın en
iyi iletişim fakültesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. İrvan, en iyi olmak
kadar, en iyi kalmanın da önemli
olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İrvan,
Sholeh Zahraei’nin filminin birincilik almasını umut ettiğini, ayrıca
katıldıkları başka yarışmalardan da
dereceler beklediğini belirtti. Prof.
Dr. İrvan, DAÜ Öğrenci Konseyi
Başkanlığı’na seçilen İletişim Fakültesi öğrenci konseyi temsilcisi Soner
Öztürk’e de başarılar diledi.
Derviş Zaim, Bahar Dönemi’nde
de DAÜ’de
Ünlü Kıbrıslı Türk sinema yönetmeni Derviş Zaim’in 2012 – 2013
Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde
de DAÜ İletişim Fakültesi’nde ders
vermeye devam edeceğini söyleyen
Prof. Dr. Süleyman İrvan, Türki-

Yrd. Doç. Dr. Metin Ersoy sertifika verirken

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Başarılı Öğrencilerini Ödüllendirdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
düzenlediği sertifika töreni ile
2011-2012 Akademik Yılı Bahar
Dönemi’nde akademik başarı
gösteren öğrencilerini ödüllendirdi.
Toplamda 273 öğrencinin başarı
belgesi almaya hak kazandığı
törende 141 öğrenci yüksek şeref,
132 öğrenci de şeref belgesi aldı.
Sertifika töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İşletme
ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Cem Tanova, fakülte bünyesinde
yüksek sayıda başarılı öğrenci
olduğunu ve bunun son derece gurur
verici olduğunu belirtti. Prof. Dr.
Tanova, başarının gelecek yıllarda
da devam etmesi temennisinde
bulunarak her başarının arkasında
kesinlikle birtakım fedakarlıkların
da olduğunu fakat sonucunda kişiye
mutluluk ve gurur veren hazlara
ulaşıldığını dile getirdi.
DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman
Yılmaz’ın da katıldığı sertifika
töreninde Bölüm Başkanları ve

Öğretim Görevlileri de hazır
bulundu. Prof. Dr. Yılmaz, başarılı
olan tüm öğrencilere başarılarının
devam etmesi temennisinde bulunarak başarılı olan öğrencilere
sertifikalarını takdim etti. Prof. Dr.
Yılmaz’ın ardından öğrencilere Prof.
Dr. Tanova ve İşletme ve Ekonomi
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Altay Nevzat ve Bölüm Başkan
ve Başkan Yardımcıları başarı
belgelerini takdim etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz
sertifika takdim ederken

yeli tanınmış gazeteci Erdal
Güven’in de fakülte kadrosuna katılacağını belirtti.
Prof. Dr. İrvan, DAÜ İletişim
Fakültesi lisans programlarında yan dal yapmak isteyen
öğrencilerin Bahar döneminden itibaren başvuru yapabileceklerini, ayrıca, ikisi Türkçe ikisi İngilizce dört tezsiz
yüksek lisans programı hazırladıklarını ifade etti. Fakülte
olarak programlara uluslar- Dekan Prof. Dr. Süleyman İrvan sertifika verirken
arası akreditasyon alabilmek
için çalışmalara başladıklarını
ki öğrencilerin şanslı olduklarını ifada söyleyen Prof. Dr. İrvan, “Akre- de ederek, “Ben DAÜ-TV’de öğrenditasyonların fakültemizin itibarını ci asistanıyım. Gündem gazetemiz
daha da yukarılara çıkaracağını bili- var. Orada haber yazıyor arkadaşlar.
yoruz” diye konuştu.
İleride yapacağımız işleri bu fakülteHayallerinizi ertelemeyin
de uygulama şansımız var” dedi.
Şeref ve yüksek şeref sertifikası DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişalan DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo kiler ve Reklamcılık Bölümü öğrenTelevizyon ve Sinema Bölümü öğ- cileri adına konuşan Anthonia Slim
rencileri adına bir konuşma yapan Antia da kendisinin Malezya’dan
Caney Göray, DAÜ İletişim’de oku- geldiğini belirterek, “Buraya ilk gelmaktan duyduğu mutluluğu ifade diğimde, bu kadar müthiş bir deneederek, “En güzeli, insanın okudu- yim yaşayacağımı düşünemezdim.
ğu, sevdiği bölümden her seferinde Aileme, arkadaşlarıma ve hocalarımutlulukla ve heyecanla bahsede- ma teşekkür ederim” diye konuştu.
bilmesidir. İnancımla, isteğimle, ça- Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
lışmam ve hırsımla bu başarıyı elde Tasarımı Bölümü öğrencisi Shiva
ettim ve etmeye devam edeceğim” Parhizkari ise İran’daki ailesine, fadedi. Göray, arkadaşlarına, hayal- kültedeki hocalarına ve arkadaşlarılerini ertelememeleri tavsiyesinde na teşekkür etti.
bulundu.
Konuşmaların ardından, DAÜ İleDAÜ İletişim Fakültesi, Gazetecilik tişim Fakültesi’nin başarılı 62 öğBölümü öğrencileri adına konuşan rencisi, öğretim üyelerinin elinden
Erdi Erdem, İletişim Fakültesi’nde- sertifikalarını aldı.

Mimarlık Bölümü Düzenlenen Törenle Öğrencilerinin
Başarılarını Kutladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mimarlık Bölümü, son yıllarda istikrarlı
ve gözle görülür şekilde yükseltmiş olduğu
eğitim kalitesinin yanı sıra, uluslararası
öğrenci sayısındaki artış ve bu dinamizmin
getirdiği başarıyı, bir kez daha coşkulu ve
renkli bir organizasyonla kutladı.
Başarılı
öğrencilere
sertifikaların
dağıtıldığı gecede öğretim üyeleri ve
öğrenciler, Gazimağusa surlar içinin gözde
tarihi bir mekanında bir araya geldiler.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen bu gecede
üstün başarı gösteren öğrencilere başarı
sertifikaları Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Özgür Dinçyürek ile Fakülte Dekanı Prof.
Dr. Şebnem Hoşkara tarafından takdim
edildi.
Doç. Dr. Dinçyürek başarı ile sonuçlanan
bu
etkinliğin
başlıca
amacının
öğrencilerin motivasyonunu artırmak
ve öğrenci/öğretim üyesi arasındaki
bağı güçlendirmek olduğunu belirterek,
etkinliğin ayrıca öğrencilerin sınav
sonrasında stres atmalarına aracı olduğunu
ekledi. Gecede, Mimarlık Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Özgür Dinçyürek, her geçen
yıl etkinliklerin güçlenerek daha geniş
öğrenci kitlesine hitap ettiğini, gençler ve
öğretim görevlileri tarafından yaratılan
ve paylaşılan bu coşkunun bölüm adına

Dekan Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özgür Dinçyürek sertifika takdim ederken

sevindirici olduğunu belirtti. Dinçyürek
sözlerini öğrencilerin başarısının sadece
okul hayatında değil, yaşamlarının tüm
evrelerinde devam etmesini dileyerek
sonlandırdı.
Mimarlık Bölümü öğrencileri arasında
üstün başarı göstermiş olanlara yüksek
onur ve onur sertifikalarının öğretim
üyeleri tarafından verilmesi ile başlayan
etkinlik, öğretim üyeleri, öğrenciler ve
davetli misafirlerin, müzik eşliğinde
samimi ve neşeli bir ortamda kaynaşması
ile devam etti.
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“Amerikan Başkanlık Seçimi ve Sonuçları”
Konulu Panel Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
ve Kıbrıs Politikalar Merkezi tarafından
“Amerikan Başkanlık Seçimi ve Sonuçları” konulu yuvarlak masa paneli gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak
Kıbrıs’ın Amerikan Büyükelçiliği Halkla
İlişkiler Müdürü Keith Peterson, Tel Aviv
Üniversitesi’nden DAÜ’ye misafir öğretim görevlisi olarak gelen Dahlia Scheindlin, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Sözen ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç.
Dr. Erol Kaymak katılmıştır.
Panelin moderatörlüğünü yürüten Prof.
Dr. Ahmet Sözen gerçekleştirdiği açılış
konuşmasında herkese katılımlarından
dolayı teşekkürlerini ileterek Amerikan
Cumhurbaşkanı Barak Obama’nın Cumhurbaşkanlığı ikinci dönemi süresince
izleyeceği olası politikaları değişik perspektiflerden inceleyeceklerini bildirdi.
Panelin ilk konuşmasını gerçekleştiren
Keith Peterson, Barack Obama’nın seçim
kampanyası hakkında genel bir bilgi vererek, kadın ve Hispaniklerin Obama’nın
seçimi ikinci döneminde kazanmasında
oynadıkları role ve Obama’nın yüzleşeceği
Suriye rejimi, İran’ın nükleer silahlanması, İsrail-Gazze çatışması ve global mali
kriz gibi bazı dışişleri sorunlarına değindi.
Peterson konuşmasına Obama’nın liderliğine ilişkin fazla tedbirli olması gibi eleştirileri analiz ederek, Obama’nın ilk döne-

minden bazı dersler öğrendiğini ve bunun,
başkanlığın ikinci döneminde ona rehberlik edeceğine inandığını belirtti. Devamında Peterson, Obama’nın birinci döneminde
elde ettiği başarıları analiz etti. Buna bağlı
olarak Obama’nın tüketici ajansı oluşturması, Amerika’nın oto-sanayisine sahip
çıkarak milyonlarca iş olanağı sağlamsı
ve ABD’nin ekonomisini geliştirmesi gibi
başarılarına da değindi.
İkinci konuşmacı olan Dahlia Scheindlin
konuşmasına Amerika’nın seçim dinamiklerine değinerek başladı ve buna ilişkin olarak konuşmasında ABD başkanlık
seçiminde oy dağılımına en fazla etkisi
olan kimlik ve din faktörlerinin oynadıkları rollere odaklandı. Scheindlin, Obama
yönetiminin karşı karşıya gelebileceği üç
büyük dış politika konusu olan İran’ın
nükleer programı, Arap baharı, özellikle
Suriye’deki durum ve Libya, Tunus, Mısır
gibi yerlerin kaderleri ve İsrail - Filistin
çatışmasını analiz etti. Son olarak, Scheindlin, sağlık reformu, sağlık sigortasının
özelleştirilmesi ya da güçlendirmesi için
yapılan girişimler, kadın sorunları ve teşvik paketleri, General Motors (GM) firmasının kurtarılması ile Wall Street Göç
politikası gibi büyük sorunları ele alarak,
kendi görüşünde bunların Obama’nın iç
politikalarının odak noktası olacağına
değindi.
Doç. Dr. Erol Kaymak, ABD’nin seçim
sistemi konusuna odaklanarak ‘salıncak
oy’ örneğine dikkat çekti. Salıncak oy

IMF Eski Başkan Yardımcısı John Huddleston

Dünya Ekonomisi ve IMF Ele Alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme
ve Ekonomi Fakültesi dünya ekonomisi
ve Milletlerarası Para Fonu (International
Monetary
Fund-IMF)
konularını
gerçekleşritilen etkinlik ile ele aldı. IMF eski
Başkan Yardımcısı John Huddleston, DAÜ
Senato Odası’nda gerçekleştirilen etkinlikte
İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencileri
ve öğretim elemanları ile bir araya geldi.
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cem Tanova’nın da katıldığı
etkinlikte IMF eski Başkan Yardımcısı
John Huddleston dünya ekonomisi ve IMF
konularını değerlendirildi.
Söz konusu etkinlikte açılış konuşmasını
gerçekleştiren
İşletme
Bölümü
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa
Tümer, katılımlarından dolayı herkese
teşekkürlerini ileterek Huddleston hakkında
bilgi verdi. Doç. Dr. Tümer’in ardından
sözü alan Huddleston yaptığı sunumda
IMF’nin tarihçesi ve hedeflerini anlatarak
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü
gibi kurumlarla olan farklarını anlattı.
Bunun yanında IMF’nin çalışma prensipleri,

fonlarının oluşumu, yönetim yapısı ile ilgili
bilgiler de vererek özellikle çok eleştiri alan
IMF’nin borç verirken uyguladığı temel
koşullar hakkında katılımcıları aydınlattı.
Huddleston öğrencilerin derslerde işlediği
Özel Çekme Hakları (Special Drawing
Rights) sistemini de gerçekleştirdiği
sunumunda değerlendirdi.
Öğrencilere
IMF’nin
profesyonel
kadrolarını oluştururken özellikle hangi
eğitim ve deneyime sahip elemanlar aradığını
aktaran Huddleston, IMF’de muhtemel bir
kariyer için nasıl hazırlanılması gerektiği
ve nelere öncelik verilmesi konusunda
tavsiyelerde bulundu. Huddleston ayrıca
1949 ile 2000’li yılar arasında dünyanın
çeşitli bölgelerinde meydana gelen kriz ve
sorunlardan bahsederek, 2000’li yıllarda
çeşitli ülkelerin IMF ve Dünya Bankası’na
olan borçlarını ödeyememesinin sonucu
oluşan kriz, daha sonra ülkelerin IMF
yerine dünya piyasalarından IMF koşulları
olmadan borçlanmaya başlaması ve Euro
bölgesi krizi olmak üzere dokuz ana kriz ile
ilgili izlenimlerini aktardı.
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Panelde ABD Başkanlık seçimi ve sonuçları değerlendirildi

konusuna ilişkin Obama’nın bazı salıncak
eyaletlerde oy kazandığını, ancak diğer
eyaletlerde kaybettiğini belirtti. Doç. Dr
Kaymak konuşmasına, Netanyahu’nun
politikalarını ve önündeki seçimi, ABD’nin
sürdürülebilir prestije sahip olması gerekliliğini ve Obama’nın son dönemdeki dış
politikasını değerlendirdi. Obama’nın
ikinci döneminde dış politikada bir “Obama mirası” bırakıp bırakamayacağını da
sorgulayan Doç. Dr. Kaymak, genelde
başkanların ikinci dönemlerinde bu mirası
bırakmak için ilk döneme göre daha özgür
olduklarını da vurguladı.
Panelde son konuşmacı olarak sözü devralan Prof. Dr. Sözen, eski Amerikan Başkanı George W. Bush’un 11 Eylül saldırısına
karşılık izlediği tek taraflılık ve önleyici
vuruş ilkelerine dayalı dış politikasına
değinerek, Obama’nın ilk seçildiği dönemde sadece ekonomik krizi değil ayrıca çok
büyük bir dış politika enkazı devraldığını

ve bu nedenle, Obama’nın ikinci dönem
mirasının, Bush’un 11 Eylül sonrası bıraktığı enkazı temizlemeye devam etmesinin olacağını belirtti. Prof. Dr. Sözen,
Obama’nın dış politikada odak noktasının Pasifik Asya olmasını hedeflediğini,
ancak Orta Doğu’da yaşanan İsrail-Filistin uyuşmazlığı, İran’ın nükleer programı
ve Arap Uyanışı ve özelde Suriye krizinin
ister istemez Obama’nın zamanını alacağını belirtti. Devamında Prof. Dr. Sözen,
ABD-Türkiye ilişkilerini inceleyerek, iki
devlet arasındaki ilişkinin daha önce bu
denli iyi ve kapsamlı olmadığını vurguladı. ABD ve Türkiye’nin aralarındaki ilişkiyi “model ortaklık” olarak gördüklerini
belirten Prof. Dr. Sözen, son olarak ABDTürkiye ilişkisi açısından Suriye politikası,
İran sorunu ve İsrail-Filistin çatışması
dahil olmak üzere üç alanda farklı görüşler
nedeniyle tarafların bazı sorunlarla karşı
karşıya kalabileceklerine değindi.

Seminere öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Türk Sermaye Piyasası Ele Alındı
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ), İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Türk Sermaye Piyasası konulu
seminer düzenledi.
Bankacılık ve Finans Bölümü’nde
düzenlenen seminere, Yrd. Doç.
Dr. Erkan Uysal konuşmacı olarak
katıldı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Ekonomi Bölümü
Başkanı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Araştırma Dairesi eski
başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Uysal
günümüzde oldukça merak edilen
bir konuyu DAÜ’de ele alarak deneyimlerini ve görüşlerini öğrenciler ve akademisyenler ile paylaştı.
Seminerde
Türk
Sermaye
Piyasası’nda bugüne kadar yaşanan gelişmeler ve problemler irdelenerek bugün gelinen seviyeye
ilişkin bilgiler verildi. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) başta olmak üzere, serma-

ye piyasasında faaliyet gösteren
borsalarla ilgili veriler üzerinden
katılımcılarla tartışmalar yapıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği
seminerde, güncel veriler ışığında
Türk Sermaye Piyasası’nın piyasa kapitalizasyonu, halka açıklık
oranları, İMKB’de işlem gören
şirketlerin sayısı ve bu şirketlere
ilişkin veriler, sermaye piyasası
rakamsal boyutları ve Türkiye’de
yatırım yapan yabancılara ilişkin
veriler analiz edildi. Seminerde
tartışılan diğer konular ise; Avrupa
Birliği müktesebatı, Uluslararası
Muhasebe Standartları, Uluslararası Denetim Standartları, Uluslararası Değerleme Standartları
ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ışığında Türk Sermaye Piyasası’nın
düzenleme boyutu olmuştur. Seminer, katılımcıların, Türk sermaye
piyasasına ilişkin sorularının yanıtlanması ile son buldu.
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DAÜ ve KKTC Venedik Bienali’nde Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi ve
DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Derya Oktay,
29 Ağustos’tan beri devam eden Venedik Mimarlık
Bienali’nin kapanış haftasında, 22–23 Kasım 2012
tarihlerinde, Trento Üniversitesi tarafından tarihi

Prof. Dr. Derya Oktay Bienal’e katılan öğretim üyeleri ile birlikte

Arsenale’de düzenlenen “Ortak Zeminin Geridönüştürülmesi” (Recycling Common Ground
Workshop) başlıklı çalıştay ve proje yarışmasının
davetli uluslararası juri üyesi idi. Prof. Dr. Oktay,

jüri çalışmasının ardından, aynı
başlıklı yuvarlak masa toplantısında
“Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm
ve ‘Yer’ Yaratma” (Urban Regeneration and Place-Making for Sustainability) başlıklı bir konuşma ve
değerlendirme yaptı.
Prof. Dr. Oktay’ın
konuşması, diğer sekiz sunuşla birlikte,
İtalya’nın önemli bir
yayınevi olan Alinea
Editrice
tarafından
yayınlanan Recycling
Common
Ground Bienal’den bir görüntü
yapım malzemelerinin seçimine ve geri-dönüşümlü
Workshop başlıklı kitapta yer almıştır.
malzemelerden yapılmış sergileme ünitelerine kaKuzey İtalya’nın Trento, Padova, Ve- dar, geri-dönüşüm temasını destekleyen projelerdi.
nedik, Lecco ve Udine kentlerindeki Çalıştay, hem üretilen ve sergilenen ve ilgili yerel
işlevini kaybetmiş havalimanı ve tren yönetimlerin büyük ilgi gösterdiği söylenen projehangarlarının, endüstriyel yapıların lerle, hem de Arsenale (askeri tersane) yapılarının
ve sosyal konutların yeniden işlevlendirilerek yeni bir kısmının Bienal sergileriyle birlikte böyle bir
tasarlanan çok işlevli komplekslere entegre edil- etkinlik ile yeniden işlevlendirilmesi yoluyla, çevremesini sağlayan projeler, var olan yapısal kaynakların sel sürdürülebilirlik ile ilgili bilinç ve farkındalığa
yeni kullanımlara adapte edilmesinden, kullanılan önemli bir katkıda bulunmuş oldu.

DAÜ’de Seminer:

“21. Yüzyılda Akdeniz Bölgesi Mimarlığı”
Beyrut Arap Üniversitesi’nde profesör olan
İspanyol asıllı Jose Manuel Pagos Madrigal,
DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde “21. Yüzyılda
Akdeniz Bölgesi Mimarlığı” isimli bir seminer
verdi.

Jose Manuel Pagos Madrigal

Semineri sırasında Madrigal Akdeniz kültürlerine soyut bir bakış açısı ile yaklaşılmasının
doğru olmadığını, yaşayan Akdeniz kültürlerinin anlaşılması gerektiğini söyledi. Öncelikle Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm ülkelerde
tekrar eden özelliklerden sözeden Madrigal
bölgede toprağın ön planda olduğundan, nüfusun kıyılarda yoğunlaştığından, çok büyük olmayan şehirlerden ve şehir ile liman ilişkisinin

farklılığından bahsetti. Akdeniz Bölgesi’nde
mimarların yapacağı her mimari projenin
uygulamalı araştırma niteliği olduğunu ve
geçmişle bağ kurulması gerektiğini söyleyen Madrigal, seminerine Akdeniz Bölgesi
mimarlığında tekrar eden bazı özellikleri
sıralayarak ve örnekleyerek devam etti. Bunlar arasında avlu kullanımı, girişlerin indirekt oluşu, toprak renginin ve beyazın yaygın
kullanımı da vardı. Daha sonra Campo Baeza’nın
ve Nieto ve Sobejano Mimarlık Ofisi’nin tasarımı
olan dört binayı tanıtan Madrigal Akdeniz mimarisinde ışığın, peyzajın ve basitliğin önemine
vurgu yaptı.

Amerikalı profesör İletişim Fakültesi’nde konuştu:

“Filmler deliliği içeriden görmemizi sağlıyor”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi’nde konuşan Amerikalı sanat tarihi profesörü W.J.T. Mitchell, deliliği konu alan sinema
filmlerinin deliliği içeriden görmemizi sağladığını
savundu.
İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da gerçekleşen konferansta, özellikle Soğuk Savaş döneminde çekilen
Hollywood filmlerinde deliliğin temsili üzerinde duran Mitchell, deliliğin temsilinin sadece
sinemaya özgü olmadığını, ressamlardan ve
fotoğraf sanatçılarından örnekler vererek anlattı.
Ağırlıklı olarak filmler üzerinde duran Prof.
Mitchell, Martin Scorcese’in Zindan Adası
(Shutter Island); Alfred Hitchcock’un Öldüren
Hatıralar (Spellbound); Irving Rapper’in Aşk

Yolcuları (Now Voyager); Milos Forman’in Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo’s Nest);
John Frankenheimer’in Mançuryalı Aday (The
Manchurian Candidate); Anatole Litvak’ın Yılan
Çukuru (The Snake Pit); ve Ron Howard’ın
Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) filmlerinden gösterdiği sahnelerle zenginleştirdiği
konuşmasında, deliliğin filmlerde genellikle yakın
çekimlerle, ses ve müzikle anlatıldığını ifade etti.
Amerikan
Elçiliği’nden
Halkla
İlişkiler
Müdürü Keith Peterson ile elçilik görevlisi İpek
Uzunoğlu’nun da izlediği konferansa İletişim
Fakültesi’nin öğrenci ve öğretim üyeleri büyük ilgi
gösterdi. Dinleyicilerden gelen çok sayıda soruyu
yanıtlayan Prof. Mitchell, DAÜ’de kendilerine gösterilen konukseverlik için teşekkür etti.

W.J.T. Mitchell
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DAÜ-SEM ve Personel İşleri Müdürlüğü’nden
Personele Stres Yönetimi Kursu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ-SEM) ve DAÜ Personel İşleri
Müdürlüğü işbirliği ile DAÜ Personeline yönelik
“Stres Yönetimi” konulu hizmet içi eğitim semineri
düzenlendi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre
Sarayı Seminer Salonu’nda
gerçekleştirilen
eğitime personelden yoğun katılım oldu. 20122013 Akademik Yılı içerisinde Hizmet İçi
Eğitim kapsamında verilen “Stres Yönetimi”
kursu İzgören Akademi eğitmeni Oytun Yumşak
tarafından katılımcılara verildi.

Hizmet içi eğitimlerin iş performansı üzerindeki
olumlu etkisi göz önünde bulundurularak düzenlenen kurs kapsamında stres nasıl oluşur, stres türleri, stresi yönetmek için neler yapılması gerekmektedir, stresin kaynakları, yarattığı sonuçlar ve başa
çıkma yöntemleri üzerinde durularak katılımcıların
iş ve kişisel yaşamlarında stresi yönetebilmeleri için
gerekli bilgiler aktarıldı. Katılımın yoğun olduğu
hizmet içi eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.
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Oytun Yumşak sertifika takdim ederken

Sağlık Bilimleri Fakültesi

“KKTC’de ve Türkiye’de Diyetisyenlik”
Konulu Konferans Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi tarafından “KKTC’de
ve Türkiye’de Diyetisyenlik” konulu konferans gerçekleştirildi. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Perihan Arslan ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Uzman Diyetisyen Feriha
Balkır sunum gerçekleştirdi.
Söz konusu konferansın
açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu,
Beslenme
ve
Diyetetik mesleğinin Türkiye’de
eğitime
başlamasının
50.
yılını
kutlamak
için biraraya geldiklerini belirterek herkese
katılımlarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
Prof. Dr. Harutoğlu, DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
çatısı altında eğitim faaliyetlerini sürdüren Beslenme ve Diyetetik Bölümü

hakkında katılımcılara bilgi vererek bölümün
her geçen gün geliştiğini ve marka olma yolunda ilerlediğini de sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Harutoğlu’nun ardından “Beslenme
Bilimi ve Diyetisyenlik Mesleğinin 46. Yılı”
konulu sunumunu gerçekleştirmek üzere Prof.
Dr. Perihan Arslan sözü devraldı. Prof. Dr.
Arslan Bölümün kuruluşundan bahsederek
geçirdiği süreçten ve mesleğin gelişimi
hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Arslan’ın
gerçekleştirdiği sunum sonrasında “KKTC’de
Diyetisyenlik Mesleği ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin Faaliyetleri” konulu
konuşmasını gerçekleştiren Uzman Diyetisyen Balkır, KKTC’de mesleğin doğuşundan ve
gelişiminden bahsederek mesleğin geldiği durum ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Katılımın yoğun
olduğu konferansta DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Öztürk
ve birçok öğrenci de yer aldı.

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan Hizmet İçi
Eğitim Semineri
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu öğretim
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu hizmet görevlisi Nevin Adalar, hizmetiçi eğitimlerin
içi eğitime verdiği önemi göstererek
öğretim görevlilerine yönelik hizmet
içi eğitim semineri gerçekleştirdi.
Oxford Üniversitesi Yayınevi ve
Deniz Plaza sponsorluğunda eğitmen
Meghan Beler tarafından verilen
‘Öğrencilerin
Edebiyat
Alanında
Katılımını Sağlamak’ konulu hizmetiçi
eğitim semineri Yabancı Diller ve
İngilizce Hazırlık Okulu binasında
gerçekleştirildi. Oxford Üniversitesi
Yayınevi’nin tam zamanlı eğitmeni
olan Beler, İspanya, Yunanistan ve
Türkiye’de farklı yaş gruplarındaki
öğrencilerle de İngiliz dili eğitimi
alanında çalışmalar gerçekleştirdi.
Katılımın yoğun olduğu eğitimde açılış
konuşmasını gerçekleştiren Yabancı Meghan Beler

son derece önemli olduğunu belirterek Beler’e
katılımlarından dolayı teşekkürlerini
iletti. Söz konusu seminerde Beler,
öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini
artırmak ve daha fazla okumalarını
teşvik etmek için eğlenceli ve interaktif bir çalışma yöntemiyle öğretim
görevlilerini
sınıflarında
uygulayabilecekleri çalışmalar hakkında
bilgilendirdi. Seminere gösterilen
ilgiden oldukça memnun olduğunu
belirten Beler, hizmetiçi eğitimlerin
hem öğrencilerin gelişiminde hem de
öğretim üyelerinin öğrencilere daha
iyi bilgi aktarabilmesinde önemli rol
oynadığını dile getirdi.
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Uluslararası Basketbol Turnuvası

Muhteşem Final Gecesi ile Sona Erdi

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak şampiyon Türkiye takımına kupalarını takdim ederken

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü
ile Uluslararası Merkez tarafından
organize edilen DAÜ Uluslararası
Basketbol Turnuvası 7 Aralık
Cuma akşamı Lala Mustafa Paşa
Spor Sarayı`nda oynanan final

maçları ile sona erdi.
Nefes kesen karşılaşmaların yanı
sıra müzik, dans ve bol eğlencenin
yaşandığı final gecesine ilgi oldukça yoğundu. Finale kalan
takımları desteklemek için salonu
dolduran taraftarların yanı sıra

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Y. Öztoprak, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ve
Prof.

Dr.

Majid

Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Rektör Koordinatörü Tuncer

Final maçı heyecanlı dakikalara sahne oldu

Türkiye ve Rusya basketbol takımları birarada

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC
D O Ğ U

A K D E N İ Z

Hashemipour,

Tuncergil ile DAÜ Halkla İlişkiler
ve Basın Müdürü Derviş Ekşici
de final gecesinde öğrencilerin
heyecanını paylaştı. Rektör, rektör
yardımcıları ve diğer yetkililer sadece maçları izlemekle kalmayıp
maç aralarında yapılan eğlenceli
seyirci etkinliklerinde de aktif rol
aldılar. Örneğin, içlerinde rektör ve
rektör yardımcısının da bulunduğu
5 kişilik jüri, performansları izleyip
not vererek gecenin en iyi smaç
atan seyircisini seçtiler. Ayrıca gecede en iyi üçlük atan seyirci de
belirlendi ve kazananlara sürpriz
hediyeler verildi.
Muhteşem final gecesinde yapılan
karşılaşmalar sonucunda turnuvaya damgasını vuran takım Türkiye oldu. Hem erkek hem de bayan
kategorisinde birinciliği elde eden
Türkiye takımının sevinci görülmeye değerdi. Turnuvada elde
edilen diğer sonuçlar ise şöyle:
Erkeklerde Filistin dördüncü, Nijerya üçüncü, KKTC ikinci olurken,
bayanlarda ise KKTC üçüncülüğü,
Rusya ikinciliği elde etti.
Karşılaşmaların ardından final
gecesine yakışır bir ödül töreni ile
dereceye giren takımlara ödül ve
hediyeleri verildi.

Ü N İ V E R S İ T E S İ

Genel Koordinatör

Derviş Ekşici
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürü

Uluslararası Kariyer İçin
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Rektör

Sorumlu

Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yardımcısı
Tanıtım ve Gelişim

Hazırlayan Birim

Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürlüğü

Haber Koordinatörü

Burcu Betin Türkoğlu
Halkla İlişkiler ve
Basın Birim Sorumlusu

Sayfa Düzeni

Selda Adaöz
Müge Debreli
Cemal Balıkçı
Baskı

DAÜ Basımevi
İletişim

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

