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Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Bir İlke Daha 
İmza Atıyor

Sayfa 8

“V. Uluslararası Futsal 
Turnuvası” Başladı

Sayfa 12

KKTC. Milli Eğitim 
Bakanı Dr. Mustafa 
Arabacıoğlu DAÜ'yü 
Ziyaret etti

Sayfa 2

Deneysel Sinema'nın 
Önde Gelen İsimlerinden 
Nurşen Bakır DAÜ'de

Sayfa 5

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 
2013 - 2014 Akademik Yılı Güz 
Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı. 
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer 
alan mezuniyet töreninde, 33 ülkeden 
bin 257 öğrenci diploma aldı. Böylece 
üniversiteden mezun öğrenci sayısı 
96 ülkeden olmak üzere 40 bini aştı.  
Uluslararası koro eşliğinde İstiklal 
Marşı'nın okunması, Sembolik Ağaç 
Dikme Töreni ve açılış konuşmaları 

ile başlayan mezuniyet töreni, diploma 
ve ödüllerin verilmesi ve Burcu Güneş 
konseri ile sona erdi.

Dr. Kaşif  "Küçücük bir okuldan 
devasa üniversiteye"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Dr. Ahmet Kaşif  törende yaptığı 
konuşmada, DAÜ'nün gösterdiği 
gelişmeyi en iyi bilenlerden ol- duğunu 

belirterek küçücük bir okul olarak açılın 
DAÜ’nün yıllar içerisindeki gelişimi ile 
devasa bir üniversiteye dönüştüğünü 
kaydetti.

Dr. Kaşif  KKTC’nin yüksek öğretim 
adası olmasının ilk adımının DAÜ ile 
atıldığını ve bunu diğer üniversitelerin 
izlediğini kaydetti.

DAÜ’de 85 ülkeden öğrencinin eğitim 

gördüğünü kaydeden Bakan Dr. Kaşif, 
"Kıbrıs adasında Türk varlığını kimse 
silemedi, silemez. KKTC Devleti'ni   
ve üniversitelerini; bu üniversite-
lerde 85 ülkeden öğrencinin öğrenim 
gördüğünü herkes bilmektedir" dedi.

Bakan Dr. Kaşif, ülkelerine dönecek 
öğrencilerden; KKTC’nin güzelliklerini, 
demokrasisini insan 

Güz Dönemi Mezunlarımızı 
Uğurladık

devamı sayfa 6-7'de

Mezunlarımız coşkulu bir mezuniyet yaşadı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti Milli Eğitim Bakanı Dr. Mus-
tafa Arabacıoğlu, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. 4 
Şubat 2014, Salı günü, saat 10:00’da 
gerçekleştirilen söz konusu ziyaret 
sırasında yüksek öğretim kurum-
larının sorunları yerinde dinlene-
rek konu ile ilgili görüşler alındı. 
DAÜ Vakıf  Yöneticiler Kurulu 
(VYK) ile toplantı gerçekleştiren 
Dr. Arabacıoğlu, toplantı öncesin-
de basına açıklama yaparak MEB 
olarak yüksek öğretim kurumlarını 
ziyaret edeceklerini ve sorunlarını 
yerinde dinlemeyi amaçladıklarını 
belirterek, yüksek öğretim kurum-
larının hükümetten ve MEB’den 
beklentilerini ve görüşlerini almak 
istediklerini dile getirdi. DAÜ VYK 
Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen 
söz konusu toplantıya Milli Eğitim 
Bakanı Dr. Mustafa Arabacıoğlu, 
MEB Müsteşarı Sevgi Dağgin, DP-
UG Gazimağusa Milletvekilleri 
Fikri Ataoğlu ve Dr. Hakan Dinç-
yürek, DAÜ VYK Başkanı İsmail 
Arter ve üyeleri ile DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ka-
tıldı.
Bakan Dr. Arabacıoğlu, 9 üyeden 
oluşan VYK’nın 1 üyesinin Cum-
hurbaşkanlığı tarafından, 6 üyesinin 
ise Bakanlar kurulu tarafından atan-
dığını, 2 üyenin ise DAÜ tarafından 
önerildiğini kaydetti. DAÜ’nün üni-
versite meşalesini yakan bir eğitim 

kurumu olduğunu ifade eden Dr. 
Arabacıoğlu, 1979 yılında Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü adı altında 3 
yıllık bir okul olarak yüksek öğre-
tim meşalesini yaktığını ve o meşale 
ile ülkenin şu an bir Üniversite ada-
sı haline geldiğini vurguladı. 
Günümüzde KKTC’de 62.700 ci-
varında üniversite öğrencisinin 
bulunduğunu dile getiren Dr. Ara-
bacıoğlu, ziyaretlerindeki en önemli 
amacın, üniversitelerin ve belli bö-
lümlerin açılması ile ilgili YÖDAK 
yasasının kendilerine vermiş olduğu 
yetki kapsamında incelemelerde bu-
lunmak olduğunu ifade etti. Hangi 
kriterlere bakarak ön izin verilmesi 
gerektiğinin önemli olduğunu ifa-
de eden Dr. Arabacıoğlu, üniversi-
telerin sayısının artırılması ile bir 
üniversitenin altındaki bölümlerin 
şekillendirilmesinin daha farklı ol-
duğunu da dile getirdi. 
Üniversitelerin içerisinde meslek 
gruplarına göre yeni bölümlerin 
oluşabileceğini ifade eden Dr. Ara-
bacıoğlu, üniversitelerdeki yetkili-
lerle birlikte düşüncelerinin ne ol-
duğu ve öğrenci çekme konusunda 
hükümetten ve MEB’dan beklenti-
lerini görüşmek istediklerini kay-
detti. Hizmet sektörüne bakıldığı 
zaman turizmin öne çıkarıldığını 
ifade eden Dr. Arabacıoğlu, üniver-
site sektörünün turizmin önünde 
olduğunu ve Üniversitelerin eğitim, 
öğretim, bilgi üretimi, ekonomi ve 

tanıtım açısından çok önemli oldu-
ğunu vurguladı. 
Bakan Dr. Arabacıoğlu’ndan sonra 
sözü alan DAÜ VYK Başkanı İsmail 
Arter, zorlu ama onurlu bir göreve 
geldiklerini ve daha iyi noktalara 
gelmek için çalışmalara devam ede-
ceklerini ifade ederek, kendilerinden 
önce görev yapan VYK üyelerine de 
çalışmalarından dolayı teşekkürleri-
ni iletti. Son olarak sözü alan DAÜ 

Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, gerçekleşecek toplantıda 
görüş alış verişinde bulunacaklarını 
ifade ederek yüksek öğretimin öne-
minin son derece önemli olduğunu 

ve sorunlarının da aynı orantıda 
fazla olduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Öztoprak, belirgin bir yüksek öğre-
tim politikasına sahip olunmadığını 
ve sorunların giderilmesi için çalış-
malar içerisinde olacaklarını belir-
terek VYK Başkanı’na ve üyelerine 
yeni görevlerinde başarılar diledi.
Yapılan toplantının ardından Ba-
kan Dr. Arabacıoğlu ve beraberin-

deki heyet DAÜ kampüsü ile DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve DAÜ 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni de 
ziyaret ederek incelemelerde bulun-
du. 

KKTC Milli Eğitim Bakanı 
Dr. Mustafa Arabacıoğlu DAÜ'yü Ziyaret etti

Prof. Dr. Nahide Gökçora Bakan Dr. Arabacıoğlu'na Tıp Fakültesi'ni tanıttı

Bakan Dr. Mustafa Arabacıoğlu, DAÜ VYK ve DAÜ Rektörlüğü ile bir toplantı yaptı
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Geçen haftalarda bir grup toplum gönüllüsüyle Mağusa Özel 
Eğitim Okulu’nu ziyarete gittik. Öğretmenlerle  yaptığımız 
sohbette öne çıkan sorunlardan biri de özel eğitime dair bir 
yasanın olmamasıydı. Yasanın ilgili meclis alt komitesinde 
beklediğini biliyorduk. Ülkemizde ne yazık ki bu gibi 
bekleyen onlarca yasa herhangi bir hükümet değişikliğinde 
alt komitelerden çekiliyor. Yani yasayı hazırlayan ve öneren 
kişiler olarak süreci en başından itibaren başlatmak zorunda 
kalıyorsunuz. Örneğin mesleğimle doğrudan ilişkili olduğu 
ve yasanın hazırlanma sürecinde bire bir bulunduğum 
için Kıbrıs Türk Psikologlar Odası Meslek Yasası’nın son 
hükümet değişikliğinde başına gelenin tam da bu olduğunu 
söyleyebilirim. Hem de meclis kürsüsünden bir önceki 
başbakan tarafından ivedilik istenmesine rağmen.  Tam da bu 
yüzden geçen gün Özel Eğitim Yasası için mecliste ivedilik 
alındığı haberini duyduğumda aklımdan geçen “Umarım 
bizim yasa gibi olmaz” idi. Ancak karamsar olmaya gerek yok. 
Niyet ve motivasyon varsa herşey mümkündür. 

Gelelim yasanın içeriğine. Yasada erken tanı ve yaşam boyu 
eğitimin yasal zorunluluk haline gelmesi,  Rehberlik Araştırma 
Merkez’i gibi bu süreçleri yürütecek mekanizmaların 
kurulması gibi çok önemli ve kritik yenilikler var. Ancak 
benim için en önemli kazanım özel eğitimin örgün eğitimin 
doğal bir parçası haline getirilmesi olacak. Bu ne anlama 
geliyor? Özel eğitimden  ilkokula gönderilen bir çocuğa 
okul müdürü hayır diyemecek. Ne yazık ki bugüne kadar bu 
şekilde örgün eğitimden mahrum bırakılmış yüzlerce çocuk 
var. Nedeni ise okul müdürlerine bu konuda karar verebilme 
hakkının tanınması. Çünkü müdürler okullarının özel eğitim 
gören bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak durumda 
olmadığını bahane ederek çocuğu reddedebiliyordu. Bu durum 
çocuğun en temel insan haklarından olan eğitim hakkınının 
engellenmesi anlamına geliyordu. Bu konuda mücadele eden 
onlarca insan ne yazık ki bu müdürleri mahkemeye verecek 
yasal bir dayanaktan yoksun oldukları için bir noktada 
durmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi durum değişiyor. 
Türkiye modelinde olduğu gibi Rehberlik Araştırma Merkezi 
tarafından özel eğitimden örgün eğitime gönderilen bir 
çocuğa müdür zorunlu olarak okulunda yer açmak zorunda 
kalacak. 

Tabii çocuğun örgün eğitime yasal zorunluluktan dolayı 
dahil edilmesi sorunun bütününü çözmüyor. O çocuğun 
gerçek anlamda örgün eğitimden yararlanması önemli. Yani 
çocuğun öğrenciler tarafından zorbalığa maruz kalmayacağı, 
öğretmenler tarafından görmezden gelinmeyeceği bir 
sistem kurulmalı. Bunun için de okullardaki tüm paydaşların 
yani veli, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özel eğitime 
gereksinim duyan çocuklar hakkında bilinçlendirilmesi 
gerekecek.  Umarım fiziksel engelilik konusunda toplumda  
bir nebze olsun sağlanan bilinçlenmeyi bu süreç içinde 
zihinsel engellilik konusunda da yaşayacağız. Ne demiştim: 
Yeter ki niyet ve motivasyon olsun. 

Nihayet Özel Eğitim Yasası

Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAKTAR

Öğretim Üyesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Uzman Gözüyle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başba-
kanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) arasında “Ekonominin Geliştiril-
mesine Yönelik Projelerin Yürütülme-
sine İlişkin Protokol” imzalandı. KKTC 
Başbakanlığı’nda imzalanan protokole 
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak 
imza koydu. Söz konusu protokol imza 
töreninde Başbakanlık Özel Kalem Mü-
dürü Hüseyin Gürşan’ın yanısıra, DAÜ 
Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Besim ve Ekono-
mi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Kamil Sertoğlu ile DAÜ Halkla İlişkiler 
ve Basın Müdürü Derviş Ekşici de hazır 
bulundu. 

İmzalanan protokol ile KKTC 
Başbakanlığı’nın hükümet düzeyinde be-
lirlenen veya belirlenecek olan ekonomi 
politikalarının yürütülmesi ve KKTC’de 
sürdürülebilir ekonomik yapının sağla-
nabilmesine yönelik gerekli çalışmalarda 
DAÜ Rektörlüğü ile işbirliği yapmak ve 
DAÜ akademisyenlerinin ve uzmanla-

rının koyacakları katkılar ile ekonomik 
gelişmeye yönelik projelerin yürütülmesi 
amaçlanıyor. Ekonomik gelişmeye yöne-
lik yapılacak projelerde DAÜ dışındaki 
diğer KKTC üniversitelerinden de ay-
rıca yararlanılacağı açıklandı. Protokol 
kapsamında DAÜ ve diğer KKTC Üni-

versitelerinin katkısı ile KKTC’de istik-
rarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme 
sağlamak üzere sektör temelli analizler 
yapılacak, politika önerileri geliştirilecek 
ve eylem planları hazırlanacak.

Prof. Dr. Öztoprak: “Topluma hizmet 
DAÜ’nün görevleri arasındadır.”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, DAÜ’nün kaliteli yüksek eğitim 
vermesinin yanında topluma hizmet 
konularında da sorumluluk sahibi bir 
kurum olduğunu ifade etti ve böyle bir 
protokolü imzalamaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti belirterek, ülke ekonomi-
sine katkıda bulunmaya çalışacaklarını 
söyledi. “Çok farklı ülkelerden kendi 
alanlarında uzman yüzlerce akademik 
personel bugün DAÜ’de öğrencileri eğit-
mektedir. Bunların arasında ekonomi, fi-
nans ve siyaset alanından da çok değerli 

isimler vardır. DAÜ’lü uzmanların görüş 
ve projelerini Başbakanlık ile paylaşmak 
bizler için gurur kaynağıdır.” diyen Prof. 
Dr. Öztoprak, KKTC’nin sürdürülebilir 
bir ekonomik yapıya kavuşması için ge-
rekli katkıyı koyacaklarını ifade etti. 

KKTC Başbakanlığı ile DAÜ 
Ekonomi Konulu Protokol İmzaladı

Protokol İmza Töreni'nden bir kare

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
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Doğu Akdeniz Üniversite-
si (DAÜ) İç Mimarlık Bölümü 
ile İstanbul Kültür Üniversitesi 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü’nün Atölyesi “Kent ve Li-
man” temalı Uluslararası Öğrenci 
Projeleri Sergisi, İstanbul Orta-
köy Delta Tasarım Atölyesi Sergi 
Salonu’nda görkemli bir törenle 
açıldı. 

Törende, ev sahibi olan İstanbul 

Kültür Üniversitesi Sanat ve Ta-
sarım Fakültesi Dekanı ve aynı 
zamanda İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölüm Başkanı olan 
Prof. Dr. Zafer Ertürk konuş-
masında Türkiye ve Kuzey Kıb-
rıs’taki eğitim sistemi özgün ve 
kadrosu güçlü olan İç Mimarlık 
okullarından olan bu iki kuru-
mun eğitim yaklaşımlarındaki 
paralelliklerden söz etti. DAÜ İç 
Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. 

Dr. Uğur Ulaş Dağlı, “Kent ve 
Liman” temasının, tarihi geçmi-
şi zengin olan Gazimağusa ken-
ti açısından neden olduğunu ve 
farklı tasarım stüdyolarında nasıl 
ele aldıklarını aktardı. DAÜ Mi-
marlık Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker 
ise konuşmasında iki kurum ara-
sındaki işbirliği sürecini aktardı. 
İKÜ Rektörü Prof. Dr. S. Semahat 

Demir, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Abdullah Y. Öztoprak’tan gelen 
mesaja atıfta bulunarak, üniver-
siteler arası işbirliğinin protokol 
düzlemine getirilmesinden mem-
nuniyet duyacağını belirtti.

Orijinal işlevi hamam olan sergi 
salonunun büyülü atmosferi yanı 
sıra sergilenen projeler ziyaretçi-
lerin beğenisini kazandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
INTBAU (International Network for 
Traditional Buildings, Architecture 
and Urbanism – Uluslararası Gelenek-
sel Bina Mimari ve Şehircilik Birliği) 

Kıbrıs işbirliğiyle gerçekleşen akade-
mik seminer ve konferans serilerine  
eklenen yine çok önemli bir seminer ile 
adından söz ettirdi.

Seminerde, Wolverhampton Üni- 
versitesi’nden gelen Kıbrıs 
asıllı misafir konuşmacı Prof. 
Costas Georghiou, Bristol 
kentinde şehir planlamacı 
olarak yürüttüğü sürdürüle-
bilir rejenerasyon projesini 
mimarlık öğrencilerine ve 
öğretim üyelerine sundu. 

Prof. Georghiou 40 yılı aşkın 
meslek hayatında mimar ve 
şehir planlamacısı olarak bir 
çok önemli projelere imza attı. 
Kıbrıs ve Londra’da tamam-
lamış olduğu bir çok mimari 
projenin yanı sıra uzun yıllar 
boyunca Wolverhampton ve 
Bristol kentlerinde de şehir 
planlama dairesinde başkan 
pozisyonunda profesyonel 
çalışmalarını sürdürdü. Tüm 
bu çalışmalara ek olarak 

birçok farklı üniversitede de lisans 
ve lisansüstü programlarda misafir 
öğretim üyesi ünvanı ile görev almak-
tadır. Ulusal ve uluslararası sayısız 
ödül kazanan projeleri arasında 
şehir planlama dalında; Royal Town 
Planning Institude ve Europa Nostra 
ödülü göze çarpanlar arasındadır.

DAÜ Mimarlık Bölümü’nde vermiş 
olduğu seminerde nehir kıyısının 
yeniden yapılandırılması ve sürdü-
rülebilirlik açısından dikkat edilmesi 
gereken önemli hususlara değinen 
Prof. Georghiou konuşmasında şehir 

ve insan ilişkisini vurguladı. Bristol’da  
gerçekleşen bu yeniden canlandırma 
projesinden çıkarılan derslerin aynı 
zamanda Gazimağusa liman ve sahil 
şeridine de uygulanabileceğini belirten 
Georghiou, öğrencilere önemli mesaj-
lar aktardı.

Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin 
katıldığı seminer, öğrencilerin yönlen-
dirdiği zengin soruların ardından 
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Özgür 
Dinçyürek’in Prof. Costas’a verdiği 
teşekkür sertifikasıyla son buldu. 

Uluslararası Geleneksel Bina Mimari ve Şehircilik Birliği 
Semineri DAÜ'de Düzenlendi

Prof. Dr. Özgür Dinçyürek Prof. Dr. Costas Georghiou'ya sertifika takdim etti

Prof. Dr. Costas Georghiou

Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker ve Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı

Sergi açılışından bir kare

DAÜ ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden 
“KENT VE LİMAN” Konulu Uluslararası Sergi
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Türkiye’de deneysel sinemanın 
önde gelen isimlerinden olan 
yönetmen ve akademisyen Nurşen 
Bakır,  Doğu Akdeniz Üniversite-
si (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde üç 
günlük bir atölye çalışması gerçek-
leştirdi. Radyo - TV ve Sinema 
Bölümü tarafından düzenlenen 
atölye çalışmasına öğrenciler ve 
bölümdeki akademisyenler katıldı. 
Atölye çalışması kapsamında on 
kısa film üretildi. 

Atölye çalışmasının ilk gününde 
deneysel sinema hakkında bilgiler 
veren Nurşen Bakır, deneysel sine-
mayı, “bir çalışmayı kendi içinde 
ne ise o halini kabul etme” olarak 
nitelendirdiğini söyledi. Bakır, “İlla 
da bir tanım koymak istersek, alışı-

lagelmiş bir hikâyesinin olmama-
sı diyebiliriz. Değişik yöntemleri 
kullanabilmeliyiz. Eskiden film 
yapmak bir ayrıcalıktı. Çok paha-
lıydı, çok zordu. Şimdi o kadar çok 
yöntem var ki. Biz o yöntemleri 
dilediğimiz gibi kullanmayı öğren-
meliyiz; ona cesaret etmeliyiz. Ve o 
yöntemleri keşfetmek için bakma-
lıyız. Kendi hislerimizi açmak ve 
onları derinleştirmek için kendi 
yöntemlerimizi bulmalıyız” dedi. 

İnsanların hikâye anlatmaya ve 
hikâye dinlemeye ihtiyaçları oldu-
ğunu ifade eden Bakır, “Onun da 
yöntemleri var. Giriş, gelişme, 
sonuç gibi yerleşmiş kuralları var. 
İnsanlar ancak onun üzerinden 
hikâyeyi algılıyor; dinleyebiliyor ve 

hissedebiliyorlar. O da kötü bir şey, 
çünkü onun dışında hiçbir şey onla-
rın hislerine hitap etmiyor. İçinde 
çatışma olması gerekiyor mutlaka. 
Ve bu öğretiliyor. Bunun üzerin-
den filmler yapılıyor. Bir dolu film. 
Hepsi böyle. Sürekli bunun üzerin-
den hayatı algılıyoruz. Hayatları-
mızı da onlara benzetmeye başlıyo-
ruz. Çünkü referanslarımız oluyor 
bunlar” şeklinde konuştu.

Atölyenin ikinci gününde yapacak-
ları filmin senaryosunu ve çekim-
lerini gerçekleştiren katlımcılar, 
üçüncü gün filmlerinin montajını 
yaptılar. Çekilen 10 kısa film, İleti-
şim Fakültesi’nde topluca gösteri-
lerek değerlendirmeye alındı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Endüs-
tri Mühendisliği Bölümü Öğrenci 
Kulübü (IE-Club) Endüstri Mühen-
disliği Toplulukları Birliği’nin 
(EMT) en önemli organizasyon-
larından biri olan Vak’a Analiz 
Yarışması’nı (VAY) Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde gerçek-
leştirdi. 

Türkiye ve KKTC’de faaliyet göste-
ren Endüstri Mühendisliği öğrenci 
kulüp ve topluluklarını aynı çatı 
altında toplayarak etkin iletişim, 
bilgi paylaşımı ve ortak gelişi-

me zemin hazırlamayı hedefleyen 
en büyük Endüstri Mühendisli-
ği öğrenci kulübü topluluğu olan 
Endüstri Mühendisliği Toplulukları 
Birliği’nin (EMT), en aktif  üyele-
rinden olan DAÜ Endüstri Mühen-
disliği Öğrenci Kulübü, aynı zaman-
da Avrupa Endüstri Mühendisliği 
ve İşletme Öğrencileri topluluğuna 
(ESTIEM – European Students of  
Industrial Engineering and Mana-
gement) üye olan Kıbrıs adasındaki 
tek öğrenci kulübü olma özelliğini 
de taşımaktadır. 

Endüstri mühendisliği öğrencileri-

nin iş hayatının zorluklarıyla yüzleş-
mesini sağlayarak, onlara iş hayatın-
da karşılaşabilecekleri olası sorun-
lar, içinde bulunacakları projeler ve 
yönetmek durumunda kalacakları 
krizler hakkında tecrübe kazandır-
mayı amaçlayan EMT Vak’a Analizi 
Yarışması’nın DAÜ’de yapılan yerel 
elemelerine DAÜ Endüstri Mühen-
disliği lisans 3. ve 4. sınıf  öğrencile-
ri ile lisansüstü öğrencilerinin oluş-
turdukları takımlarla katıldı. 

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Orhan Korhan, Yrd. Doç. Dr. 

Sahand Daneshvar ve Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Güden’den oluşan yarışma 
jürisi Ayşen Doğan, Saba Zaher, 
Serhan Kandırmaz ve Candost 
Canbulat’tan oluşan yarışmacı 
grubunu birinci seçerek İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilecek olan yarı finallere 
DAÜ’yü temsil etmek üzere gönder-
meye karar verdi. DAÜ Endüs-
tri Mühendisliği Öğrenci Kulübü 
üyelerinin yarışma sırasında yarış-
macı öğrencilere ve jüri üyelerine 
gösterdiği yakın ilgi ve özen yarış-
macı takımlar ve jüri tarafından da 
takdirle karşılandı.

IE-Club öğrencileri birarada

Atölye çalışmasında öğrenciler

Endüstri Mühendisliği Kulübü'nden Başarılı Organizasyon

Deneysel Sinema'nın Önde Gelen İsimlerinden Nurşen Bakır DAÜ'de

Nurşen Bakır kimdir? 

Deneysel ve belgesel filmler yapan 
Nurşen Bakır, 1979-1981 yılları 
arasında devam ettiği Hacettepe 
Üniversitesi Felsefe bölümündeki 
eğitimini yarım bırakarak, sine-
ma alanında öğrenim görmek için 
ABD'ye gitti. 1991'de City Univer-
sity of  New York'ta lisans, 2002'de 
San Francisco State University'de 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Çok sayıda belgesel çekti. Ameri-
kalı ve Hollandalı sinemacılarla 
çalıştı. Bilgi Üniversitesi Film ve 
Televizyon Bölümü'nde öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. Halen, 
Sine-Yol bünyesinde belgesel film-
ler çekmektedir. 

Nurşen Bakır
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Bakan Dr. Ahmet Kaşif

Mezunlarımız adına sembolik ağaç dikme töreni gerçekleştirildi

Güz Dönemi Mezunlarımızı Uğurladık

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak 

Uluslararası Koro
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haklarına saygısını unutmamalarını isteyerek "Sizler, 
bizlerin eğitim elçilerimizsiniz. Sizlere de görevler 
düşüyor" dedi.

Öztoprak "Akdeniz coğrafyasının önemli bir 
yüksek öğretim kurumuyuz"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak da, 
DAÜ’nün kurulduğu 1979 yılından itibaren her yıl 
gelişerek büyüdüğünü belirtti. Prof. Dr. Öztop-
rak "Bugün geldiğimiz noktada; uluslararası 
kimliğimiz; uluslararası standartlarda  eğitim 
modelimiz ve verdiğimiz DAÜ kültürü ile sadece 
kendi ülkemizin kalkınmasına değil, mezun 

ettiğimiz yabancı öğrencilerimizin geldiği 96 
ülkenin kalkınması ve gelişmesine de katkı koyu-
yoruz" dedi.

Prof. Dr. Öztoprak DAÜ’nün oluşturduğu 
çok kültürlü yapısı uluslararası standartlar-
daki eğitim modeli ve bilimsel çalışmalarıyla 
Akdeniz coğrafyasının önemli bir yükseköğretim 
kurumu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öztop-
rak,  öğrencileri, uluslaraarası standartlarda 
eğitimlerinin tamamlamış, yeniliklere açık, 
özgüveni tam bireyler olarak ailelerine teslim 
ettiklerini de sözlerine ekledi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan mezunumuza diploma takdim ederkenVYK Başkanı İsmail Arter fakülte birincisi mezunumuza plaket takdim etti

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Burcu Güneş'e plaket takdim ettiMezunlarımız adına sembolik ağaç dikme töreni gerçekleştirildi

Güz Dönemi Mezunlarımızı Uğurladık
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi bir ilke 
daha imza atarak öğrencilerine li-
sans eğitimi alırken aynı zamanda 
yüksek lisans dersi alma fırsatı-
nı sunuyor. DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğrencilerine önemli bir 
avantaj sağlayacak olan söz konusu 
uygulama ile öğrenciler, lisans eği-
timlerini tamamlarken aynı zaman-
da alacakları yüksek lisans dersleri 
sayesinde yüksek lisans eğitimlerini 
de tamamlayabilecekler.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Ha-
rutoğlu, fakültenin ve fakülte bün-
yesinde yer alan Sağlık Hizmetleri 
Yüksek Okulu’nun yeni açılımlarla 
büyümeye devam ettiğini belirte-
rek, dördüncü yılında 2500’e yakın 
öğrencisi, 100 civarındaki öğretim 
elemanı ve 14 tam donanımlı labo-
ratuvarı ile eğitim hayatına devam 
eden Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 
2013-2014 Akademik Yılı’nda baş-
lattığı Yüksek Lisans program-
larıyla  gelişimini sürdürdüğünü 
vurguladı.

Prof. Dr. Harutoğlu, Hacettepe, 
Ankara, Marmara, İstanbul ve Do-
kuz Eylül gibi seçkin  üniversite-
lerin de desteğiyle hızla büyümeye 
devam ettiklerini ve kısa sürede en 
çok tercih edilen fakülteler arasına 
girdiklerini vurguladı. Prof. Dr. 
Harutoğlu, öğrencilere çok avantaj 

sağlayacak dünyada pekçok üniver-
sitede, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
de birkaç üniversitede örneği olan, 
fakat KKTC’deki üniversitelerde  
uygulanmayan bu  programı ilk 
kez başlatarak öğrencilerin lehine 
önemli  bir akım başlattıklarının 
altını çizdi. 

Lisans Öğrencileri Yüksek Lisans 
Programına Entegre Olabilecek

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, yeni 
uygulama ile lisans öğrencileri-
nin 2. sınıftan sonra koşulları sağ-
ladıkları takdirde yüksek lisans 
programından ders alma hakkına 
sahip olacaklarını ve lisansla bir-
likte yüksek lisans eğitimine de 
devam edebileceklerini söyledi. Bu 
uygulama ile öğrencilerin kısa sü-

rede yüksek lisans programından 
mezun olup, eğitim sürelerini kı-
saltarak, meslek  hayatlarına  daha 
kısa sürede atılabileceklerini belitti. 
Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle 
karşılanan bu uygulamaya  başvuru 
sayısının oldukça yüksek olduğunu 
belirten Prof. Dr. Harutoğlu, TC ve 
KKTC’de  Sağlık Fakültelerindeki 
akademisyen açığını da kısa sürede 
kapatma konusunda önemli katkı 
sağlayacaklarını söyledi.

Yüksek Lisans ve Doktora  
Programları Artırılacak

Prof. Dr. Harutoğlu, şu an de-
vam etmekte olan “Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon” ve “Beslenme 
ve Diyetetik” yüksek lisans prog-
ramlarına ilaveten aynı bölümlerin 

doktora programları ile Hemşirelik 
ve Sağlık Yönetimi programları 
için yüksek lisans programlarını 
da 2014-2015 Akademik Yılı’nda 
uygulamaya koymayı planladıkla-
rını belirtti. Prof. Dr. Harutoğlu 
2013-2014 Akademik Yılı Bahar 
Dönemi’nde Fizyoterapi ve Rehabi-
litasyon ile Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’nde okuyan başarılı öğren-
cilerin Yüksek Lisans programın-
dan ders alma haklarının önemli bir 
ayrıcalık olduğunu belirtti. Prof. 
Dr. Harutoğlu, kaliteli eğitimin ya-
nında, öğrencilere önemli bir avan-
taj sağlayan bu uygulamanın DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin tercih 
edilme oranında önemli rol oynaya-
cağını ve  önümüzdeki yıl  öğrenci 
sayısındaki  artışın çok daha fazla 
olacağını öngördüklerini belirtti

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bir İlke Daha İmza Atıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri birarada

İş deneyimine yönelik tecrübe kazandırmanın 
birincil amaçları olduğunu her zaman vurgu-
layan, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen 
ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık 
Bölümü, bu yıl altıncısını düzenlediği “Beyaz 
Perde Günleri”nde Mütercim Tercümanlık 
eğitiminde bir kez daha farklılıklarını ortaya 
koydu.

DAÜ Mütercim Tercümanlık öğrencilerin-
den Günce Volkaner, Salime Boylu, Fikriye 
Keskin, Nermin Ruso, Cansu Tilki ve Gizem 
Kemaneciler, Görsel - işitsel çeviri dersinin 
final projelerini tüm üniversite ile paylaştı-
lar. Altyazı çevirileri ve senkronu öğrenciler 
tarafından gerçekleştirilen filmlerin gösteri-
minden önce filmlerin işitsel-görsel çevirileri 
hakkında bilgilendirici sunumlar yapılarak 
çeviri sürecine de ayrıca değinildi.

DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü Koor-
dinatörü Neslihan Binatlı Hekimoğlu, her yıl 
düzenlenen bu etkinliğin amacını: “Hem çeviri 
mesleğinin hayatımızdaki vazgeçilmez önemi-
ni bir kez daha vurgulamak hem de öğrencile-
rimizin çevirileri ile mesleğin etik değerlerine 

saygılı, donanımlı ve kaliteli çevirmenlerin 

farkının altını bir kez daha çizmek” diyerek 

açıkladı. Öğrencileriyle gurur duyduklarını 

ve daimi hedeflerinin “değerli meslektaşlar “ 

yetiştirmek olduğunu belirten Neslihan Binat-

lı Hekimoğlu, DAÜ Mütercim Tercümanlık 

Bölümü'nün farklı bakış açısını ve eğitimini 

bir kez daha vurgulamış oldu. 

Mütercim Tercümanlık Bölümü: 
“Daimi Hedefimiz Değerli Meslektaşlar Yetiştirmek”

"Beyaz Perde Günleri"ni düzenleyen ekip birarada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakülte-
si Uluslararası İlişkiler 2005 yılı 
mezunu Hasan Öner mezun olduk-
tan sonra Fermanoğlu İnşaat’ta  
kariyerine başladığını ifade ederek 
DAÜ’nün elde etmiş olduğu kariye-
rinde çok önemli bir rolü olduğunu 
belirtti. Mezun olduktan hemen 
sonra şirkette çalışmaya başladığını 
dile getiren Öner, DAÜ’lü olmanın 
avantajını da her zaman hissettiğini 
belirtti.

Öğrencilik yıllarında eğitimi dışın-
da DAÜ’deki Öğrenci Topluluk-
ları, dernekleri ve kulüpler gibi 
birçok alanlarda başkanlık olmak 
üzere aktif  rol aldığını belirten 
Öner, mezuniyet sonrası, AK Parti 
Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde 
Merkez Karar Yönetim Kurulu 
(MKYK) üyesi olarak kongre-
de yer aldığını vurguladı. Öner, 
gençlik kollarındaki 3 yıllık dene-
yim sonunda AK Parti Ankara İl 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçil-
diğini belirterek 2009 yılından bu 
yana halen daha görevde olduğuna 
vurgu yaptı. 

Ayrıca, 2012 yılından itibaren Golf  
Federasyonu Denetleme Kurulu 
Başkanlığı görevini de yürüttüğü-
nü belirten Öner, farklı alanlarda 

çeşitli faal üyelikleri de olduğunu 
belirtti. DAÜ’nün yerinin kendin-
de her zaman farklı olduğunu ve 
DAÜ’nün ticari, siyasi, sosyal 
hayatının temellerinin atıldığı bir 
eğitim yuvası olduğunu aktardı. 
Üniversitedeki sosyal yaşantı ve 
hareketliliğin sosyal biri olmasına 
katkı sağladığını dile getiren Öner, 
DAÜ'de almış olduğu eğitim ile de 
ticari hayatında ve işletme beceri-

lerinde başarılı olduğunu belirtti. 
DAÜ’nün kendisi için iyi bir tecrü-
be merkezi olduğunu da aktaran 
Öner, ticari olarak daha sistematik 
çalışmasında, strateji belirleme-
sinde, sonuca odaklı çalışmasında 
kendisine değer kattığı kanaati 
içerisinde olduğunu da dile getirdi. 
 
DAÜ’de eğitimin dünyanın farklı 
yerlerinden gelen ve alanlarında 

kendilerini ispatlamış çok kaliteli 
akademisyenler tarafından veril-
diğini dile getiren Öner, uluslar-
arası kalitede verdiği eğitimler ve 
öğrencilerine sunduğu fırsatlar ile 
başarılı mezunlar yetiştirdiğine 
dikkat çekti. Öner, DAÜ’nün tam 
bir eğitim yuvası ve uluslararası 
kariyerin doğru adresi olduğunu da 
vurguladı.

Hasan Öner

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölü-
mü 2012 yılı mezunu Serkan Okur, 
Meltem Medya Grubu bünyesinde 
bulunan Kanal 99 televizyonunda 
hafta içi ara haber, hafta sonu ise 
ana haber spikerliği görevini başa-
rıyla sürdürüyor.  

DAÜ’den mezun olduktan sonra 
Meltem Medya Grubu bünyesin-
de çalışmaya başladığını belirten 
Okur, ilk olarak ana kumanda asis-
tanı ve karakter jenaratörü olarak 
çalıştığını daha sonraları ise göster-
diği başarıdan dolayı spor depart-
manında devam ettiğini bildirdi. 
Okur, spor departmanında çalıştığı 
süre içinde Mesaj TV’de ana haber 
sonrası sunulan spor haberlerini 
ve Kanal 99’da Spor 17 isimli spor 
programının sunuculuğunu yaptığı-
nı ve hemen ardından haber depart-
manında göreve devam ettiğini vur-
guladı. 

DAÜ’de aldığı eğitimin kariyerin-
de önemli bir yere sahip olduğu-

nu belirten Okur, DAÜ sayesinde 
hayata birkaç basamak önde baş-
ladığını ve DAÜ eğitimindeki far-
kı her zaman hissettiğini aktardı. 
Okur, DAÜ’de aldığı pratik ve teo-
rik eğitim sayesinde mezun olduğu 
zaman kamera kullanımından tele-
vizyon dilinde kullanı-
lan teknik terimlere 
kadar tam anla-
mıyla donanımlı 
bir televizyon-
cu olarak me-  
zun olduğu-
nu ve tüm 
bunlara DAÜ 
sayesinde sahip 
olduğunu aktar-
dı.  Eğitim dilinin 
İngilizce olmasının 
da önemli bir ayrıcalık 
yarattığını belirten Okur, aldığı eği-
timin kariyerinin şekillenmesinde 
en büyük rolü oynadığını dile geti-
rerek DAÜ mezunlarının başarıya 
daha yakın olduğunun altını çizdi. 

Öğrencilik yıllarında da aktif  bir 

öğrenci olduğunu aktaran Okur, 
üniversitenin televizyonu olan 
DAÜ TV’de kameramanlık, resim 
seçiciliği, program asistanlığı ve 
sunuculuğu gibi birçok görevde 
çalıştığını aynı zamanda Work and 

Travel sayesinde de Amerika’da 
5 ay çalışma şansı yaka-

ladığını belirtti. 
DAÜ’nün öğren-

cilerine her türlü imkanı sunduğu-
nu vurgulayan Okur, eğitim kalitesi, 
sosyal imkanlar ve kampüs yaşamı 
olarak DAÜ’nün eşsiz bir üniversite 
olduğunu aktardı. DAÜ ailesinin bir 
parçası olmaktan her zaman gurur 
duyduğunu belirten Okur, DAÜ’lü 
olmanın bir ayrıcalık yarattığını da 
sözlerine ekledi. 

Serkan Okur

DAÜ Mezunundan Gururlandıran Başarı

DAÜ Mezunları Kariyerlerine Bir Adım Önde Başlıyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, 4 Şubat 
Kanser Günü dolayısıyla “Kanser-
de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Uygulamaları” konusunda açıkla-
malarda bulundu. Dünyada en çok 
görülen kanser türlerinin yüzde 13 
ile akciğer, yüzde 11,9 ile meme ve 
yüzde 9,7 ile kolon kanserleri oldu-
ğunu ifade eden Prof. Dr. Harutoğ-
lu, dünyada ve ülkemizde  kanserle-
rin önemli bir kısmının önlenebilen 
kanserlerden oluştuğunu açıkladı.

Hareketsiz yaşam kanseri  
tetikliyor!
Teknolojik gelişimle beraber hare-
ketsiz bir yaşam tarzının gelişmek-
te olduğunu ve buna paralel olarak 

da kronik hastalıklara yakalanma 
riskinin arttığını belirten Prof. Dr. 
Harutoğlu, düzenli fiziksel egzer-
sizin, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez 
bir unsuru olup çeşitli kronik has-
talıklara yakalanma riskinin azaltıl-
masında önemli bir etken olduğunu 
vurguladı ve bu kronik hastalıkla-
rın  başında kanser ve kanser oluşu-
munu tetikleyen obezite, diyabet ve 
kalp–damar hastalıkları geldiğini 
söyledi.

Kanserde korunmada yeni trend;  
Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
uygulamaları
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu kanser 
hastalığına yakalanmamak ve kan-
serin tekrarlamasını önlemek için 
fizyoterapistler tarafından yaptırı-

lan egzersizin öneminin çok büyük 
olduğunu vurgulayarak şunları 
söyledi: “Sürekli ve düzenli olarak 
egzersizi yaşama katmak, bazı kan-
ser türlerinde  korunma açısından 
son derece önleyici bir tedavi yön-
temidir. Ergenlik ve erişkin dö-
nemde yapılan egzersizler meme 
kanseri  riski üzerinde olumlu etki 
göstermektedir. Haftada 4 saat veya 
daha fazla egzersiz yapan kadın-
larda kanser riskinin, hiç egzersiz 
yapmayanlara göre % 60 oranında 
daha az görüldüğü saptanmıştır. 
Kolon kanserinden korunmada dü-
zenli egzersizin önemli rol oyna-
dığına dair çalışmalar  mevcuttur. 
Bağırsak  kanseri gelişme riskini 
azaltmak için haftada en az 3 gün 
30-60 dakika arasında orta şiddette 
egzersiz yapılmasının  riski azalttı-
ğı yönünde kanıtlar vardır.”

Kanser hastaları için 
rehabilitasyon yaklaşımları; 
egzersiz hastalığın nüksetmesini 
engeller
Açıklamasında kanser tanısı konan 
hastaların %54’ünün rehabilitas-
yona ihtiyacı olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Harutoğlu, “Tüm tümör 
tiplerinde rehabilitasyon uygula-
maları yapılabilir, ancak santral 
sinir sistemi, meme, akciğer ve baş-
boyun tümörlerinde rehabilitasyo-
na olan gereksinim  daha fazladır. 
Güncel literature bilgileri, meme 
kanseri tedavisi görmüş hastalar-
dan  haftada toplam 3 ile 5 saat sü-

reyle yürüyüş ya da  düzenli egzer-
siz yapanlarda hastalığın nüksetme 
riskinin yüzde 50 oranında azaldı-
ğını göstermektedir.” dedi.

Kolon, prostat ve diğer kanser tür-
lerini atlatanlar üzerinde yapılan 
araştırmalarda da benzer sonuçlar 
alındığını söyleyen Prof. Dr. Ha-
rutoğlu, daha da önemlisi, en son 
araştırmaların tedavi sürecinde ya-
pılan egzersizlerin bile hastalığın 
nüksetmesini engellemek bakımın-
dan etkili olduğunu gösterdiğini 
ifade ederek, kanser tedavisinde son 
yıllarda önem kazanan rehabilitas-
yon uygulamalarının kanserli has-
taların iyileşmeleri ve yaşam kalite-
lerini yükseltmede  önemli sonuçlar 
ortaya koyduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Harutoğlu “Doktor ve fizyote-
rapist ortak görüşüyle yapılan uy-
gulamalar; ağrı değerlendirilmesi 
ve tedavisi, hareketin değerlendiril-
mesi, kemik tutulumunda rehabili-
tasyon, kansere bağlı yorgunlukta 
rehabilitasyon, kanser hastasında 
egzersiz tedavisi,  kanserin nörolo-
jik komplikasyonlarının değerlen-
dirilmesi ve tedavisi, solunum reha-
bilitasyonu, radyasyona bağlı doku 
hasarında rehabilitasyon, günlük 
yaşam aktivitelerinde yaşam des-
teği olarak sıralanabilir.” şeklinde 
konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi, Hemşirelik Bölümü son 
sınıf  öğrencileri Gazimağusa’da 
faaliyet gösteren Oyun Bahçe-
si Kreşi’ni ziyaret etti. Kreşin 
sağlık ayı içerisinde olması nede-
niyle kreşte olan 2-4 yaş  arasın-
daki çocuklara el yıkama ve  diş 
fırçalama  konularında eğitimler 
verildi. 

Söz konusu ziyaret sırasında 
çocuklara ellerin nasıl yıkan-
ması gerektiği ve sağlığa etki-
sinin nasıl olduğu konularında 
eğitimler verildi. Okul çağı 
çocuklarının en yaygın sorun-

ları arasında yer alan ağız-diş 
sağlığı problemleri göz önünde 
bulundurularak çocuklara diş 
fırçalamaya yönelik bilgilerin 
anlatıldığı etkinlikte, hemşirelik 
bölümü öğretim görevlileri ve 
öğrencileri miniklere eğitim-
lere yönelik uygulamalar da 
yaptırdı. DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
öğretim görevlileri ve öğren-
cileri, sağlıkla ilgili alışkan-
lıkların küçük yaştan itibaren 
kazanıldığını belirterek yapılan 
söz konusu etkinliğin kalıcılığa 
dönüşmesinin son derece önem-
li olduğunu vurguladı. 

Hemşirelik Bölümü Minikler 
İçin Eğitim Gerçekleştirdi

Minikler el yıkama ve diş fırçalama yöntemlerini öğrendiler

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harutoğlu Kanserde 
Fizyoterapi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü`ne bağlı Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü 
tarafından organize edilen ve Dr. 
Mehmet Hilmi Eren’in konuşma-
cı olarak katıldığı “Özel Eğitim ve 
Özel Yetenekli Çocuklar” konulu 
konferans geçtiğimiz günlerde Prof. 
Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu`nda 
gerçekleştirildi.

Kalabalık bir öğrenci kitlesinin 
katılımıyla gerçekleşen konferansta 
Dr. Mehmet Hilmi Eren, üstün zekalı 
çocukları tanımlama yöntemlerin-
den bahsetti. Konferans kapsamın-
da özel yetenekli çocukların diğer 
çocuklardan nasıl ayrıştırılabilece-
ğinden ve sahip oldukları bazı belir-

gin özelliklerin altı çizildi. Ayrıca, 
Dr. Eren üstün zekalı çocuklar için 
özel eğitim sınıfları olduğunu fakat 
birçok ailenin bu durumdan haber-
dar olmadığını ifade etti. Konferan-
sın devamında Dr. Eren, TÜZDER 
(Tüm Üstün Zekalılar Derneği) ve 
projelerinden bahsetti.

Soru-cevap kısmına geçildiğinde 
ise öğrenciler konu ile ilgili merak 
ettikleri tüm soruları sorma fırsatı 
buldular. Konferansın sonunda Dr. 
Eren’e teşekkür plaketi DAÜ Eğitim 
Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Hüseyin Yaratan tarafından takdim 
edildi.

Doğu Akdeniz Üniversite-
si Psikolojik Danışmanlık, 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
(DAÜ-PDRAM) Lefkoşa Vakıf  
Anaokulu Eğitmenlerine Yönelik  
Atölye Çalışması Düzenledi.

DAÜ-PDRAM, sosyal sorum-
luluk çalışmaları çerçevesinde 
Lefkoşa Vakıf  Anaokulu eğitmen-
lerine yönelik “Farklı Gelişen 
Çocukların Sınıf  Ortamındaki 
Davranışlar” konusunda bir atölye 
çalışması düzenledi. Anaokul 
Müdürlüğü’nün talebi ile organi-
ze edilen çalışma, Lefkoşa Vakıf  

Anaokulu toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. 

Çalışmada, farklı gelişimin okul-
öncesi dönemde en sık karşılaşı-
lan türleri, farklı gelişen çocukla-
rın gelişimsel özellikleri ve sınıf  
ortamına uyumlarını kolaylaştırıcı 
faktörler, farklı gelişen çocukların 
aileleri ile iletişim ve farklı gelişen 
çocuklar ile empati çalışmalarına 
yer verildi. 20 anaokulu eğitme-
ninin katıldığı atölye çalışması, 
DAÜ-PDRAM Başkanı Doç. Dr. 
Biran Mertan ve DAÜ-PDRAM 
uzman ekibi tarafından yönetildi.

Doğu Akdeniz Üniversite-
si Sürekli Eğitim Merke-
zi (DAÜ-SEM), İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi, Siyaset 
Bilimi ve Uuluslararası İlişki-
ler Bölümü ile işbirliği yapa-
rak “DAÜ Siyaset Okulu’14” 
Eğitim Programını hazırladı. 
Program, Kuzey Kıbrıs siya-
si partilerinin gençlik kolları 
üyelerine, parti yöneticileri-
ne, sivil toplum örgütlerinin 
yöneticilerine ve aktivistlerine 
yönelik olarak Şubat, Mart ve 
Nisan aylarında uygulanacak. 

DAÜ-SEM Başkanlığı’ndan 
alınan bilgiye göre,  DAÜ 
Siyaset Okulu’14 Eğitim 
Programı’nın amacı, Kuzey 
Kıbrıs siyasetinin bilimsel 
nitelik ve zenginlik kazan-
masına katkıda bulunmak-
tır.  DAÜ’nün siyaset bilimi 
alanında çalışan akademis-
yenlerinin konuşmacı olarak 
katılacağı programda, Kıbrıs 
Türk siyaseti açısından önem 
taşıyan uluslararası, ulusal ve 

yerel nitelik taşıyan konular 
ele alınacaktır. Programda ele 
alınacak konular şunlar olacak:  
“Kıbrıs’ta Siyaset ve Tarih”, 
“Kıbrıs’ta Milliyetçilik ve Siya-
sal Partiler”, “Kıbrıs’ta Devlet 
ve Sivil Toplum”, “Kıbrıs’ta 
Hukukun Siyasetteki Yeri”, 
“Kıbrıs'ta Toplumsal Cinsiyet, 
Eşitlik ve Ayrımcılıkla Müca-
dele”, “Kıbrıs’ta Partizanlık”, 
“Kıbrıs’ta Medya Siyaset İliş-
kisi ve Siyasette Markalaşma”, 
“KKTC-TC Finansal Protokol”,  
“Demokrasilerde Sivil - Asker 
İlişkileri” ve “Kıbrıs Müzakere-
leri ve Kamuoyu”. 

DAÜ Siyaset Okulu ’14 Eğitim 
Programı, 10 oturum – 30 saat 
sürecek ve programda  akade-
misyenlerin konuşmalarının 
yanı sıra soru - yanıt, tartışma 
ve değerlendirme etkinliklerine 
yer verilecektir. Yapılan açıkla-
mada daha detaylı bilgiye 630 
2471 numaralı DAÜ-SEM tele-
fonundan ulaşılabileceği belir-
tildi.

Dr. Mehmet Hilmi Eren Anaokulu eğitmenleri DAÜ-PDRAM'ın atölye çalışmasına yoğun ilgi gösterdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Okulu Programı Hazırladı

“Özel Eğitim ve Özel 
Yetenekli Çocuklar” 

Konulu Konferans Düzenlendi

DAÜ – PDRAM’dan Yararlı 
Bir Atölye Çalışması Daha
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü 
ile Uluslararası Merkez tarafından 
bu yıl beşincisi düzenlenen DAÜ 
Uluslararası Futsal Turnuvası 18 
Mart 2014 tarihinde başladı. 9 Nisan 
2014 tarihine kadar devam edecek 
olan turnuvada toplam 23 erkek 
ülke takımı ile 7 kadın ülke takımı 
yarışacak.  

Gerçekleştirilen açılış töreni ile 
başlayan futsal turnuvasında konuşan 
DAÜ Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve 
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı 
Osam tüm takımlara başarılar dile-
yerek, güzel bir turnuva geçeceğine 
inandığını sözlerine ekledi. 5. 
Uluslararası Futsal Turnuvası açılış 
töreni sonunda ilk maçlar Nijerya 
– Libya, Tacikistan – Burkina Faso, 

Lübnan- KKTC, Gana – Pakistan, 
Irak – Filistin, Çad- Sudan, İran – 
Türkiye ve  Tanzanya – Ürdün erkek 
takımları arasında gerçekleştirildi.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor 
Salonu`nda gerçekleşecek olan tüm  
karşılaşmalarda erkekler 4 grupta, 
kadınlar ise tek grupta mücadele 
edecek. Erkeklerde grup maçlarının 
ardından, gruplarında ilk 2’ye giren 
takımlar çeyrek finale yükselerek 
çapraz eşleşme yöntemiyle yarı finale 
kalan takımlar belirlenecek. Yarı final 
maçlarının ardından ise galip gelen 
takımlar final oynamaya hak kazana-
cak. Mağlup olan takımlar ise üçüncü-
lük maçı oynayacak. Kadınlarda tek 
devreli lig usulü ile oynanacak maçlar 
sonucunda ilk dörde giren takımlar 
1 - 4 ve 2 - 3 eşleşme sistemine göre 
yarı final maçlarına çıkıp final kapısını 
aralayacaklar. 

“V. Uluslararası Futsal Turnuvası” Başladı

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu


