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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Enerji Araştırma Merkezi (ENAR) 
ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji 
Araştırma Enstitüsü iş birliğinde 
düzenlenen “16. Uluslararası Temiz 
Enerji Konferansı”, 9 Mayıs 2018 
Çarşamba günü, saat 09:00’da, 
Salamis Bay Conti Resort Hotel’de 
düzenlenen açılış töreni ile başladı. 

11 Mayıs 2018 tarihine kadar 
devam eden konferans açılışında 
konuşan DAÜ Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve DAÜ Enerji 
Araştırma Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Uğur Atikol dünyadaki nufüsun 
arttığını ve buna bağlı oarak enerji 
talebinin de arttığını belirtti. Yaşamın 
sürdürülebilirliğini tehdit eden 
iklim değişikliğiyle ilgili sorunların 
giderek daha fazla karşımıza çıktığını 
belirten Prof. Dr. Atikol, bunun 
esas olarak fosil yakıtların verimsiz 

kullanımı nedeniyle atmosferdeki 
sera gazlarının birikmesinden 
kaynaklandığını bildirdi. Dünya’daki 
hava sıcaklığının her geçen gün 
arttığını belirten Prof. Dr. Atikol, 
küresel ısınmayı azaltmak için bir-
çok teknolojinin kullanılabileceğini, 
ancak bunların kullanılabilmesi 
için devrim niteliğinde yapısal 
değişikliklere ihtiyaç olduğunu 
vurguladı. Söz konusu konferans ile 
sürdürülebilir kalkınmaya en uygun 
enerji seçeneklerini bulabileceklerine 
inandığını belirten Prof. Dr. Atikol, 
konferansın gerçekleşmesinde eme-
ği geçenlere teşekkürlerini iletti. 

Solar Enerji Sisteminin 
Kullanılabilir Olması Son Derece 
Önemli
Fredonia New York Devlet 
Üniversitesi Bilgisayar ve En-
formatik Bilimleri Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Ziya Arnavut da DAÜ’de 
bulunmaktan son derece mutlu 
olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın 365 
gün güneş alan bir iklime sahip 
olmasına rağmen elektriğin oldukça 
pahalı olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Arnavut, solar enerji sisteminin 
kullanılabilir olmasının son derece 
önemli olduğuna dikkat çekerek 
konferansın Kıbrıs için yeni ve temiz 
bir enerji kaynağı bulunmasında 
önemli olacağına inandığını aktardı. 

Açılışta konuşan Miami Üniversitesi 
Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Hongtan Liu, 
konferansın gerçekleşmesinde eme-
ği geçen herkese teşekkürlerini 
ileterek, Miami Üniversitesi Temiz 
Enerji Araştırma Enstitüsü Kurucu 
Başkanı ve “Uluslararası Temiz 
Enerji Konferansı” Onursal Başkanı 
Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’nun 

mesajını katılımcılar ile paylaştı. 
Enstitüsü hakkında bilgiler de 
veren Prof. Dr. Liu, konferansın 
verimli geçmesini temenni etti.

Gereksiz Kullanılan Enerjiyi 
Ekonomi Yapmak Önemli
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Hüda-
oğlu gerçekleştirdiği konuşmasında 
dünyadaki 8 milyar nüfusun talep 
ettiği enerjinin en sonunda nükleer 
enerji ile karşılanabilir bir noktaya 
geldiğini bildirdi. Nükleer enerji ile 
buna karşılık yenilenebilir enerjiye 
olan talebin ortaya çıktığını belirten 
Hüdaoğlu, 8 milyon nüfusu beslemek 
için doğru enerjiyi bulmanın önemli 
olduğuna değindi. Bu ikilem içerisinde 
devam ederken Kıbrıs’a bakıldığında 
mesleki tarafının elektiriğin her 
koşulda halka verilmesi gerektiğini 
söylüyorken, diğer yarısının ise 
doğayı kirletmeyen enerjiyi de 
kullanmamız gerektiğini söylediğini 
vurguladı. Gereksiz kullanılan 
enerjiyi ekonomi yapmanın önemli 
olduğunu vurgulayan Hüdaoğlu, 
üretilmesi gereken enerjiyi 
mümkün olduğu kadar yenilenebilir 
şekilde, mümkün olmayanı da 
doğayı kirletmeyecek şekilde 
yapmamız gerektiği vurguladı. 
Konferans sonunda ortaya çıkacak 
sonuçların ileriye bakabilmemiz 
açısından önemli olduğuna değinen 
Hüdaoğlu, konferansın başarılı 
geçmesini temenni etti. >>s.2 

“ULUSLARARASI TEMİZ ENERJİ KONFERANSI” 
DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam katılımlarından dolayı 
herkese teşekkürlerini ileterek,  
söz konusu konferansın Kıbrıs’ta 
daha iyi bir enerji kullanımına 
öncülük yapacağına inandığını 
vurguladı. Kıbrıs’ta solar enerjinin 
kullanılabilir olduğunu düşündüğünü 
belirten Prof. Dr. Necdet Osam, 
konferansın yararlı sonuçlar 
çıkaracağına inandığını bildirdi. 

Kıbrıs Solar Enerji Kullanmak 
İçin Çok Uygun
Açılışta konuşan  Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Özdil Nami, DAÜ’de 
böylesine önemli bir uluslararası 
konferansta olmaktan dolayı 
duyduğu mutluluğu dile getirerek 
böyle bir konferansın KKTC’de 
gerçekleşmesini önemli bir başarı 
olarak nitelendirdi. Bakan olarak 

görevinin sadece ekonomik gelişme 
sağlamak olmadığını, aynı zamanda 
vatandaşlara daha iyi yaşam koşulları 
sağlamak olduğunu vurgulayan 
Bakan Nami, Kıbrıs’ın solar enerji 
kullanmak için çok uygun bir ülke 
olduğunu ifade etti. Solar enerjinin 
az kullanılma sebebinin üretilen 
solar enerjiyi depolamak için 
gerekli teknoloji eksikliği olduğunu 
söyleyen Bakan Nami, devlet olarak 
hedeflerinin şebekeleri daha büyük 
bir şebekeye bağlamak olduğunu 
vurguladı. KKTC’de gündüzleri 
solar enerji, akşamları ise Türkiye’de 
üretilen enerjinin  kullanılabileceğini 
dile getiren Bakan Nami, yeni sistem 
ile daha fazla enerji üretileceğini,  
ülkenin kendi enerji üretim sisteminin 
yenileneceğini, var olan dağıtım 
sistemlerinin daha etkili ve güvenilir 
olmaları için modernleşeceğini 
ve daha temiz bir çevre ile daha 

rekabetçi bir ekonomi olacağını 
vurguladı. Bakan Nami konuşmasının 
sonunda konferansın başarılı ve 
verimli geçmesini de temenni etti.
 
Açılış konuşmalarının ardından 
Münih Teknik Üniversitesi’nden 
davetli konuşmacı Dr. Petra Belle 
“Fuel Cells – From Fundementals 
to Systems – Yakıt Hücresi 
Araştırmalarında Elektron Mik-
roskobu Kullanımı” konulu sunum 
gerçekleştirdi. Dünya’nın çeşitli 
ülkelerinden katılan araştırmacıların; 
yakıt hücreleri, hidrojen enerjisi, 
güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 
yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, 
enerji politikaları ve mimarlık 
konularında yaptıkları çalışmaları 
sundukları konferansın ikinci günü 
olan 10 Mayıs 2018 Perşembe 
günü ise, saat 13:30’da Prof. Dr. 
Mohammad Shahidehpour, Prof. 

Dr. Steffen Lehmann, Prof. Dr. 
Reinhard Haas, Prof. Dr. Rama-
zan Sarı, Dr. Petra Belle ve Dr. 
Amela Ajanovic “Sürdürülebilir 
Gelişme İçin Enerji Yaklaşım-
ları” adında panel gerçekleştirdi. 

Söz konusu panelde, yenilenebilir 
enerji sistemlerinin enerji pazarına 
nüfuzunu arttırmak için elektrikli 
güç sistemlerinin yapılandırılması, 
sürdürülebilir elektrik sistemlerinin 
uygulanması için gerekli olan talep 
yapısı, sürdürülebilir şehirlerin 
tasarımı, hidrojen enerjisi ve 
yakıt hücrelerinin sürdürülebilir 
enerjiye geçişe katkısı, elektrik 
ve hidrojen enerjisi ile çalışan 
araçların sürdürülebilir kalkınma-
ya katkısı ile enerji, eşitlik ve 
cinsiyetin sürdürülebilirliğe et-
kisi başlıklı konular tartışıldı.

“ULUSLARARASI TEMİZ ENERJİ KONFERANSI” 
DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) ve Dr. Fazıl Küçük 
Vakfı iş birliği ile 4-5 Mayıs 
2018 tarihlerinde, Girne Oscar 
Otel’de gerçekleştirilen, “KKTC 
İçin İdeal Yönetim Sistemi 
Tartışmaları Kapsamında, Baş-
kanlık Sistemi ve Parlamenter 
Sistem Çalıştayı” ilk gün 
gerçekleştirilen sunumlar ve son 
gününde gerçekleştirilen yuvarlak 
masa toplantıları ile sona erdi.

Ülkenin önde gelen siyaset 
bilimcileri, kamu yönetimcileri, 
yeni ve eski siyasetçileri, 
parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, uz-
manlar, medya temsilcileri 
ve aydınların katılımı ile 
gerçekleştirilen toplantılarda;
“Mevcut parlamenter sistemin 
sorunları nelerdir?”, “Mevcut 
parlamenter sistemin verimli bir 
yapıya  ulaşması mümkün mü?”, 
“KKTC İçin Başkanlık Sistemi 
Uygun Olur  mu?”, “Avantajları 
ve Dezavantajları nelerdir?” 
sorularına yanıtlar arandı.

Mevcut Parlamenter sistemin 
sorunları üzerinde mutabakata 
varıldı. 
Mevcut parlamenter sistemin 
sorunları nelerdir konusunda 
çalıştay katılımcıları ortaya 
koydukları düşüncelerle muta-
bakata vardılar ve sorunları 
şu başlıklar altında topladılar;
- Patronaj sistemi 
- Kamu görevlileri ve siyasal elit 
içerisinde liyakat eksikliği ve 
atamaların siyasi pozisyona göre 
gerçekleştirilmesi
- Mevcut sistem yapısına, siyaset 
anlayışına ve siyasetçiye olan 
güvenin azalmış olması
- Milletvekillerinin, vatandaşın 
kişisel talepleri doğrultusunda 
yönetimle vatandaş arasında aracı 
rolü üstlenmeleri nedeniyle kendi 
asli görevlerini yerine getirme 
konusunda zorluklar yaşamaları
- Kuvvetler ayrılığı bağlamında, 
yasama ve yürütmenin iç içe geçmiş 
yapısı sebebi ile şeffaflık ve hesap 
verilebilirliğin gereken seviyede 
olmaması, özellikle denetim 
konusunda çok ciddi sorunlar 

yaratması
- Meclisin üyelerinden bir kısmının 
bakan olması dolayısıyla yasama 
faaliyetlerinde yetersiz kalması
- Hükümetlerin ömrünün kısa olması 
bununla birlikte sürekli gerçekleşen 
kabine değişiklikleri sebebiyle 
ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamın 
öngörülebilirliğini yitirmesi
- İstikrarsızlıklar
- Seçilmişlerin bakanlık 
beklentilerinin parti içi 
istikrasızlıkları artırması, parti 
içi istikrasızlıkların hükümet 
performanslarına yansıtılması.

Küçük değil çok önemli ve büyük 
reformlar gerekli.
Katılımcıların büyük bir bölümü 
sorunların giderilmesi için mevcut 
sistemin büyük ve köklü reformlarla 
yeniden yapılandırılmasının veya 
kökten bir sistem değişikliğine 
gidilip başkanlık sistemine 
geçilmesinin uygun olacağını 
belirttiler. Katılımcılar aynı 
zamanda mevcut yapı ile devam 
edilmesinin artık sürdürülebilir 
olmadığı noktasında birleştiler.

Başkanlık sistemine destek 
verenler istikrarı işaret etti.
Gerçekleştirilen çalıştayda sistem 
değişikliğini savunan ve Başkanlık 
Sistemi’ni alternatif model 
olarak ortaya koyan katılımcılar;
- KKTC’de siyasi sistemdeki 
tıkanıklıkların aşılması 
- Kötü yönetimin azaltılması 
- Hesap verebilirlik ve 
öngörülebilirliğin geliştirilmesi
- Nepotizm ve liyakat eksikliğinin 
azaltılması 
- Yasama organını oluşturan 
milletvekillerinin kendi asli işlerine 
daha fazla zaman ayırması
- Yönetim erkinin seçilmiş başkanın 
yönetimi altında daha hızlı karar 
alabilmesinin sağlanması ve 

- Başkanlık Sistemi’nin siyasal 
istikrarın sağlanması yolunda önemli 
bir araç olabileceği vurgusunu 
yaptılar.

Diğer yandan, çalıştayda direk 
sistem değişikliğine gitmek yerine 
öncelikle mevcut parlamenter 
sistemin iyileştirilmesi noktasında 
fikir beyan edenler ise; Anayasa, 
yasama, yürütme, yargı ve katı 
kuvvetler ayrılığının sağlanması, 
seçim sistemi, siyasal partiler yasası 
noktalarında çok ciddi reformlara 
ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydular. 

Tek Başına Sistem Değişikliği 
Yetersiz Kalabilir, Zihniyet 
Dönüşümü de gereklidir.
Çalıştay katılımcıları, başkanlık 
sistemine geçişin tek başına tespit 
edilen sorunları çözmekte yetersiz 
kalabileceği, hükümet sistemi 
değişikliğiyle beraber seçim sis-
teminde, merkezi yönetim yerel 
yönetim ilişkilerinde, kamu yönetim 
ve denetim sistemi ile devletin rol ve 
fonksiyonlarında da ciddi reformlar 
yapılmasına ihtiyaç duyulacağını 
düşündüklerini ortaya koydular. 

Sistem dönüşümünün yanında 
zihniyet dönüşümü de gerekli.
Düzenlenen çalıştayda,  hükümet 
sisteminde ve idarenin yapı ve 
işleyişinde gerçekleştirilecek re-
formların bir zihniyet dönüşümü 
ile birlikte düşünülmesinde fayda 
olduğu; çünkü KKTC’de yaşanan 
siyasi sorunların çoğunun en az 
sistem kadar yönetim zihniyetiyle 
de ilgili olduğu ortaya koyuldu.

Katılımcılar, çalıştayı faydalı 
ve yerinde bir girişim olarak 
değerlendirdi.
“KKTC İçin İdeal Yönetim 
Sistemi Tartışması: Başkanlık 
Sistemi ve Parlamenter Sistem 
Çalıştayı” katılımcılar tarafın-
dan son derece faydalı bir 
girişim olarak değerlendirilerek, 
KKTC’nin önemli kamusal 
sorunlarının bu tür çalıştaylar-
da ele alınmasının gerekliliği 
üzerinde mutabakata varıldı. 

Sistem tartışmaları konusunu 
bütünlüklü ve tüm boyutları ile 
ele almak için yeni çalıştaylar da 
yapılmalı.
Konunun çok geniş kapsamlı olması 
ve tüm paydaşların katılımıyla her 
bir boyutunun detaylı olarak ayrı 
çalıştaylar yoluyla incelenmesi 
ve sonuçlarının rapor halinde 
kamuoyuna ve karar vericilere 
sunulması konusunda genel bir 
görüş birliği ortaya çıktı.>>s.4

“KKTC İÇİN İDEAL YÖNETİM SİSTEMİ” ÇALIŞTAYI 
ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI
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Kapanış sunumunu Doç. Dr. 
Deniz İşçioğlu yaptı.
Çalıştayın bitmesi ve ön sonuç 
raporunun hazırlanmasının ar-
dından kürsüye çıkan DAÜ 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Deniz İşçioğlu tüm masalardan 
gelen verilerle ortaya çıkan 
metni kamuoyu ile paylaştı.
Çalıştayın geniş raporunun 
önümüzdeki süreçte ta-
mamlanacağını söyleyen 
Doç. Dr. İşçioğlu, raporun 
hazırlanmasının  hemen ardın-
dan tam sonuç raporunun bir 
basın toplantısı ile kamuoyu-
na aktarılacağını söyledi.

Çalıştayın kapanış konuşmasını 
Dr. Sibel Siber yaptı.
Kapanış konuşmasını yapmak 
üzere söz alan Dr. Fazıl Küçük 
Vakfı Onursal Başkanı Dr. 
Sibel Siber, çalıştaya katılan ve 
katkı sağlayan herkese sonsuz 
teşekkürlerini iletirken, ortaya çıkan 
sonuçların açıkça mevcut sistemin 
sürdürülebilir olmaktan çıktığı 
vurgusunda birleştiğini söyledi.
Karar vericilerin bu sonuçları 
dikkatle inceleyerek Kıbrıs Türk 
Halkı’nın önünü açmak adına ihtiyaç 
duyulan adımları atacağına duyduğu 
inancı da dile getiren Dr. Siber, 
ülkenin daha fazla zaman kaybete 
lüksünün olmadığının da altını çizdi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Bahar Festivali’nin 24.’sü, bu yıl 16 

– 19 Mayıs 2018 tarihlerinde, DAÜ 

Kampüsü’nde düzenleniyor. Kuzey 

Kıbrıs Turkcell’in mobil iletişim 

sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 

4 gün sürecek olan 24. DAÜ Bahar 

Festivali ile ilgili detaylı bilgi vermek 

adına 10 Mayıs 2018 Perşembe günü, 

saat 12:30’da DAÜ Deniz Tesisleri’nde 

basın toplantısı gerçekleştirildi.

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit 

Tanju Besler ve DAÜ Uluslararası 

İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova’nın 

katılımıyla gerçekleştirilen basın 

toplantısında konuşan  Prof. Dr. 

Tanova, DAÜ olarak öğrencilerin 

sadece ders saatleri içerisinde değil, 

ders dışı faaliyetlerde de kendilerine 

katkı sağlayacak etkinlikler 

düzenlemeye çalıştıklarının bilgisini 

verdi. Bahar Festivali’nin DAÜ 

için önemli bir etkinlik olduğuna 

değinen Prof. Dr. Tanova, her yıl 

birbirinden zengin birçok sosyal, 

kültürel ve sportif etkinliğe ev 

sahipliği yaptıklarını vurguladı. 

“DAÜ’lü Gommalar” 

Bahar Festivali temasının temelini, 

DAÜ’nün hayvan dostu kampüsü 

ve hayvanlara olan sevgisini yansı-

tan “DAÜ’lü  Gommalar” sloganı 

oluşturuyor. “DAÜ’lü arkadaşlar”  

anlamını taşıyan sloganda “Gomma” 
kelimesi ada genelinde sıklıkla 
kullanılan konuşma diline özgü 
yerel bir kelime olup, arkadaş, 
ahbap ve kanka anlamlarını taşıyor. 

Afiş tasarımında yer alan hayvanlar 
sadece insanların dostları olarak 
vurgulanmamaktadır. Buna ek olarak, 
afişte yer alan ve ayrıca kampüste sıkça 
karşılaştığımız bu hayvanlar bizlere 
üniversitemizin sloganı olan erdem, 
bilgi ve gelişimi hatırlatmaktadır.

Kortej Yürüyüşü İle Başlayacak
24. DAÜ Bahar Festivali, 16 Mayıs 2018 
tarihinde, saat 17:30’da, Sulu Çember 
önünden hareket edip Suriçi’ndeki 
Petek Pastanesi önünde tamamlanacak 
olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. 
Saat 19:00’da ise, Festival Alanı’nda, 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve 
Rektör Yardımcıları’nın katılımları ile 
festivalin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Atölye Çalışmaları ve Eğitim 
Seminerleri Gerçekleştirilecek
24. DAÜ Bahar Festivali’nin ilk gün 
programı kapsamında saat 09:30’da, 
Görsel Sanatlar Kulübü tarafından 
organize edilen sanatçı Erdoğan Ergün 
eşliğindeki “Graffiti” atölye çalışması 
gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinlik, 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü’nde düzenlenecek. 
Bahar Festivali’nin ikinci günü olan 17 
Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00’da 
fotoğrafçı Tommy Reynold Görsel 

Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü’nde “Işık Portreleri” ve 14:00’de 

“Prodüksiyon Sonrası İş Akışı” konulu 

atölye çalışmaları gerçekleştirecek. 

Aynı gün saat 11:30’da Lala 

Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda  

Özel Olimpiyatlar Türkiye Futsal 

Turnuvası gerçekleştirilecek. DAÜ 

Oyun Platformu tarafından ise saat 

11:30’da Emre Canbazoğlu ve Burkay 

Özdemir tarafından “Bağımsız Oyun 

Geliştiricisi’nin Galaksi Rehberi” 

konulu söyleşi gerçekleştirilecek. 

Sosyal ve Kütürel Aktiviteler Müdür-

lüğü Aktivite Salonu’nda saat 12:30’da 

Tuluhan Telekioğlu “Yapabilirsin!” 

ve saat 13:30’da “Nuray Sayarı 

ile Astroloji” konulu söyleşiler 

gerçekleştirilecek. Söyleşilerin ardından 

ise saat 16:00’da “Metin Uca ile 

Passaparola” isimli yarışma yer alacak. 

Öte yandan 18 Mayıs 2018 Cuma 

günü Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 

Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda 

saat 11:30’da Ege Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi “Geliştirici Bir 

Araç Olarak Sporun Özel Eğitim 

Alanındaki Pozitif Etkileri”, saat 

12:30’da Prof. Dr. Mehmet Sungur 

tarafından “Şeytan Üçgeni: Aşk, 

Evlilik, Sadakatsizlik”, saat 14:00’de 

Yrd. Doç. Dr. Ziya Tavil, Yrd. Doç. 

Dr. Salih Çakmak ve Dr. Tamer 

Karakoç tarafından “Özel Eğitimde 

Olumlu Davranışsal Destek” konulu 

paneller gerçekleştirilecek. >>s.5

“KKTC İÇİN İDEAL YÖNETİM SİSTEMİ” ÇALIŞTAYI 
ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

DAÜ 24. BAHAR FESTİVALİ BAŞLIYOR
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19 Mayıs 2018 Cumartesi günü  
Kütüphane Oditoryum’da saat 
12:00’de ATV Haber Spikeri Cem 
Öğretir “Etkili İletişim, Beden 
Dili ve Diksiyon Eğitimi” konulu 
eğitim semineri gerçekleştirecek. 
Aynı gün saat 12:30’da Sosyal ve 
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü 
Aktivite Salonu’nda Hasan Bağlar, 

İrem Siyahgöz, Mert Yusuf Özlük 
tarafından “Doğa Fotoğrafçılığı – 
Kente Dair – Fotoğrafta Anlam” 
konulu sunum ve ödül töreni 
gerçekleştirilecek. Saat 13:30’da ise 
yine Aktivite Salonu’nda Türkiye’nin 
tanınmış fotoğraf sanatçısı Mehmet 
Turgut tarafından “Portre ve 
Kurgu” konulu söyleşi yer alacak.

Mustafa Sandal, Hodor ve Gülşen 
Sahne Alacak
Festivalin ilk günü Türkiye’nin 
ünlü sanatçısı Mustafa Sandal 
ana sahnede konser verecek. Saat 
22:00’de DAÜ Stadyumu’nda 
gerçekleştirilecek olan konserde 
Mustafa Sandal, dillerden düşmeyen 
şarkılarıyla geceye katılanlara 
unutulmaz saatler yaşatacak. 
18 Mayıs 2018 Cuma günü dünya 
genelinde büyük bir hayran kitlesine 
sahip olan “Game of Thrones” 
dizisinde “Hodor” karakterine hayat 
veren DJ Kristian Nairn saat 22:00’de 
DAÜ Stadyumu’nda konser verecek.  

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Gülşen 
ise 19 Mayıs 2018 Cumartesi 
günü sevenleri ile buluşacak. Saat 
22:00’de DAÜ Stadyumu’nda sahne 
alacak olan Gülşen birbirinden güzel 
şarkılarını seslendirerek geceye 
katılanlara keyifli saatler yaşatacak.  

Abdülkerim  Durmaz,  Sinan 
Engin ve Uğur Yücel Söyleşi 
Gerçekleştirecek 
Türkiye’nin ünlü spor yorumcusu, 
eski futbolcu ve teknik direk-
törlerinden Abdülkerim Durmaz 
ile Sinan Engin 17 Mayıs 2018 
tarihinde, saat 14.30’da Mustafa 
Afşin Ersoy Salonu’nda “Türk 
Futbolu Hakkında vol. 2” konulu 
söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca, 
saat 17:00’de Mustafa Afşin Ersoy 
Salonu’nda Türkiye’nin önde 
gelen sanatçılarından Uğur Yücel 
sevenleri ile bir araya gelecek. 
Öte yandan Beşiktaşlılar Kulübü 

tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde 
saat 17:00’de Aktivite Salonu’nda 
Ahmet Dursun, Baki Mercimek 
ve Alen Markaryan tarafından 
“Geçmişten Günümüze Beşiktaş” 
konulu panel gerçekleştirilecek. 

Demet Akbağ, Metin Hara ve 
Fırat Tanış Sevenleri ile Bir Araya 
Gelecek
18 Mayıs 2018 Cuma günü 
Türkiye’nin önde gelen tiyatro 
sanatçısı Demet Akbağ saat 13:30’da 
Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 
söyleşi gerçekleştirecek. Ardından 
ise son zamanlarda adından sıkça söz 
ettiren yazar Metin Hara sevenleri 
ile buluşacak. Saat 17:30’da ise 
Türkiye’nin bir diğer ünlü sanatçısı 
Fırat Tanış gerçekleştireceği söyleşi 
ile sinema severler ile buluşacak. 

Tiyatro Gösterileri 
Gerçekleştirilecek
Rauf Raif Denktaş Kültür ve 
Kongre Sarayı’nda, 24. Bahar 
Festivali kapsamında 17 Mayıs 
2018 Perşembe günü, saat 19:30’da 
Hakan Yılmaz, Eylül Öztürk, Cengiz 
Şahin ve Ebru Kaymakçı’nın yer 

aldığı “Yetersiz Bakiye” isimli 
tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek. 
Öte yandan 18 Mayıs 2018 Cuma 
günü ise Türkiye’nin ünlü tiyatro 
sanatçılarından Cem Özer, Betül 
Şahin’in yer aldığı “Ömürsün Doktor” 
isimli tiyatro gösterisi yer alacak.

EMUATHLON 18 Mayıs Cuma 
Günü
Her yıl geleneksel olak Bahar 
Festivali kapsamında DAÜ Spor İşleri 
Müdürlüğü tarafından dü-zenlenen 
EMUATHLON ise 18 Mayıs 
2018 Cuma günü, saat 15:00’de 
yapılacak. Katılımın oldukça yoğun 
olmasının beklendiği yarışmada 
takımlar gruplar şeklinde en kısa 
sürede yarışı bitirmeye çalışacaklar.  

COLOR FEST 19 Mayıs 
Cumartesi Günü Yapılacak
Dünyanın en renkli festivali olarak 
bilinen “Color Fest” etkinliği 19 
Mayıs 2018 Cumartesi günü, 14:30 
– 20:30 saatleri arasında DAÜ Golf 
Sahası’nda gerçekleştirilecek. söz 
konusu etkinlik ile öğrenciler DJ’ler 
eşliğinde müziğin ve renklerin 
bütünleştiği rüya gibi bir atmos-
ferde gönüllerince eğlenebilecekler. 

DAÜ 24. BAHAR FESTİVALİ BAŞLIYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Turizm Fakültesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü dünyanın 
en prestijli şefleri arasında kabul 
edilen, İngiltere’nin en genç iki 
Michelin yıldızlı Tom’s Kitchen 
Restoranları’nın sahibi ve şefi 
Tom Aikens ile restoranlar grup 
şefi Richard O’Connell’i ağırladı. 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve 
Kongre Sarayı’nda atölye çalışması 
ve söyleşi gerçekleştiren Tom 
Aikens ile Richard O’Connell 
öğrenciler ile bir araya geldi. 
DAÜ Gastronomi ve Mutfak sanatları 
eğitiminde ülkenin lokomotifi 
olduklarını belirten DAÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Kılıç, yine bir ilki gerçekleştirdiklerini 
ve genç şef adaylarını idol olarak 
gördükleri iki Michelin yıldızlı 
Tom’s Kitchen restoranlarının sahibi 
ve şefi Tom Aikens ile buluşturmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 
Prof. Dr. Kılıç, geçtiğimiz yıl 2 
öğrencinin Tom’s Kitchen’da yapmış 

oldukları staj süresince göstermiş 
oldukları çalışma isteği ve öğrenme 
arzusu sonucunda her ikisinin de 
Tom’s Kitchen’de işe başladığını, 
onun dışında bir öğrencinin daha 
Tom’s Kitchen’dan iş teklifi aldığını 
belirtti. Prof. Dr. Kılıç, toplamda 
3 öğrencinin mezun olur olmaz 
böylesi önemli bir restoran zincirinde 
işe başlayacak olmalarının gurur 
verici olduğunu ifade ederek, 
verilen eğitimin meyvelerini 
almaya başladıklarını, bunun da 
gurur verici olduğunu sözlerine 
ekledi. Prof. Dr. Kılıç, Tom Aikens 
ile Richard O’Connell’ın adada 
kaldıkları 2 gün süresince ülkenin 
tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret 
ettiklerini belirterek, özellikle Kıbrıs 
mutfağını da tattırdıklarını ifade etti. 
Atölye çalışması sırasında konuşan 
şef Aikens, 6 yaşında annesi yemek 
yaparken mutfakta ona yardım 
ettiğini ve ilerlemesinde bunun çok 
payı olduğunu düşündüğünü belirtti. 
Sözlerine “Kekler ve tatlılardan 

sonra ana yemekler yapmaya 
başladım. 12 yaşlarımda catering 
kolejine yazıldım. Orada iki yıl 
okudum. Mezun olduktan sonra 
İngiltere’nin en iyi restoranlarında 
çalıştım” diyerek devam eden 
Şef Aikens, Michelin yıldızlı 
David Cavalier’in Londra’daki 
Battersea’daki restoranında ve 
daha sonra da Pierre Koffman’ın 
Londra’daki Chelsea’de, oradaki 
zamanlarında üçüncü bir Michelin 
yıldızı kazanan La Tante Claire’de 
çalıştını ifade etti. Ayrıca, Capital 
Hotel’de Philip Britten ve Richard 
Neat’in altında Charlotte Street’teki 
Pied à Terre’de bir sous şefi olarak 
çalıştığını da vurguladı. 26 yaşında, 
iki Michelin yıldızı ödüllü en genç 
İngiliz şefi olduğunu belirten Aikens 
2003 yılında, Aikens Chelsea’de 
kendi adını taşıyan restoranını açtı. 
Atölye çalışması sırasında Richard 
O’Connell ile beraber Tom’s 
Kitchen mönüsünde yer alan ve bir 
başlangıç yemeği olan “Salt Cod 
Brandade”i sunan Aikens, sunumun 
ikinci bölümünde ise bütün bir 
kuzu karkasın nasıl parçalanıp 
kesilerek bölümlenmesi gerektiğini 
gösterdi. Öğrencilerden gelen 
soruları yanıtlayan şef Tom Aikens, 
“Başarılı olmak istiyorsanız iyi 
fikirleriniz olmalı. Bulunduğunuz 

pazarı çok iyi tanımlamalısınız. 
Yiyecek kalitenizden asla ödün 
vermemelisiniz. Servis ve fiyatlar 
ayrı bir değerlendirme konusu. 
Yaptığınız işe konsantre olmalı 
ve insanların beklentileri ile ilgili 
içgüdüsel olarak doğru tahminlerde 
bulunmalısınız. Restoran endüstrisi 
asla kolay değil. Elinizdeki anahtar 
takımınız ve çalışanlarınız. Onları 
çok iyi eğitmelisiniz. Birçok 
unsurun bir araya gelmesi sizi 
başarıya taşıyor” tavsiyesinde 
bulunarak  4 yıldır beraber çalıştıklar 
şef Richard O’Connell ile bu 
başarıyı sürdürdüklerini ifade etti. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’ı Ziyaret Etti
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’ı makamında ziyaret eden 
Tom Aikens ve Richard O’Connell’ 
DAÜ’de bulunmaktan son derece 
mutlu olduklarını belirtti. Prof. 
Dr. Osam, Turizm Fakültesi’ne 
desteklerinin her zaman olduğu gibi 
bundan sonra da devam edeceğini 
belirterek, şef Tom Aikens ve 
Richard O’Connell’ı eğitim vermek 
üzere üniversiteye davet etti. Ziyaret 
sonunda Prof. Dr. Osam, Tom Aikens 
ve Richard O’Connell’a Kıbrıs’a 
özgü Lefkara işi pano takdim etti.  

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ EN GENÇ YAŞTA  
MICHELIN YILDIZINA SAHİP OLAN İNGİLİZ 

ŞEF TOM AIKENS’İ AĞIRLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu 
tarafından sahnelenen Troya ef-
sanesine ev sahipliği yaptı. DAÜ 
Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve 
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü 
tarafından organize edilen gösteri, 
10 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 
20:30’da, DAÜ Stadyumu’nda hayat 
buldu. Mustafa Erdoğan yönetimin-
de gerçekleştirilen gösteride 56 kişilik 
dans ekibi yaklaşık iki saat süreyle 
performans sergiledi. İki perdelik 
dans gösterisinde ilk perde 5 sahne-
den, ikinci perde ise 8 sahneden oluştu. 
Katılımın oldukça yoğun olduğu 
etkinliğe KKTC Yüksek Mahkeme 

Başkanı Narin Ferdi Şefik, Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanı Tuğg. Tevfik 
Algan, KKTC Turizm ve Çevre 
Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Zeki Çeler, GKK Komutan 
Yardımcısı Tuğg. Cemal Volkan, TC 
Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı 
Ertuğrul Demirci, Gazimağusa 
Kaymakamı Dürdane Acı ile TC 
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden ve askeri 
protokolden çok sayıda temsilci katıldı.  

DAÜ Anadolu Ateşi Dans 
Akademisi Açılacak
Gösteri öncesinde konuşan DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
Mustafa Erdoğan ve ekibini DAÜ’de 

ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek tarihten kesitlerin 
canlandırılacağı Troya efsanesi ile son 
derece güzel bir gece geçirileceğinden 
şüphe duyulmadığını ifade etti. 

Prof. Dr. Osam uzun zamandır 
üzerinde çalıştıkları ve Anadolu 
Ateşi’nin değerli sanatçılarını 
kadrosunda barındıracak olan DAÜ 
Anadolu Ateşi Dans Akademisi’nin 
açılması yönünde iş birliği protokolü 
imzaladıklarını bildirerek, sahip 
olduğumuz kültürü diğer nesillere 
de aktarmanın üniversitenin bir 
diğer vizyonu olduğunu bildirdi. 
Mustafa Erdoğan ise yaptığı 
açıklamada geçen sene de DAÜ’de 

gösteri gerçekleştirdiklerini ve yine 
yoğun katılım olduğunu belirterek 
Kıbrıs Türk Halkı’nın eğlence 
kültürlerinin yüksek olduğunu ve 
dolayısı ile iyi dans edebileceklerine 
inandığını belirtti. Erdoğan, tamamı 
Kıbrıslı’lardan oluşan bir Anadolu 
Ateşi ekibi kurmayı planladıklarını 
belirterek, 4 – 30 yaş arası 
herkesin bu ekibe katılabileceğini 
ve DAÜ ile KKTC’ye yakışır 
bir okul kuracaklarını vurguladı. 

Prof. Dr. Osam, Erdoğan’a 
üzerinde Kıbrıs kapısı motifi 
bulunan bir pano takdim etti. 

TROYA EFSANESİ DAÜ’DE HAYAT BULDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi Bölümü’nün 
düzenlemiş olduğu “PISA So-
nuçlarına Okuduğunu Anlama 
Penceresinden Eleştirel Bir Bakış” 
adlı panel, Mustafa Afşin Ersoy 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasını DAÜ Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın 
yaptığı paneli, Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Pehlivan yönetti. 
Panele konuşmacı olarak, Akdeniz 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
Temel Eğitim Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Nihat Bayat, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 

Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim 
Seçkin Aydın ve Giresun Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü Ölçme ve Değerlendirme 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. 
Doç. Dr. Gizem Uyumaz katıldı. 

Söze ilk başlayan Doç. Dr. Nihat 
Bayat PISA’nın ne olduğundan 
ve değerlendirme alanlarından 
bahsettikten sonra, okuma alanında 
Türkiye’nin PISA’daki görünümüne 
değindi. Elde edilen sonuçlara 
göre OECD ortalamasından ve 
tüm ülke ortalamalarından daha 
düşük bir puana sahip olan Türkiye, 
2015 yılında yapılan araştırmaya 

göre, 72 ülkenin katıldığı PISA 
değerlendirmesinde (okuma alanında) 
50. sırada yer aldı. 15 yaş grubundaki 
Türk öğrencilerin okuma düzeylerine 
göre yeterlik oranlarının düşük 
olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nihat 
Bayat, PISA’daki okumaya ilişkin 
temel alanlara ve PISA’nın okuma 
materyallerini değerlendirirken 
hangi boyutları ele aldığına 
değinerek konuşmasını sonlandırdı.

Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın, 
PISA’yı Türkçe Eğitimi Programları 
açısından ele aldı. Doç. Dr. Aydın, 
Türkçe öğretimi açısından öğrenme 
ve öğretme yaklaşımlarının temelde 
Davranışçı ve Yapılandırmacı 

olmak üzere iki ana yaklaşımdan 
oluştuğunu söyledi. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın davranışçı 
uygulamalara 2005 yılında son 
vererek “Yapılandırmacı Yaklaşım” 
anlayışını savunan bir program 
geliştirdiğini ve bu anlayışa bağlı 
olarak dil becerileri yanında temel 
ve üst becerilerin de öncellendiğini 
vurgulayan Doç. Dr. Aydın, 
PISA’da okuma alanı düzeylerine 
ilişkin kazanımlar ile Türkçe dersi 
programındakiler karşılaştırıldığında, 
Türkçe dersi programlarındaki 
kazanımların PISA beklentilerinin 
altında olduğunu, dolayısıyla PISA 
ölçütlerini karşılamadığını söyledi.

PISA’yı ölçme ve değerlendirme 
uygulamaları açısından değerlendiren 
Yard. Doç. Dr. Gizem Uyumaz ise 
PISA testinin formatını ve tasarımını 
ele alarak Türkiye’deki benzer amaçlı 
sınav uygulamalarıyla karşılaştırdı. 
Yard. Doç. Dr. Uyumaz’ın PISA 
uygulamalarında kullanılan madde 
formatları, yeterlik düzeyleri ve 
okuma becerilerinin değerlendirilmesi 
konularına değinerek sonlandırdığı 
konuşmasının ardından, salonda 
bulunan öğrencilerden yöneltilen 
sorular yanıtlandı. İlgiyle izlenen 
panel, katılımcılara teşekkür 
belgelerinin verilmesiyle son buldu. 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
Hemşirelik Bölümü’nün, Öğrenci 
Hemşireler Derneği ve Türk 
Hemşireler Derneği Öğrenci 

Komisyonu’nun iş birliği ile 
düzenlediği “17. Ulusal Hemşirelik 
Öğrencileri Kongresi” geçtiğimiz 
günlerde Çanakkale Türkiye’de 

gerçekleştirildi. Kongrede, “Değişen 
Dünyada Hemşirelik: Evrensel 
Farklılıklar ve Benzerlikler” ana 
teması çerçevesinde “Hemşirelik 

bakımında, eğitiminde, uzmanlık 
alanlarında, mevzuatlarında ve 
imajındaki değişimler” konuları 
ele alındı. Kongreye çeşitli 
üniversitelerden yaklaşık 900 
hemşirelik öğrencisi, 108 sözel, 
180 poster bildiri ile katıldı.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri 
Kongresi’ne, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 
Bölümü öğrencileri Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin’in 
danışmanlığında gerçekleştirdikleri 
ve hemşirelik öğrencileri Ayşe 
Korkmaz, Hüner Akdağ, Gizem Kartal 
ve Esra Bilici tarafından hazırlanan 
“Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcı 
Düşünme Becerileri” konulu sözel 
bildiri, Ayşe Korkmaz, Hüner 
Akdağ, Merve Aykut, Cihat Çiçek 
ve Halit Nazıroğlu tarafından 
hazırlanan “Hemşirelik Mesleğinin 
Devlet Yurtlarında Kalan Üniversite 
Öğrencilerindeki İmajı” konulu  
poster bildiri ile katılmışlardır.

DAÜ’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME 
PROGRAMI PISA TARTIŞILDI

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 
“17. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ”NDE 

TEMSİL EDİLDİ



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı dünya 
astım günü ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Prof. Dr. Dağlı yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Hiç Bir Zaman Geç Değildir”
“Dünya sağlık örgütü tahminlerine 
göre bugün 235 milyon astım hastası 
bulunmaktadır. Hastalık; gelir ve 
gelişmişlik düzeyi ayırt etmeden 
her ülkeyi etkilemekte, ancak astım 
hastalığına bağlı ölümlerin %80’i 
orta-düşük gelir düzeyli ülkelerde 
görülmektedir. Hastalığı kontrol 
altında tutmak, astım nöbetle-
rini önlemek mümkündür. Buna 
rağmen tanı almamış ve tedavi 
olmamış birçok insan solunum 
sıkıntısı, göğüs sıkışması, hırıl-
tı yakınmalarıyla hastanelerin 
acil servislerine başvurmakta-
dır. Tedavi edilebileceklerin-
den haberdar olmayan astımlı 
insanların yaşamları kısıtlanmakta, 
gündelik işlerini ve etkinlikleri-
ni yerine getirememektedirler.

Astım çocuklarda en sık görülen 
kronik hastalıktır. Çocukların 
erişkinlere göre daha sık astım nöbeti 
ile acile getirildikleri saptanmıştır. 
Tedavi almayan çocuklar okula 
gidememekte, sosyal yaşama 
katılamamakta, psikolojik olarak 

yaralı kalmaktadırlar. Astım hem 
çocukların hem de erişkinlerin 
yaşam kalitesini düşürmektedir. 
Çocuklarda herhangi bir yaşta astım 
belirtileri başlayabilir. Gecikmeden 
tedavi edilmesi gereklidir. Tedaviye 
başlamak için -HİÇ BİR ZAMAN 
ÇOK ERKEN DEĞİLDİR.

Astım kontrol edilebilir bir 
hastalıktır! Tütün dumanın-
dan, küf, hava kirliliği, solu-
num yolları enfeksiyonlarından 
korunmak atakların tetiklenmesini 
engelleyecektir. Nefes yolundan 
alınan kortizon ve diğer ilaçların 
her gün ve uzun süre kullanılması 
hastalığı kontrolde tutmaya yardımcı 
olacaktır. Uzun zamandır astım 
hastalığı çeken birisi de tedaviye 
başlayabilir. Tedaviye başlamak için 
-HİÇ BİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR.

Her ülkede karar vericilerin görevi, 
astıma neden olan, astım nöbetlerini 
tetikleyen iç ve dış ortam hava 
kirliliğini önlemektir. İç ortamda 
tütün kullanımına izin vermek, tütün 
ürünlerinin çeşitliliğini arttırmak, 
dış ortamda fosil yakıtlarını 
kullanan santralleri kurmak 
yöneticilerin asla izin vermemesi 
gereken uygulamalardır. Astım, 
sadece doktor reçetesi ile değil,  
sorumlu yöneticilerin toplumsal 
reçeteleriyle de kontrol edilir.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ DÜNYA 
ASTIM GÜNÜ İLE LGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

“Ağaç yaprağıyla gürler”
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Mezunlarla İletişim ve 
Kariyer Araştırma Müdürlüğü 
(MİKA) tarafından “25. Yıl 
Mezunları Onurlandırma Töreni” 
gerçekleştirilecek. Her yıl 
geleneksel olarak yapılan tören, 
bu yıl 18 Mayıs 2018 Cuma günü, 
saat 19:00’da, Rektörlük Binası 
Havuz Başı’nda yer alacak. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, etkinlikle ilgili yapmış 
olduğu açıklamada DAÜ’nün 
106 farklı ülkeden gelen 20 binin 
üzerinde öğrencisi ve 52 bini 
aşkın mezunu ile dünyanın dört 
bir yanına yayılan çok büyük 
bir aile olduğu vurguladı. Prof. 
Dr. Osam, DAÜ’nün gerçek 
başarılarının ardında bu büyük 
ailenin ve özellikle mezunlarının 

güçlü aidiyet hislerinin çok 
önemli bir rolü olduğunu belirtti. 

1993 yılının tüm DAÜ 
mezunlarını 18 Mayıs Cuma 
akşamı, DAÜ Rektörlük Binası 
Havuz Başı’nda görmeyi arzu 
ettiklerini ifade eden Prof. Dr. 
Osam, “Mezunlarımızla bir 
araya gelmekten ve onların 
başarılı iş yaşamlarını yakından 
takip etmekten büyük bir keyif 
ve mutluluk duyuyoruz. DAÜ, 
öğrencisini sadece eğitim 
hayatında değil, mezuniyetten 
sonraki yaşamında da yalnız 
bırakmayan bir Üniversitedir. 
Mezunlarımız bizim gurur 
kaynağımızdır. “Ağaç, yaprağıyla 
gürler” atasözünde olduğu 
gibi, bizler de mezunlarımızla 
birlikte dimdik ayakta 

kalmaya ve gelişmeye devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.    

DAÜ-MİKA Müdürü Derviş 
Ekşici ise 1993 yılı mezunlarının 
katılacağı ve Rektörlük Binası 
Havuz Başı’nda gerçekleşecek  
olan 18 Mayıs Buluşması’nın, 
mezunların güzel anılarının 
yeniden canlanmasına imkân 
verirken, aslında hiç kopmayan 
ve bundan böyle daha da 
güçlenecek olan köklü bağları 
bir kez daha hatırlatacağını 
söyledi. Ekşici, adanın en köklü 
yüksek eğitim kurumu Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’nin gücünü 
mezunlarından alarak; bu güçle 
ayakta kalmaya ve sesini dünya-
ya mezunlarıyla duyurmaya 
devam edeceğini belirtti. 

DAÜ 25. YIL MEZUNLARI ONURLANDIRMA TÖRENİ 
18 MAYIS’TA YAPILIYOR 

BÜLTEN 9



BÜLTEN10

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1 - Setareh Katircioğlu, Salih 
Katircioğlu, and Mehmet Altinay. 
“Interactions between tourism 
and financial sector development: 
evidence from Turkey.” The 
Service Industries Journal (2018): 
519-542.

Turizm Fakültesi
1- Taegoo Terry Kim, Osman 
M. Karatepe, and Gyehee Lee. 
“Psychological contract breach 
and service innovation behavior: 

psychological capital as a 
mediator.” Service Business:12 
(2018): 305-329.
2- A. Mohammed Abubakar, Huda 
Abdullah Megeirhi, and Belal 
Shneikat. “Tolerance for workplace 
incivility, employee cynicism and 
job search behavior.” The Service 
Industries Journal (2018): 629-643.

Tıp Fakültesi
1 - Ozlem Bulbul, Andrew J. 
Pakstis, Usha Soundararajan, 

Cemal Gurkan, Jane E. Brissenden, 
Janet M. Roscoe, Baigalmaa 
Evsanaa et al. “Ancestry inference 
of 96 population samples using 
microhaplotypes.” International 
journal of legal medicine (2018): 
703-711.
2- Nazli Bozman, Cemal Gurkan, 
Huseyin Sevay, Damla Kanliada 
Demirdov, and Filiz Ozbas-
Gerceker. “Genetic characterisation 
of 19 autosomal STR loci in 
a population sample from the 

Southeastern Anatolia Region of 
Turkey.” Annals of human biology 
45, no. 2 (2018): 148-159.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
1- Aylin Ayaz, Reyhan Nergiz-
Unal, Damla Dedebayraktar, 
Asli Akyol, A. Gulden Pekcan, 
Halit Tanju Besler, and Zehra 
Buyuktuncer. “How does food 
addiction influence dietary intake 
profile?.” PloS one 13, no. 4 
(2018): e0195541.

Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız Kaynak: Web of Science                                                                                         

“DAÜ İLE UMUTLARA ORTAK OL” 
KERMESİNE YOĞUN İLGİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
çocuklar yararına geleneksel 
DAÜ kermesini düzenledi. DAÜ 
çalışanlarının gönüllü katılımı ile 

gerçekleştirilen kermes “DAÜ ile 
Umutlara Ortak Ol” projesinin ilk 
etkinliği olarak 8 Mayıs 2018 Salı 
günü, 10:00 – 13:00 saatleri arasında, 

Merkezi Derslik Binası (CL) önünde 
gerçekleştirildi. DAÜ’de yer alan 
tüm fakülte, müdürlük ve birimlerin 
katkılarıyla kurulan stantlarda ev 

yapımı çeşitli yiyecek ve içeceklerin 
satışı yapılarak gereksinimi olan 
çocuklar yararına destek toplandı. 
Oldukça renkli geçen kermese ilgi 
yoğundu. Kermese katılıp katkıda 
bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam da, tüm stantları 
gezerek DAÜ personeli ve öğrenciler 
ile sohbet etti. Kermesten elde 
edilen gelir ile 2018 – 2019 Eğitim 
– Öğretim Yılı’nda ilköğretim 
çağında olan çocukların ihtiyaçları-
nın karşılanması hedefleniyor. 

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü 
tarafından yürütülen “DAÜ İle 
Umutlara Ortak Ol” projesi, her 
ay başka bir etkinlik düzenleyerek 
eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar 
ve çocuklar için fayda sağlayacak. 
Proje ile üniversite ile toplumun iş 
birliği içerisinde sosyal dayanışma ve 
farkındalıkları artırması hedefleniyor. 
Söz konusu proje DAÜ’nün değerlere 
verdiği önemin de büyük bir 
göstergesini olarak örnek olmaktadır.   



TÜRKİYE ve KKTC TANITIMDA BU HAFTA

9 Mayıs 2018 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Kariyer Günleri’nde Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri 
Hüseyin Çeçe, Volkan Tozan ve Bölüm İdare Amiri Armen Sarıca, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mahmut Sevince, Öğrenci  İşleri 
Müdürlüğü Personeli Şerife Karga, Tanıtım Ofisi Personeli Suzan Barışer ile Tanıtım Ofisi Asistanları Gizem Canalp ve Yeşim Tadik DAÜ standı açarak 

üniversitemizi tanıttılar.

Üniversitemiz 9 Mayıs  2018 tarihinde Cihat Kora Anadolu Lisesi Tanıtım Günleri’nde  İzmir Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli 
Cansu Okyay tarafından temsil edildi. 

Üniversitemiz 8 Mayıs  2018 tarihinde FSMAL Fuarı’nda  Samsun Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Tan İskeleli tarafından temsil 
edildi. 

Üniversitemiz 9-10 Mayıs  2018 tarihlerinde Van Unilook 
Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nda  Şanlıurfa Tanıtım, İrtibat 
ve Kayıt Bürosu Personeli Faruk Öncel tarafından temsil edildi. 

7-9  Mayıs 2018 tarihleri arasında Yozgat, Kırşehir ve Kastamonu’da 
gerçekleştirilen etkinliklerde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu 
öğrencilere yönelik olarak “Yeni Sınav Sisteminden Yararlanarak 

Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?“ konulu seminer verdi. Seminerler 
öncesinde ise Ankara Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Ahmet 

Ümit Ünal tarafından üniversite tanıtım sunumu gerçekleştirildi.
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TÜRKİYE ve KKTC TANITIMDA BU HAFTA

10 Mayıs 2018 tarihinde Konya’da lise öğrencilerine yönelik İç Mimarlık Seminer ve Atölye Çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikler 
kapsamında Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley, Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı, Seyit Ermiyagil  “İçindeki Tasarımcıyı Uyandır“ konulu 
sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik öncesinde Ankara Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Ahmet Ümit Ünal tarafından üniversite 

tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

11 Mayıs 2018 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu öğrencilere yönelik 
olarak “Yeni Sınav Sisteminden Yararlanarak Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?“ konulu seminer verdi. Seminerler öncesinde ise Samsun 

Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Tan İskeleli tarafından üniversite tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

10 Mayıs 2018 tarihinde Adıyaman’da gerçekleştirilen etkinliklerde Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu öğrencilere yönelik olarak “Yeni 
Sınav Sisteminden Yararlanarak Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?“ konulu seminer verdi. Seminerler öncesinde ise Şanlıurfa Tanıtım, İrtibat ve 

Kayıt Bürosu Personeli Mehmet Bozanoğlu tarafından üniversite tanıtım sunumu gerçekleştirildi.


