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DAÜ Kentsel Politikalar Çalıştayı 
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 

Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme 
Bölümü ev sahipliğinde ve Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kent, Çevre ve Yerel Yönetim 
Politikaları Anabilim Dalı’nın bilimsel 
katkısı ile 18-19 Eylül 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Uluslararası Kentsel 
Politikalar Konferansı” kapsamında 
düzenlenen KKTC Kentsel Politikalar 
Çalıştayı, KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’nın da katılımları ile 
7 Ekim 2017 Cumartesi günü, saat 
10:00’da, Salamis Bay Conti Resort 
Hotel Othello Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.  Çalıştaya Cumhurbaşkanı 
Akıncı’nın yanı sıra; DAÜ İdari ve 

Teknik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren,  
KKTC İçişleri Bakanlık Müsteşarı 
Gürkan Kara, İçişleri Bakanlık Müdürü 
Hüseyin Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı 
Yerel Yönetimler Müdürü Dr. Türel 
Öksüzoğlu, KKTC Turizm ve Çevre 
Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi 
Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet 
Y. Benli, Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Hüseyin Köle, KKTC bölge 
Belediye Başkanları ile Temsilcileri, 
Ankara Üniversitesi Öğretim üyeleri 
ve Konferans Onursal Başkanı Prof. 
Dr. Ruşen Keleş ve Konferans Başkanı 
Prof. Dr. Ayşegül Mengi de katıldı. 

“DAÜ Belediyelere Katkı Vermeyi 
Sürdürecek”
Çalıştayın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren DAÜ İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi Dekan Yardımcısı ve konferans 
düzenleme komite başkanı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı başta olmak üzere tüm bakanlık, 
belediye ve üniversite temsilcilerine 
katılımlarından dolayı teşekkür etti. 
Doç. Dr. İşçioğlu, Uluslararası Kentsel 
Politikalar Konferansı’na dair Sonuç 
Çalıştayı’nın tamamlanmasının 
ardından elde edilen bilimsel verilerin 
ve çözüm önerilerinin, basın toplantısı 
ile halka açıklanacağını belirtti. Doç. 
Dr.İşçioğlu’nun ardından konuşan 

konferans onursal başkanı Prof. Dr. 
Ruşen Keleş konferansın son derece 
verimli geçtiğini ve yerel yönetimler 
ile belediyecilik konularının detaylı 
olarak tartışıldığını ifade etti. DAÜ İdari 
ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren ise 
konuşmasında DAÜ’nün belediyelere 
teknik ve mühendislik desteği verdiğini, 
dolayısı ile belediyelerin yaşadıkları 
sorunları yakından gördüğünü belirtti. 
Prof. Dr. Eren, DAÜ olarak KKTC 
belediyeciliğine gerek teknik, gerek 
mühendislik alanlarında destek vermeye 
devam edeceklerini vurguladı.
>>s.2
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DAÜ Kentsel Politikalar Çalıştayı 
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 

Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan 
Çalıştaya Tam Destek
Siyasi yaşamının uzun bir zamanını 
yerel yönetici olarak geçirdiğini 
aktaran KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, kentsel 
politikalarla ilgili bu tür uluslararası 
konferansların yapılması gerekenlerle 
ilgili siyasilere ışık tutacak önemli 

çalışmalar ortaya koyduğunu 
ve bu çalışmaların devamını 
beklediğini ifade etti. Kentsel 
politikaların oluşturulmasında 
planlamanın önemine vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi 
iradenin varlığının her planlamanın 
uygulanmasında etkili olduğuna 
işaret etti.  KKTC’de yer alan 

yaklaşık 1.5 milyon dönümlük 
kamu arazisinin en doğru şekilde 
planlanmasının gelecek kuşaklara 
bir borç olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Akıncı, DAÜ 
Uluslararası Kentsel Politikalar 
Konferansı’nın organizasyonunda 
emeği geçen herkese teşekkür ettiğini 
belirterek, KKTC Cumhurbaşkanı 

olarak desteğinin tam olduğunun 
altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından KKTC 
Kentsel Politikalar Çalıştayı, Kıbrıs 
Türk Belediyeler Birliği Başkanı 
Ahmet Y. Benli’den başlayarak tüm 
belediye başkanlarının çalıştaya katkı 
koymasıyla birlikte sona erdi. 

Köklü Yerel Reforma İhtiyaç Var

DAÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İçişleri 
Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel 
Öksüzoğlu ve Kıbrıs Türk Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle,  
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu toplantı 
salonunda basın toplantısı düzenleyerek 
çalıştayı değerlendirdiler.

İŞÇİOĞLU
DAÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, çalıştayda, 
belediye başkanları ve merkezi yönetim 
temsilcilerinin söz alarak, yerel 

yönetimlere ilişkin önemli sorunları 
dile getirdiklerini ve sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinin tartışıldığını ifade 
etti. İşçioğlu, anket ve çalıştay raporunun 
detaylı bir analizden sonra kitap haline 
getirileceğini belirterek, çalıştayda yerel 
yönetim sorunlarının,  merkezi-yerel 
yönetim işbirliğiyle çözülebileceği 
yönünde görüş ortaya çıktığını kaydetti. 
İşçioğlu, katılımcıların çağdaş bir tavır 
içerisinde mantık zinciri çerçevesinde 
sağduyulu bir şekilde sorunları 
tartışmalarının, suçlu değil çözüm 
aramalarının ülkenin yerel yönetim ve 
kentsel politikaları için oldukça önemli 

bir nokta olduğunu vurguladı. İşçişoğlu, 
çalıştayı, geniş kapsamlı olarak farklı  
gruplarla  halka kadar inerek,  devam 
ettirmek arzusunda olduklarını söyledi.

ÖKSÜZOĞLU
İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler 
Müdürü Türel Öksüzoğlu da,  
çalıştayda yer almaktan mutluluk 
duyduklarını ifade ederek, çok verimli 
bir çalıştay gerçekleştirildiğine dikkat 
çekti. Çalıştayın analiz sonuçlarının 
memnuniyet verici olduğunu belirten 
Öksüzoğlu, yol haritasının netleştiğini 
kaydetti.Öksüzoğlu, Belediyeler 

Birliği,  DAÜ, AÜ ve Yerel Yönetimler 
Müdürlüğü işbirliğinin devam etmesini 
arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

KÖLE
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Hüseyin Köle,  yerel yönetimlerin 
dile getirdiği sıkıntıların bilimsel olarak 
da ispatlanmış olmasından mutluluk 
duyduklarını kaydetti. Köle, çalıştayın 
sonuçlarının yerel yönetimlerin sorunlarının 
çözümüne katkı koyacağını belirterek,  bu tip 
çalışmalara Belediyeler Birliği olarak destek 
vermeye devam edeceklerini kaydetti. 
(Türk Ajansı Kıbrıs - TAK)
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DAÜ İletişim’e TRT’den Büyük Ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hasan 
Doğan, TRT Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması’nda birincilik ödülü 
kazandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden 
Hasan Doğan, TRT’de düzenlenen 
“Geleceğin İletişimcileri Yarışması”
nda birinci oldu. Doğan, Ankara’da 
düzenlenen ödül töreninde ödülünü, 
DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hanife Aliefendioğlu ile birlikte aldı.

TRT’nin nitelikli medya çalışanı 
yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
üniversitelerin iletişim fakültelerinde 
öğrenim gören lisans öğrencileri arasında 
düzenlediği “Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması”nın ödül töreni Bahçelievler 
Arı Stüdyosu’nda yapıldı.

Yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı
“Radyo Yayıncılığı”, “Televizyon 
Yayıncılığı”, “Sesli Görüntülü Haber 
Yayıncılığı” ve “Yeni Medya Yayıncılığı” 
ana kategorilerinde düzenlenen 
yarışmaya bu yıl 35 üniversiteden 351 
öğrenci 211 eserle katıldı. Yarışma, 
Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar, 
Orta Asya ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) 
üniversitelerde iletişim alanında eğitim 
gören öğrencilere yönelik düzenlendi. 
“Sosyal Medya Projesi” alanında 
ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden 
Hasan Doğan “Dedebiyat” adlı eseriyle 
birincilik ödülüne layık görüldü.
 
TRT’nin 3 yıldır düzenlediği 
“Geleceğin İletişimcileri Yarışması”na 
Yeni Medya dalından sosyal medya 
projesi www.dedebiyat.xyz ile katılan ve 
birincilik ödülü alan Hasan Doğan yaptığı 
proje ile sosyal medyadaki clickbait (tık 
yemi) kullanarak tamamen bir farkındalık 
yaratmaya çalıştı. Sitenin içeriğinde 
büyük gazetelerin ve haber sitelerinin 

sosyal medyada tık alabilmek için yaptığı 
içi boş ya da alakasız haberleri göz önüne 
alarak topluma faydalı olabileceğini 
düşündüğü kitap alıntıları yer alıyor.
 
Kazandığı ödül ile ilgili açıklama yapan 
Hasan Doğan canlı yayında bir konuşma 
yaparak “Projemde bana destek olan 
DAÜ’de proje danışmanlığımı yapan 
Araştırma Görevlisi Sertaç Özdemir’e 
çok teşekkür ediyorum. Benimle 
Ankara’ya kadar gelen Doç. Dr. Hanife 
Aliefendioğlu’na ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi. Daha sonra, ödül 
töreni diğer katılımcıların sahneye davet 
edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.
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DAÜ Hukuk Fakültesi Öğrencileri 
Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde

AEGEE Mağusa En İyi 3. Yaz Üniversitesi Seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve 
Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakülteleri 
arasında 2015 yılında imzalanan 
iş birliği protokolü çerçevesinde, 
DAÜ Hukuk Fakültesi’nden ilk kez 
öğrenciler ders almak üzere Bolonya 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt 
yaptırdılar. 

Bolonya Üniversitesi’yle yapılan 
iş birliği çerçevesinde, adı geçen 
kurumlar arasında karşılıklı olarak 
öğrenci, araştırmacı ve öğretim üyesi 
değişimi mümkün olmakta ve bu 
kapsamda öğrencilerin ders alma, 
öğretim üyelerinin ise araştırma yapma 
ve ders verme imkanları bulunmaktadır. 

Öğrenci değişim programı kapsamında 
DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Egemen 
İnaltay, Fulya Bozkurt ve İlayda Öner 
isimli öğrenciler, başvuran adaylar 
arasından Bolonya’da hukuk eğitimi 
almak üzere kabul edildiler. 2017-2018 
Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim 
almaya başlayan DAÜ Hukuk Fakültesi 
öğrencileri, yaşadıkları bu deneyimi 
hayatlarında önemli bir dönüm noktası 
olarak nitelendiriyorlar. Bolonya 
Hukuk Fakültesi’nden İngilizce 
dilinde aldıkları derslerin, kendilerini 
geliştirmelerine önemli derecede 

faydası olduğunu düşünen öğrenciler, 
bu deneyimi tüm arkadaşlarına tavsiye 
ettiler. Bolonya’da bulunan DAÜ 
Hukuk Fakültesi öğrencileri, dünyanın 
ilk ve en eski Üniversitesi ve Hukuk 
Fakültesi’nden ders almak bir yana, 
Avrupa’da yaşamanın ve genç bireyler 
olarak hayatı deneyimlemenin paha 
biçilmez bir tecrübe olduğunu ifade 
ettiler. Sadece DAÜ Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine tanınan bu olanak, çok 

sayıda hukuk öğrencisinin katılmak 
istediği bir değişim programı haline 
gelmiştir. Öğrenci değişim programlarına 
ilişkin yapılan araştırmalar, bu tür 
programların öğrencilerin vizyonunu 
geliştirmede önemli bir olanak olduğuna 
işaret etmektedir. Hukuk eğitimi belirli 
ölçüde ulusal olduğundan, bu tür 
programlara ender rastlanmaktadır. 
DAÜ Hukuk Fakültesi bu anlamda zoru 
başararak öğrenci değişim programını 
hayata geçirmiştir.  

DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri, 
Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Hukuk 
Düzenlerinin İlkeleri, Uluslararası 
Hukuk, Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku, 
Bilgi Teknolojileri ve Hukuk, Çin İşletme 
Hukuku, Telif Hakları Hukuku, Avrupa 
Rekabet Hukuku gibi önemli dersleri 
Bolonya Hukuk Fakültesi’nden İngilizce 
dilinde almaktadırlar. Bu bağlamda DAÜ 
Hukuk Fakültesi’nin başarılı öğrencileri, 
DAÜ’yü Bolonya Üniversitesi’nde 
layıkıyla temsil ediyorlar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü’ne bağlı AEGEE Mağusa 
(Avrupa Öğrencileri Formu), her 
yıl geleneksel olarak düzenlediği ve 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen 
öğrencileri buluşturduğu etkinlik 

olan “Yaz Üniversitesi” etkinliği ile 
en iyi 3. Yaz Üniversitesi seçildi. 
Uluslararası tanınırlığa sahip, seçme 
ve seçilme hakkı olan ilk öğrenci 
topluluğu AEGEE Mağusa,  Ağustos 
ayında “Paradise of Mediterranean 
– Akdeniz’in Cenneti” adı altında 

düzenlediği 19. Yaz Üniversitesi 
etkinliği ile geçtiğimiz günlerde 
Sicilya’nın Katanya Üniversitesi’nde 
yapılan ve 1000’den fazla temsilcinin 
yer aldığı Avrupa Öğrenci Formu Genel 
Kurulu’nda en iyiler arasına girmeyi 
başardı. 

AEGEE Mağusa, Avrupa genelinde 
2 bin 276 kişinin katıldığı oylamada 
bütün Avrupa’da gerçekleşen 65 farklı 
Yaz Üniversitesi etkinliği arasından 
AEGEE Floransa ve AEGEE Aechen 
ile birlikte en iyiler arasına girdi. 
Sıralamada AEGEE Mağusa’yı AEGEE 

Moskova takip etti.  Avrupa’nın önemli 
şehir ve üniversitelerini geride bırakan 
AEGEE Mağusa, hem Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) hem de 
DAÜ’yü tanıtarak önemli bir başarıya 
imza atmış oldu. 

AEGEE Mağusa Nedir?
AEGEE Mağusa (Avrupa Öğrencileri 
Formu) 1998 yılında bir grup öğrenci 
tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi 
bünyesinde kurulan ve şu anda 
KKTC’deki uluslararası örgütlere 
üyeliği bulunan öğrenci formlarından 
biridir.
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DAÜ ile İran Grafik Tasarımcılar Birliği 
Arasında Kapsamlı İş Birliği

2017 Uluslararası 
Yabancı Dil Öğretimi 
Konferansı DAÜ’de 

Yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 
ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
ile İran Grafik Tasarımcılar Birliği 
arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması 
imzalandı.

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 
ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ile 
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Fırat Tüzünkan, iş birliği anlaşması 
çerçevesinde 6-9 Ekim 2017 tarihleri 

arasında Tahran’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Ortak çalışmalar yapılacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İran 
Grafik Tasarımcılar Birliği arasında 
imzalanan iş birliği çerçevesinde 
karşılıklı projeler, konferanslar, 
seminerler, atölye çalışmaları ve ortak 
sergiler gerçekleştirilecek. Anlaşmaya 
göre kurumların akademik iş birliğinin 
yanı sıra alanında profesyonel üyeler 
ve araştırma grupları arasında da ortak 

çalışmalar yapılması planlanıyor. 
Anlaşmada İran Grafik Tasarımcılar 
Birliği’ni, Birlik Başkanı Ebrahim 
Haghighi temsil etti.

Visual Sabotage (Görsel Sabotaj)
Ziyaret kapsamında Doç. Dr. Senih 
Çavuşoğlu, Vije School of Visual 
Communication (Vije Görsel İletişim 
Akademisi) öğretim görevlileri 
ve öğrencilerinin katıldığı “Visual 
Sabotage” (Görsel Sabotaj) adlı 
bir seminer ve atölye çalışması da 

gerçekleştirdi. Seminer ve atölye 

çalışması katılımcılardan yoğun ilgi 

gördü.

KKTC’ye davet

Ziyaret kapsamında ayrıca İran’ın 

ilk animasyon film çalışmalarından 

bazılarını gerçekleştiren ve surrealist 

resim alanında duayen kabul edilen 

Ali Akbar Sadeghi ile de bir görüşme 

gerçekleştirilip KKTC’ye davet edildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 

Okulu ev sahipliğinde yapılacak olan 

‘Yabancı Dil Öğretiminde Güncel 

Konular’ temalı Uluslararası Yabancı Dil 

Öğretimi Konferansı (ICONFLE 2017), 

20 – 21 Ekim 2017 tarihlerinde DAÜ 

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 

Sarayı’nda düzenlenecek. 

20 Ekim 2017 tarihinde, saat 09:00’da, 

açılışı gerçekleştirilecek olan söz konusu 

konferans ile dil öğretmenlerine ve 

eğitimcilerine fikir alışverişi yapma 

imkanı sağlanması ve yabancı dil ile ilgili 

güncel konularda bilgi paylaşımı olanağı 

sunulması hedefleniyor. İngilizce olarak 

düzenlenecek uluslararası konferansta; 

Müfredat Tasarımı ve Materyal 

Geliştirme, Dil Sınavları, Ölçme ve 

Değerlendirme, Mesleki Gelişim, 

Yöntembilim, Öğretmen Eğitimi, Eğitim 

Teknolojisi ve Dil Öğrenimi, Öğrenci 

/ Öğretmen Özerkliği, Küresel ve 

Kültürel Konular, Kurumsal Gelişim ve 

Uluslararası Akreditasyon konularında 

çeşitli sunumlar ve tartışmalar yapılacak.

Konferans konuşmacıları arasında, 

dünya çapındaki yazar ve ana dili 

İngilizce olmayanlara İngilizce dili 

öğreten (ELT) öğretmenlerinden Steve 

Taylore-Knowles, Tony Prince, Andy 

Hockley, Paul Seligson, Prof. Penny 

Ur ve Jon Hird gibi önemli isimler yer 

alacak. Konferans programına ICONFLE 

internet sitesi olan “iconfle.emu.edu.tr” 

adresinden ulaşılabiliyor. 
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Haber Programları Yapımcısı 
Aysu Basri Akter DAÜ’nün Konuğu Oldu

“Günün Getirdikleri” adlı haber 

programı yapımcısı ve Gazete 360 

genel yayın yönetmeni Aysu Basri 

Akter, “Haberin Merkezinden 

Hayatın İçine Sosyal Medya” 

konulu söyleşide Doğu Akdeniz 

Üniversitesi’nin (DAÜ) konuğu 

oldu. Organizasyon DAÜ Mezunlarla 

İletişim ve Kariyer Araştırma 

Müdürlüğü (MIKA) ile İletişim 

Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik 

Bölümü ortak etkinliği olarak 

gerçekleştirildi. Öğrencilerin yanı 

sıra araştırma görevlileri ve öğretim 

üyelerinin de katıldığı etkinlikte 

Akter, sektöre dair deneyimlerini 

katılımcılarla paylaştı.

Söyleşinin açılış konuşmasını Yeni 

Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Nurten Kara yaptı. Doç. Dr. 

Kara, konuşmasında DAÜ mezunu 

Aysu Basri Akter’i ağırlamaktan 

mutluluk duyduklarını belirterek 

katılımcılara teşekkür etti ve sözlerine 

“Bu yıl Programımızı Yeni Medya 

ve Gazetecilik olarak yeniledik. Yeni 

medya ile geleneksel medya arasında 

ne tür bir ilişki olduğu ve habercilikle 

sosyal medya arasında nasıl bir bağ 

bulunduğunun irdelenmesi açısından, 

Aysu Basri Akter’i konuğumuz 

olarak görmekten memnuniyet 

duyuyorum”, şeklinde devam etti.  

Söyleşiye, yıllar sonra yeniden 

DAÜ’de bulunmaktan mutluluk 

duyduğunu belirterek başlayan Akter,  

sosyal medyanın hız ve alternatif 

olanakları ile habercilik alanındaki 

avantaj ve dezavantajlarının önemine 

değindi. 2013 yılında KADEM’in 

yapmış olduğu anket sonuçlarına göre 

insanların %92’sinin uyanır uyanmaz 

sosyal medya hesaplarını kontrol 

ettiğine dikkat çeken Akter, “Artık 

yaşam biçimlerimiz değişti. Sosyal 

medya an ve an gün içerisindeki 

gelişmeleri takip ettiğimiz mecra 

oldu. İnsanların hayatın içerisindeki 

konumlanışı dahi sosyal medya 

hesaplarındaki ilgi alanları ve 

takipleriyle şekilleniyor” dedi.

“Herkes adeta bir medya patronu”
Cep telefonları sayesinde artık 

herkesin doğru veya yanlış da olsa 

gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü 

belirten Akter, “Herkes adeta bir 

medya patronu olabiliyor. En sıcak 

gelişme ve görseller sosyal medya 

alanından edinilebiliyor. TV ve basılı 

gazeteler yeni medya karşısında yenik 

durumdalar. Sosyal medya çok daha 

ucuz, hızlı ve interaktif bir güç olarak 

günümüzü domine ediyor” dedi. 

Ayrıca habercilerin sosyal medya 

takibinin önemine de değinen Akter, 

günümüzde artık ABD ve Rusya 

başkanlarının dahi twitter üzerinden 

birbirlerine meydan okuduklarını 

belirtti.

“Sosyal medya devrim yapabiliyor”
Sosyal medya üzerinden ciddi bir 

aktivizm hareketi başladığına da değinen 

Akter, “Artık sosyal medya devrim 

yapabiliyor. Dünyada ‘Arap Baharı’, 

Türkiye’de ‘Gezi Parkı’, Kıbrıs’ta 

‘Reddediyoruz Platformu’ gibi büyük 

yankı uyandıran aktivist hareketler yeni 

medya mecralarında örgütleniyor”, dedi.

“Muhabirler yerli halkın reflekslerini 
barındırmaz”
Birinci körfez savaşında konvensiyonel 

medyanın bilinçli kurgularla toplumları 

nasıl yönlendirdiğinin ortaya çıkışının 

ardından yeni medyanın öneminin 

daha da arttığını belirten Akter, “Çağ o 

kadar değişti ki; Suriye’deki bir savaş o 

coğrafyada çalışan muhabirlerden ziyade 

orada yaşayan yerli halk tarafından 

yeni medya aracılığıyla daha iyi 

aktarılabiliyor. Nitekim o muhabirler, 

yerli halkın reflekslerini bünyelerinde 

barındırmıyorlar” dedi.

“Sosyal medya hepimizi çıplak ve 
savunmasız bıraktı”
Bireylerin kendilerini sosyal medyada 

diledikleri gibi gösterebildiklerine de 

değinen Akter, “Fiziksel hayatlarımızda 

da sosyal medyadaki hesaplarımıza 

bürünüyoruz. Burada ciddi bir kimlik 

sanrısı yaşanıyor. Öte yandan internette 

birey hakkında ne varsa iş dünyasından 

emniyet alanına kadar istihbarat için 

kullanılabiliyor. Sosyal medya hepimizi 

çıplak ve savunmasız bıraktı.” şeklinde 

konuştu.

“Yeni medya ile hukuk arasında farklı 

bir bağ kuruluyor “

Bu alanda örnek olarak Wikileks 

belgelerini gösterebileceklerini belirten 

Akter, belgelerdeki iddialar ve bu 

belgeleri ortaya çıkaranlar hakkında 

davalar açıldı. Yeni medya ile hukuk 

arasında farklı bir bağ kuruluyor artık” 

dedi. Akter ayrıca, hackerlerin geçmişe 

oranla toplumsal olayların ortaya 

çıkarılması açısından itibarlarının artmış 

olduğu yönündeki düşüncelerini de 

sözlerine ekledi. 

“Bilişim yasasının oy potansiyeli yok”

Son olarak Kıbrıs’ta bilişim yasasının 

halen olmayışına da değinen Akter, 

“Bu durumun özel bir nedeni 

olduğunu sanmıyorum. Bu yaz Meclis 

Komisyonu’na davet edildim. Yasa 

tasarısında bazı değişiklikler yapıldı 

ama hantal ilerliyor. Çünkü Bilişim 

Yasası’nın oy potansiyeli yok.” diyerek 

sözlerini noktaladı.Organizasyon, Doç. 

Dr. Nurten Kara’nın Aysu Basri Akter’e 

katılımlarından ötürü plaket vermesi ve 

toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.



Kumsaldaki Kaybolmuşluktan Uluslararası 
Yarışmalara Yerel Objeler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 
ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysu 
Arsoy, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde 
düzenlenen seminer kapsamında 
“The Cabinet of Lost Memories: 
Experimental Documentation of 
Trashed and Burned Domestic 
Objects” (Kaybolan Hatıralar 
Dolabı: Atılmış ve Yanmış Yerli 
Objelerin Deneysel Belgeseli) 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
Bir gün sahilde yürüdüğü esnada 
kumların içerisinde kadın eli 
şeklinde kırık bir misket bulan Yrd. 
Doç. Dr. Aysu Arsoy, bu misketin 
fotoğraflarını çekti. Sonraki gün aynı 
yere giden Arsoy, bu bölgede pek 
çok terk edilmiş, yanmış ve atılmış 
yerli objelere rastladı. Oyuncak 
parçaları, eski şişeler, misketler 
ve çay kupaları gibi objelere 
rastlayan Arsoy, bu yerel objelerin 
tarihlerini araştırdı ve bazı objelerin 
geçmişlerinin 1946 yılına kadar 
uzandığını keşfetti.

Kıbrıs’a Özgü Hikayeler
Bölge hakkında tarihçilere danışan 
Arsoy, söz konusu plajın 1974 yılından 
önce Varosha’nın atık bölgesi olarak 

kullanıldığını öğrendi. Bu objeleri 
yerlerinde fotoğraflandıran Arsoy, 
sonrasında objeleri toplayarak bir 
araya getirdi. Her objenin farklı 
hikayelerini ortaya çıkaran Arsoy, bu 
objelerin içerisinde yaşayan canlıların 
da olduğunu görünce, Varosha’nın 
ölmediğini düşündü. Kendisine ilham 
veren objeler hakkında çeşitli sergiler 
oluşturmak adına hikayeler yazan 

ve kısa filmler çeken Yrd. Doç. Dr. 
Aysu Arsoy, ABD’de düzenlenen 
“Domesticity of the Abandoned” (Evine 
Bağlılık ve Terk Edilmiş) başlıklı 
sergiden davet aldı. Çeşitli deneysel 
uygulamalar ile bu objeleri sunan 
Arsoy, sunumunu Kıbrıs’a özgü bir 
hikaye ile renklendirdi. Hikayeye göre 
aşık olduğu erkekle annesi yüzünden 
bir araya gelemeyen kız, kuşa dönüşür 

ve etrafta uçarak herkese aşkını 
anlatır. Sunum esnasında hikayenin 
duygusunu yansıtmak amacıyla sergi 
katılımcılarına Kıbrıs kuşlarının 
seslerini dinleten Arsoy, çeşitli ışık 
kurulumlarıyla da sunumuna derinlik 
kattı. Arsoy, çeşitli sergiler ile bu 
objelerin ve Kıbrıs’a özgü hikayelerin 
daha geniş kitlelere ulaşması için 
çalışmalarını sürdürüyor.
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DAÜ, Sosyal Medya ve Marka Haftası’na Hazırlanıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim 
Fakültesi işbirliği ile 18 – 19 Ekim 
2017 tarihlerinde, 10:00 – 16:00 saatleri 
arasında “Sosyal Medya ve Marka 
Haftası”nı gerçekleştiriyor.

DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası, 
18 Ekim 2017 Çarşamba günü, 
saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy 
Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış 
konuşmaları ve açılış konferansı ile 
başlıyor. Sosyal medya ile amatör ya da 
profesyonel bağlamda ilgilenen herkese 
hitap edecek olan etkinlik THY ve Kuzey 
Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda ve 
Cookies katkıları ile gerçekleştirilecek. 

BBC Action Kuzey Afrika’dan Sosyal 
Medya Yöneticisi Faras Saleh, MK 
Solutions’un kurucusu Moses Shawaly, 
Wanda Digital Kreatif Direktörü Enis 
Baruh, Hepsiburada Kültür, Eğlence 
ve Ofis Malzemeleri Kategori Müdürü 
Soner Beyhan, OMD Global Media 
Agency Birleşik Arap Emirlikleri 
Sosyal Medya Yöneticisi Khaled Akbik, 
Turkcell Strateji, Pazarlama ve Marka 
Yöneticisi Bilge Onur, Neydi Olacağı 
Program Yönetmenleri Mehmet Ekin 
Vaiz ve Gülşen Erçin’in konuşmacı 
olarak katılacağı etkinlik, Sosyal Medya 
ve Dijital Pazarlama ile ilgilenenlere 
bilgi alma, uzmanlarla tanışma ve 
büyük markaların stratejilerini oluştuma 

süreçlerini öğrenme şansı tanırken, 
dinleyicilere sosyal medya sektöründe 
ne tür deneyim ve becerilerle başarılı 
olabileceği, hedefleri nasıl koyması 
ve hangi yolları izlemesi gerektiği 
hakkında ipuçları verecek. Dinleyicilere 
katılım sertifikasının da verileceği 
Sosyal Medya ve Marka Haftası ile 
ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ 
Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya 
Birimi Koordinatörü Raziye Nevzat, 
sosyal medyanın günümüzde birçok kişi 
tarafından kullanılmasına bağlı olarak 
büyük bir reklam ve pazarlama mecrasına 
dönüşmesine değinerek, sosyal medyanın 
birçok kişiye iş imkanı sağladığını da 
belirtti. Dijital pazarlamanın önümüzdeki 
yıllarda sektörün büyük bir kısmını 
kapsayacağını sözlerine ekleyen Nevzat, 
ileride bu mesleği yapmak isteyen 
öğrenci veya mezunlar, ya da mesleğinde 
uzmanlaşmak isteyen çalışanlar için 
bu etkinliğin büyük bir fırsat olduğunu 
vurguladı. 

Kayıtlar Devam Ediyor
DAÜ Personeli ve DAÜ öğrencilerine 
ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan 
etkinliğe katılmak isteyenler 17 Ekim 
2017 tarihine kadar smbw.emu.edu.
tr internet adresinden başvurularını 
yapabilecekler. Katılımın oldukça yoğun 
olmasının beklendiği etkinlikte tüm 
sunumlarda simultane çeviri de olacaktır. 
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Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız Kaynak: Web of Science                                                                                         

Mühendislik Fakültesi
1 - Amir Teimourian, Hasan Hacışevki, Arian 
Bahrami. Experimental study on flow past two 
inclined flat plates in tandem arrangement. 
JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND 
INDUSTRIAL AERODYNAMICS, 169:1-11, 
OCT 2017.

2 - İbrahim Sefa, Saban Özdemir, Hasan 
Kömürcügil, Necmi Altın.  Comparative study 
on Lyapunov-function-based control schemes 

for single-phase grid-connected voltage-source 

inverter with LCL filter.  IET RENEWABLE 

POWER GENERATION, 11(11):1473,1482, Sep 

13 2017.

İşletme ve Ekonomi  Fakültesi

1 - Naghmeh Niroomand, Gleen P. Jenkins. 

Estimating the value of life and injury for 

pedestrians using a stated preference framework. 

JOURNAL OF SAFETY RESEARCH , 62:81-87, 

Sep 2017.

DAÜ Mimarlık ve İşletme Fakülteleri’nden Yeni 
Öğrencilerine Hoşgeldiniz Etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi 2017-2018 

Akademik Yılı’nda eğitim hayatına yeni 

başlayan lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri için ‘Aramıza Hoşgeldiniz 

Etkinliği’ gerçekleştirdi.

“Mimarlık Bölümü Ailesine 

Hoşgeldiniz”

Mimarlık Bölümü’nün etkinliğinde 

açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ 

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, 

ülkelerin gerçek zenginliğinin iyi 

yetişmiş insan gücü olduğuna inanan bir 

anlayışla pek çok farklı ülkeden gelen 

parlak gençleri geleceğe hazırlamaktan 

mutluluk duyacaklarını belirtti. Mimarlık 

Bölümü’nün eğitimine başlamak üzere 

ilk kez ailelerinden ayrılıp evlerinden 

uzakta hayatlarının önemli bir dönemini 

geçirecekleri bu ortamda kendilerini 

Mimarlık Bölümü ailesinin bir ferdi 

olarak görmelerini arzu ettiğni ifade eden 

Prof. Dr. Doratlı, öğrencilerin kendilerini 

güvende hissetmelerinin önemine de 

dikkat çekti. 

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ve DAÜ 

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans 

Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Hıfsiye 

Pulhan da, Mimarlık Bölümü’ne yeni 

başlayan lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerine başarılar dileyerek DAÜ 

Ailesi’nin bir üyesi olarak Mimarlık 

Fakültesi çatısı altında bulunmalarından 

duydukları memnuniyeti aktardı. 

2017-2018 Akademik Yılı ‘Aramıza 

Hoşgeldiniz Etkinliği’nde, Temel 

Tasarım ve Tasarıma Giriş Atölyesi ders 

(FARC 101 ve FARC 102) öğrencileri, 

Gazimağusa Suriçi’nde kurguladıkları 

ısınma projelerinin ürünlerini ve şapka ile 

maske gibi çeşitli aksesuarları tasarlayan 

1. sınıf öğencileri Mimarlık Fakültesi 

bahçesinde düzenledikleri yürüyüşte 

tasarladıkları ürünleri sergiledi. En iyi 

projelerin ödüllendirildiği etkinlikte, 

eğitime yeni başlayan öğrenciler diğer 

öğrencilerle kaynaşarak fakülte öğretim 

üyeleri ile tanışma fırsatı buldu.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden 

‘Hoşgeldiniz Kokteyli’ 

Öte yandan, DAÜ İşletme ve Ekonomi 

Fakültesi de yeni gelen lisans, yüksek 

lisans ve doktora öğrencileri için 

‘Hoşgeldiniz Kokteyli’ düzenledi. Yeni 

gelen öğrencilerin fakülteyi, öğretim 

elemanlarını ve öğrencileri yakından 

tanımasının amaçlandığı söz konusu 

etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. 

Necdet Osam, Akademik İşler’den 

Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Hüseyin Özkaramanlı, Uluslararası 

İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İdari 

ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, 

Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif 

Akkeleş, İşletme ve Ekonomi Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş ve Dekan 

Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun 

yanı sıra fakülte öğretim üyeleri ve 

öğrenciler de katıldı. 


