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DAÜ İle Tatlısu Belediyesi Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 
Tatlısu Belediyesi arasında belediyenin 
Uluslararası Cittaslow (Sakin Kent) 
hareketine üyelik başvuru sürecinde 

gerekli koşulların sağlanabilmesi için 
“Cittaslow Danışmanlık ve Raporlama 
Hizmetleri” ile “İşbirliği” olmak 
üzere iki ayrı protokol imzalandı. 21 

Aralık 2016 tarihinde saat 10:00’da, 
DAÜ Rektörlük Ofisi’nde imzalanan 
protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam ve Tatlısu Belediye 
Başkanı Ahmet Hayri Orçan imza 
koydu.

Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün topluma 
değer veren bir üniversite olduğunu 
belirterek toplumsal hizmetlerini 
danışmanlık bağlamında da sürdürmeye 
devam ettiklerini vurguladı. Tatlısu 
Belediyesi’ne Cittaslow başvuru 
sürecinde danışmanlık hizmeti verecek 
olmaktan mutluluk duyduklarını ifade 
eden Prof. Dr. Osam, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cittaslow 
üyesi olan toplam 3 belediyeden 2’sinin 
danışmanlık hizmetlerini DAÜ’nün 
yürüttüğünü dile getirdi. Prof. Dr. 
Osam, Geçitkale Belediyesi’ne de 
Cittaslow üyelik başvuru sürecinde 
danışmanlık hizmeti vermeye devam 
ettiklerini bildirerek, Tatlısu Belediyesi 
ile imzalanan söz konusu protokolün 
başarılı olacağına inandığını dile getirdi. 

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, 
KKTC’de eko turizmin yaygınlaştığını 
belirterek “Cittaslow” veya “Slow 
Food” anlayışlarının her geçen gün 
arttığını dile getirdi. Orçan, DAÜ’nün 
sosyal sorumluluğun bilincinde olarak 
topluma katkı sağladığını aktararak, 
DAÜ ile işbirliği içerisinde bulunmaktan 
son derece memnun olduklarını 
vurguladı. Konuşmasında DAÜ’nün 
eğitimin lokomotifi olduğuna dikkat 
çeken Orçan, KKTC’nin en köklü ve 
en iyi eğitim kurumu ile çalışmanın 
büyük bir onur olduğunu, bu nedenle 
de çalışmaların başarı ile geçecegine 
inandığını dile getirdi.  

Gerçekleştirilen imza töreninde DAÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür 
Eren, Prof. Dr. M. Yaşar Özden, 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Özgür Dinçyürek, İç Mimarlık Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, 
Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ile 
Belediye personeli de hazır bulundu.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 
ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
arasında sokak hayvanlarının yaşam 
kalitesinin artırılması amacıyla yıllardır 
“Kısırlaştır, Aşılat ve Yaşat” projesi adı 
altında sürdürülen çalışmaların devamı, 
ilgili protokolün 19 Aralık 2016 tarihinde 
yenilenmesiyle teyit edildi. KKTC Tarım 
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda 
gerçekleştirilen imza töreniyle yenilenen 
protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

Bakan Çavuşoğlu: Çevre ve Hayvan 
Yaşamına Gösterilen Önem Bir Dünya 
Ülkesi Olma Standardıdır

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokol imza 
töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün 
başta Gazimağusa olmak üzere ülkemize 
hayat veren bir üniversite olarak, sosyal 
sorumluluk üstlenerek, sahipsiz hayvanlara 
sahip çıkmasını takdirle karşıladıklarını 
ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, “Üniversite 
sektöründe yaptığı liderliği çevrede 
ve can dostları olarak tanımladığımız 
sahipsiz kedi ve köpeklere sahip çıkarak 
göstermesi takdire şayan bir davranıştır” 
diyerek, başta üniversite rektörü olmak 
üzere, akademisyenler, üniversite personeli 
ve öğrencilerine minnettar olduklarını 
vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, çevreye ve 
hayvan yaşamına gösterilen hassasiyetin, 
bir dünya ülkesi olma standardı olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, 
kedi ve köpeklerin doğanın vazgeçilmez bir 
parçası olduğunu kaydetti. Hayvanların para 
ile karınlarının doyurulmasının mümkün 
olduğunu belirten Çavuşoğlu, önemli olanın 
onları severek yaşatmak olduğunun altını 
çizdi. DAÜ kampüsü içerisinde yaşayan kedi 
ve köpeklerin kısırlaştırılması ve aşılanması 
projesinin üniversite ve bakanlık arasında 
yenilenen protokolle süreceğini ifade eden 
Bakan Çavuşoğlu, doğal yaşamı korumanın 
ve hayvan varlığını geleceğe taşımanın 
bakanlığın görevleri arasında bulunduğunu 
dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, “KKTC’nin 
dünya standartlarına ulaşma yönünde ortaya 
koyduğu hedefi doğrultusunda çevre dostu 
olması bir kriterdir. Bu kriteri sağlamada 
gösterdiğiniz performans için üniversite 
olarak sizlere teşekkür ederim. Hayvanlara 
gösterdiğiniz önem ve onların da yaşama 
hakkı var diyerek ortaya koyduğunuz bu 
davranış biçimi dünyanın sadece bizim değil 
onların da olduğunu göstermesi bakımından 
takdire şayandır. Protokolün ülkemize 
hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Osam: DAÜ Toplumsal 
Sorumluluk Bağlamında Elinden Geleni 
Yapmaya Hazırdır

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 
ise imza töreninde yaptığı konuşmada, 
üniversite olarak kampüste bulunan can 
dostlarına yeni bir hayat şansı yaratma 
açısından bugünün önemli bir gün 
olduğunu belirtti. Canlıya değer veren 
bir üniversite olduklarını kaydeden Prof. 
Dr. Osam, “Kampüsümüzün içerisinde 

can dostlarımızın sayısı oldukça yüksek 
ve onların da normal bir hayat sürmek 
için desteğe ihtiyacı vardır. Bu anlamda 
uzun yıllardan beridir KKTC Tarım ve 
Doğal Kaynaklar Bakanlığı’mızla birlikte 
yürüttüğümüz proje neticesinde daha iyi 
yaşamaları sağlanabilmektedir” şeklinde 
konuştu. Prof. Dr. Osam, bu önemli 
çalışmanın devamını sağlayan protokolün 
yenilenmesinin önem arz ettiğini ifade 
ederek, bu imkanı sağlamalarından dolayı 
Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Prof. 
Dr. Osam, DAÜ’nün toplumsal sorumluluk 
bağlamında her konuda elinden geleni 

devletin resmi kurumları ile birlikte 
yürütmeye her zaman gayret edeceğinin 
de altını çizdi. Prof. Dr. Osam ayrıca, can 
dostlarının özel yerlerden satın alınması 
yerine barınaklardan veya üniversiteden 
temin edilmesinin son derece önemli 
olduğuna dikkat çekerek Üniversite 
olarak can dostlarının satılmasına karşı 
olduklarını belirtti.  Prof. Dr. Osam, 
konuşmasında evcil hayvan sahibi olmak 
isteyen öğrenci veya kişilerin barınaklara 
veya Üniversiteye başvurmaları konusunda 
ricada bulundu.

“Kısırlaştır Aşılat ve Yaşat Projesi” 
Atılan İmzayla Güncellendi
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Türkiye’den Gelen Gazeteci Heyeti DAÜ’yü Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen 
gazeteci heyetini ağırladı. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Kıbrıs 
Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri 
Derneği tarafından organize edilen  
“KKTC-TC İlişkilerinde Basının Rolü 
ve Değişen Turizm Algısı” konulu 
panel için ülkemize gelen gazeteciler 
16 Aralık 2016 tarihinde DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti.
DAÜ Senato Odası’nda 
gerçekleştirilen söz konusu ziyaret 
sırasında konuşan Kıbrıs Türk 
Turizm Yazarları ve Gazetecileri 
Derneği Başkanı Nazmi Pınar dernek 
hakkında bilgiler vererek amaçlarının 
gazetecilik mesleğini branşlaştırarak 
ülkenin önemli sektörlerinden birisi 
olan Turizm konusunda farkındalık 
yaratmak olduğunu belirtti. DAÜ’de 
bulunmaktan son derece memnun 
olduklarını dile getiren Pınar, 
DAÜ’nün KKTC’nin üniversite 
lokomotifinde öncü olduğuna dikkat 
çekti. Ziyaret sırasında konuşan 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Nazmi Bilgin DAÜ’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
DAÜ’nün gerek yabancı öğrenci 
profili gerek öğrenci sayısı gerekse 
uluslararasılaşma konusundaki 
başarılarının son derece önemli 
olduğunu aktardı. 
Prof. Dr. Osam, Türkiye’den gelen 
gazeteci grubunu ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
DAÜ hakkında geniş bilgiler verdi. 
DAÜ’nün bir ticaret merkezi yada 
günü birlik kurulmuş bir üniversite 
olmadığını aktaran Prof. Dr. Osam, 
DAÜ’nün kurulduğu günden itibaren 
bir misyonu olduğunu dile getirdi. 
DAÜ’nün kaliteye verdiği önemden ve 
akreditasyon çalışmalarından bahseden 
Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Times 
Higher Education (THE) 2016-2017 
Akademik Yılı Dünya Üniversiteler 
Sıralaması’na girmeyi başaran ilk 
ve tek KKTC üniversitesi olduğunu 
belirtti.  Prof. Dr. Osam, ziyaret 
sırasında Kıbrıs’a özgü Lefkara işi 
pano takdiminde de bulundu. 

“Her Zaman Çocuğun 
Yüksek Yararını Korumak 

Önceliğimizdir” 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 
öğrencileri, sosyal ağ platformu 
twitter’da “#cocukdeyince” etiketi ile 
bilinçli ve sürdürülebilir bir farkındalık 
oluşturmak amacıyla yürüttükleri 
kampanya boyunca, insan haklarına 
duyarlılık ve destek çağrısını, çocuk 
hakları özelinde yinelediler.  Bütün 
çocuklar için daha iyi bir dünyaya olan 
özlem ve kararlılıklarını, ürettikleri 
güçlü sloganlarla kamuoyunun 
bilgisine sunmayı hedefledikleri 
bu kampanyada genç öğretmen 
adayları, öncelikle çocuk haklarının 
tüm hakların üzerinde olduğunu, 
çocuğun doğasını anlama ve buna 
uygun fırsat sunmayı, oyun hakkına 
saygıyı, her çocuğun biricik, benzer 
ve öznel oluşuna yönelik farkındalık 

ve saygıyı, çocukların doğallığını, 
kendiliğindenliğini, insancıllığını, 
çocukların neşelerinden ve sınırsız 
heyecanlarından ilham alarak yine 
çocuklar için ve çocuklarla birlikte, 
çocuklardan yana bilimsel ve insani 
tavır alacaklarını ve çalışacaklarını 
güçlü şekilde vurguladılar. 
Öğrencilerin yürüttüğü bu duyarlılık 
kampanyasının sonucunda 
kamuoyunun bilgisine sunulan 
bu manifestoya, DAÜ İlköğretim 
Bölümü’nün tüm öğretim üyeleri de 
öğrencilerinin mesleki misyonlarına 
sahip çıkmalarından duydukları 
gururla ve kararlılıkla imza attıklarını 
belirterek, kampanyanın twitter’da 
#cocukdeyince etiketi ile takip 
edilebileceğini söylediler. 
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DAÜ İngilizce Hazırlık Okulu’ndan “Dogs in Need” 
Sosyal Sorumluluk Projesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu tarafından, ‘Toplumsal Duyarlılık 
Projeleri’ organizatörü Öğretim 
Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize 
ettiği ve Öğretim Elemanları Fayka 
Güresun, Suzanne Kayalp ve Aman 
Rassouli‘nin önderliğini yaptığı ‘DOGS 
IN NEED’ projesinin ilk etkinliği 
gerçekleştirildi.

Projeyi yürüten öğretmenler ve yaklaşık 
75 öğrenci tarafından projenin ilk 
etkinliğinde DAÜ’de hayatlarını idame 
ettiren sokak köpekleri için 12 tane 
yuva yapılmış ve DAÜ kampüsünün 
belirli noktalarına yerleştirilmiştir. DAÜ 
kampüsünde yaşayan sokak hayvanlarını 
yaz kış sıcaktan veya soğuktan 
koruyan, başlarını sokacak yuvaların 
yapımında katkıları olduğundan dolayı, 
etkinlik sonrasında öğrenciler mutlu 
ve huzurlu olduklarını dile getirdiler. 
Öğrenciler, fırsatları oldukça yine böyle 
yardım projelerinde yer alarak, can 
dostlarımız için fayda sağlamaya devam 
edeceklerini ve sosyal farkındalık 
yaratmak istediklerini söylediler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. H. Tanju Besler ‘Emory University 
School of Medicine” ev sahipliğinde 
Atlanta, GA, ABD’de yapılan “9. 
Dünya Diyabet ve Komplikasyonlarının 
Önlenmesi Kongresi” davetli konuşmacı 
olarak katıldı. Prof. Dr. H. Tanju Besler 
bu önemli kongrede “Effect chocolate 
on cognitive function and mood” ve 
“Implementation of a balanced nutrition 
education program in schools” isimli iki 
konuşma yaptı.

Öte yandan Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Emine 

Yıldız ise Ankara’da Türkiye Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, 
Obezite Diyabet ve Metabolik 
Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından 
düzenlenen “Diyetisyenler İçin Hasta 
İzleme Rehberi Ağırlık Yönetimi 
El Kitabı Çalıştayı”na katıldı. 
Farklı üniversitelerden çok sayıda 
akademisyenin devet edildiği çalıştay 
kapsamında Doç. Dr. Emine Yıldız 
“Diyetisyenler için Hasta İzleme 
Rehberi Ağırlık Yönetimi El Kitabı”nın 
yazılmasına yönelik grup çalışmalarında 
yer aldı. Doç. Dr. Emine Yıldız “Tip 
2 Diyabetli Bireyleri için Beslenme 
Danışmanlığı Programı” konusunda 
düzenlenecek olan bölümünün yazımına 
önemli katkıda bulunacak. 

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden 
Önemli Temsiliyet
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DAÜ’lü Öğretim Elemanlarının Görme Engelli Çocuklar İçin 
Tasarladığı Eğitici Oyuncak Dört Fuarda Sergilendi

Worldwide Career Şirketi’nin Sahibi Mustafa Üzer, 
DAÜ’de Konferans Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 
ve Görsel İletişim Tasarımı Öğretim 
Elemanları Hare Eminoğlu ve Senih 
Çavuşoğlu’nun “WOODLE” 
adlı görme engelli çocuklar için 
tasarladıkları eğitici oyuncak, geçtiğimiz 
günlerde Çin’de düzenlenen Shenzen 
Uluslararası Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Fuarı’nda izleyicilerin 
karşısına çıktı. 

Oyuncak ayrıca global ödüllü tasarımlar 
adı altında Cube Design Museum 
Hollanda, Hindistan’ın Mumbai 
kentinde düzenlenen Uluslararası 
Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım 
Festivali’nde ve Bologna/İtalya Tasarım 
Haftası, Grand Design Exhibition’da 
sergiye değer görülerek izleyici ile 
buluştu. 

Braille alfabesi yanı sıra Latin 
alfabesinin de kullanıldığı ve görme 
engelli çocuklarla birlikte diğer 
çocukların da birlikte oynayabilecekleri 
ve farklı hayvanları tanıma, İngilizce 
olarak adlarını, biçimlerini öğrenme, 
adlarını yazabilme gibi eğitici ve aynı 
zamanda eğlendirici bir 3 boyutlu 
puzzle oyuncak olarak kurgulanan 
WOODLE daha önce uluslararası “A 
Design Award” ile ödüllendirilmişti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 
Worldwide Career sahibi Mustafa 
Üzer’in konuşmacı olarak katıldığı 
“Amerika’da Turizm Sektöründe 
Kariyer ve Staj Programı” konulu 
konferans, geçtiğimiz günlerde Turizm 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Konferansta öncelikle Worldwide Career 
hakkında kısa bilgi veren Üzer, Amerika 
programları için çalıştıkları otel ve 
restoranları öğrencilere tanıttı. 

Daha sonra bu programlara katılmak 
için gereken koşulları ve daha önce 
gitmiş olan öğrencileri örnek göstererek 
program hakkında tüm bilinmesi 

gerekenler hakkında bilgi verdi.
DAÜ Turizm Fakültesi ile Worldwide 
Career arasındaki işbirliğini geliştirmek, 
bu programa katılım ve mezun olmuş 
öğrencilere burs sağlama konularına 
yeni açılımlar getirmek üzere 
gerçekleştirilen etkinliğe DAÜ Turizm 
ve Otel İşletmeciliği ile Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 

ve Turizm Fakültesi öğretim elemanları 
katıldı.

Konferansın sonunda Üzer’e teşekkür 
plaketi, Turizm Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Doc. Dr. Ali Öztüren 
tarafından takdim edildi.
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Gazeteci Hulki 
Cevizoğlu DAÜ’yü 

Ziyaret Etti

Deneyimli Muhabir Rakoczy Geleceğin Gazetecileri ile 
DAÜ’de Buluştu

Polonya Basın Ajansı adına Kıbrıs, 
Türkiye ve Yunanistan haber 
muhabirliği yapan Agnieszka 
Rakoczy’nin katılımı ile Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi’nde “Doğu Akdeniz’den 
Bildirmek” konulu söyleşi ve 
Gazetecilik Bölümü şeref-yüksek 
şeref sertifika töreni gerçekleştirildi. 
Sertifika töreninin açılış konuşmasını 
Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Nurten Kara yaptı. Kara 
konuşmasında, “Önümüzdeki yıl 
itibariyle “Yeni Medya ve Gazetecilik” 
adı altında müfredatımızı yenileyerek 
öğrencilerimizi bilgi ve becerilerini 
gelişen dünyaya uyumlulukları 
açısından en üst noktaya çıkarmayı 
amaç ediniyoruz” dedi.

“Yurttaş gazeteciliği herkesi bir 
anda muhabir yapabiliyor”
Öğrencileri başarılarından ötürü 
tebrik ettiğini dile getiren Doç. Dr. 
Nurten Kara’nın açılış konuşmasının 
ardından başarılı Gazetecilik Bölümü 
öğrencilerinin şeref-yüksek şeref 
sertifika törenine geçildi. Öğrenciler 
törende sertifikalarını öğretim 
üyelerinden aldılar. Sertifika törenin 
ardından deneyimli gazeteci Agnieszka 
Rakoczy ile söyleşiye geçildi. 
Söyleşiye öğrencilerin yanı sıra, 
araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri 
de katılım gösterdi. Başarılı haber 
muhabiri Agnieszka Rakoczy, sektöre 
dair deneyimlerini katılımcılarla 
paylaştı.

Konuşmasına gazetecilikte doğru 
bilginin önemine vurgu yaparak 
başlayan Rakoczy, “Sosyal medyanın 
artan gücü bizlere çok fazla kaynak 
ve haber sunuyor. Yurttaş gazeteciliği 
herkesi bir anda muhabir yapabiliyor. 
Tüm bunlar düşünüldüğünde haberi 
hazırlarken hem zengin hem de kaotik 
bir bilgi ortamından kesinlikle doğru 
seçimler yapmalıyız” dedi.

“Yanıltıcı haberlere dikkat”
Sahte haber ya da spekülasyonların 
ayrımının içinde bulunduğumuz 
interaktif çağda güçleştiğinin de 
altını çizen Rakoczy, “Halep’te 
katliam var mı? Varsa ne şekilde nasıl 

uygulanıyor? Şu an o kentte kalan sivil 
halk ve “İslamcı” örgüt üyelerinin 
ayrımı neye göre yapılıyor? Bu 
konularda ne yazık ki net bir bilgi yok” 
diyerek gerçeğe ulaşmak için bilginin 
doğruluğundan emin olmak gerektiğini 
bir kez daha vurguladı.

“Gazeteci kimliğimi 
açıklayamıyorum”
Dış haberleri o coğrafyalarda 
kovalarken çoğu kez gazeteci kimliğini 
açıklamadan çalıştığını ifade eden 
Rakoczy, “Birincisi, ilgili formaliteleri 
hazırlamak konusunda çok iyi değilim, 
ikincisi ise güvenlik hususunda 
gazeteci olmanızın bilinmesi kimi 
zaman sıkıntılar yaratabiliyor. Ayrıca 
diğer ajanslardan ve halktan sivil biri 
gibi davrandığınızda çok daha fazla ve 
rahat bilgi alabilirsiniz”, dedi. 

Medyaya baskı artıyor
Medyada artan baskı nedeniyle çok 
sesliliğin azaldığına değinen Rakoczy, 
ülkesine dönüp baktığında da basın 
özgürlüğünde kısmen gerilemenin 
olduğunu ifade etti. Rakoczy sözlerine 
şu şekilde devam etti:  “Örneğin, 200 
bin kişinin katılımıyla gerçekleşen 
bir protesto, medyada ancak 50 bin 
kişi gibi bir rakamla törpülenerek yer 
bulabiliyor”, dedi.

Kıbrıs halkı kendi kaderini 
çizebilecek güçtedir
Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili de 
düşüncelerini ifade eden Rakoczy, 
Kuzeyde Cyprus Today, Güneyde 
de Cyprus Mail ve Sunday Mail  
bünyesinde gazetecilik faaliyetleri 
yürüttüğünü,  barış ve çözüm için 
umudunun var olduğunu ifade etti. 
Sorunun garantörler veya süper 
güçlerin elinde  çözülebileceği 
yönünde yaratılan algının bir 
yanılsama olduğuna değinen 
Rakoczy, “Kıbrıs halkı kendi kaderini 
çizebilecek güçtedir” dedi.
Katılımcılardan gelen soruları da 
özveri ile yanıtlayan Agnieszka 
Rakoczy’e, söyleşi sonrası plaket 
ve hediyeleri takdim edildi. Söyleşi, 
Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin 
deneyimli gazeteci ile fotoğraf 
çekilmeleri ile son buldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. H. Tanju Besler ‘Emory University 
School of Medicine” ev sahipliğinde 
Atlanta, GA, ABD’de yapılan “9. 
Dünya Diyabet ve Komplikasyonlarının 
Önlenmesi Kongresi” davetli 
konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. 
H. Tanju Besler bu önemli kongrede 
“Effect chocolate on cognitive function 
and mood” ve “Implementation of a 
balanced nutrition education program 
in schools” isimli iki konuşma yaptı.
Öte yandan Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Emine 
Yıldız ise Ankara’da Türkiye Sağlık 

Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, 
Obezite Diyabet ve Metabolik 
Hastalıklar Daire Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “Diyetisyenler 
İçin Hasta İzleme Rehberi Ağırlık 
Yönetimi El Kitabı Çalıştayı”na 
katıldı. Farklı üniversitelerden çok 
sayıda akademisyenin devet edildiği 
çalıştay kapsamında Doç. Dr. Emine 
Yıldız “Diyetisyenler için Hasta 
İzleme Rehberi Ağırlık Yönetimi El 
Kitabı”nın yazılmasına yönelik grup 
çalışmalarında yer aldı. Doç. Dr. Emine 
Yıldız “Tip 2 Diyabetli Bireyleri için 
Beslenme Danışmanlığı Programı” 
konusunda düzenlenecek olan 
bölümünün yazımına önemli katkıda 
bulunacak. 
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DAÜ Öğrencilerinden Bebek Bakım ve Emzirme Odası

DAÜ Mercy Promise’le Gücüne Güç Kattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri 
tarafından sosyal sorumluluk organizasyonları dersi 
kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi daha 
gerçekleştirildi. DAÜ Eğitim Fakültesi ve Turizm 
Fakültesi öğrencileri işbirliği ile Turizm Fakültesi’nde 
seçmeli olarak verilen ‘THRM 223- Sosyal Sorumluluk 
Organizasyonları’ dersi kapsamında yapılan projede, 
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bulunan Bebek 

Bakım ve Emzirme Odası Mağusa Kale Lions Kulübü 
katkıları ile iyileştirildi. Odanın açılışı 14 Aralık 
2016 Çarşamba günü, saat 09.00’da gerçekleşti. 
Açılışta Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Dr. Suna 
Hasipoğlu ve Mağusa Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Umut Altunç konuşma yaptı.

Proje DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi 
Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin 

Ruso koordinasyonu çerçevesinde Gizem Koyun, 
Gizem Şahin, Damla Kuru, Nilay Güncan ve Nebil 
Salamah adlı öğrenciler tarafından Mağusa Kale 
Lions Kulübü’nün katkılarıyla hayata geçirildi.  Proje 
sorumlusu öğrenciler neden bu projeyi yaptıkları 
sorusuna: “Hastanede yatan çocuklara oyun odası 
yapmak için bu projeye başladık. Fakat hastanede 
oyun alanı olduğunu öğrendikten sonra, Gazimağusa 
Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Umut Altunç ile görüşerek bebek bakım 
ve emzirme odasının yetersiz olduğunu öğrendik. 
Böyle bir eksikliği gidererek daha faydalı olacağımızı 
düşündük. Ders kapsamında da olsa böyle bir projenin 
içinde bulunduğumuz için çok mutluyuz.” şeklinde 
cevap verdi. Öğrenciler açılışta Mağusa Kale Lions 
Kulübü’ne, Dr. Suna Hasipoğlu’na ve Dr. Umut 
Altunç’a  yardımlarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Dr. Suna 
Hasipoğlu açılışta yaptığı konuşmasında; “Emzirme 
odamızda anne de bebeği de mutlu olsun istedik. 
Zaten Lions’ların görevi gönüllülükle karşılıksız 
yardım etmek ve bizden daha az şanslı insanlara sevgi 
ulaştırma, madden, manen yanında olmaktır. Kale 
Lions ve diğer adamızdaki 14 Lions Kulüp çevreye, 
sağlığa, eğitime, açlığa, körlüğe bir çok konuda katkı 
koymaya çalışıyor.” dedi. Dr. Hasipoğlu bu projeye 
büyük küçük katkı koyan herkese teşekkür ederek 
konuşmasını tamamladı. 

Daha sonra proje sürecinde öğrencilere yardımcı 
olan Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Umut Altunç ise konuşmasında, 
düzenlenen odanın hastanede çok bakımlı ve iyi 
durumda olmayan odalardan biri olduğunu söylerek, 
yapılan düzenleme ve iyileştirme için DAÜ 
öğrencilerine ve Lions Kulübü’ne teşekkür etti. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) voleybolda 
Nijeryalı güçlü bir sporcuyu kadrosuna katarak, 
ligte başarılı bir başlangıç yaptı. Nijerya Genç Milli 
Takımı’nın kaptanı olan Mercy Promise, geçtiğimiz 
günlerde DAÜ formasıyla maçlara çıkmaya başladı 
ve lige hızlı bir giriş yaptı. 22 yaşındaki, 1.85 
cm boyundaki başarılı kadın voleybolcu, bugüne 
kadar adaya gelmiş en iyi smaçörlerden biri olarak 
gösteriliyor.

Haftaiçi geçen yılın şampiyonu Yakın Doğu 
Üniversitesi ile DAÜ arasında oynanan maçın birinci 
seti 25-24 YDÜ lehine sonuçlanırken, ikinci seti 
25-18, üçüncü seti 25-15 ve dördüncü seti 25-15 alan 
DAÜ, sahadan 3-1 galip ayrılan takım oldu. Sedef, 
Çisem, Şerife, Beste, Asena, Ayşe, Merve ve Rale’nin 
görev aldığı maçta Mercy Promise de forma giyerek, 
arkadaşlarıyla birlikte takımının kazanmasına müthiş 
smaçlarıyla büyük katkıda bulundu.

Promise’in transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan 
DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, bu yıl 
şampiyonluk için iddialı olduklarını vurgulayarak, 
“DAÜ’de eğitim alacak olan Mercy’nin ülke 
voleyboluna yararlı olacağına inanıyoruz. Yeni ve 
kaliteli sporcuların adaya gelmesi, salonlara renk 
katacağı gibi heyecanı da artıracaktır. Çok değişik bir 
smaç atma tekniği olan Mercy ile birlikte DAÜ Kadın 
Voleybol Takımı’mız gücüne güç katmıştır.” şeklinde 
konuştu. 


