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DAÜ’de 5. Kariyer Fuarı  Yoğun Katılım ile 
Gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 

işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 

“Kariyer Fuarı”, 1 Mart 2017 Çarşamba 

günü saat 10:00’da Lala Mustafa Paşa Spor 

Sarayı’nda düzenlenen tören ile açıldı.  

130’u aşkın firmanın yer aldığı “Kariyer 

Fuarı”na  KKTC Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanı Özdemir Berova, KKTC Turizm ve 

Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Sağlık 

Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, KKTC Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan 

Saner, Mehmetçik, Vadili ve Tatlısu 

Belediye Başkanları ile çok sayıda öğretim 

üyesi, öğrenci ve halk katıldı.

“Firma sayısındaki artış, eğitim 

kalitemizle doğru orantılı”

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Osam, 5. Kariyer Fuarı’nın 

önemine dikkat çekerek, üniversitelerin 

sanayi sektörüne eleman yetiştiren 

kurumlar olduğunu ifade etti. DAÜ’nün 

vizyonunda her zaman kalite olgusunun 

yer aldığını belirten Prof. Dr. Osam, 

“Üniversite programlarımızın büyük bir 

kısmı, dünya standartları çerçevesinde 

uluslararası kuruluşlar tarafından 

akredite edilmiştir” diye konuştu. 

DAÜ’nün Times Higher Education 

sıralamasında ilk 980 üniversite, 

2017 Times Higher Education Genç 

Üniversiteler Listesi’nde ise ilk 

200 üniversite arasında yer aldığını 

vurgulayan Prof. Dr. Necdet Osam, 

“Bu yıl Kariyer Fuarı’nda katılımcı 

firma sayısında yaşanan büyük artış, 

verdiğimiz eğitimin kalitesi ile doğru 

orantılıdır” şeklinde konuştu.

>> Devamı Sayfa 2 ve 3’de.
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KTTO Başkanvekili Mustafa Genç 

de yaptığı konuşmada üniversite 

eğitimini 14 yıl önce DAÜ’de 

tamamladığını ifade ederek, KTTO 

olarak DAÜ ile birlikte böyle bir 

organizasyon gerçekleştirmelerinin 

öğrenciler açısından önemine dikkat 

çekti. Genç, fuara katılacak olan 

öğrencilere, kariyerlerinde kendilerini 

nasıl geliştirecekleri ve nasıl fark 

yaratabileceklerine odaklanmaları 

konusunda tavsiyelerde bulundu.

KTSO Başkanı Ali Çıralı ise beş yıl 

önce yine DAÜ ile organize ettikleri 

etkinliklerde 30 olan katılımcı firma 

sayısının, 130’un üzerine çıkmasından 

dolayı duydukları memnuniyeti 

aktardı. Çıralı, öğrencilere iş hayatına 

atıldıklarında kendi işlerini kurmalarını 

ve girişimci olmalarını tavsiye etti.

“Akdenizimizin incisi DAÜ’nün 

başarılarının devamını diliyorum”

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 

Özdemir Berova yaptığı konuşmada, 

DAÜ’nün KKTC için bir övünç 

kaynağı olduğunu ifade ederek, Kariyer 

Fuarı’na 130’un üzerinde firmanın 

katılmasından duyduğu memnuniyeti 

aktardı. DAÜ’nün toplumla olan 

paylaşımının, ekonomik sektörlerden de 

karşılık görmesinin önemine işaret eden 

Bakan Berova, “DAÜ mezunlarının 

kariyerlerinde önemli yerlere 

ilerlediklerini görüyoruz. Akdenizimizin 

incisi DAÜ’nün başarılarının devamını 

diliyorum” diye konuştu.

“Fuar tüm ülkeye hayırlı olsun”

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Hamza Ersan Saner,  

katılımcılara, “Deneyimi hiçbir 

zaman satın alamazsınız, yalnızca 

paylaşabilirsiniz” örneğini verdi. 

Sektörün ihtiyacı olan nitelikli genç iş 

gücünün üretilmesi için Bakanlık olarak 

her zaman desteğe hazır olduklarının 

altını çizdi. Saneri fuarın tüm ülkeye 

hayırlı olmasını temenni etti.

“DAÜ’nün düzenlediği Kariyer Fuarı 

Öğrenciler İçin Önemli”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu 

ise yaptığı konuşmada DAÜ’nün 

düzenlediği Kariyer Fuarı’nın son 

derece önemli olduğunu aktararak 

gençlerin seçecekleri meslekler 

hakkında bilgilendirilmesin ve sektörden 

kişiler ile biraraya gelmelerinin önemli 

olduğunu belirtti.  

“KKTC’de yaşayan herkes bu fuara 

katılmalı”

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 

Ataoğlu, KKTC’de yaşayan herkesin bu 

fuara katılması gerektiğini ifade ederek  

fuara katılan firmaların sayısındaki 

önemli artışın önümüzdeki yıllarda da 

artarak devam etmesini temenni etti.  

Açılış konuşmalarının ardından 

düzenlenen kurdele kesme merasimi 

ile fuar ziyarete açıldı.  DAÜ’lü 

öğrencilerin ve halkımızın büyük ilgi 

gösterdiği fuarda, katılımcılar firmalarla 

görüşme fırsatı yakaladı. 
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Ferdi GÜRMANOĞLU – Uzun İnşaat 

Satış Müdürü

Daha öncede fuara katılmıştık. Gerek bizler 

gerekse fuara katılanlar için büyük fırsat 

yaratıldığını düşünüyorum. Öğrenciler 

sektörden kişiler ile bir araya gelebiliryorlar. 

Bizler için de piyasa değerlendirilmesi 

açısından oldukça önemli. Memnunuz. 

Necati KILIÇ – Petek Pastanesi Personel 

Şefi

Biz her sene katılıyoruz. Bu sene katılım 

oldukça yoğun. DAÜ köklü bir üniversite 

ve böylesi anlamlı etkinlikler düzenlemesi 

hem bizler için hem de öğrenci,ler için 

önemli. Esnaf olarak tüm üniversitelerin bu 

tarz etkinlikler yapmasını talep ediyoruz. 

Ülke tanıtımına büyük fayda sağladığına 

inanıyorum.

Yıldız ERBEKİR – Başman Group Of 

Company Pazarlama Müdürü

Biz ilk kez katılıyoruz. Çok güzel bir etkinlik 

oldu. Fuarın tanıtım açısından faydalı 

olduğunu da düşünüyorum. Bizler buradan 

staj başvuruları kabul ediyoruz ve stajları 

sonunda başarılı bulunan öğrencilere iş 

imkanları da sunacağız. Hem bizim nitelikli 

iş gücü bulmamız için hem de öğrencilere iş 

ve staj imkanı sunmak için etkinlik oldukça 

faydalı.

Hasan ÇÖMEZ – Kaya Artemis Hotel 

İnsan Kaynakları Şefi

Daha önce de katılmıştık.  Fuar 

oldukça yoğun v egüzel geçiyor. Ben 

aynı zamanda 2014 İşletme Bölümü 

mezunuyum.Kaya Artemis Hotel 

olarak bu tarz etkinliklere elimizden 

geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. 

Burada öğrencilere otelde staj 

yapmaları için fırsatlar da sunuyoruz. 

Narmin İMANLI – DAÜ Turizm ve 

Otelcilik Bölümü Öğrencisi

Fuar bizler için büyük fırsat sunuyor. 

Ben otellere staj başvurusu yaptım. 

Hem piyasayı tanımamızda hem 

de sektörden kişilerle bir araya 

gelmemizde fuar önemli rol oynuyor. 

Kesinlikle çok güzel ve faydalı 

olduğunu düşünüyorum. 

Rümeysa YILDIRIM – Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

Öğrencisi

Bizler için yararlı bir etkinlik olduğunu 

düşünüyorum. Fuar sayesinde staj 

başvurularımı gerçekleştirdim. 

Kariyer planlamamızı yapmamızda ve 

piyasayı tanımamızda kesinlikle yararlı 

olacağına inanıyorum. 

Katılımcılar Ne Dedi?



44 E-BÜLTEN

DAÜ Kıbrıslı Sanatçılar ile İşbirliği Protokolü 
İmzaladı 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi 
DAÜ’yü Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sanat 

koleksiyonu oluşturma çalışmalarına 

ara vermeden devam ediyor. DAÜ adına 

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ-

KAM) yürüttüğü proje kapsamında 

2015 - 2016 Akademik Yılı’nda 230 

eseri koleksiyonuna katan DAÜ, 

2016 – 2017 Akademik Yılı’nda da 

20 eseri koleksiyonuna katmak adına 

işbirliği protokolü imzaladı. DAÜ 

Rektörlüğü’nde 28 Şubat 2017 tarihinde, 

saat 10:00’da gerçekleştirilen işbirliği 

protokolü ile Kıbrıslı Türk sanatçılar 

eserlerini DAÜ koleksiyonuna verdiler. 

Nilüfer İnandım, Hasan Zeybek, Taylan 

Oğuzkan, Nilgün Güney, Osman Keten, 

Mehmet Ulubatlı ve Türksal İnce ile DAÜ 

arasında imzalalanan işbirliği protokolüne 

DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Necdet Osam 

imza koydu. 

Protokol sırasında konuşan Prof. Dr. 

Osam, üniversitelerin bilimin dışında 

sanata da değer vermesi gerektiğinin 

altını çizerek, DAÜ olarak uzun 

zamandan beri gereken hassasiyeti 

göstermeye çalıştıklarını vurguladı. 

Eserleri sanatçılardan aldıktan sonra 

toplumun ulaşmasını sağlamak için 

sergilemek gerektiğine vurgu yapan 

Prof. Dr. Osam, DAÜ’ye ait bir müze 

olması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

DAÜ-KAM’ı başarılı çalışmalarından 

dolayı tebrik eden Prof. Dr. Osam, 

tüm sanatçılara eserlerini DAÜ ile 

paylaştıkları için teşekkürlerini sundu. 

DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 

Bölümü Başkanı ve DAÜ-KAM Başkanı 

Prof. Dr. Naciye Doratlı gerçekleştirdiği 

konuşmasında DAÜ-KAM olarak 

Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk Halkı’nın 

geçmişini araştırma görevini merkez 

olarak üstlendiklerini belirterek, son 

zamanlarda sanatla ilgili çalışmalara 

ağırlık verdiklerinin altını çizdi. 

Prof. Dr. Doratlı, sanatçılara verdikleri 

değerli katkılardan dolayı teşekkürlerini 

iletti. 

Sanatçılar ise projeye destek 

verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını 

belirterek, DAÜ’nün sanata değer 

vermesinin kendilerini memnun 

ettiğinin altını çizdi. DAÜ-KAM’a 

da teşekkürlerini ileten sanatçılar, 

projeye her zaman destek vermeye 

hazır olduklarının altını çizdi. DAÜ 

ile önemli bir adım atıldığına vurgu 

yapan sanatçılar, en kısa zamanda 

eserlerin sergileneceği bir müze olması 

temennisinde bulundular.   

Söz konusu işbirliği protokolü imza 

töreninde DAÜ Rektör Yardımcıları 

Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Hüseyin 

Özkaramanlı ve Prof. Dr. Özgür Eren de 

hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 

Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth 

Spehar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 

ziyaret etti. Ada çapında sivil toplum, 

kurum ve kuruluşlarla yaptığı 

ziyaretler çerçevesinde DAÜ’yü 

ziyaret eden Spehar,  gerçekleştirdiği 

kampüs turu sonrasında DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Osam tarafından 

Rektörlük makamında kabul 

edildi.  Gerçekleştirilen söz konusu 

ziyaret sırasında DAÜ hakkında 

geniş bilgiler veren Prof. Dr. Osam, 

DAÜ’nün kaliteye verdiği önemden ve 

akreditasyon çalışmalarından bahsetti.  

Prof. Dr. Osam, ziyaret sonunda 

Spehar’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano 

takdiminde bulundu. 

Spehar,  Prof . Dr. Osam  ile yaptığı 

toplantı sonrasında üniversite 

bünyesindeki  akademisyenler ile 

biraraya gelerek fikir paylaşımında 

bulundu.
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DAÜ 5. Uluslararası Kariyer Haftası Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Mezunlarla İletişim ve Kariyer 

Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile 

DAÜ’den değerli akademisyenler ve 

uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs 

Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs 

Türk Ticaret Odası (KTTO) işbirliğiyle 

gerçekleştirilen “Uluslararası Kariyer 

Haftası”nın beşincisi, 27 Şubat 2017 

Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa 

Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan 

Açılış Töreni ve Açılış Konferansı ile 

başladı. DAÜ’lü öğrencilerin yoğun ilgi 

gösterdiği açılışa, DAÜ Vakıf Yöneticiler 

Kurulu Başkanı İlker Edip, DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Osam, Lefkoşa Türk 

Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri 

Toros, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı 

Ali Çıralı, DAÜ VYK Üyesi Recai 

Ergün, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve 

akademisyenler katıldı.

“DAÜ gerçek bir dünya 

üniversitesidir”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 

5. Uluslararası Kariyer Haftası’nın 

önemine dikkat çekti ve DAÜ’lü 

öğrencilere kariyer yolculuklarıyla 

ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu. 

DAÜ’nün normal bir üniversite olarak 

kategorilendirilemeyeceğini vurgulayan 

Prof. Dr. Necdet Osam, “DAÜ, dünyada 

bulunan 25 bin üniversite arasında ilk 

980 üniversite arasında yer almaktadır 

ve gerçek bir dünya üniversitesidir” 

şeklinde konuştu. Prof. Dr. Necdet Osam, 

organizasyon boyunca sunum yapacak ve 

tecrübelerini aktaracak profesyonellerin, 

DAÜ’lü öğrencilere büyük faydalar 

sağlayacağını ifade etti.

“Genç girişimcilere ihtiyacımız var”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 

ardından konuşan KTTO Başkanı Fikri 

Toros, girişimciliğin önemine dikkat 

çektiği konuşmasında, öğrencilere 

kariyerleri boyunca hangi alanlarda 

fark yaratabilecekleri ve topluma ne 

gibi faydalar sağlayabileceklerini 

düşünmelerini tavsiye etti. Girişimciliği 

‘rasyonel ve analitik düşünme yeteneği’ 

şeklinde tanımlayan Toros, Kıbrıs’ta genç 

girişimcilere ihtiyaç olduğunun altını 

çizdi. Genç girişimcilerin başlangıçta 

çeşitli sıkıntılarla karşılaşabileceğini 

belirten Toros, Nobel edebiyat ödüllü 

ünlü şair ve oyun yazarı George 

Bernard Shaw’un “Eğer yürüdüğünüz 

yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi 

hiçbir yere götürmez” sözüne atıfta 

bulunarak öğrencilere, “Hata yapmaktan 

korkmayın. Kariyerinizde yapacağınız 

hatalar sizleri geliştirecektir” şeklinde 

tavsiyede bulundu.

“DAÜ mezunları tüm dünyada 

çalışabilir”

Konferansta konuşan KTSO Başkanı 

Ali Çıralı ise, beş yıl önce yapılan ilk 

DAÜ Uluslararası Kariyer Haftası’nı 

anımsatarak, o dönemde 40’a yakın 

olan katılımcı firma sayısının bu 

yıl 130’u aştığını vurguladı. Çıralı 

“DAÜ’de dünyanın her yerinden 

öğrenciler bulunuyor. Bu yüzden DAÜ 

mezunu olacak öğrenciler çok şanslıdır. 

Uluslararası alanda kalitesini kanıtlamış 

bir üniversite olan DAÜ’den mezun olan 

her kişi, tüm dünyada çalışabilir” diye 

konuştu.

“DAÜ bize kültürlerarası barışı 

öğretti”

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü mezunlarından, Lefkoşa Türk 

Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı 

da açılışta bir konuşma yaptı. DAÜ’nün 

demokrasi yönünden çok büyük bir önem 

taşıdığına işaret eden Harmancı, DAÜ’de 

altı yıl boyunca eğitimini sürdürdüğüne 

dikkat çekerek, “DAÜ bize mücadele 

etmeyi ve kültürlerarası barışı öğretti” 

diye konuştu. DAÜ’lü öğrencilere 

kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde 

bulunan Harmancı, ders döneminde 

akademik yönden iyi notlar almanın 

önemli olduğunu, ancak öğrencilerin 

eğitim hayatları boyunca notların 

haricinde hayatın da içinde bulunmaları 

gerektiğini ifade etti. 

DAÜ sınavlarından ilk 300’e

Konferansta, dönemin DAÜ ve Ankara 

Tıp Fakültesi protokolü çerçevesinde 

DAÜ kontenjanı ile Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun 

olan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. 

Dr. Çağın Zaim “Kariyer Yolculuğunda 

Ne Yapmalıyız?” konulu bir sunum 

gerçekleştirdi. Sunumunda liseden 

mezun olduktan sonra katıldığı ÖSS ve 

ÖYS sınavlarında İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandığını, 

ancak gönlünün Ankara’da okumaktan 

geçtiğini belirterek, “O dönem DAÜ’nün 

bizlere sağladığı bir olanak olan DAÜ 

sınavlarına girip, DAÜ ile Ankara 

Üniversitesi arasında imzalanan protokol 

çerçevesinde Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’ne girme imkanımız olduğunu 

öğrendik. DAÜ sınavlarını başarıyla 

tamamlayarak, Türkiye’de ÖSS’den ilk 

300’lük sıralamaya giren öğrencilerle 

birlikte Ankara Tıp Fakültesi’ne kayıt 

olduk” diye konuştu.

Eğitimlerinin başlangıcında tıp fakültesi 

öğrencilerinin kendilerine DAÜ sınavı 

kontenjanı ile geldikleri için önyargılı 

yaklaştığını, ancak eğitim ilerledikçe bu 

önyargıların tam anlamıyla kırıldığını 

ifade eden Zaim, eğitimleri boyunca 

yaşadıkları her sıkıntılı süreçte DAÜ’nün 

kendilerine yardımcı olduğunu 

belirtti. Kariyer yolculuğunu anlattığı 

sunumunun ardından öğrencilerin ve 

akademisyenlerinin kariyeriyle ilgili 

sorularını yanıtlayan Zaim’e, konferansa 

katılımından dolayı DAÜ Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Osam tarafından plaket 

takdim edildi. Konuk konuşmacı Op. Dr. 

Zaim’e doğum günü olması sebebiyle 

program içerisinde doğum günü pastası 

ile bir de sürpriz yapıldı.   

Kariyer Fuarı 1 Mart’ta Açıldı

Hafta boyunca fakülteler tarafından 

düzenlenecek olan seminerlerin yanı 

sıra 1 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 

10:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor 

Sarayı’nda, 130’u aşkın firmanın 

katıldığı  “Kariyer Fuarı” gerçekleştirildi. 

Geçen yıla oranla katılımda yüzde 30’luk 

bir artışın yaşandığı, Kıbrıs Türk Sanayi 

Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

işbirliğinde gerçekleştirilen söz konusu 

fuarın açılış törenine KKTC Milli Eğitim 

ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 

Ataoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Faiz 

Sucuoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’de 

katılıp birer konuşma yaptı. Halka açık 

gerçekleştirilen olan söz konusu fuara 

katılım oldukça yoğun oldu.
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Serhat İncirli Kariyer Haftası’nda DAÜ’deydi

DAÜ İletişim Mezunları Sektördeki Deneyimlerini 
Öğrencilerle Paylaştı

Kıbrıs Medya Grubu Haber Müdürü, 

köşe yazarı ve Kıbrıs TV programcısı 

Serhat İncirli, Doğu Akdeniz 

Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası 

Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında 

İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu. 

Gazetecilik Bölümü tarafından 

düzenlenen “Gazetecilik ve Kıbrıs” 

konulu söyleşide İncirli, mesleki 

deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 

Söyleşinin açılış konuşması İletişim 

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit 

İnatçı tarafından yapıldı. Konuşmasında 

İncirli’nin kendine has üslubundan 

bahseden Doç. Dr. İnatçı, “Serhat 

İncirli’yi farklı ve sakıncalı kılan özgür 

dilidir” dedi. İncirli, söyleşide meslek 

hayatına nasıl başladığına ve nasıl 

devam ettiğine değinerek, gazetecilik 

mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. 

Kendine has üslubu ile mesleği bir 

“delilik” olarak nitelendirdi. İncirli 

ayrıca, öğrencilere mesleğin incelikleri 

hakkında da bilgiler verdi. 

 

“Doğru Haber Yapabilmenin Yolu 

Bilgiden Geçer”

Konuşmasında öğrencilere gazetecilik 

mesleği hakkında bilgiler veren 

İncirli, iyi bir gazetecinin doğru haber 

yapabilmesinin yolunun doğru bilgiden 

geçtiğini söyledi. Bu nedenle iyi bir 

gazetecinin özellikle görev yaptığı 

bölgenin tarihi geçmişini, coğrafi 

yapısını, ekonomisini ve kültürünü 

çok iyi bilmesi gerektiğini özellikle 

vurguladı.  

Söyleşi katılımcılardan gelen soruların 

cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi 

ile sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
mezunları Yemen Prodüksiyon 
Kurucusu, Yapımcı Uluç Yemen Aslan 
ve Görüntü Yönetmeni Engin Örsel, 
DAÜ 5. Uluslararası Kariyer Haftası 
etkinlikleri kapsamında DAÜ İletişim 
Fakültesi öğrencileri ile buluştu.

Radyo, Sinema ve Televizyon 
Bölümü tarafından düzenlenen “Film, 
Reklam ve Belgesel Üretimi” konulu 
söyleşi ve atölye çalışmasında, DAÜ 
mezunları Uluç Yemen Aslan ve Engin 

Örsel, sektöre ilişkin deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı. Aslan ve Örsel 
konuşmalarına, mezun oldukları 
DAÜ’de Kariyer Haftası etkinlikleri 
kapsamında yeniden bulunmuş olmaktan 
dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini 
sunarak başladılar. 

Söyleşide ilk olarak söz alan Uluç 
Yemen Aslan, “Bugün gelmiş 
olduğum noktada bilgi ve tecrübelerini 
bizden esirgemeyen hocalarımın ve 
projelerimizde teknik donanımla bize 

destek veren fakültemizin büyük 
katkıları vardır.” diyerek, öğrencilere 
DAÜ’de eğitim aldıkları için çok 
şanslı olduklarını belirtti. Yapımcılığın 
maddi açıdan sancılı bir süreç olduğuna 
değinen Aslan, önemli olanın yaratıcı 
projeleri gerçekleştirecek kararlılık ve 
özgüvene sahip olmak olduğunu da 
sözlerine ekledi. 

Görüntü yönetmeni Engin Örsel ise, 
DAÜ’den mezun olduktan sonra 7 yıldır 
film setlerinde birçok alanda çalıştığını 

belirterek, öğrencilerin ellerine geçen 

her fırsatı değerlendirmeleri gerektiği 

üzerinde durdu. Örsel, konuşmasında 

özellikle sinemada görüntü 

yönetmenliğinin inceliklerini anlattı.  

Organizasyon, yapımcı Uluç Yemen 

Aslan ile görüntü yönetmeni Engin 

Örsel’in atölye çalışmaları toplu 

fotoğraf çekimiyle son buldu.

E-BÜLTEN



E-BÜLTEN 7E-BÜLTEN

DAÜ’den Önemli Bir Eğitimci /Sosyal Girişimci Geçti

DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nde Kanser Genetiği 
Semineri Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde eğitim 

veren Biyolojik Bilimler Bölümü, 

DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer 

Araştırma (MİKA) Müdürlüğü ile 

işbirliği içerisinde, 5. Uluslararası 

Kariyer Haftası kapsamında “Kanser 

Genetiği” konusunda bir seminer 

düzenledi. Almanya’nın Regensburg 

Üniversitesi’nden araştırmacı moleküler 

biyolog Dr. Rezan Fahrioğlu Yamacı’nın 

konuk edildiği etkinliğe, öğretim üyeleri 

yanında çok sayıda Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Bölümü lisans öğrencisi 

katıldı. Düzenlenen seminerde, 

Dr. Yamacı erken metastaz yapan 

hücrelerin analizi konusunda 

Almanya’da yapmakta olduğu 

araştırmaları öğrencilerle paylaştı. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

günümüzde hızla gelişen bilim 

dallarından biri olup, dünya 

üniversitelerindeki lisans, yüksek lisans 

ve doktora programlarının vazgeçilmez 

bir parçası haline gelmiştir. Bu alanda, 

DAÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü lisans programı KKTC’de ilk 

olma özelliğini taşımaktadır. Programda, 

teorik ve pratik eğitim yanında, bu tarz 

bilimsel etkinliklerle de öğrencilere çok 

kapsamlı bir eğitim verilmektedir.

Daha fazla bilgi edinmek isteyen 

öğrenci adayları, Biyolojik Bilimler 

Bölümü’ne mbg@emu.edu.tr adresinden 

ulaşabilir.

Türkiye’de Eğitim Reformu Girişimi  

(ERG) Direktörü ve Anne Çocuk 

Eğitim Vakfı (AÇEV) Danışma Kurulu 

Üyesi Batuhan Aydagül, Doğu Akdeniz 

Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası 

Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında 

Eğitim Fakültesi’nin konuğu oldu.

“Eleştirel Yaratıcılık Penceresinden” 

başlıklı konuşmasıyla büyük ilgi 

toplayan Aydagül, kariyer geliştirmede 

iş hayatı ile özel hayatın etkileşiminin 

önemini vurguladı. Kariyer yolcuğunda 

insanın karşısına çıkan engellerden 

bahsederken, kişinin hatalarından ders 

alarak daha iyi yerlere gelebileceğini 

ifade eden Aydagül, daha sonra 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 

olarak yaptıkları çalışmalardan söz 

etti. Gerçekleştirdikleri projelerin 

başlıcalarından olan Müfredat Reformu, 

Öğretmen Eğitimi ve Öğretmen Ağı gibi 

projelere değinen Aydagül, bu projelerde 

genel amacın öğretmenlerin eğitimi, 

velilerin bilinçlendirilmesi, kurumsal 

olarak okulların kendi ayakları üzerinde 

durabilmeleri ve öğretmenler arası 

dayanışmayı sağlamak olduğunu belirtti. 

Batuhan Aydagül konuşmasını 

tamamladıktan sonra katılımcılardan 

gelen soruları da yanıtladı. Söyleşi, 

DAÜ İlköğretim Bölümü Başkanı Prof. 

Dr. Elif Y. Üstün’ün plaket takdimi ve 

toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.
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British Council’dan DAÜ’lü Öğrencilere AB Bursu İmkanı

“2. Kemal Yücel Onur Ödülü” Yarışması’nda DAÜ’ye Ödül

British Council Avrupa Birliği Program 

Müdürü Dilek Behçetoğulları, Avrupa 

Birliği (AB) tarafından Kıbrıs Türk 

Toplumu’na yönelik olarak 2007-

2008 Akademik Yılı’nda başlatılan ve 

bugüne kadar 1000’den fazla Kıbrıslı 

öğrencinin faydalandığı AB Burs 

Programı’na ilişkin, Doğu Akdeniz 

Üniversitesi’nde (DAÜ) bir seminer 

verdi. DAÜ Kampüsü İşletme ve 

Ekonomi Fakültesi Ek Binası’nda yer 

alan BEA5 no’lu toplantı odasında, saat 

14:00’te düzenlenen seminere DAÜ’lü 

öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Behçetoğulları, 2017-2018 Akademik 

Yılı için hazırlanan burs programına 

ilişkin yaptığı sunumda, program 

kapsamında 28 AB ülkesi arasından 

istedikleri ülkeyi seçebilme imkanına 

sahip olacak toplam 128 öğrenciye burs 

verileceğini açıkladı. Behçetoğulları 

tarafından burs programının detaylarına 

dair verilen bilgilere göre, kendisi 

veya ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta 

doğmuş olması halinde, Kıbrıs 

okullarında okuyan veya mezun olan 

lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin 

yanı sıra; genç mezunlar, öğretmenler, 

akademisyenler, araştırmacılar ve 

farklı sektörlerden çalışan veya işsiz 

profesyoneller de burs programına 

başvurabilecek. Daha önce Kıbrıs Türk 

Toplumu için AB Burs Programları 

tarafından sağlanan burslardan 

yararlanmış öğrenciler ise söz 

konusu burs programına başvuruda 

bulunamayacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eda 
Kargı, Öğretim Görevlisi Yücel Yazgın 
ve Bilim Uzmanı Mesut Aydener, 
“Kuzey Kıbrıs’ta Kuşaklararası 
Oyun ve Oyuncağın Evrilmesi” 
konulu araştırmaları ile Kıbrıs Eğitim 
Araştırmaları Birliği tarafından 
düzenlenen “2. Kemal Yücel Onur 
Ödülü” yarışmasında finale kalarak en 
iyi 3 bilimsel araştırmadan biri olma 
ödülüne layık görüldü. 

Kemal Yücel’in dördüncü ölüm 
yıldönümünde Golden Tulip Otel’de 
düzenlenen törende, Kemal Yücel’in 
yaşamından bir sunumun izlenmesinin 
ardından, Genel Sekreter Salih Sarpten 
törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 
Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Kemal Yücel’in her 
yaşta öğrenen ve öğreten bir eğitimci 
olduğunu, kendisinin de Yücel’in verdiği 
Almanca derslerinde bir süre öğrencisi 
olduğunu ve adına düzenlenen bilimsel 
araştırma yarışmasının Kemal Yücel’in 
anısının yaşatılması adına önemli bir 
vefa örneği olduğunu belirtti. Kemal 
Yücel’in oğlu Dr. Hakkı Yücel’in ve 
Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Kemal Batman’ın 
konuşmalarının ardından, araştırmacılara 
ödülleri takdim edildi. 

DAÜ’lü araştırmacılar, kültürde “Oyun 
anlayışı ile çocukluk anlayışının 

birbirine koşut ilerlediği” bilgisinden 
hareketle başlattıkları çalışmayı, 
Kaleburnu, Erenköy, Yeşilköy ve 
Mehmetçik köylerinde, doğum tarihleri 
1932 ile 1994 arasında değişen üç 
neslin temsilcisi 30 katılımcı ile 
yürütmüşlerdir. Araştırma sonucunda, 
Kıbrıs’ta oldukça zengin bir oyun çeşidi 
yelpazesi bulunduğunun belirlenmesi ile 
birlikte, oyun ve oyuncak konusundaki 
yaratıcılık, spontanlık ve doğallığın 
giderek yok olmakta olduğu ifade 
edilmiştir. Araştırma katılımcılarının 
anılarında en çok adı geçen oyuncakların 
ve yapım maddelerinin, çam ağacı 
gövdesinin kabuğu (fello) ile gemi, 
otomobil, düdük; şimşir bitkisinin 
sapı (nunutsa) ile yapılan rüzgar gülü 
(firindiya) ya da aynı materyal ile 
yapılan çalgı, kamıştan yapılan bebekler, 
palamut meyvesi (pernar) ile yapılan 
döndürek (fırıldak, fırdöndü) olduğu 
ortaya çıkmıştır. Günümüzde hala 
çocuklar tarafından çok tercih edilen 
oyuncaklardan biri olan yo-yo’nun 
da yatay kullanımlı bir versiyonunun, 
Kıbrıs’ta vıngıldak adıyla eskilere 
dayandığı belirlenmiştir. Çalışmanın 
sonunda araştırmacılar, bütün dünyada 
olduğu gibi Kıbrıs’ta da çocukluğun, 
modernleşme, küreselleşme ve yeni 
teknolojilere bağlı etkilerle değişmekte 
olduğunu; bununla birlikte, geleneksel 
öğelerin varlıklarını sürdürebilmeleri 
için çaba gösterilmesinin gerekliliğini 
vurgulamışlardır. 
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ISO 9001:2008 ve ISO 10002:2014 Sertifikalarını Alan  
Kalite Birim Temsilcileri’ne Tebrik Yemeği

Türkan Navruz’un Sergisi DAÜ’de Açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), 

dünyanın en büyük belgelendirme 

ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve 

ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti 

Odaklı Yönetim Sistemi sertifikalarıyla 

akredite edilmesinin ardından; DAÜ 

Toplam Kalite Yönetimi Merkezi 
organizasyonuyla, Rektörlük tarafından 
Kalite Birimi temsilcilerini denetimler 
sürecinde sergiledikleri başarılı ve 
özverili çalışmalarından dolayı tebrik 
etmek amacıyla öğle yemeği düzenlendi.
 
1 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 
12:00’de DAÜ Turizm Fakültesi 

Binası’nda yer alan Tower Restaurant’ta 
düzenlenen öğle yemeğinde Kalite 
Birim Temsilcileri Rektörlük tarafından 
teşekkür sertifikaları ile onurlandırıldı.

Kalite Birim Temsilcileri’ne Rektörlük 
adına sertifikalarını takdim eden 
DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural, tüm 

birimleri tebrik ederek başarılarının 

devamını diledi. Denetimler sonucunda 

TSE tarafından akredite edilen 

DAÜ birimlerinin sahip olduğu ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve 

ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti 

Yönetim Sistemi belgeleri, 36 ülkede 

tanınma özelliği taşıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) yetiştirdiği en önemli sanatçılar 
arasında yer alan uluslararası Vitray 
Sanatçısı, Şair ve Yazar Türkan 
Navruz’un “Bir Nefesten... Bin 
Nefese...”  isimli vitray sergisi, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 
sanatseverler ile buluştu. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cem Tanova ve öğretim görevlilerinin 
katılımı ile 1 Mart 2017 Çarşamba 
günü, saat 18:30’da, Prof. Dr. Özay Oral 
Kütüphanesi Sergi Salonu’nda serginin 
açılışı gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan Prof. Dr. Osam, sanatın 
toplum açısından oldukça önemli 
olduğuna vurgu yaparak, DAÜ’nün 
sanata ve sanatçıya her zaman destek 
olmaya çalıştığını aktardı. Prof. Dr. 
Osam’ın ardından konuşan Türkan 
Navruz ise, eserlerini DAÜ gibi güçlü 
bir üniversitede sergilemekten duyduğu 
memnuniyeti aktararak, eserlerinin 
öğrenciler ile buluşmasından son derece 
mutlu olduğunu dile getirdi. Navruz, 
sergi sırasında Prof. Dr. Osam’a eserler 
hakkında bilgiler de verdi. 
 
Söz konusu vitray sergisi 8 Mart 2017 
tarihine kadar, DAÜ Prof. Dr. Özay Oral 
Kütüphanesi Sergi Salonu’nda ziyaret 
edilebilecek.
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