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DAÜ 23. Bahar Festivali 17 – 20 Mayıs 
Tarihleri Arasında Düzenleniyor 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
DAÜ Bahar Festivali`nin 23.’sü bu 
yıl, 17 – 20 Mayıs 2017 tarihlerinde, 
DAÜ Kampüsü`nde düzenleniyor. 
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in mobil iletişim 
sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 
4 gün sürecek olan 23. DAÜ Bahar 
Festivali’nin teması ise “Limit Yok” (No 
Limit) olarak belirlendi. Bu tema ile 
tasarlanan festivalde, her biri birbirinden 
zengin içerikli birçok sosyal, kültürel ve 
sportif etkinlik yer alacak. Konuyla ilgili 
detaylı bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak 
üzere 12 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 
13:00’te, DAÜ Tower Bar’da Basın 
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Yaşar 
Özden, Prof. Dr. Cem Tanova, Rektörlük 
Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, 

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Özgür Dinçyürek, Spor İşleri Müdürü 
Cemal Konnolu ve Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürü Vekili Murat Aktuğralı 
katılarak basın mensuplarına bahar 
festivali ile ilgili bilgiler verdiler. 

23. DAÜ Bahar Festivali, 17 Mayıs 
2017 tarihinde, saat 17:30’da Mağusa 
Gençlik Akademisi önünden hareket 
edip üniversite kampüsü içerisinde 
tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile 
başlayacak. Saat 19:00’da ise, Festival 
Alanı’nda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, Rektör Yardımcıları ve 
Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Civelek’in 
katılımları ile festivalin resmi açılışı 
gerçekleştirilecek.
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23. DAÜ Bahar Festivali’nin ilk gün 

programı kapsamında saat 11:00’de, 

Görsel Sanatlar Kulübü’nün sanatçı Prof. 

Martin R. Baeyens eşliğindeki atölye 

çalışması ve saat 14:00’te, Mustafa Afşin 

Ersoy Salonu’nda, Atatürkçü Düşünce 

Kulübü tarafından organize edilen ve 

26. Genel Kurmay Başkanı Org. İlker 

Başbuğ’un konuşmacı olarak katılacağı 

“Türkiye’nin Güncel Sorunları” konulu 

konferans yer alacak. Festivalin ilk 

günü ana sahnede ise, saat 21:30’da DJ 

performansının ardından Bob Marley’nin 

oğlu Ky-Mani Marley konser verecek.

Festivalin ikinci günü olan 18 Mayıs 

2017 tarihinde, saat 10:00’da, Lala 

Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda DAÜ 

ile Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma 

Futbol Projesi etkinliğinin açılışı 

yapılacak. Saat 12:00’de, İletişim 

Fakültesi Mor Salon’da CNN Türk 

Editörü Sinan Kunter ve CNN Türk 

Yönetmeni İbrahim Özkan “A’dan 

Z’ye Televizyon Programcılığı” konulu 

konferans verecek. Saat 14:00’te, 

Aktivite Merkezi Salonu’nda oyuncu 

Akasya Aslıtürkmen’in katılacağı 

“Akasya Aslıtürkmen ile Yeteneğini ve 

Cesaretini Ortaya Çıkarma Yöntemleri” 

konulu söyleşi, saat 15:00’te, Mustafa 

Afşin Ersoy Salonu’nda Gazeteci Cüneyt 

Özdemir ile söyleşi ve saat 17:00’de 

ise aynı yerde yazar ve yönetmen Gani 

Müjde ile söyleşi yer alacak. İkinci 

gün kapsamında DAÜ Spor İşleri 

Müdürlüğü tarafından organize edilen 

“EMUATHLON” ise saat 15:00’te 

başlayacak. Aynı gün saat 19:00’da, 

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 

Sarayı’nda, Hakan Meriçliler ve 

Begüm Kütük’ün rol aldığı “1000’de 

1 Gece Diyalogları” tiyatro gösterisi 

gerçekleştirilecek. Tiyatro gösterisine 

giriş davetiyeli olup davetiyeler DAÜ 

Aktivite Merkezi’nden alınabilecek ve 

tiyatroya 12 yaşından küçük çocuklar 

getirilemeyecek. Festivalin ikinci 

gününde, saat 22:00’de Türkiye’nin 

sevilen gruplarından Mor ve Ötesi DAÜ 

Stadyumu’nda konser verecek.
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DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası’na Dünyaca Ünlü 
Tasarımcı Karim Rashid de Konuk Olacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi’nin gelenekselleştirdiği DAÜ Uluslararası 
Tasarım Haftası kapsamında, 16 Mayıs 2017 Salı 
günü, Dünya’nın efsane tasarımcısı Karim Rashid, saat 
19:45’te, Gazimağusa’da Othello Kalesi’nde sahne 
alacak. DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür 
Dinçyürek, 12 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 13:00’te, 
DAÜ Tower Bar’da düzenlenen basın toplantısında 
konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. DAÜ Mimarlık 
Fakültesi, özellikle son yıllarda küresel ölçekte ivme 
kazanan tasarım ve onunla ilişikili tüm yaratıcı alanların 
tamamını kapsayacak önemli bir etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin girişimleri ve 
katkıları ile gelenekselleşen “DAÜ Uluslararası Tasarım 
Haftası” bu yıl ‘the HUB’ temasıyla gerçekleşiyor. 
Etkinlikte, dünya çapında tasarım ve mimarlık dünyasının 
duayenleri Karim Rashid, Nevzat Sayın, Han Tümertekin, 
Abdi Güzer, Fuksas Mimarlık Ofisi’nin yanısıra dünyanın 
birçok yerinden mimarlık ve tasarım okulları yer alacak. 

Kendine özgü tasarımları ile tanınan Karim Rashid son 
zamanlarda artan çarpıcı iç mekan ve bina tasarımlarıyla 
da dünyanın ilgisini üzerinde topluyor. New York’ta 
faaliyet gösteren ofisiyle 4000 üzerinde tasarımı, 300 
üzerinde ödülü ve 40’tan fazla ülkede yaptığı çalışmalarla 
tasarım dünyasının efsane ismi olarak tanınan, 
günümüzün en üretken ve yaratıcı tasarımcısı Karim 
Rashid’in ‘7. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası’na 
gelmesiyle, dünyayı tasarımın değiştireceği yönündeki 
iddiasıyla tasarımın böyle bir tasarımcının ağzından 
dolaysız aktarılması fırsatı yakalanacaktır.  Tasarımı daha 
iyi bir dünya yaratmak için elzem bir vizyon ve kültür 
öğesi olarak ele almayı, farklı yönleriyle sorgulamayı, 

yeniden düşünmeyi ve düşündürtmeyi amaçlayan “DAÜ 
Uluslararası Tasarım Haftası”nın 7.sinde, DAÜ Mimarlık 
Fakültesi’nin özgün bakış açısını benimseyen etkinlikler 
ile; öğrenciler, akademisyenler, tasarımcılar, sanatçılar ve 
DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin çağdaş öğrenme modeline 
ilgi duyanlar için ‘tasarım’a odaklanmak hedefleniliyor. 
Tasarım atölyeleri, konferans-seminer-söyleşiler, sergi ve 
sunumlarla DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası, çağdaş 
tasarım gündemlerini takip eden öğrenciler, tasarımcılar 
ve tasarımın yaşamsal önemine inanan herkesin 
katılabileceği zengin programı ile tasarım alanında küresel 
bir etkinlik olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu bağlamda tasarım yelpazesi altında farklı disiplinleri 
bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik her yıl belirlediği 
farklı temalar çerçevesinde çağın temel sorunlarına ışık 
tutacak tasarım çözümlerinin geliştirilmesi için ortamlar 
yaratıyor. Amaçlananları kısaca şöyle özetleyebiliriz: 
Küresel ölçekte tasarım gündemleriyle paralellikler 
kurmak, ülkenin tasarım alanında geldiği noktayı ulusal 
ve uluslararası platformlara tanıtmak, tasarım yoluyla 
işbirlikleri kurmak, kurulan işbirliklerini geliştirmek 
ya da yeni işbirlikleri oluşturmak, tasarım alanında 
çalışmalar yapan öğrencilerin, akademisyenlerin, sektör 
çalışanlarının hep birlikte pratikle öğrenecekleri bir 
platform oluşturmak.  Tüm katılımcıları, Kıbrıs’ın zengin 
tarihi, kültürel ve sosyal yapısı ile ilişkilendirmek, 
diğer bir deyişle, ülkemizin sahip olduğu zengin kültür 
mirasını tasarım yoluyla paylaşmak ise işin diğer boyutu. 
Etkinliğin içerik ve programına DAÜ Uluslararası 
Tasarım Haftası Web-sayfası’ndan ulaşılabilir: int-dw.
emu.edu.tr 

19 Mayıs 2017 Cuma günü, Aktivite 
Salonu’nda, saat 12:00’de, “Tuna 
Kiremitçi İle Hikayeleştirme Sanatı”, 
saat 13:30’da “Karikatüristlerle 
Söyleşi” ve saat 17:30’da “Beşiktaş’ın 
Dünü Bugünü” konulu söyleşi 
gerçekleştirilecek. Mustafa Afşin Ersoy 
Salonu’nda ise, saat 14:30’da Canan 
Karatay ile söyleşi ve saat 16:00’da 
Ahmet Çakar ve Ertem Şener’in 
katılacağı “Türk Futbolu” konulu söyleşi 

yer alacak. Saat 19:00’da, Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
ise, ünlü İranlı illüzyonist AREF’in 
muhteşem  illüzyon gösterisi yer 
alacak. Gösteriye giriş davetiyeli olup 
davetiyeler DAÜ Aktivite Merkezi’nden 
alınabilecek ve gösteriye 12 yaşından 
küçük çocuklar getirilemeyecek. Bahar 
Festivali üçüncü gününde, saat 22:00’de, 
Demet Akalın DAÜ Stadyumu’nda 
konser verecek. 

Festivalin son günü olan 20 Mayıs 2017 
Cumartesi günü, Aktivite Salonu’nda, 
saat 12:30’da CNN Türk’ten Güven 
İslamoğlu’nun “Sürdürülebilir 
Farkındalık” konulu söyleşisi, saat 
14:00’te tiyatrocu Levent Özdilek ile 
söyleşi ve saat 18:30’da Hababam Sınıfı 
oyuncularının katılacağı “Fenerbahçeli 
Hayatlar” konulu söyleşi yer alacak. 
Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda ise, 
10:00 – 14:00 saatleri arasında, Özel 

Olimpiyatlar Türkiye – DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sağlık Konferansı 
ve saat 17:00’de Aşkım Kapışmak ile 
söyleşi gerçekleştirilecek. Son gün 
saat 14:30’dan itibaren DAÜ golf 
sahasında Color Fest yapılacak. DAÜ 
23. Bahar Festivali’nin kapanış konseri 
ise Tunuslu grup Myrath tarafından 
verilecek. Konser DAÜ Stadyumu’nda, 
saat 22:00’de başlayacak. 
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DAÜ’de Kariyer Gelişim Programı Düzenleniyor

Harvard’dan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil DAÜ’nün Konuğu Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma 
Müdürlüğü (MİKA), Fakülteler ile 
işbirliği içerisinde akademik yıl boyunca 
öğrencilere sunulan kariyer destek 
hizmetlerine istihdam edilebilirlik ve 
mutlu bir kariyer yaşamı için doğru iş 
seçimi çerçevesinde bir yenisini daha 
ekledi. Günümüz iş dünyasının ve 

Üniversitelerin veriler ışığında belirlenen 
ve ortak olan doğru iş doğru yetenek 
yönündeki temel sorunun bilincinde 
olan DAÜ MİKA Müdürlüğü, mezun 
adaylarını akademik gelişimin yanında 
sosyal yeteneklerini de geliştirmek 
amacıyla ‘Kariyer Gelişim Programı’na 
dahil etti. Alanında deneyimli öğretim 
görevlileri ve uzmanların katılımı ile 

23 Mayıs 2017 tarihine kadar sürecek 
olan program; özgeçmiş, kapak ve amaç 
mektubu yazımı, mülakat hazırlığı gibi 
atölye çalışmalarından oluşmaktadır. 
DAÜ Öğretim Görevlisi  Turan 
Değirmencioğlu Turizm Fakültesi mezun 
adayları ile ilk çalışmayı gerçekleştirdi. 
Turan Değirmencioğlu, kariyer 
yaşamında başarıya giden yolda; 
bireyin kendi kişilik özelliklerini 
dikkate almasının ve bu bilinçle iş 
hedeflemesinin önemli rol oynadığını 
belirtti. Rekabetçi bir ortamda hiç 
tanımadığınız bir kişiye doğru bir 
şekilde, uygun bir dil kullanarak sahip 
olunan yetenekleri aktarmak suretiyle 
o kişiyi sizi mülakata çağırmaya ikna 
etmenin ilk adımının özgeçmiş olduğunu 
ifade eden Değirmencioğlu, iyi bir 
özgeçmişin, hedefe ve işe odaklanmış, 
bu doğrultuda açık ve öz anlatımla 
yazılması gerektiğinin öneminin altını 
çizdi. Çalışma öncesi konuşma yapan 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kılıç, kişinin kendinde var olan 
becerilerini ve yeterliliklerini görülür 

hale getirmesini sağlayan özgeçmiş 
yazımının, ileride de işe istihdam 
edilebilme olanağını üst sıralara taşıması 
açısından büyük bir avantaj sağladığını 
belirterek, MİKA Müdürlüğü ile olan 
ortak çalışmalarına devam edeceklerinin 
altını çizdi.  

DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici 
de yaptığı konuşmada, Üniversite 
yaşamının, hem akademik hem 
yönetimsel hem de insan ilişkilerini içine 
alan geniş bir alanı kapsadığını ifade 
ederek, bu yaşam alanlarından akademik 
boyutun temel girdisinin öğrenci 
olduğunu ve MİKA olarak öğrenci 
memnuniyetine büyük önem verdiklerini 
belirtti. Ekşici “Öğrencilerimize mezun 
olmadan MİKA Kariyer Gelişim 
Programı (Özgeçmiş, Kapak ve  Amaç 
Mektubu Yazımı, Mülakat Teknikleri, 
Canlı Mülakat ve Kişisel Pazarlama 
& Kariyer Planlama) hazırladık ve bu 
programı geliştirerek uygulayacağız” 
dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü tarafından 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
konferansa Harvard Üniversitesi, 
Kamu Sağlığı Okulu, Genetik ve 
Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı, 
Beslenme Bölümü Öğretim Üyesi, Prof 
Dr Gökhan Hotamışlıgil konuk oldu. 
Aktivite Merkezi Salonu’nda, saat 
14:30’da düzenlenen konferansta Prof. 
Dr. Hotamışlıgil, “Metabolizmanın 
Kontrolünde Endoplazmik Retikulumun 
Özgün Biyolojisi” (“The Novel 
Metabolic Biology of the Endoplasmic 
Reticulum”) isimli henüz su üstüne 
çıkmamış yeni verilerle dolu bir 
konuşma gerçekleştirdi. Konferansa 
Sağlık Bilimleri, Tıp, Fen ve Edebiyat ve 
Eczacılık Fakültelerinden öğretim üyesi 
ve elemanları, Kıbrıs Türk Diyetisyenler 
Birliği üyeleri ile farklı üniversitelerden 
öğretim elemanları, diyetisyenler ile 
öğrenciler katıldı. 

El-Pais Gazetesi Temsilcileri DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Osam’ı Ziyaret Etti

İspanya El- Pais Gazetesi 
temsilcilerinden María Hervás 
Pérez ve Ana Nance Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam’ı makamında 
ziyaret etti. DAÜ hakkında bilgiler 
almak için Prof. Dr. Osam’ı 
makamında ziyaret eden Pérez ve 
Nance DAÜ’nün akademik gelişimi, 
dünya sıralamalarındaki yeri, sosyal 
yaşam, öğrenci ve akademik personel 
profilleri hakkında geniş bilgiler 
aldı.  Uluslararası öğrencilerle 
röportaj yapan Pérez ve Nance 
gerçekleştirdikleri kampüs turunda 
çeşitli yerlerden görüntüler de 
aldılar.  Ziyaret sırasında konuşan 
Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün tarihi, 

akademik gelişimi hakıkında bilgiler 
vererek üniversitenin kaliteye 
verdiği önemden bahsetti. DAÜ’nün 
akreditasyon çalışmaları hakkında 
bilgiler veren Prof. Dr. Osam 
DAÜ’nün kaliteye verdiği önemin en 
büyük göstergesinin aldığı başarılar 
olduğunu dile getirdi. 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 ve 50 yılı 
aşmamış en iyi genç üniversiteler 
sıralamasında 151-200 aralığında yer 
alan ilk KKTC üniversitesi olduğunu 
vurguladı.
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DAÜ İletişim Fakültesi Avrasya’da Zirvede

DAÜ XI. Kumdan 
Heykel Festivali ve 

Yarışması 21 Mayıs’ta 
Yapılıyor

Küresel düzeyde yüksek lisans 
programlarını değerlendiren 
derecelendirme kuruluşu Eduniversal’ın 
2017 yılı için hazırladığı raporunda, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim ve Medya Çalışmaları yüksek 
lisans programı en iyi ilk 200 program 
arasında 5. sıraya yükseldi. DAÜ 
İletişim Fakültesi 2011 yılından bugüne 
kadar istikrarlı bir şekilde aynı listede 
kalmaya ve ilerlemeye devam ediyor.

Avrasya’da ilk 5’te
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya 
göre, İletişim Fakültesi Dekan Vekili 
ve İletişim ve Medya Çalışmaları 
lisansüstü program yöneticisi Doç. 
Dr. Agah Gümüş, konu ile ilgili 
Eduniversal bürosundan resmi bir belge 
gönderildiğini, bu belgede, yürüttükleri 
yüksek lisans programının dünyada 
ilk 200 program arasında yer aldığını 
belirtti. Doç. Dr. Gümüş, DAÜ İletişim 
ve Medya Çalışmaları yüksek lisans 
programının Avrasya ve Ortadoğu 
bölgelerinin en iyi 5 programından birisi 
olarak ilan edildiğini vurguladı. Ayrıca 
listede Türkiye’den sadece Galatasaray 
Üniversitesi, İletişim Stratejileri 
ve Halkla İlişkiler yüksek lisans 
programının yer aldığını kaydeden Doç. 
Dr. Gümüş, DAÜ İletişim Fakültesi 
tarafından yürütülen yüksek lisans 
programının başarısının istikrarlı bir 
şekilde devam ettiğini vurguladı.

En iyiler arasında 7. yıl
Eduniversal’ın yükseköğretim alanında 
önemli bir derecelendirme kuruluşu 
olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gümüş, 
kuruluşun değerlendirme kriterlerini 
programın dünya çapında ünü ve 
tanınmışlığı, mezunların işe başlangıç 
ücretleri ve öğrenci memnuniyeti olarak 
sıraladı. En iyiler arasında 7. yıllarını 
doldurduklarını da sözlerine ekleyen 
Doç. Dr. Gümüş, Eduniversal sitesini 
4 milyon 250 bin öğrencinin doğru 
yüksek lisans programını seçmek için 
kullandığına dikkat çekti.
1994 yılında Fransa’da kurulan 
Eduniversal’ın listesine istikrarlı bir 
şekilde her yıl girmelerinin, programın 
tanınmışlığını ve itibarını daha da 
arttırdığını kaydeden Doç. Dr. Agah 
Gümüş, en iyiler arasında kalabilmenin 
önemini vurgularken fakülte olarak 
bu programın kalitesinin daha da 
yükselmesi için ellerinden gelen gayreti 
gösterdiklerini ifade etti.

DAÜ İletişim ve Medya Çalışmaları 
1998 yılından beri iletişim ve medya 
çalışmaları alanında tezli yüksek lisans 
eğitimi verilen DAÜ İletişim Fakültesi 
programlarında birçok mezun verildi. 
Bu mezunların arasında KKTC ve TC 
uyruklu öğrenciler dışında Arnavutluk, 
Bosna, Filistin, Güney Kore, İran, 
Kamerun, Nijerya, Norveç, Rusya, 
Ukrayna, Ürdün gibi birçok ülkeden 
öğrenci bulunuyor. 

Geleneksel olarak her yıl yapılan ve 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 

Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü 

tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan 

Heykel Festivali ve Yarışması”nın on 

birincisi bu yıl 21 Mayıs 2017 Pazar 

günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında, 

Gazimağusa, DAÜ Deniz Tesisleri’nde 

(Beach Club’da) yapılıyor. 

Artık gelenekselleşen ve Kıbrıs 

halkının sabırsızlıkla beklediği bu 

etkinliğe İlgi duyan herkes gruplar 

oluşturarak katılabilir. Bu sene 

etkinliğin dans ve müzik gösterileri ile 

de zenginleştirilmesi planlanmaktadır. 

Özellikle adadaki tüm üniversitelerde 

okuyan öğrencilerin katılımı ile bu 

etkinlik daha da zenginleşecektir. 

Festival Gazimağusa kentinin eşsiz 

güzellikteki kumsallarına farklı bir 

heyecan getiriyor. Etkinliğin temel 

hedefi ülkemizin doğal güzelliklerinden 

faydalanarak alternatif aktiviteler 

yaratırken herkes için, özellikle de 

gençler için doyasıyla ve sağlıklı bir 

şekilde eğlenmek ve yaratıcıklarını 

sergilemek için uygun bir platform 

sunmaktır. “Kumdan Heykel Festivali”  

katılmak veya izlemek isteyen herkesi 

bekliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 

20 Mayıs 2017 tarihine kadar “EMU 

Sand Festival” facebook sayfası veya 

630 1139 numaralı telefona ulaşabilirler. 

Daha fazla bilgi için  Facebook: EMU 

Sand Festival 

e-mail  sandsculpture@emu.edu.tr 

Tel : 630 11 39  
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CNN Türk Haber Programları Müdürü DAÜ’de

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde 
‘Küçük Evimiz, Büyük 

Yüreklerimiz’ Başlıklı Konut 
Sohbetleri Gerçekleştirildi

CNN Türk Haber Programları Müdürü, 
Yrd. Doç. Dr. Cansel Poyraz Akyol, 
Sinema ve Televizyon Bölümü’nün 
düzenlemiş olduğu “Televizyon 
Haberciliği” konulu 8 – 12 Mayıs 
tarihleri arasında sürecek olan atölye 
çalışması kapsamında, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi 
öğrencileri ile buluştu. 

DAÜ Sinema ve Televizyon 
Bölümü’nün düzenlemiş olduğu 
etkinliğe öğrencilerin yanısıra, araştırma 
görevlileri ve öğretim üyeleri de katıldı. 
Organizasyonun açılış konuşmasını 
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. 
Agah Gümüş yaptı. Doç. Dr. Gümüş, 
açılış konuşmasında fakülte ve sektör 
buluşmalarının önümüzdeki günlerde 
de devam edeceğinin müjdesini vererek, 
“Bu noktada öğrencilerimiz olarak çok 
şanslısınz. Halen sektörün içerisinde 
önemli bir noktada bu işi yapmakta 
olan ve sizlerin pratik uygulamalarla en 
iyi kazanımlar edinebileceğiniz birini 
misafir ediyoruz. Böyle değerli bir 
konuğu ağırladığımız için mutluyuz” 
dedi.

“Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge”, 
“Şirin Payzın ile Ne Oluyor?”, 
“İnsanlık Hali”, “Gündem Özel”, 
“Mirgün Cabas ile Her Şey”, “Tecrübe 
Konuşuyor”,  “Gün Başlıyor” ve daha 
bir çok programın kordinatörlüğünü ve 
haber editörlüğünü yapmış olan Cansel 
Poyraz Akyol, atölye çalışmalarının ilk 
gününde öğrencilerle CNN Türk’ün 
işleyişini videolarla anlattı. “Televizyon 
Haberciliği” üzerine deneyimlerini 
aktaran Akyol, “Haber kanalı 24 saat 

yaşayan bir yerdir. Kameramanından, 
muhabirine, spikerinden, editörüne, 
masabaşı yazıcılarına kadar hemen 
herkesin iyi seviyede gündemi takip 
etmesi gerekmektedir. Yayınların 
oluşum aşamasındaki iş bölümünden, 
yayın esnasında oluşabilecek bir dizi 
aksiliğin ekrana yansımaması ve akışın 
devamlığı buna bağlıdır” dedi.

“HABER SEÇMEK SANATTIR”
Haberciliğin her şeyi işlemek değil, 
nelerin gündeme taşınacağını iyi 
belirleyebilmek olduğuna vurgu yapan 
Akyol, “Haber seçmek adeta bir sanattır. 
Gündemi çok iyi takip etmeli, bunun 
için de çok okumalı ve izlemelisiniz”, 
dedi.

Performansı en iyi öğrenciye staj 
müjdesi
5 günlük atölye çalışmalarının 
neticesinde performansını en çok 
beğendiği öğrenciye CNN Türk Haber 
Merkezinde staj imkanı sağlayacağının 
müjdesini veren Akyol, etkinliğin 
ikinci yarısında ise yapılan atölye 
çalışmasıyla bülten hazırlama ve 
ekran önü sunumu gerçekleştirdi. 
Öğrencilerin performansından 
memnun kaldığını belirten Akyol, 
“Yarınki atölye çalışmamızda ise, 
belirleyeceğiniz gündemler üzerinden 
haber toplantısı gerçekleştireceğiz. 
Sıkı bir hazırlık yapmalısınız. Bu çok 
kıran kırana geçecek, tıpkı bizim her 
gün yaşadığımız gibi” dedi. Etkinliğin 
birinci günü öğrenci ve öğretim 
üyelerinin toplu özçekim fotoğrafıyla 
sonlandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Mimarlık Fakültesi, ‘Konut, Eğitim, 
Danışma ve Araştırma Merkezi’ 
(KEDA-M), üniversitede konut 
konusunda var olan bilgi birikimini, 
konutla ilgili tüm paydaşlara aktarmayı 
hedefliyor. Merkez, çok boyutlu olarak 
ele alınması gerektiğine inandığı konut 
olgusunu; fiziksel, sosyal, ekonomik, 
teknolojik, kültürel, yasal ve benzeri 
tüm boyutları ile faaliyet alanı içerisinde 
tutmaktadır.

Bu doğrultuda merkez, sürdürmekte 
olduğu ‘eğitim - araştırma’, ‘araştırma 
- yayın’, ‘uygulama - danışma’ ve 
‘işbirlikleri’ faaliyetlerine paralel 
olarak IV. Dönem KEDA-M aktiviteleri 
içerisinde ‘Konut Sohbetleri’ni de 
devam ettirmektedir. Konut, Eğitim, 
Danışma ve Araştırma Merkezi – 
KEDA-M’nin (HERA-C) amaç ve 
hedefleri doğrultusunda, 04 Mayıs 
2017, Perşembe günü, saat 15:00’te, 
Mimarlık Fakültesi, Alpay Özdural 
Konferans Salonu’nda, Konut 
Sohbetleri / ‘Housing Talks’ etkinliği 
gerçekleştirildi. Şiir aracılığı ile 
mekan ve konut tasviri odağında 
gerçekleştirilen etkinliğe davetli 
konuşmacı olarak şair Feriha Altıok 
katıldı. Mimarlık disiplini dışında, yazın 
alanında önemli pozisyonlara sahip 

olan Altıok, konutla ilgili şiirlerini, 
yorumlarını ve deneyimlerini, böyle 
bir etkinlikte katılımcılarla tartışma 
ve paylaşma fırsatı buldu. Altıok, şiir 
yazmaya başlamasının nedenlerini 
ve bu yolda yaşadığı deneyimlerini 
paylaştı. Şiir kitabından bahseden Altıok 
daha sonra içinde yer alan şiirlerden 
okuyarak katılımcılara keyifli anlar 
yaşattı. Sözlerine önceden mimarlığın 
ona göre olmadığını düşündüğünü ama 
mekanların ona göre olduğunu ve her 
şiir kitabının içine mekanları kattığını 
söyleyerek devam eden Altıok, şiirin 
hayatında ne kadar önemli bir yere sahip 
olduğundan ve burada DAÜ’lülerle 
duygularını paylaşıyor olmaktan 
duyduğu mutluluktan bahsederek 
konuşmasını sonlandırdı. 

Merkez Başkanı Doç. Dr. Kağan Günçe, 
Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma 
Merkezi – KEDA-M’nin organize ettiği 
ve moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Afet 
Çeliker Coşkun’un üstlendiği ‘Konut 
Sohbetleri III’ etkinliğinin oldukça 
keyifli geçtiğine işaret ederek, merkez 
olarak bu tarz etkinlikler düzenlemeye 
devam edeceklerinin de altını çizdi. 
Doç. Dr. Kağan Günçe tarafından Feriha 
Altıok’a teşekkür belgesi verilmesinin 
ardından etkinlik kokteyl ile sona erdi. 
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DAÜ Fotosafari’de Dereceye Girenlere 
Ödülleri Verildi

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Besler’den Çölyak Hastalığı ve Beslenme 

ile İlgili Açıklama

Uzun süredir hayvan dostu kampüs olma 

yönünde önemli adımlar atan Doğu 

Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile KKTC 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 

arasında imzalanan üç yıllık protokol ile 

başlayan Kısırlaştır-Aşılat-Yaşat (KAY) 

projesi ve Hayvanlara Yardım Kulübü bir 

Fotosafari etkinliği düzenledi.

Fotosafari’nin amacı, kampüs 

içindeki insan – hayvan etkileşimini 

fotoğraflayarak hayvan dostu kampüs 

konulu bir görsel arşiv oluşturmak. 

DAÜ öğrencileri ve çalışanlarına açık 

olan Fotosafari, kampüs sınırları içinde 

02-03 Mayıs 2017 tarihlerinde yapıldı. 

İki gün içinde çekilen fotoğrafları, Yrd. 

Doç. Dr. Yetin Arslan, Öğretim Görevlisi 

Nafia Akdeniz, Öğretim Görevlisi 

Mustafa Batıbeniz ve Öğretim Görevlisi 

Reşat Özay tarafından oluşan bir jüri 

değerlendirdi. Ödül alan katılımcılara 

ödülleri DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 

Osam’ın da katılımıyla, 12 Mayıs 2017 

Cuma günü, saat 17:00’de, DAÜ Özay 

Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda 

düzenlenecek bir törenle verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 

ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. 

Dr. Halit Tanju Besler, 9 Mayıs 

gününün tüm dünyada Çölyak 

hastalığına farkındalık yaratmak ve 

çölyaklı bireylere destek vermek 

amacıyla kutlanmakta olduğunu ifade 

ederek, konuyla ilgili açıklamalarda 

bulundu. Çölyak hastalığının (ya da 

Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki 

sindirimi sağlayan bazı özel yapıların 

bozulmasına sebep olan ve ince 

bağırsakta hasarlar oluşturan alerjik 

bir yönü olan bir sindirim sistemi 

hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. 

Besler, buğday, arpa, çavdar ve yulaf 

gibi tahılların ve bu tahıllardan yapılan 

unların içerisinde bulunan gluten isimli 

proteinin çölyak hastalığının temel 

sebebi olduğunu belirtti. “Çölyaklı 

hastalar gluten içeren yiyecekler 

yediklerinde, onların bağışıklık 

sistemleri bunu ince bağırsaklara 

zarar vererek yanıtlar. Bu hastaların 

son yıllarda yapılan gelişmelere bağlı 

olarak, sınırlandırılmış yulaf tüketimi 

yakından takip edilmesi koşuluyla 

önerilebilmektedir.” diyen Prof. Dr. 

Besler, açıklamalarında şu ifadelere yer 

verdi:

Çölyak hastalığının tek tedavisi 

ömür boyu buğday, arpa, çavdar 

tahıllarını ve bu tahıllarla yapılan 

veya bu besinlerle üretim ve/veya 

değişik aşamalarda kontamine olmuş 

besinlerin tamamen diyetten çıkarılması 

gereken sıkı glutensiz diyettir. Hastalar 

yasaklı tahıllar yerine mısır ve pirinci 

ve bu tahıllardan yapılmış unları 

kullanabilmektedirler. Ancak bu tür  

özellikli hastalıklarda beslenme ve diyet 

uygulamalarının bireysel olduğu hiçbir 

zaman unutulmamalıdır. 

Çölyak hastalığında diyet tedavisinde 

tüketilmemesi gereken besinler:

Buğday, arpa, çavdar ve katkılı her türlü 

ürün. (un, bulgur, bulgur pilavı, irmik, 

makarna, şehriye, kuskus, ekmek, kek, 

pasta, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, 

gofret, simit, kraker, dondurma külahı, 

unlu tatlılar, gluten içeren hazır salça, 

ketçap, un ilave edilen çorbalar, soslar, 

tarhana, yarma gibi).

Galeta ununa, una batırılarak kızartılmış 

tavuk balık gibi et ürünleri.

Malt kullanılan içecekler, bira, malt 

içeceği, votka, cin gibi alkollü ve 

alkolsüz her türlü içecek.

Gluten içeren hazır çorbalar, köfte, pane 

harçları gibi hazır çeşniler.

Sirke, çikolata, puding, sakız, ketçap, 

mayonez, dondurma gibi gıdaların 

bazılarında gluten bulunabilmektedir. 

Bunlar yenilmeden önce muhakkak ürün 

hakkında bilgi edinilmelidir.

Tuzlu, soslu kuruyemişler, glutenle 

yapıştırıldığı için yasaktır. Ancak 

bunların glutenle işlem görmemiş 

hali, gluten içermeyen kuruyemişler 

genellikle tüketilebilmektedir.

Glutensiz diyette nelere dikkat 

edilmelidir? 

Çölyaklı bireylerin özellikle ambalajlı 

gıdalar için iyi bir etiket okuyucusu 

olması gerekmektedir. Hastalar hazır 

paketlenmiş ürünü tüketmeden önce 

muhakkak besinin içeriğine bakıp 

gluten içerip içermediğini kontrol 

etmelidirler. Okul ya da dışarıda 

yemek yerken glutensiz seçimler 

yapmaları gerekmektedir. Ailelerin 

çölyaklı çocuklara besin hazırlarken 

gluten içeren ve içermeyen besinlerin 

farklı yerlerde hazırlanmasına özen 

göstermeleri gerekmektedir. Gluten 

Enteropatisi veya Çölyak hastalığı olan 

bireylerin sıkı bir doktor ve diyetisyen 

kontrolü altında olmaları gerekmektedir. 
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Dünyanın En Genç Fabrika Müdürü DAÜ Mezunu 
Endüstri Mühendisi Oldu

DAÜ’de Lübnan, Sudan ve Filistin Gecesi Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 2015 – 2016 
Akademik Yılı, Bahar Dönemi 
mezunlarından A. Raouf Badarneh 
dünyanın en genç Fabrika Müdürü oldu. 

100’den fazla ülkede yatırımları bulunan 
Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) 
merkezli yangın söndürme sistemleri 
üreticisi NAFFCO’nun (naffco.com) 
Fabrika Müdürlüğü münhaline başvuran 
Raouf, yapılan 4 yüzyüze mülakat 
sonucunda pozisyona başvuran yüzlerce 
deneyimli aday arasından birinci olarak 
seçildi. Daha sonra firma Genel Müdürü 
tarafından özel görüşmeye çağrılan 
Raouf’un, yapılan yaklaşık 3 saatlik 
görüşmeden sonra Fabrika Müdürü 
olarak atanmasına karar verildi. Endüstri 
Mühendisliği diploması yanında çift 

anadal programı sayesinde İşletme 
diplomasına da sahip olan A. Raouf 
Badarneh, DAÜ Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde sadece İngiliz dilinde 
kaliteli bir eğitim almadığını, ayni 
zamanda DAÜ’nün kozmopolit yapısı 
nedeniyle günümüzde çok önemli olan 
yabancı kültürleri yakından tanıma 
olanağını da bulduğuna değinerek 
kendilerine bu fırsatı sunan okuluna ve 
bölümüne teşekkür etti.  DAÜ Endüstri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye 
göre Endüstri Mühendisleri ile İşletme 
Mühendisleri sanılanın aksine sadece 
fabrikalarda değil, ayni zamanda hizmet 
sektöründe (danışmanlık, ulaşım, 
enerji, lojistik, finans, bankacılık, 
hastaneler, marka yöneticiliği, yazılım, 
turizm, eğitim, telekomünikasyon, 
pazarlama, insan kaynakları vs.) 

ve inşaat firmalarında da başarıyla 
görev yapmakta ve firmaların daha az 
harcama ile daha çok ve daha kaliteli 
ürün ve hizmet sunmalarına katkıda 
bulunmaktadırlar. Başarılı öğrencilerine 
Endüstri Mühendisliği diplomasına 
ek olarak Makine Mühendisliği veya 
İşletme diploması alabilme olanağını 
da sağlayan Endüstri Mühendisliği 
programı Türkiye’de sadece 4 
üniversitenin sahip olabildiği ABET 
akreditasyonuna (abet.org) da sahip. 
İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından 
itibaren imalat ve hizmet sektörlerinin 
marka olmuş ulusal ve uluslararası 
firmalarında yöneticilik yapmakta 
olan bölüm mezunları, ayrıca MIT 
ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü 
üniversitelerinde lisansüstü programlara 
da kabul almaktadırlar. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası Ofis’e bağlı Lübnanlı, 
Sudanlı ve Filistinli öğrenci birlikleri 
tarafından uluslararası gece düzenlendi. 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda gerçekleştirilen söz konusu 
gecelerde öğrenciler gönüllerince 
eğlendiler. 

Kültürel Dans Gösterileri Yer Aldı
İkincisi gerçekleştirilen Lübnan 
gecesinde İngilizce ve Arapça müzik 
ve dans gösterilerinin dışında akademik 
ve spor alanında başarı elde eden 
öğrencilere onur belgeleri takdim edildi. 
200’den fazla öğrencinin katılımıyla 
Sudanlı Öğrenciler Birliği tarafından 
düzenlenen Sudan gecesinde ise 
Sudan kültürüne özgü dans ve müzik 
gösterileri yer aldı. Sudanlı Öğrenciler 

Birliği Başkanı Hafnan Elhag, DAÜ 
yönetimine kendilerine güzel bir ortam 
oluşturdukları için teşekkürlerini iletti. 
Filistinli Öğrenci Birliği tarafından 
organize edilen Filistin gecesinde 
konuşan DAÜ Uluslararası İşler 
ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova 
DAÜ’de okuyan Filistinli öğrencilere 
seslenerek, kendilerini ülkelerinde 
pozitif gelişmeler sağlayabilecek 
bireyler olarak görmelerini tavsiye 
etti. Etkinlikte konuşan Filistinli savaş 
fotoğrafcısı Alan Badarneh ise ülkenin 
içinde olduğu zorluklardan bahsederek 
savaşın her zaman gelişimi önlediğini 
belirtti. Dünyanın her yerindeki 
Filistinlileri dayanışma ve birliğe 
çağıran Badarneh bunun her derde deva 
olabileceğini aktardı.  


