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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bu hafta 
bir dizi ziyarette bulundu. 19 Haziran 
2019 Çarşamba günü, saat 10:00’da, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ma-
kamında ziyaret eden Prof. Dr. Osam, 
Cumhurbaşkanı Akıncı’yı 2 Temmuz 
2019 tarihinde gerçekleşecek olan 
DAÜ Mezuniyet Töreni’ne davet etti. 
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler 
ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan 
Samani de hazır bulundu. 

Maliye Bakanı’na Ziyaret
Prof. Dr. Osam, 20 Haziran 2019 
tarihinde ise KKTC Maliye Bakanı Olgun 
Amcaoğlu’na ekibiyle birlikte ziyaret 
gerçekleştirerek, kendisine yeni görevinde 
başarılar diledi. Söz konusu görüşmede, 
Prof. Dr. Osam, Bakan Amcaoğlu’na 
DAÜ’ye göstermiş oldukları yakın ilgi ve 
mali konularda göstermiş oldukları yapıcı 
tutum için teşekkür etti. Prof. Dr. Osam, 
önümüzdeki hafta DAÜ ve devletimiz adına 
güzel haberler müjdelemek için Bakan 
Amcaoğlu’nu DAÜ’de ağırlayacaklarını 
belirtti. Ziyaret anısına, Prof. Dr. Osam 
tarafından Bakan Amcaoğlu’na 40. Yıl 
Anı Tabağı ve Gazimağusa’ya özgü Karga 
Heykeli takdiminde bulunuldu.

YÖK Başkanı İle Görüştü
Diğer yandan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, 17 Haziran 2019 Pazartesi 
günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ı 
İstanbul’daki çalışma ofisinde ziyaret etti. 
Prof. Dr. Osam, söz konusu ziyarette YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Saraç’ı DAÜ’nün yurtdışı 
temasları ve güncel konular hakkında 
bilgilendirdi. Prof. Dr. Osam, Prof. Dr. 
Saraç’a DAÜ’ye göstermiş oldukları yakın 
ilgi, vermiş oldukları destek ve güvenden 
dolayı teşekkürlerini sundu.

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NECDET OSAM’DAN 
ÖNEMLİ ZİYARETLER



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal 
Medya Birimi ve DAÜ TV iş birliğinde 
podcast yayıncılığına başlandı. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 
podcast yayın yapan ilk üniversite olma 
özelliğini taşıyan DAÜ, podcast yayıncılığın 
gelişimi için KKTC’de öncü rol oynayacak. 
EMUPODCAST olarak sosyal medyada 
paylaşılan eğitim içerikli podcastların 

ilkinde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 
Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Glen Paul Jenkins ekonomi üzerine 
İngilizce bir program gerçekleştirdi. Diğer 
podcast programında ise Fen ve Edebiyat 
Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Halilsoy kara delikler içerikli 
program gerçekleştirdi. Eğitim içerikli 
podcastlarla ön plana çıkacağa benzeyen 
EMUPODCAST KKTC’de podcast alanına 
dair önemli bir adım atarak hem eğitim 
alanında hem de medya alanında dijital 
dönüşümde öncü rol oynayacağını kanıtladı. 
EMUPODCAST’ı soundcloud’tan takip 
edebilir ve yayınlarına ulaşabilirsiniz. 

Podcast Nedir?
Podcast sözcüğü 2000’li yıllarda “iPod” 
sözcüğündeki pod (küçük kapsül) ve 

“broadcast” (yayın) sözcüklerinden oluş-
turulmuştur. Podcastlar ilk defa Apple  
tarafından iPod için geliştirilmiş olmakla 
birlikte podcast tabiri günümüzde sadece iPod 
için kullanılmaz. Podcasting, çoğunlukla dizi 
halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo 
programları, videolar vs.) internet üzerinden - 
genellikle feed (bildirim) yoluyla - bilgisayar 
ve taşınabilir cihazlara (cep telefonu, tablet 
vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanmasıdır. 
Bu şekilde indirilmiş dosyalara ise podcast 
denir.

Podcast sisteminin internetten bir programın 
ses ya da video kaydını indirmekten farkı 
‘feed’ kullanılması ve böylece her yeni 
bölümü özel yazılımların izleyerek otomatik 
olarak yükleniyor olmasıdır. iTunes üzerinden 
sunulan podcastlar tamamen ücretsizdir.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından 
bu yıl ikincisi düzenlenen “DAÜ Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Araştırma 
Sunumları ve Kariyer Günü Etkinliği” 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda yapıldı. Fakülte öğrencilerinin 
yıl boyunca çalışarak hazırladıkları 
bilimsel araştırmaların sunulduğu söz 
konusu etkinlikte, konuk konuşmacı 
olarak çağrılan Psikolog Dr. Pelin Erbil, 

kanser hastalığıyla ilgili gerek hastaların 
gerek yakınlarının gerekse doktorların 
karşılaştığı psikolojik sorunlardan 
bahsetti. İstanbul Humanite Psikiatri Tıp 
Merkezi’nde görev yapmakta olan Dr. 
Erbil, kanser hastalığında psikoonkolojinin 
yerinin önemini vurguladı. 

Zengin İçerikli Araştırmalar
Jüri üyesi olarak görev alan DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Yasin Kurt kongreyle ilgili 
düşüncelerini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Kurt, 
“DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni 
başta öğrencileri, akademik danışmanları 
olmak üzere gerçekleştirilen kongrede 
emeği bulunan herkesi yürekten kutlarım. 
Eğitim öğretim programında öğrencilerin, 
araştırma etiğine uygun ve zengin bilimsel 
içerikli araştırmaları gerçekleştirmeleri 
ve sonuçlarını da etkileyici bir şekilde 
sunmaları tıp biliminin geleceği adına umut 
vericiydi. Ayrıca Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Nahide Gökçora başta olmak üzere 
tüm akademik personelini, öğrencilerin 
eğitiminde gösterdikleri titiz yaklaşımdan 
dolayı tebrik eder, kongredeki misafirperver 
tutumlarından ötürü de teşekkür ederim” 
diye konuştu.

Diğer jüri üyelerinden Doç. Dr. Emre 
Hamurtekin ve Yrd. Doç. Dr. Gülten 
Sucuoğlu da böyle itinayla düzenlenmiş 
bir  kongrede görev almaktan dolayı mut-
luluk duyduklarını, sunulan projelerin etik 
kurallarına dikkat edilerek yapıldığını, 
bazı projelerin lisans çalışması olmasına 
rağmen lisansüstü seviyede olduklarını 
söylediler. 

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI VE KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI

DAÜ, PODCAST YAYINCILIĞINA BAŞLADI



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi çeşitli etkinliklerle halkla 
buluşmaya devam ediyor. Son olarak, Kanser 
Hastalarına Yardım Derneği ile iş birliği 
yapılarak, Psikolog Dr. Pelin Erbil eşliğinde 
kanser hasta ve hasta yakınlarını buluşturan 
bir toplantı düzenlendi. Toplantıda söz alan 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr 
Nahide Gökçora, günümüz pratiğinde kanser 
hastalığı ile mücadelede psikolojik desteğin 
tedavinin bir parçası olduğunu söyledi. Prof. 

Dr. Gökçora, “Kanser, artık sadece fiziksel 
bir hastalık olarak algılanmamalı ve yeni 
bilimsel araştırmaların da öncülüğünde 
psikiyatrinin tedavide hatta kanseri önlemede 
yerini alması sağlanmalıdır” dedi. Prof. 
Dr. Gökçora, ayrıca DAÜ Dr. Fazıl Küçük 
Tıp Fakültesi olarak, kanser hastaları ve 
yakınlarından gelecek her türlü talebe açık 
olduklarının altını çizdi.

Merak Edilen Soruları Yanıtladı
Psikolog Dr. Pelin Erbil, söz konusu 
toplantıda merak edilen soruları yanıtladı. 
Bazı çalışmalara göre suskun ve içine kapanık 
insanların kansere daha yatkın olduğunun 
bulunduğunu, tanı konduktan sonra en 
sık depresyon ve kaygı problemleriyle 
karşılaşıldığını söyledi. Dr. Erbil, böyle 
durumlarda psikiyatrik yardım alınması 
gerektiğini ve doktor kontrolünde antidepresan 
kullanımının faydalı olduğunu vurguladı. 
Dr. Erbil, “Hastalığın tanısından tedavinin 
sonuna dek morali yüksek tutmak tedaviye 
uyumu arttırdığı gibi, tedavinin başarı şansını 
yükseltir. Dolayısıyla depresif şekilde eve, 
kabuğa çekilmek yerine profesyonel yardım 
almaktan kaçınmamalı, eğer var ise mesleği 

icra etmeye devam etmeli, tedavi sürecinde 
diyete dikkat etmeli, topluma karışıp aktif 
olunmalıdır. Kişi gücü yettiğince görevleri 
yerine getirmeli, hobiler edinmelidir. Çeşitli 
meditasyon tekniklerinin kişi psikolojisini 
olumlu etkilediği ve kanser hastalarına 
bu açıdan yardım ettiği kanıtlanmıştır. 
Böylece hayata karşı motivasyon yüksek 
tutularak kaygı ve depresyonun sokacağı 
kısır döngüden uzaklaşılır” dedi. Toplantıda 
onkoloji merkezlerindeki sağlık çalışanlarına 
da yönelik mesleki motivasyon çalışmaları 
ve psikolojik danışmanlığın konuya bütüncül 
yaklaşımda çok önemli olduğu üzerinde 
duruldu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği 
Başkanı Raziye Kocaismail, tedavide 
en önemli basamağın psikolojik sağlık 
olduğunu vurgulayarak, bunun için hayatta 
meşguliyetlerin bulunması gerektiğini, 
profesyonel yardım almaktan çekinmemek 
gerektiğini ve en önemlisi mutluluk veren, 
pozitif enerji veren kişilerle ve ortamlarda 
bulunmanın inanılmaz derecede faydalı 
olduğunu söyledi.
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 
“KANSERDE RUH SAĞLIĞI” ETKİNLİĞİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi’nin geleneksel olarak 
düzenlediği  “Turizm Günleri”nin 21.’si 
coşkuyla kutlandı. Etkinliğin en güzel 
ve anlamlı yanı ise, Turizm Fakültesi 
öğrencileri tarafından kurulan stantlardan 
toplanan gelir ile Gazimağusa Özel Eğitim 
Merkezi’nin demo mutfağı için gerekli 
olan bulaşık makinesi, su sebili, kahve 
makinesi, su ısıtıcısı, meyve sıkacağı ve 
rondo gibi ihtiyaçların alınması oldu. 

En çok geliri elde edip projeye en çok katkısı 
olan öğrencilere, öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nazenin Ruso ve Öğretim Görevlisi 
Turan Değirmencioğlu’na teşekkür et-
mek amaçlı Gazimağusa Özel Eğitim 
Merkezi’nde bir sertifika töreni düzenlendi. 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kılıç sertifika töreninde yaptığı 
konuşmada fakülte olarak bu tür sosyal 

sorumluluk projeleriyle topluma katkı 
koyarak farkındalık yaratmanın sevincini 
yaşadıklarını belirtti ve bu iş birliğinin 
önümüzdeki yıllarda da sürmesini temenni 
etti. Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi 
Müdürü Emirali Evcimen ise  DAÜ’ye 
ve tüm katılımcılara yönelik yaptığı 
konuşmada, DAÜ Turizm Fakültesi’nin 

önceki yıllarda da düzenlediği sosyal 
sorumluluk projelerinin öneminin altını 
çizerken gençlere katkılarından dolayı 
teşekkür etti. Alınan ürünlerin derslerde 
eğitmenler tarafından öğrencilerin günlük 
hayatlarını idame ettirmeyi öğrenebilmeleri 
için, örneğin kahvaltı ve yemek hazırlama 
eğitimi için kullanılacağını belirtti.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN 
BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi ve Doğu Akdeniz Turizm Forumu 
tarafından düzenlenen “Turizm’de Dijital 
Dönüşüm” konulu panel, DAÜ Mustafa 
Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Günümüzün olmazsa olmazı olan dijital 
ortamın, turizm sektörü kapsamında 
tartışıldığı panelde, alanında bilinen çok 
saygın uzmanlar yer aldı. Dr. Raziye 
Nevzat’ın moderatörlüğündeki panele 
Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray 
Küçükyılmaz, Hotel Runner İş Ortakları 
Başarı Direktörü Rıza Kaynak, Novusens 
İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü 
Kurucusu Berrin Benli ve IBM WATSON 
IOT (Nesnelerin İnterneti) Mühendislik 
Çözümleri Danışmanı Dr. Mehmet Kerim 
Çakmak panelist olarak katıldı. 

“Ülkemiz Gelişimine Önemli Katkılar 
Sağlayacak”
Açılış konuşmasını DAÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Kılıç’ın gerçekleştirdiği panelde; öğretim 
elemanları, öğrenciler, sektör temsilcileri, 
devlet ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri de yer aldı. Prof. Dr. Kılıç, 
panelin hem ülke turizmi hem de kültürel 
açıdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) gelişimine çok önemli katkılar 
sağlayacağına inandığını vurguladı. KKTC 
Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. 
Dr. İsmet Esenyel ve Kıbrıs Türk Turizm 
ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) 
Başkanı Erkan Kilim’in de görüşlerini 
aktardıkları panelde, Prof. Dr. Kılıç turizm 
sektöründen profesyonellerin, çalışanların 
ve temsilcilerin katılımının kendilerini 
mutlu ettiğini, panelin hem öğrencilerinin 
hem de ülke paydaşlarının bilinçlenmesine 
ve farkındalığına katkı sağlaması sayesinde 
amacına ulaştığını dile getirdi.

“TURİZM’DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PANELİ” 
DAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç 
Mimarlık Bölümü İç Mimar 
Dündar Özişlek’i ağırladı. DAÜ 
Mezunlarla İletişim ve Kariyer 
Araştırma Müdürlüğü (MİKA) 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
7. Uluslararası Kariyer Günleri 
etkinlikleri kapsamında ger-
çekleşen etkinlikte, “Meslek 
Olarak İç Mimarlık” adlı 
söyleşiyi gerçekleştiren İç 

Mimar Dündar Özişlek, DAÜ 
İç Mimarlık Bölümü mezunu 
olarak, mezun olduğu günden 
bugüne yaşadığı profesyonel 
serüveni öğrenciler ve öğretim 
elemanlarıyla paylaştı. Büyük 
ilgi gören söyleşide, tasarlamış 
olduğu farklı mekanlardan 
da görüntüler sunan Özişlek, 
öğrencilerin yoğun sorularına da 
cevap verdi.

İÇ MİMAR DÜNDAR ÖZİŞLEK 
DAÜ İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNİYET 
PROJESİ JÜRİSİ VE SERGİSİ’NE HAZIRLANIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 
Bölümü’nde, 2018-2019 Akademik 
Yılı Bahar Dönemi’nde, Mezuniyet 
Projesi kapsamında, Doç. Dr. 
Afet Çeliker Coşkun, Doç. Dr. 
Nil Paşaoğluları Şahin, Öğretim 
Görevlisi Seyit Ermiyagil ve 
Öğretim Görevlisi Elvan Şenkayalar, 
Araştırma Görevlisi Ceyhun Uludağ, 
Araştırma Görevlisi Eliz Erdenizci 
ve Araştırma Görevlisi Nisan Akalın 
yürütücülüğünde, “Kampüs içinde 
Seçkin Konaklama Mekanı” konusu 
ele alındı. Bu çerçevede, öğrencilerin 
kendi geliştirdikleri senaryolara bağlı 
olarak oluşturdukları kavramsal 
yaklaşımla tasarımları gerçekleşti. 
Mezuniyet öğrencilerinin, tasarım 
sürecini verimli ve zengin bir 
şekilde tamamlamaları için Girne’de 
bulunan otel mekanları da teknik 
gezi çerçevesinde incelendi.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü tarafından 
bir gelenek haline getirilen 
Mezuniyet Projesi Jürisi ve Sergisi, 
“Son Ders” isimli bir de sunumla 
birlikte bölüm için önemli bir 

etkinlik haline geldi.  Bu etkinlikte, 
Türkiye veya mevcut profesyonel 
ortamlarda, başarılı uygulamalarıyla 
ismini duyuran kişiler davet 
edilmekte ve öğrencilere farklı 
bakışaçıları ve tecrübeleriyle yol 
göstermeleri de beklenmektedir. 
Bu yıl, bu çerçevede, konuk olarak 
Türkiye’den Mazeron Tasarım 
Stüdyosu’ndan Eren Yorulmazer, 
MEF Üniversitesi’nden İç Mimarlık 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Sezgin, KKTC’den ise Live in 
Tasarım ve Mimarlık Ofisi’nden Y. 
Mimar Çise Tunççağ davet edildi. 
Söz konusu etkinlik programı 
kapsamında, Misafir Jüri Üyesi 
Eren Yorulmazer, öğrencilerin 
başlayacakları profesyonel ya-
şamlarına ışık tutacak nitelikte, 
‘Son Ders’ adlı bir söyleşi de 
gerçekleştirecek.
   
24-25 Haziran 2019 tarihlerinde 
yapılacak olan Mezuniyet Projesi 
Jürisi ve Sergisi, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç 
Mimarlık Bölümü’nde yer alacak.
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DAÜ-PDRAM’IN KKTC MERKEZİ CEZAEVİ 
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ 

EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

DAÜ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ’NDEN 
TEKNOLOJİ ATAĞI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik 
Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
(DAÜ-PDRAM) ve KKTC İçişleri Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde 

29 Nisan – 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
DAÜ-PDRAM tarafından cezaevi çalışanlarına 
yönelik olarak düzenlenen eğitim programı 
tamamlandı. 29-30 Nisan ve 2 Mayıs 2019 
tarihlerinde “Kaygı ve Kaygı Bozuklukları” ve 

“Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Dürtüsellik” 
konularında düzenlenen seminerler, 6-9 Mayıs 
2019 tarihlerinde “Sağlıklı ve Riskli Yönleriyle 
Ergenlik” ve “Kendine Zarar Verme ve İntihar 
Davranışları”, 13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde 
“Madde Kullanımı ve Etkileri”, 22-23 Mayıs 
2019 tarihlerinde “Öfke ile Başetme ve Şiddete 
Yönelik Farkındalık” ve 28-30 Mayıs 2019 
tarihlerinde “Sağlıklı İletişim” konuları ile 
devam etti. DAÜ-PDRAM uzmanları tarafından 
verilen ve interaktif bir ortamda gerçekleştirilen 
eğitim programında, katılımcıların bireysel 
iyilik halini desteklemek ve sağlıklı toplumsal 
yaklaşım becerilerine katkı koymak hedeflendi. 
Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen eğitim programına 462 ce-
zaevi çalışanı katılırken, eğitimi tamamlayan 
katılımcılara DAÜ-PDRAM tarafından katılım 
belgesi verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi bünyesinde yirmi yıldır eğitim 
vermekte olan Sinema ve Televizyon Bölümü, 
sinema ve televizyon alanında kullanılan son 
teknoloji yapım ekipmanları ile buluştu. 

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü, 
mezunlarını sinema ve televizyon sektörünün 
ihtiyaç duyduğu profesyonel beceri ve 
formasyona daha iyi hazırlayabilmek amacıyla 
2017 yılında Bölüm ve Dekanlık kararı ile 
köklü bir değişikliğe gitmiş, ders müfredatını 
günümüz gereksinimlerine yanıt verecek hale 
getirmişti. İşte bu nedenle ders programında 
uygulamalı derslere nitelik ve nicelik açısından 
eskisinden daha çok yer verildi.

Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Bahire Özad, sinema ve televizyon 
alanının günümüz koşullarında teknoloji 
odaklı doğası nedeniyle en son teknolojiye 
sahip ürünlerin edinilmesini ve bunlara 
ilişkin profesyonel kullanıcı düzeyinde beceri 
kazanılmasını zorunlu kıldığını belirtti. Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Özad, DAÜ Sinema ve 
Televizyon Bölümü’nün bu çerçevede sahip 
olduğu geniş teknik ekipman birikimini yeni 
teknoloji seviyesine yükseltmek ve böylece 

öğrencilerin üretecekleri film, belgesel, TV 
haberi ve programları gibi farklı formatlardaki 
yapımlarının görsel ve işitsel kalitesini arttırmak 
amacıyla ilk paketi geçtiğimiz günlerde teslim 
alınan teknik ekipmana kavuştuklarını açıkladı. 
DAÜ Rektörlüğü tarafından satın alınarak 
Sinema ve Televizyon Bölümü’ne teslim 
edilen ekipman arasında 35 mm sinema filmi 
kalitesinde çekim yapma kapasitesine sahip 
dijital bir kamera ile yine 4K kalitesinde çekim 
yapabilen aktüel kameralar ve bunlara ait sehpa 
taşıma sistemleri, el, yaka ve boom mikrofonlar 
ve hem soğuk hem sıcak ışık setleri bulunuyor.

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim 
Görevlisi Ahmet Goran ise halen sahip oldukları 
ve yakın gelecekte ek teknik ekipmanın da 
envantere katılması ile öğrencilerine sundukları 
olanakları çok üst düzeye taşıyacaklarını 
belirtti. Yeni alınan ekipmanlarla ilgili kısa bir 
eğitim ve adaptasyon çalışması düzenleyen 
Goran, yeni ekipmanla tanışan öğrencilerin 
son derece heyecanlı olduklarını, sahip 
oldukları yeni olanaklar sayesinde bölümlerine 
ve eğitimini aldıkları alana ilişkin bağlılık 
ve motivasyonlarında artış gözlemlediğini 
sözlerine ekledi.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı 
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) 
‘Toplumsal  Sorumluluk Projeleri’ Takım 
Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın 

organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife 
Hocanın Aşıksoy, Dilem Köylüoğlu ve Refika 
İlkan Özer’in önderliğini yaptığı ‘Çevre 
ve Doğa’ temalı proje kapsamında DAÜ 

YDİHO öğrencileri , 2018-19 Bahar Dönemi, 
YDİHO Sosyal Sorumluluk Projeleri 
kapsamındaki ikinci  etkinliklerini, Çevre 
Koruma Dairesi Gazimağusa Şubesi’nin de 
katkılarıyla, Glapsides Sulak Alanı etrafında 
gerçekleştirdi.

Böylece, proje öğretmenleri ve öğrencileri,  
Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Şube 
personelinin de katılımıyla çok güzel bir 
etkinliğe daha imza atmış oldular. Glapsides 
Sulak Alanı’nın etrafı YDİHO öğrencileri, 
proje öğretmenleri ve Çevre Dairesi personeli 
tarafından temizlendi. Öğrenciler bu ak-
tiviteden çok keyif aldılar ve hayatlarının 
bundan sonraki bölümünde çevreye karşı çok 
daha duyarlı olacaklarını ve etraflarındaki 
kişileri de bu konuda bilinçlendireceklerini 
ifade ettiler. 
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DAÜ – YDİHO YARDIM KERMESİ DÜZENLEDİ 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller 
ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ-YDİHO) 
2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi 
Toplumsal Sorumluluk Projeleri kapsamında 
hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin 
katıldığı, ‘Fest of Joy’ etkinliği içerisinde yer 
alan, yardım kermesi gerçekleştirdi. Öğrencilerin 
yardım toplamak amacıyla tüm yeteneklerini 
ortaya koyarak yaptıkları satışlardan elde edilen 
gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 
bağışlanacağı bildirildi. 

DAÜ YDİHO Toplumsal Sorumluluk Projeleri 
Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen 
Ercanlar ve proje öğretmenleri Şerife Hocanın 
Aşıksoy, Dilem Köylüoğlu, Refika İlkan Özer, 
Şerife Nalbantoğlu ve Eylem Akim’in de aktif 
katılımlarıyla gerçekleşen yardım kermesinde, 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği görevlisi 
Yıldız Yaman da hazır bulundu. Büyük bir 
coşku ve katılımın olduğu kermes etkinliği 
sonrasında proje öğretmenleri ve öğrencileri 
bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla 
tamamladıkları için çok mutlu olduklarını dile 
getirdiler.

DAÜ YDİHO’NUN SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ DEVAM EDİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Endüstri 
Mühendisliği 2004 Akademik Yılı Güz 
Dönemi Mezunu Banu Akeloğlu’nun yeni 
kitabı “Göz Göz Göztepe”, Türkiye’deki 
tüm kitapçılarda satışa çıktı. Normalde 
polisiye yazarı olan DAÜ mezununun 
futbol ve aşkı harmanladığı yeni romanı, 
satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. 

Okurlarından çok olumlu geri dönüşler alan 
“Göz Göz Göztepe”, oldukça sürükleyici 
ve keyifli oluşuyla ön plana çıkıyor. 
Kıbrıs’tan hiçbir zaman kopamayan DAÜ 
mezunu Akeloğlu, kitap çıkmadan hemen 
önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
(KKTC) gelip okulunu ve 6 yıl yaşadığı 
şehri ziyaret etti. Akeloğlu, her zaman 
“İkinci memleketim” dediği Kuzey 
Kıbrıs’a yaptığı bu düzenli ziyaretlerin 
kendisine uğur getirdiğine inandığını 
belirtti. 

Hayalindeki İşi de Yapıyor
DAÜ’den mezun olduktan sonra 
kariyerine otomotiv sektöründe başlayan 
Banu Akeloğlu, Lefkoşa’da yer alan 
ASEL Engineering isimli şirkette çalıştı. 
Ardından İstanbul’da çeşitli otomotiv 
firmalarında kariyerini sürdüren Akeloğlu, 
2008 yılında TEMSA şirketinde işe başladı. 
Akeloğlu, 2014 yılının Eylül ayından beri 
TEMSA’nın memleketi Adana’da bulunan 
merkezinde Satınalma Yöneticisi olarak 
sürdürdüğü kariyerinin yanı sıra, önemli 
bir kadın polisiye yazarı olmayı da başardı. 

Kitabın önsözünde ise kitapla ilgili şu 
dizeler yer alıyor:

“Güneyliyim ben. Hatta sizin memlekette 
deniz var mı diye sorulan şehrin 
çocuğuyum. Çukurova’nın pamuk 
tarlalarının arasında, pamuklara sarıp 
sarmalanan şehirde, Adana’da doğdum! Bu 
kitapta, Akdeniz’in ateşi ile harmanlanmış 
bir Göztepe hikâyesi okuyacaksınız. Neden 
ve nasıl diye soracaksınız. Hatta ne alaka 
değil mi? Cevabı çok basit; AŞK! Öyle 
erkeğe ya da kadına duyulan bir aşk değil; 
tutkuya, sevgiye, kavgaya ve geleceğe 
birlikte inananların aşkı bu. Geç tanışılan 
bir aşk. Ama zaten aşkı bulmak öyle kolay 
değil ki…İnsan kaç kere aşkı kalbinde 
hissettiren, coşkusuyla titreten o tutkuyu 
yaşayabilir ki? Her baharda, memleketinde 
açan portakal çiçeklerinin kokusu ile 14 
Haziranlarda yakılan meşalelerin kokusunu 
bir tutan ve her 14 Haziran’da bir şehri 
değil, her şehri yakabilecek o tutkuya 
sahip bir Adanalı’nın kaleminden...Her 
şeyden öte sevdiğim Göztepe’ye ve tüm 
Göztepeli’lere sevgi ve saygılarımla…”

DAÜ MEZUNU BANU AKELOĞLU’NUN İKİNCİ KİTABI 
“GÖZ GÖZ GÖZTEPE” SATIŞA ÇIKTI


