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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk 

Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç anısına 

“TC- KKTC Karşılaştırmalı Vatandaşlık 

Hukuku” başlıklı sempozyum gerçekleştirdi. 

20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik 

kazasında hayatını kaybeden DAÜ Hukuk 

Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç 

anısına düzenlenen söz konusu sempozyum, 

23 Aralık 2016 Cuma günü, saat 10:00’da, 

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 

gerçekleştirildi. 

Etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

ardından Prof. Dr. Esin Konanç’ın 

özgeçmişinin okunması ile başladı. Açılışta 

konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ulaş Gündüzler 

sempozyuma katılan herkese teşekkürlerini 

ileterek Esin Konanç’ı saygı ile andıklarını 

belitti. Konuşmasında sempozyum hakkında 

bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Gündüzler 

sempozyumun birçok önemli konuya ışık 

tutacağına inandığını sözlerine ekledi.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Osam, Esin Konanç’ı saygı 

ve özlemle andıklarını dile getirerek 

değerlere sahip çıkmanın son derece 

önemli olduğunu vurguladı. Konuşmasında 

öğrencilere seslenen Prof. Dr. Osam, içinde 

bulunduğumuz kaotik dünyada hukukun 

evrensel rehber olarak kullanılması 

gerektiğine inandığını vurguladı. Prof. Dr. 

Osam, Konanç’ın aramızdan ayrılmasına 

neden olan yol düzenlemelerinin bugün 

itibari ile halen devam ettiğini belirterek 

kuralların herkes için olduğunu, bu 

bağlamda da kuralların gerçekleştirilmesinde 

devlet yetkililerinin katkı koyması 

gerektiğini vurguladı. Sempozyumun 

faydalı geçmesi temennisinde bulunan Prof. 

Dr. Osam herkese iyi çalışmalar diledi. 

Söz konusu açılış töreninde Gazimağusa 

Kaymakamı Dürdane Acı da hazır bulundu. 

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ 

Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Hasan İsgüzar Esin Konanç ile ilgili 

anılarını katılımcılarla paylaştı. Sempozyum 

Prof. Dr. Tuğrul Arat moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen birinci oturum ile devam 

etti. Oturumda Prof. Dr. Feriha Bilge 

Tanrıbilir “Vatandaşlık Hukukuna Hakim 

Olan İlkeler”, Prof. Dr. Turgut Turhan 

“KKTC Yurttaşlık Hukukuna Genel Bir 

Bakış”, Prof. Dr. Esra Dardağan Kibar  

“Türk Vatandaşlığının İradi Olarak 

Kazanılması” ve Yrd. Doç. Dr. Arzu 

Alibaba “KKTC Hukukunda Yurttaşlığın 

Kazanılması” konularında sunumlar 

gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen ikinci oturumda ise, Prof. 

Dr. Bilgin Tiryakioğlu “Seçme Hakkı 

ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve 

Kaybı”, Yrd. Doç. Dr. Sedat Sirmen “Türk 

Vatandaşlık Hukukunda İstisnai Yoldan 

Vatandaşlık Kazanma”, Yrd. Doç. Dr. Aslı 

Bayata Canyaş “Türk Vatandaşlığının İptali 

ve Vatandaşlık Kararlarının Geri Alınması” 

ve Ar. Gör. Ulvi Nail Gün “KKTC 

Hukukunda Yurttaşlığın Kaybı” konularında 

sunumlar gerçekleştirdi. Sempozyum, 

davetli konuşmacılara verilen teşekkür 

plaketlerinin ardından sona erdi.

DAÜ’de Prof. Dr. Esin Konanç Anısına 
Sempozyum Gerçekleştirildi
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Şehitler DAÜ’de Düzenlenen 
Konferans ile Anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) 
tarafından 21-25 Aralık Milli Mücadele 
ve Şehitler Haftası dolayısıyla 29 Aralık 
2016 Perşembe günü, saat 14:00’te, 
Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 
konferans gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan etkinliğin açılış konuşmasını 
DAÜ ADK Başkanı Çağatay Kır 
gerçekleştirdi. Kır konuşmasında söz 
konusu haftanın Kıbrıs Türk Halkı’nın 
özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 
dönüm noktalarından birisi olduğunu 
ifade ederek, “Şehitlerimiz canlarını 
vatan uğruna feda eden birer 
kahramandır. Biz Türk gençleri olarak 
ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yolunda mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz. Rahat uyusun şehitlerimiz, 
içi rahat olsun gazilerimizin. Türk genci 
dimdik ayaktadır.” dedi. 

Prof. Dr. Osam: “O günleri büyük bir 
acı ile hissediyorum.”
DAÜ ADK Başkanı Kır’ın ardından 
kürsüye gelen DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, Aralık ayının Kıbrıs 
Türk Halkı için çok önemli bir ay 
olduğunu vurgulayarak, “O günleri 
büyük bir acı ile hissediyorum.” dedi. 
Prof. Dr. Osam, savaşın acı gerçeğinin 
bugün çok da iyi bir şekilde bilinmiyor 
olmasından duyduğu üzüntüyü ifade 
ederek, “Geçmişte neler olduğunu, 
neler yaşandığını içtenlikle bilmek 
zorundayız. Bilmezsek geleceğimize ışık 
tutamayız. Bizler Anavatan’ın desteğini 
her zaman yanımızda hissettik. Ancak şu 
bir gerçek ki düşmanlık Türk’ün özünde 
yoktur” şeklinde konuşarak merhum 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif 
Denktaş’ın “Türk’ün kini kum üzerine 
yazılmıştır. Karşımızdakilerin kini 
ise kaya üzerine yazılmıştır.” sözünü 
hatırlattı. Prof. Dr. Osam, “1963 yılında 
şehit olanları rahmetle anmak istiyorum. 
Gazilerimize içtenlikle minnet 
duygularımı iletmek istiyorum. Geleceği 
düzgün bir şekilde kurgulamak için 
geçmişi anlatmalıyız” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Dr. Turgay Bülent Göktürk: 
“Kanınızla suladığınız bu topraklarda 
bizler rahat ve huzurlu bir şekilde 
yaşıyoruz.”
Açılış konuşmalarının ardından DAÜ 
Atatürk Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (ATAUM) Öğretim Üyesi Dr. 
Turgay Bülent Göktürk günün anlam 
ve önemine ilişkin bir sunum yaptı. 
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır.” sözünü anımsatarak sunumuna 
başlayan Dr. Göktürk, 1955’ten 1974’e 
kadar olan süreçte yaşananların tarihsel 
bir özetini yaptı. Kıbrıs Türkü’nün 
varoluş mücadelesinde yaşananlar 
ve verilen şehitlerden bahseden Dr. 
Göktürk, 1974 yılında Kıbrıs Türkü’nün 
özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyerek 

“Tarihlerini bilmeyenlerin coğrafyalarını 
başkaları çizer” dedi. Dr. Göktürk “Aziz 
şehitlerimiz; kanınızla suladığınız bu 
topraklarda bizler rahat ve huzurlu bir 
şekilde yaşıyoruz. Rahat uyuyunuz.” 
diyerek sözlerini tamamladı.   
            
Ertan Ersan: “Aziz şehitlerin 
huzurunda saygıyla eğiliyorum.”
Konferansın ana konuşmacısı Şehit 
Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 
Başkanı Ertan Ersan ise ilk defa bir 
KKTC üniversitesinde konferans 
verdiğini söyleyerek başladığı 
konuşmasında, “Aziz şehitlerimizin 
huzurunda saygıyla eğiliyorum. 
Türkiye’de de şehit olan kardeşlerimizi 
saygıyla anıyorum.” dedi. Kıbrıs 
Türkü’nün 1955 yılından 19 Temmuz 
1974’e kadar çok büyük mezalime 
maruz kaldığını vurgulayan Ersan, 
“20 Temmuz 1974 tarihinden şu ana 
kadar özgürlüğün tadını çıkarıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 1946 doğumlu biri 
olarak o yılları yakından yaşadığını 
anlatan Ersan, ilkokul yıllarına değindi 
ve Türk çocuklarının ilkokulda iken 
İngiliz sömürgesi idaresini yaşadıklarını, 
göndere İngiliz bayrağını çekerek, 
İngiliz marşı söylemek zorunda 
kaldıklarını söyledi. Yapılan katliamları, 
verilen şehitleri, milli mücadele 
dönemini hem kendi hayatından hem 
de tarihten kesitlerle anlatan Ersan, 
konuşmasının sonunda şehitlerle 
ilgili bir şiir okudu ve “Ne mutlu 
Türk’üm diyene” sözüyle konuşmasını 
tamamladı.

Konferansın sonunda DAÜ Öğrenci 
İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. M. Yaşar Özden tarafından 
Ertan Ersan’a DAÜ logolu lefkara 
işi plaket takdim edildi. Konferansa 
28. Mekanize Tümen Komutanı 
Tuğg. Faruk Yıldırım, Gazimağusa 

Kaymakamı Dürdane Acı, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, Gazimağusa 
Belediye Başkanı İsmail Arter, 4. Piyade 
Alay Komutanı Piy. Kur. Alb. Akın 
Örsdemir, Gazimağusa Polis Müdürü 

Ömer Tazeoğlu, Rektör Yardımcıları, 
DAÜ-ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan 
Cicioğlu, akademisyenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.
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Mimarlık Bölümü Öğrencilerini Kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, 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.

DAÜ Mimarlık Bölümü öğrenci 
ve öğretim üyeleri bu anlamlı gece 
vesilesiyle geçtiğimiz günlerde 

Gazimağusa Suriçi’nde bulunan tarihi 
Buğday Camii’de (SS. Peter and Paul 
Church) bir araya geldi. Öğrencilerin 
ve öğretim üyelerinin katılımıyla 
gerçekleşen gecede, Mimarlık Bölümü 
öğretim üyeleri, 2015-2016 Bahar 
Dönemi’nde üstün başarı gösteren 
öğrencilere başarı sertifikalarını 
takdim etti. Organizasyon, öğrencilerin 
motivasyonunu artırıp sınav öncesinde 
stres atmalarına yardımcı olacak bir 
etkinlik olarak düşünüldü. 

Misafirlerin katılımı ve kokteyl ile 
başlayan gecede, Mimarlık Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, her 
yıl etkinliklerin güçlenerek daha geniş 
öğrenci kitlesine hitap ettiğini, gençler 
ve öğretim görevlileri tarafından 
paylaşılan bu coşkunun bölüm adına  
sevindirici olduğunu belirtti. DAÜ 
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Doratlı’nın konuşmasının ardından, 
DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Özgür Dinçyürek ve DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Osam, konuşmalarında 

öğrencilerin başarısının sadece okul 

hayatında değil; yaşamlarının tüm 

evrelerinde devam etmesini diledi.

Etkinlik, Mimarlık Bölümü öğrencileri 

arasında üstün başarı göstermiş olanlara 

yüksek şeref ve şeref sertifikalarının 

öğretim üyeleri tarafından verilmesinin 

ardından son buldu.

YDE Bölümü ile BÖTE Bölümü Başarılı Öğrencilerini 
Ödüllendirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü ile  Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2015- 
2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 
başarılı olan öğrencilerini düzenlenen 
yüksek şeref ve şeref sertifika töreni ile 
onurlandırdı. Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü’nde akademik ortalamalarına 
göre şeref ve yüksek şeref öğrencisi 

olmayı hak eden öğrencilere 
sertifikaları, Eğitim Fakültesi Dekanı, 
Bölüm Başkanı ve Bölüm öğretim 
elemanları tarafından gururla takdim 
edildi. Törende açılış konuşmasını yapan 
Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Javanshir Shibliyev, törene 
katılan ve törenin gerçekleşmesine 
katkı koyan herkese teşekkürlerini 
iletti. Öğrencilerin her zaman yanında 

olduklarını belirten Shibliyev, Bölüm 
olarak onların gelişimine katkı yapacak 
her türlü çalışma ve özveriye hazır 
olduklarını belirtti.

Daha sonra söz alan Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, bu 
tür başarıların ve alınan sertifikaların 
önemli olduğuna vurgu yaptı. 
Başarmanın yolunun, öncelikle hedef 

belirlemek, bu hedefe ulaşmak için 
izlenecek yolları saptamak ve istikrarlı 
olarak çok çalışmaktan geçtiğini 
söyleyen Osam, başarı sertifikaları 
almaya hak kazanan öğrencilerin diğer 
öğrencilere ilham kaynağı olması 
temennisinde bulundu. 

Öte yandan Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
öğrencilerin sertifikalarını Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Ersun İşçioğlu 
ve  bölüm öğretim elemanlarından 
aldılar. Doç Dr. İşçioğlu “Bu sertifika 
töreni üniversitemizde başarılı 
öğrencileri onure etmek için yapılan 
geleneksel bir törendir. Yüksek başarı 
göstermiş arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum. Bütün öğrencilerimizi çok 
iyi yetiştirmeye çalışıyoruz ve buna 
inanıyoruz. Öğrencilerimizin aldıkları 
bu başarı sertifikalarının, diğer tüm 
öğrencilerimizi de motive ediceğine 
inanıyorum. Tüm öğrencilerimizin 
bölümümüzde kazandıkları 
yeterliliklerle ileride iyi birer öğretmen 
adayı olacaklarına inanıyorum” şeklinde 
açıklamada bulundu. 
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DAÜ Görsel Sanatlar ve 
Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü Öğrencilerinin 

Onur Günü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 

ve Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü öğrencilerinin başarıları, 

akademisyenlerin de katıldığı şeref-

yüksek şeref sertifika töreni ile 

onurlandırıldı. 

Sertifika töreninin açılış konuşmasını 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 

Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. 

Senih Çavuşoğlu yaptı. Konuşmasında, 

öğrencilerini başarılarından ötürü 

tebrik ederek, gelecek dönem 

gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının 

müjdesini veren  Doç. Dr. Çavuşoğlu, 

“Şubat ayında t-shirt tasarımı ve Bahar 

Festivali’nde de serigrafi çalışmaları 

için atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. 

Bu bağlamda Bahar Festivali’nde 

serigrafi çalışmaları için başarılı sanatçı 

Martin Baeyens’i DAÜ’de ağırlıyor 

olacağız” dedi. Saha çalışmalarına da 

devam edeceklerini belirten Doç. Dr. 

Çavuşoğlu, Girne’de St. Hillarion Kalesi 

içerisinde yapmış oldukları fotoğraf ve 

video çalışmalarını, farklı sahalarda da 

sürdürerek uygulamalı teknik eğitimlere 

devam edeceklerini belirtti.

Tören, Görsel Sanatlar ve Görsel 

İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin 

şeref-yüksek şeref sertifikalarını öğretim 

üyelerinden almaları ile devam etti. 

Organizasyon, akademisyenler ve 

öğrencilerin toplu fotoğraf çekiminin 

ardından, öğrenciler adına verilen 

kokteyl ile son buldu.

DAÜ Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü 

Öğrencilerinin Şeref Günü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin 

başarıları, öğretim üyelerinin de katıldığı  

“Yeni Yıl” temalı Şeref-Yüksek Şeref 

Sertifika Töreni ile onurlandırıldı.

Sertifika Töreni’nin açılış konuşmasını 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm 

Başkanı Doç. Dr.  Anıl Kemal Kaya 

yaptı. Doç. Dr. Kaya, konuşmasında;  

“Öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve 

yaklaşan yeni yıllarını kutluyorum”, 

dedi. 

Ardından, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü Türkçe program 

öğrencileri adına konuşmasını yapmak 

üzere Banu Çalışkanlar’a söz verildi. 

Çalışkanlar, üniversitenin öğrencilere 

kattığı değerlere dikkat çekerek, 

konuşmasında; “Bizlere katmış 

olduğunuz değerler için siz kıymetli 

öğretim üyelerine teşekkürlerimi 

sunuyorum”, dedi. İngilizce program 

öğrencileri adına ise Norhene Ben 

Brahim konuşmasını gerçekleştirdi.

Tören, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü öğrencilerinin Şeref-Yüksek 
Şeref sertifikalarını öğretim üyelerinden 
almaları ile devam etti. Organizasyon, 
öğrencilerden Benjamin Simon’un 
söylediği şarkının ardından toplu 
fotoğraf çekimi ve kokteyl ile son buldu.
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mezunlarına
WACS Diploması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü’nün Dünya 
Şefler Birliği “World Association of 
Chefs Societies” (WACS) tarafından 
akredite olmasının ardından Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunları 
Dünya Şefler Birliği diplomasına da 
sahip olacak. 

1928 yılında Paris’te kurulan WACS’ın 
kurumsal üyelik akreditasyonuna sahip 
olan DAÜ Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü, WACS tarafından 
akredite olan ilk üniversite olma 
gururunu da yaşıyor.  

Prof. Dr. Kılıç: DAÜ Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü Eğitimde 
Dünyanın En Prestijli Kurumları 
Arasında
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kılıç, öncelikle profesyonel 
şeflik anlamında dünyanın en büyük 
ve prestijli birliğine üye olarak kabul 
edilmenin ardından mezunların da 
WACS tarafından diploma sahibi 
olmasından duyduğu sevinci dile 
getirdi. Tüm Aşçılar Federasyonu’nun 
2008 yılında WACS’a üyeliğinin kabul 
edilmesinin ardından, DAÜ Turizm 
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Bölümü olarak da birliğin 
eğitim misyonu çerçevesinde üye 
olarak kabul edildiklerini kaydeden 
Prof. Dr. Kılıç, gerek KKTC gerekse 
Türkiye’deki üniversiteler göz önünde 
bulundurulduğunda bunun bir ilk 
olduğunu bildirdi. KKTC’de başka 
hiçbir üniversitenin bu akreditasyona 
dahil olmadığının altını çizen Prof. 
Dr. Kılıç, mezunların diplomalarının 
WACS tarafından onaylanmasının 
kendilerine ayrı bir gurur ve mutluluk 
verdiğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç 
ayrıca, Turizm Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün 
1878 yılında İngiltere’de Kraliyet 

tarafından kurulan ve en saygın eğitim 
ve akreditasyon kurumlarından olan 
City & Guilds ile KKTC’de tek onaylı 
merkez ve akreditasyon protokolüne 
de sahip olduğunun altını çizdi. 
İlgili programların City & Guilds’ın 
programlarına uyumlu hale getirilerek 
DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerin 
de aynı sertifikaya sahip olma imkanı 
olduğunu vurguladı.
 
WACS  Nedir?
World Association of Chefs Societies 
(WACS) 1928 yılında Paris’te 
kuruldu. İlk kongresini 17 ülkeden 
65 delegeyle yapan örgüt dünya 
mutfak standartlarının korunmasını 
ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
Bu amaçla mesleki eğitim, araştırma 
çalışmaları yürütmekte ve aşçılık 
mesleğinin uluslararası ortamda 
saygınlığının geliştirilmesini 
hedeflemektedir. Dünyanın en saygın 
meslek örgütleri arasında sayılan WACS 
bugün 93 ülkenin aşçılık örgütlerini 
bünyesinde barındırmaktadır. Birliğin 
bir diğer misyonu da Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları alanında eğitimi 
desteklemek, eğitim alan gençleri 
uluslararası camiaya hazırlamak 
amacıyla uluslararası yarışmalar 
düzenlemek, bu yarışmalarda görev 
alacak olan jüri üyeleri için eğitimler 
vermektir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim 
Tercümanlık Bölümü son sınıf 
öğrencilerinin altyazı çevirilerini yaptığı 
filmler bu hafta izleyiciyle buluştu.
Bu yıl 9’uncu yılını kutlayan “Beyaz 
Perde Günleri” etkinliğiyle, DAÜ 
Mütercim Tercümanlık Bölümü, her 
zamanki gibi farkını ortaya koydu. 
Görsel-işitsel çeviri sürecinde kullanılan 
tekniklerle ilgili sunumların da yer 
aldığı film gösterimleri, uygulamalı 
eğitimin iş dünyasına adım atacak 

yeni nesil için ne kadar önemli ve 
etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Filmlerin çevirileri Sibel Yurtsuz, 
Leyla Kilis, C. İlkim Özcanel, Kemale 
Adilova, Direnç Kuyucu, Elshad 
Muradxan, Afgan Balashlı, Kamil G. 
Çağlar, Hüseyin Takar, Sermin Denizli, 
Erdem Arslan, Tuygan Uygur, Meliz 
Yücedal, Mina Huseynli ve Nezaket 
Şadırvan tarafından yapıldı. Bu özverili 
proje kapsamında profesyonel bir ekip 
olarak çalışan öğrencileri ile gurur 
duyduğunu belirten İşitsel-Görsel Çeviri 

Uzmanı Öğretim Görevlisi Neslihan 
Binatlı Hekimoğlu, altyazı çevirisinin 
sadece film ve dizilerle sınırlı kalmayan, 
dijital oyun sektörününün de önemli bir 
parçası olan büyük bir sektör olduğunun 
ve sektörde nitelikli çevirmenlere 
duyulan ihtiyacın altını çizdi. Çevirinin 
her alanı gibi bu alanda da başarılı 
olabilmek  için teknik bilginin yanında 
uygulamalı yoğun bir eğitimin 
önemini belirten Neslihan Binatlı 
Hekimoğlu, bir çevirmenin yabancı dil 
hakimiyeti yanında Çeviri Teknikleri, 

Kültürlerarası İletişim, Genel Kültür 

gibi nitelikleri kazanmış kişiler olması 

gerektiğini vurguladı. Kurulduğu 

günden beri hedeflerinin iş deneyimine 

yönelik tecrübe kazandırmak ve çeviri 

sektörünün beklentilerini karşılayan 

nitelikli çevirmenler yetiştirmek 

olduğunu vurgulayan DAÜ Mütercim 

Tercümanlık Bölümü, her yıl bu etkinlik 

ile hedeflerine ulaşmanın haklı gururunu 

yaşıyor.

Profesyonel İş Dünyası İçin Yetiştiriliyorlar
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DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde Vak’a Analiz Yarışması Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi’nde, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü 
(IE-Club) Endüstri Mühendisliği 
Toplulukları Birliği’nin (EMT) en 
önemli organizasyonlarından biri 
olan Vak’a Analiz Yarışması (VAY) 
gerçekleştirildi. EMT Vak’a Analizi 

Yarışması Endüstri Mühendisliği 
öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla 
yüzleşmesini sağlayarak, onlara iş 
hayatında karşılaşabilecekleri muhtemel 
sorunlar, içinde bulunacakları projeler 
ve yönetmek durumunda kalacakları 
krizler hakkında tecrübe kazandırmayı 
amaçlıyor. Yarışmanın DAÜ’de yapılan 

yerel elemelerine Endüstri Mühendisliği 
ve İşletme Mühendisliği 3. ve 4. sınıf 
lisans öğrencileri kurdukları 4’er kişilik 
takımlarla katıldılar. 

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak 
tarafından verilen bilgiye göre 
yarışmanın jüri üyeliklerini Dağlı 
Trading co-direktörü Dr. Orhan Dağlı, 
DAÜ Endüstri Mühendisliği öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Adham Mackieh ve 
Yrd. Doç. Dr.  Sahand Daneshvar 
oluşturdu. Doç. Dr. İzbırak, yapılan 
değerlendirmeler sonucunda Berru 
Sallabaşoğulları, Ali Yiğit Bilgin, Serdar 
Yılmaz ve Osman Küçükkaya’dan 
oluşan takımın birinci olarak seçildiğini 
bildirdi. Yarışmadan birinci gelen 
takım Mayıs 2017 tarihinde Türkiye’de 
yapılacak olan finallerde DAÜ’yü 
temsil edecek.   Endüstri Mühendisliği 
Toplulukları Birliği (EMT), Türkiye ve 
KKTC’de faaliyet gösteren Endüstri 

Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği 

öğrenci kulüp ve topluluklarını aynı 

çatı altında toplayarak etkin iletişime, 

bilgi paylaşımına ve ortak gelişime 

zemin hazırlamayı hedefleyen bir 

topluluktur. Türkiye’nin en büyük 

öğrenci kulüpleri topluluğu olan 

EMT’ye, aralarında DAÜ IE-Club’ın da 

olduğu toplam 15 üniversitenin Endüstri 

Mühendisliği öğrenci kulubünün üyeliği 

bulunmaktadır. 

DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci 

Kulübü, ayrıca Avrupa’nın en büyük 

öğrenci topluluğu olan Avrupa Endüstri 

Mühendisliği ve İşletme Öğrencileri 

topluluğuna (ESTIEM – European 

Students of Industrial Engineering and 

Management) üyeliği bulunan Kıbrıs 

adasındaki tek organizasyondur.

DAÜ’lü Gençler Sınırüstü Halk Vakfı’nda Yeni Yıl Balosu Düzenledi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi THRM 223 öğrencileri 
Sınırüstü Halk Vakfı’nda kalan 22 
yaşlıya yönelik bir yeni yıl balosu 
organizasyonu düzenledi. DAÜ 
Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin 
Ruso koordinasyonu çerçevesinde 
DAÜ’lü gençlerin ev sahipliğini 
üstlendiği etkinlik kapsamında gençler 
huzurevini ziyaret ederek, hem 
yaşlılardan hem de oranın müdüresi 
Melek Fahri Doğan’dan ne tür yeni 
yıl hediyelerine ihtiyaç duyulduğunu 
öğrendiler. 

Etkinlikten bir gün önce Sınırüstü 
Halk Vakfı’na giden gençler salonu, 
sandalyeleri, masaları rengarenk 
dekor ve balonlarla süslediler ve 
hediyeleri altına koyacakları bir  çam 
ağacı bıraktılar. Etkinlik öncesinde 
yaşlıların sevdikleri yemekleri de 
öğrenen gençler yoğun bir çalışma 

sonucunda Gazimağusa esnafından 

özellikle Koton ve Puzzle Travel’dan 

aldıkları yardımlarla ve kendi el 

becerileriyle yaşlılara yönelik 

muhteşem bir yeni yıl yemeği masası 

hazırladılar. Pide, mantı, döner, 

bişi, sarma, kısır, poğaça, mercimek 

köftesi ve mercimek salatasından 

oluşan menünün ardından, yeni yıl 

hediyelerini dağıtan DAÜ’lü gençler 

canlı müzik performansı sergileyip dans 

ederek yaşlıların eğlenmesine katkıda 

bulundular. Dansların ardından Kemal 

Sunal’ın oynadığı ‘Şaban’ filminin 

gösterimini de yapan DAÜ’lü gençler 

huzurevi sakinleriyle neşeli saatler 

geçirdiler. Film gösteriminin ardından 

sonlanan etkinlikte gençler, huzurevi 

sakinlerinden bol bol teşekkür alarak 

üniversitelerine geri döndüler.

DAÜ’lü Gençlerden “Bir Dilek Tut” Projesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi THRM 223 Sosyal 
Sorumluluk Projeleri dersi öğrencileri 
Miray Özel Eğitim Merkezi’ne 
yönelik “Bir Dilek Tut” isimli sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştirdi. 
DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi 
Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Nazenin Ruso koordinatörlüğünde 
Gazimağusa Flexiland’da yeni yıl balosu 
olarak gerçekleştirilen söz konusu 
proje kapsamında Miray Özel Eğitim 
Merkezi öğrencilerinin yeni yıl dilekleri 
gerçekleştirildi. 

Proje çerçevesinde etkinlikten 6 hafta 
önce merkez öğrencilerinin yeni yıldan 
bekledikleri ilk üç dilekleri Zeytin Ağacı 
Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Rabia Özcömert aracılığı ile DAÜ’lü 

öğrencilere ulaştırıldı. Miray Özel 
Eğitim Merkezi öğrencilerinden gelen 
bebek, kaleci eldiveni, eşofman gibi 
dilekleri temin eden DAÜ’lü öğrenciler 
düzenlenen yeni yıl balosunda 
hediyelerle çocukları sevindirdiler. 
Azerbaycan milli dans gösterileri, 
palyaço showları, yüz boyama, 
kolbastı  oyunları ve çeşitli çizgi film 
karakterlerinin yer aldığı söz konusu 
yeni yıl balosunda özel eğitim merkezi 
öğrencileri gönüllerince eğlendiler. 
Etkinlik sonrasında DAÜ Turizm 
Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 
Fakültenin her dönem sosyal sorumluluk 
projelerine destek verdiğini belirterek 
bundan son derece memnun olduklarının 
da altını çizdi.
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DAÜ Mimarlık Öğrencilerine Yezd Kenti Anlatıldı

DAÜ Öğrencilerinden 
Zorbalığa Karşı Eğitim 
Semineri

İranlı Öğrenciler Kültür, Eğitim ve 
Bilim Derneği’nin girişimleri sonucunda 
üniversitelerarası iş birliğinin artırılması 
amacı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 
(DAÜ) gelen Yazd Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Doç. Dr. Sayed Mohammad Hossein 
Ayatollahi, geçtiğimiz günlerde DAÜ 
Mimarlık Fakültesi Alpay Özdural 
Salonu’nda Mimarlık Bölümü 
öğrencilerine ve öğretim üyelerine bir 
seminer verdi.  

ARCHIXTRA etkinlikleri çerçevesinde 
gerçekleşen etkinlikte, Doç. Dr. 
Sayed Mohammad Hossein Ayatollahi 
dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden  
biri olması dolayısı ile UNESCO Dünya 
Mirası aday listesinde bulunan Yezd 
kentini anlattı. Konuşmasında, Yezd 
tarihi evlerinin pasif güneş tasarımı 
açısından eşsiz özelliklerini tarifleyen 
Ayatollahi, çölün iklimsel koşullarını 
tolere edebilecek şekilde tasarlanan 
yöresel konutlarda  ısısal komforun nasıl 
sağlandığını anlattı. “Bad-gir” rüzgar 
kuleleri ile ünlü olan Yezd yöresi, inşa 
edilen yüksek baca sistemleri aracılığı 
ile sıcak çöl rüzgarını belirli bir açıyla 
içeri alarak alt bölümlerdeki mekanları 
soğutmakta ve dolayısı ile yaşanabilir  

ortamların yaratılmasına imkan 
sağlamaktadır. Yezdlilerin  yaşadıkları 
coğrafyaya ancak bu sayede uyum 
sağladıklarını ve ağır çöl koşullarıyla 
başa çıkabilmeyi öğrendiklerini ifade 
eden Ayatollahi, çok yakın bir geçmişe 
kadar şehrin su ihtiyacının da benzer 
şekilde, yine Yezdlilerin bir buluşu olan 
ve “Qanat” adı verilen yeraltı sulama 
sistemi ile sağlanmakta olduğunu 
belirtti. Değişen yaşam koşulları ile 
birlikte, yerel halkın çeperde gelişen 
modern konutlara yerleşmeleri ile tarihi 
kentin boşalmaya başladığını ifade 
eden Ayatollahi, bu bölgeye yerleşimi 
özendirmek amacı ile Yezd Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olarak, 
tarihi konutlardan birini restore ederek, 
bölgeye taşındıklarını ve kurdukları 
araştırma merkezleri aracılığı ile de bu 
konudaki bilimsel çalışmaları teşvik 
etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mimarlık alanında yüksek lisans ve 
doktorası bulunan Doç. Dr. Sayed 
Mohammad Hossein Ayatollahi halen 
Yezd Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi Dekan’ı olarak çalışmaktadır. 
Değerli akademisyenin Yezd rüzgar 
kuleleri ile ilgili pek çok ulusal ve 
uluslararası yayını bulunmaktadır.  

Ülkemizde günden güne artmaya 
başlayan şiddet vakalarının son 
zamanlarda özellikle ilköğrenim 
çağındaki çocuklarda görülmeye 
başlanması üzerine Gazimağusa Sosyal 
Hizmetler Dairesi organizasyonu ve 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
işbirliği ile “Akran Zorbalığı” 
konusunda Karakol İlkokulu yöneticileri 
ve öğretmenlerine yönelik eğitim 
semineri gerçekleştirildi. 
Seminerin açılışında kısa bir konuşma 
yapan Karakol İlkokulu Müdür 
Muavini Hanife Zorba, etkinlik öncesi 
katkılarından dolayı DAÜ Fen ve 
Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bayraktar, 
Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi 
Sorumlusu Vacide Cibo ve Proje 
Koordinatörü Bahar Özergin Boğaç’a 
katkılarından ötürü teşekkür ederek 
çiçek takdiminde bulundu.

“Zorbalık, gücü istismar etmektir”
Karakol İlkokulu öğrencilerinin şiddete 
yönelik davranışlarını anlama, başa 
çıkma ve önlemeye yönelik olarak 
yapılan etkinliğe konuşmacı olarak 
katılan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Fatih Bayraktar konuşmasına, 
zorbalık kavramı hakkında bilgi 
vererek başladı. Doç. Dr. Bayraktar 
konuşmasında, “Zorbalık en basit 
tanımıyla gücü istismar etmektir. Gücü 
elinde bulunduran kişinin güçsüz kişiye 
karşı gücünü kötüye kullanmasıdır. 
Okulda, evde, işyerinde ve askerde 
karşımıza çıkar,” dedi. 

“Zorbalık hemcinsler arasında daha 
yoğun”
Akran Zorbalığı konulu etkinlikte, 
zorbalığın hemcinsler arasında daha 
yoğun gerçekleştiğine de vurgu 
yapan Doç. Dr. Bayraktar, “Bu 
alanda yapılacak eğitim faaliyetleri 
çok önemlidir. Farkındalık yaratmak 
ve gelecek nesli bugünden zorbalık 
kavramını dışlayacak şekilde 
yetiştirmek hususunda gerçekleştirilen 
bu organizasyonu düzenledikleri 
için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne, 
hassasiyetlerinden ötürü de Karakol 
İlkokulu idarecilerine teşekkür ederim”, 
dedi. Konuşmaların ardından soru cevap 
kısmına geçilen seminer, toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.
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