
Yönetim Yeri 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Adına Sahibi  

Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör

Sorumlu
Prof. Dr. Cem Tanova, 

Rektör Yardımcısı, 
Uluslararası İşler ve Tanıtım

Hazırlayan  
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü

Genel Koordinatör
Murat Aktuğralı, 

Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü 
Müdürü (v)

Haber Koordinatörü 
Burcu Sultan Betin, 

Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü 
Birim Sorumlusu (v)

Sayfa Düzeni
Müge Debreli 

Tuğçe Seren Karakoç

E-BÜLTEN
Doğu Akdeniz Üniversitesi

YIL: 1   SAYI: 10  16 ARALIK 2016, CUMA

İletişim Dünyasının Usta İsimleri Genç İletişimci 
Adaylarıyla DAÜ’de Buluştu

NTV haber editörü, muhabiri ve prog-

ramcısı Mete Çubukçu ile NTV haber 

merkezi kameramanı Alihan Sönmez’in 

katılımıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(DAÜ) İletişim Fakültesi’nde “TV’de 

Özel Haber Programcılığı” konulu 

söyleşi gerçekleştirildi. Radyo TV ve 

Sinema Bölümü’nün düzenlemiş oldu- 

ğu şeref-yüksek şeref sertifika töreni 

kapsamındaki organizasyona öğrencile- 

rin yanı sıra, araştırma görevlileri ve 

öğretim görevlileri de katıldı. Usta isim-

ler Mete Çubukçu ve Alihan Sönmez, 

sektöre dair deneyimlerini katılımcılarla 

paylaştı. Söyleşinin açılış konuşmasını 

DAÜ Radyo TV ve Sinema Bölüm 

Başkan Yardımcısı Ahmet Goran yaptı. 

Goran, açılış konuşmasında Türkiye’nin 

yoğun ve acılı günlerinde söyleşiye işti-

rak ettikleri için katılımcılara teşekkür 

ederek, fakülte ve sektör buluşmalarının 

önümüzdeki günlerde de devam edeceği-

nin müjdesini verdi.

Konuşmasına muhabirliğin önemine 

vurgu yaparak başlayan Mete Çubukçu, 

“Muhabirlik bu işin temel taşıdır. En 

iyi yöneticiler, iyi muhabirlerden çıkar. 

Çünkü haberi, sahayı ve sorunları bilir- 

ler. İyi muhabirler iyi spiker de olabilir. 

Ancak iyi spikerden her zaman iyi mu-

habir olmaz,” dedi. Öte yandan haber-

ciliği iki kapsamda irdeleyen Çubukçu, 

rutin haber ve haber programcılığı olarak 

farklı alanların varlığına değindi. Ru-

tin haberlerin gündemin genel işleyişi 

olarak 1.5-2 dakikalık süre zarfında ele 

alındığını dile getiren Çubukçu, haber 

programcılığının ise, 40 dakikaya varan 

süreler çerçevesinde özel olarak ele alın-

ması gereken bir saha olduğunu belirtti.

Bu alanda en önemli hususlardan biri-

nin de görsellik olduğunu dile getiren 

Çubukçu, sözü NTV Haber Merkezi’nin 

deneyimli kameramanı Alihan Sönmez’e 

devretti. Sönmez, görselin TV için esas 

olduğunu belirterek, bu bağlamda teknik 

detayların dışında kameramanın neler 

olup bittiğini tam olarak yansıtabilmesi 

için gündem takibinin, saha tecrübesinin, 

olayın tarihinin ve gerçekleştiği yerin 

coğrafi koşullarının iyi bilinmesi gerek-

tiğini dile getirdi. 

Her iki katılımcının da uzun yıllar süren 

ortadoğu, savaş ve çatışma ortamı tecrü-

belerini de genç iletişimci adaylarıyla 

paylaştığı söyleşide, mihmandarların, 

tercümanların, şoförün yani tüm ekibin 

güvenilir olmasına vurgu yapıldı. 

Katılımcılardan gelen soruları da özveri 

ile yanıtlayan Alihan Sönmez ve Mete 

Çubukçu’ya söyleşi sonrası plaket ve 

hediyeleri takdim edildi. Söyleşi, DAÜ 

Radyo TV ve Sinema Bölümü öğrencile- 

rinin şeref-yüksek şeref sertifikalarını 

usta isimler Mete Çubukçu, Alihan Sön-

mez ve öğretim üyelerinden alması ile 

son buldu.

DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret 

Gerçekleştirildi

Söyleşi sonrasında Mete Çubukçu ve 

Alihan Sönmez, Dekan Vekili Doç. Dr. 

Agah Gümüş, Bölüm Başkanı Doç. 

Dr. Bahire Özad ve Bölüm Başkan 

Yardımcısı Ahmet Goran eşliğinde DAÜ 

Rektörlüğü’nü ziyaret ederek, Rektör 

Prof. Dr. Necdet Osam ile görüştü. DAÜ 

hakkında bilgiler alan konuklar, DAÜ’de 

bulunmaktan dolayı duydukları mutlu-

luğu dile getirdiler. Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Özgür Eren’in de hazır bulun-

duğu ziyarette Prof. Dr. Osam tarafından 

Çubukçu ve Sönmez’e DAÜ logolu lef-

kara işi hediye edildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi Radyo TV Sine-
ma Bölümü tarafından “Televizyon-
da Freelance Çalışmak” isimli söyleşi 
gerçekleştirdi. 30 yıldır Türkiye’de tele-
vizyonlar için içerik üretimi yapan Halit 
Ziya Demirtaş tarafından gerçekleştirilen 
söz konusu söyleşi, İletişim Fakülte-
si Mor Salon’da yoğun bir katılım ile 
gerçekleştirildi. 

Söyleşinin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren DAÜ Radyo TV Sine-

ma Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Efe 
Özad, katılımcılara teşekkürlerini ileterek 
söyleşinin verimli geçmesi temennisinde 
bulundu. Fakülte ve sektör buluşmalarının 
son derece önemli olduğunu aktaran Doç. 
Dr. Özad, önümüzdeki günlerde de bu-
luşmaların devam edeceği bilgisini verdi.

“Manşet”, “Zamanda Yolculuk”, “ve 
Zaman Durdu”, “Hey Taksi”, “İki Kuşak 
Bir Mutfak” gibi başarılı bir dizi medya 
ürününün yaratıcısı olan Demirtaş, Free-
lance çalışma alanında öğrencilere bilgiler 

vererek, 30 yıldır bu alanda üretim yap-
makta olduğunu ve ilk olarak Yeşilçam’da 
bu çalışmalarının şekillendiğini belirtti.

Demirtaş, iş hayatına başladığı dönemde 
yaşadığı zorluklardan, meslek ile ilgili 
yaşadığı ilklerden ve izlediği yoldan bah-
sederek öğrencilerle deneyimlerini pay-
laştı. Konuşmasında “Uzmanlaşın, sıra-
danlaşmayın. Bir konuda bilginiz olsun 
ve o konuda bilginizi sorgulatmayın.” 
sözleriyle öğrencilere, okul hayatları bit-
tikten sonra ne yapmak istediklerine karar 

vermeleri gerektiğini ve okulda verilen te-

mel bilgilerin üzerine kendi deneyimlerini 

katmaları gerektiğinden bahsetti. 

30 senelik meslek hayatında yaptığı 

işlerden örnekler gösteren Demirtaş, 

katılımcılardan gelen soruları cevap-

ladı. Söyleşi, Doç. Dr. Özad ve Radyo 

TV Sinema Bölümü Başkan Yardımcısı 

Ahmet Goran’ın Demirtaş’a hediye ve 

plaket takdiminin ardından çekilen toplu 

fotoğraf sonrası sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen 
ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler 
Bölümü tarafından, 13 Aralık 2016 Salı 
günü, “3. Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Kariyer Günü” gerçekleştirildi. 

Etkinliğin hedefi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik lisans programında eğitim gören 

öğrencilere, bu alandaki çeşitli kariyer 
olanaklarını tanıtmak olarak açıklanıyor. 
Kariyer Günü’ne Kıbrıs ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde çeşitli kurumlar-
da çalışmakta olan sekiz konuşmacı katkı 
koydu. Etkinlik kapsamında, adli gene-
tik, moleküler tanı, genetik danışmanlık, 
klinik embriyoloji ve çeşitli akademik 

eğitim-araştırma konuları, tanıtılan kari-
yer olanakları arasında yer aldı. 

Kariyer Günü, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik lisans programında eğitim 
alan 300’e yakın öğrencinin katılımı 
ile büyük ilgi gördü. Biyolojik Bilim-
ler Bölüm Başkanlığı’ndan verilen bil-

giye göre, DAÜ Rektörlüğü ve Fen ve 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı desteği 

ile gerçekleştirilen Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Kariyer Günü, her yıl Güz 

Dönemi’nde değişik konuşmacılarla 

tekrarlanıyor.

DAÜ İletişim Fakültesi’nde “Televizyonda Freelance 
Çalışmak” İsimli Söyleşi Gerçekleştirildi

DAÜ’de 3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Kariyer Günü 
Gerçekleştirildi
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DAÜ Öğretim Üyesi 
Güney Kıbrıs’ta 

Davetli Konuşmacı 
Olarak Yer Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 

Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik 

Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Şükrü Tüzmen, geçtiğimiz günlerde 

Güney Kıbrıs’ta “The Cyprus Institute of 

Neurology and Genetics” Enstitüsü’nde, 

7. PanCyprian Talasemi Konferansı’nda 

davetli konuşmacı olarak yer aldı.

“Potential Therapeutic Modalities in 

Beta-Thalassemia” konulu bir seminer 

veren Doç. Dr. Tüzmen,  PanCyprian 

Talasemi Derneği desteği ile gerçekleşen 

seminerde, Beta-Talasemi’ye çözüm 

bulma çerçevesinde gerçekleştirdiği 

bilimsel çalışmaları anlattı. 

DAÜ-SEM Görsel Mağazacılık Eğitimi Düzenliyor

DAÜ’de Futbol Konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (DAÜ – SEM) İstanbul 
Moda Akademisi (İMA) işbirliği ile 
Görsel Mağazacılık Eğitimi düzenliyor. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
(KKTC) farklı mağazaların satış ve 
görsel ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti- 
rilmesi hedeflenen “Görsel Mağazacılık” 
eğitimi müşterilere verilen satış hizmetini 
daha etkin kılmak ve mağaza içi ile 

vitrin düzenlemelerini güncel yeniliklere 
uygun planlamak amacıyla oluşturuldu. 

Toplamda 12 saat sürecek olan eğitim 
sonunda satış konusunda görevlendiril- 
miş çalışanların, trendlere uygun ve 
satış odaklı doğru stil kombinleri 
yaparak, ürün ve farklı modellerin önemi 
vurgulanarak satış hizmetini etkili bir 
şekilde vermeleri amaçlanıyor. Ayrıca, 

gerekli bilgilere sahip olmaları ile 

aynı zamanda görsel mağaza ve vitrin 

düzenlemesi temellerine hakim olmaları 

da hedefleniyor. 

İstanbul Moda Akademisi 

eğitmenlerinden Oğuzhan Coşkun 

tarafından verilecek olan eğitimlerde 

katılımcılar görsel sunum nedir, amacı, 

görsel sunum ve 5 duyu, olmazsa 

olmazlar, perakende alan kuralları ve 

standartları, ürün düzenleme kuralları, 

yaratıcı örnekler, planlama gibi birçok 

konuda bilgi sahibi olacak.

İstanbul Moda Akademisi (İMA), 

moda ve modayla ilgili tüm alanlarda 

yenilikçi ve modern bir yaklaşımla 

eğitim faaliyetleri yürüten, uluslararası 

platformlarda kabul görmüş, Türkiye’nin 

en yetkin moda okullarından biridir. 

Avrupa Birliği, Ekonomi Bakanlığı 

ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 

İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş birliğiyle 

2007 yılında kurulan İMA’nın hedefi; 

moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek 

uluslararası pazarlar farkındalığı olan 

moda tasarımcıları yetiştirmek ve 

Türkiye’nin en temel endüstrilerinden 

tekstil ve hazır giyim alanına, sektörün 

geleceğine yön verecek yaratıcı ve 

yenilikçi iş gücünü kazandırmaktır. 

Akademik içeriğini gerçek hayatla 

buluşturan İMA, ayrıcalıklı bir moda 

eğitimi kurumudur. Görsel Mağazacılık 

Eğitimi hakkında detaylı bilgi ve 

kurslara başvuru 2 Ocak 2017 tarihine 

kadar DAÜ – SEM Sekreterliği’nden 

veya  0392 630 2471 numaralı telefondan 

elde edilebilir. Kursların ise 9 Ocak 2017 

tarihinde başlaması planlanıyor.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri 
Bölümü tarafından “Futbol Sadece Fut-
bol Mudur?” konulu panel gerçekleştiril-
di. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Am-
fisi’nde yapılan panelin moderatörlüğünü 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Malkoç yaparken, 
panele konuşmacı olarak ülkemiz spor 
yazarlarından Ogün Genç Kaçmaz ve Tür-
kiye’nin tanınmış teknik direktör ve spor 
yorumcularından Önder Özen katıldı.  

Oldukça kalabalık bir izleyici toplu-
luğu karşısında gerçekleşen panelde 
konuşmacılardan Ogün Genç Kaçmaz 
ülke futbolunun içerisinde bulunduğu 
temel yapı, yaşam şartları ve idari konu-
ların zorluğundan bahsederken, ülke fut-
boluna gereken önemin verilmediğinin 
altını çizdi. Bir diğer konuşmacı Önder 
Özen ise futbolun ülkeler ve ülkeleri 

yönetenler üzerindeki sosyal ve ekono-
mik yapısından bahsederken, özellikle 
Türkiye futbolunun içerisinde bulunduğu 
mali ve yönetimsel çıkmazdan bahsetti. 
Panel soru-cevap şeklinde sona erdi.

DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret 
Panel öncesinde Önder Özen ve Ogün 
Genç Kaçmaz, Dekan Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç, Spor Bilimleri Bölümü Koordi-
natörü Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil, 
Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar ve 
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat 
Aktuğralı eşliğinde DAÜ Rektörlüğü’nü 
ziyaret ederek, Akademik İşler’den So-
rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüse-
yin Özkaramanlı ile görüştü. DAÜ hak-
kında bilgiler alan konuk yorumcu Özen, 
DAÜ’de bulunmaktan dolayı duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Ziyarette Prof. Dr. 
Özkaramanlı tarafından Özen’e DAÜ lo-
golu lefkara işi hediye edildi.
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DAÜ İngilizce Hazırlık Okulu Kıbrıs Türk Kültürü’nü Tanıttı

DAÜ İngilizce Hazırlık Okulu’ndan Rainbow Sosyal Sorumluluk Projesi

“Türkülerle DAÜ” Etkinliği İptal Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve 

İngilizce Hazırlık Okulu ‘Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ 

Organizatörü Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın 

organize ettiği ve Öğretim Elemanları Nevin Adalar, 

Pınar Hüdaoğlu ve Refika İlkan Özer’in önderliğini 

yaptığı ‘Kıbrıs Türk Kültürü’ projesini gerçekleştirdi.

DAÜ İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerinin yer 

aldığı projede görev alan öğretmenler ve öğrenciler, 

sosyal sorumluluk kapsamındaki ziyaretlerini İskele 

Bölgesi’ne gerçekleştirdiler. Proje öğretmenleri ve 

öğrencileri ilk önce Çayırova Köyü’nde bir yağ 

fabrikasını ziyaret edip, burada Kıbrıs’ın geleneksel 

tadı olan zeytinyağının eski ve modern yöntemlerle 

nasıl üretildiğini gözlemleyip zeytin ürünlerini tatma 

fırsatı yakaladılar. Gezinin son durağı olan Mehmetçik 

Köyü’nde ise öğrencilerimiz onlar için özel olarak 

hazırlanan Kıbrıs kültürüne ait farklı lezzetleri tatma 

fırsatı elde ettiler. Gezinin sonunda sergilenen Kıbrıs 

halk oyunları figürlerini izleyen ve buna eşlik eden 

öğrenciler coşkulu anlar yaşadılar. Öğrenciler, Kıbrıs 

Türk kültürüne yakından tanıklık edip, yerli halkla 

kaynaşma fırsatı da buldular.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller 

ve İngilizce Hazırlık Okulu,  ‘Toplumsal Duyarlılık 

Projeleri’ organizatörü Öğretim Görevlisi Mehşen 

Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Damla 

Simsaroğlu, Emine Ermetal  ve Sinem Çavuşoğlu’nun 

önderliğini yaptığı ‘Rainbow’ (Gökkuşağı) Projesi ile, 

İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerinin katıldığı yeni bir 

sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Çevre bilincinin geliştirilmesi ve ortaklaşa iş gücünün 

pekiştirilmesi amacıyla yürütülen projede, öğretmenler 

ve öğrencilerin işbirliği ile Palm Beach bölgesinde 

sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği 

yapıldı. DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 

öğrencilerinin farklı yerlerde özverili çalışmalarının 

sonucu ile yapılan çevre temziliği, bölge halkının takdiri 

ile karşılandı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel 
Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen ve bu yıl 16 Aralık 2016 Cuma 
günü gerçekleştirileceği duyurulan “Türkülerle DAÜ” 
etkinliği, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı 
nedeniyle iptal edildi. DAÜ Rektörlüğü’nden konuyla 
ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul, Beşiktaş – Bursaspor 
maçının ardından Vodafone Arena’da görevli çevik 
kuvvet ekibine yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı 
saldırıda yaşanan kayıplarımızdan üzüntümüz büyüktür. 
Bu nedenle Üniversite Rektörlük Koordinasyon Kurulu 
olarak bu yıl 16 Aralık 2016 tarihinde yapılması 
planlanan Türkülerle DAÜ-7 etkinliğinin iptal 
edilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Halkına başsağlığı diler, 
yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni 
ederiz.

Saygılarımızla.”

Fen ve Edebiyat  Fakültesi   

1.Mazharimousavi, S. H., Amirabi, Z., & 
Halilsoy, M. (2016). Magnetic Morris–Thorne 
wormhole in 2+ 1-dimensions. General 
Relativity and Gravitation, 48(11), 143.
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