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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, dünyanın en seçkin 
akreditasyon kuruluşlarından biri olan 
The Foundation for International Business 
Administration Accreditation (FIBAA) ta-
rafından akreditasyon sürecini başarıyla 
tamamlayarak tekrar koşulsuz olarak 2026 
yılına kadar akredite edildi. 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selcan Timur, adada FIBAA 
akreditasyonunu alan ilk Fakültenin DAÜ 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi olduğunu 
belirterek, DAÜ’nün bu konuda da öncülük 
görevini üstlendiğini vurguladı.

İlk olarak 2014 yılında aldıkları FIBAA 
akreditasyonunun Fakülte bünyesinde bulu-
nan programların kalitesini göstermesi açı-

sından son derece önemli olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Timur,  Fakülte bünyesinde 
bulunan 17 lisans, 25 yüksek lisans (tezli 
/ tezsiz) ve 4 doktora programında verilen 
kaliteli eğitimin dünya standartlarında ol-
duğunun altını çizdi.

Tüm paydaş gruplar ile birlikte çalışmanın 
önemine vurgu yapan Prof. Dr. Timur, Fakülte 
üyelerinin yaptıkları araştırmalar ile verilen 
eğitimin sürekli desteklendiğini, eğitim müf-
redatının sadece öğrenci ve mezunlardan 
gelen geri bildirimler ile değil iş dünyası ile 
olan yakın iş birliği sayesinde geliştirildiğini 
bildirdi. Prof. Dr. Timur, uluslararası akre-
ditasyon sürecine katkı koyan tüm fakülte 
üyelerine, yönetsel personele, öğrencilere, 
mezunlara ve mezunlarımıza güvenen iş dün-
yasına teşekkürlerini iletti. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, 2019 yılında katıldığı 
Birleşmiş Milletler Sorumlu Eğitim İlkeleri 
Platformu’nda (PRME – Principles for 
Responsible Management Education) ilk 
ilerleme raporunu sunmasının ardından aktif 
üye statüsü kazandı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Selcan Timur, Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından desteklenen ve Birleşmiş Mil-
letler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne daya-
narak kurulan PRME’nin 6 tane temel 
ve kurucu ilkesi olduğunu belirterek, bu 
ilkelerin kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal 
sorumluluk çabalarının ilerlemeleri üzerine 

kurulduğunu söyledi. Altı temel ilke ile 
çalışan PRME, dünyanın dört bir yanındaki 
üniversitelerde sürdürülebilirlik profilini 
yükseltmeyi ve geleceğin yöneticilerine 
bu prensipler ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmayı amaçlamaktadır. PRME, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) 
dikkat çekerken akademik kurumları, BM 
Küresel Çalışmaları (UN Global Compact) 
ile uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir. 
SKA yoksulluğu ortadan kaldırmak, ge-
zegenimizi korumak ve tüm insanların barış 
ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 
yapılan evrensel eylem çağrısıdır. SKA’nın 
gerçekleştirilmesi için geleceğin lider ve 
yöneticilerini Sorumlu Yönetici olarak 
yetiştirirken gerekli becerileri (kurumsal 

sürdürülebilirlik, karar alma sürecinde 
tüm paydaş grupları dikkate alan etik 
değerlere bağlı kalma vs.) kazandırmayı 
hedeflemektedir.

Prof. Dr. Timur yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “PRME’ye verilen 
İlerleme Raporumuzda bu 6 ilke çer-
çevesinde yaptığımız çalışmalara yer ver-
dik. Bu raporda da gösterdiğimiz gibi 
Fakültemizdeki bölümler öğrencilerimizin 
ve paydaşlarımızın toplumsal ve kurumsal 
sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve 
çevrenin korunması konularının önemini 
kavramalarına katkıda bulunacak, öğretici 
ve geliştirici sistemlerin kurulması için 
faaliyetlerde bulunacaktır.” 

DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ 
FIBAA AKREDİTASYONUNU YENİLEDİ

DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ 
PRME’DE AKTİF ÜYE STATÜSÜ 

KAZANDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve 
Görüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGM), kıyısal alan 
tahribatının canlı gruplarını olumsuz etkilemesine karşı 
mücadelesini sürdürüyor. DAÜ-SAGM tarafından 
İş Bankası ana sponsorluğunda 13 yıldır yürütülen 
İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa Kıyısal Alanı 
Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi 
kapsamında, toplamda 12,000’den fazla deniz kap-
lumbağası yavrusunun denizle buluşması sağlandı. 
Ayrıca farkındalık yaratmak amacı ile yaz dönemi 
boyunca 4 kere çocuklara yönelik kaplumbağa salma 
etkinlikleri düzenleyerek, hem çevre bilinci oluşturmaya 
katkıda bulunmaya ve hem de çocuklara hayvan sevgisi 
aşılamaya çalışıldı.

DAÜ-SAGM, 6 aylık çalışma dönemi boyunca tespit 
edilerek koruma altına alınan deniz kaplumbağası yuvası 
sayısının 412 olduğuna, ancak bu yuvaların %7’sinin 
kumsala yapılan araç girişleri nedeniyle tahrip olduğuna 
dikkat çekiyor.

“En Çok Deniz Kaplumbağaları Etkileniyor”
DAÜ-SAGM’ın faaliyetleri ve proje hakkında bilgiler 
veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik 
Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı ve DAÜ-SAGM 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, “Kıyısal alanda 
yaşayan nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanların 
neslinin devamı kıyı bölgelerinin etkin kullanımı 
ile mümkündür. Kıyısal alan, deniz ve/veya karasal 
koşullara adapte olmuş birçok organizmaya ev sahipliği 
yapmakla birlikte, adamız koşullarında insan kullanımı 
açısından en yoğun bölgedir. Akdeniz ülkelerinin 
tümünde görülen, kıyısal alan tahribatı ülkemizde de 
belirgin olarak görülmektedir. Kıyısal alanın tahribatının 
en etkin biçimde olumsuz etkilediği canlı grubu deniz 
kaplumbağaları olduğu gibi; bu alanın korunmasında 
en etkin aracımız da yine deniz kaplumbağalarıdır. 
Deniz kaplumbağası populasyonunun korunması deniz 
ekosisteminin dengede kalması açısından çok önemlidir. 
Doğada her canlının bir işlevi vardır. Örneğin deniz 
kaplumbağalarının nüfusunun azalması, denizanası po-
pulasyonunun kontrolsüzce artmasına yol açmaktadır. 
Bizim çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız en 
büyük problemler başıboş köpeklerin yuvalara zarar 
vermesi ve kumsallara arabalarıyla insanların girmesidir. 
Kumsallara araçla girmemeleri ve yuvalara zarar 
vermemeleri konusunda halkımızı duyarlı olmaya davet 
ediyoruz.” diye konuştu.

“Ülkenin Tüm Canlılarını ve Doğal Güzelliklerini 
Koruyoruz”
Deniz kaplumbağalarının (Caretta Caretta ve Chelonia 
Mydas) Kıbrıs’ın simgesi haline gelmiş ve koruma 
altına alınmış doğal miraslarımızdan olduğunun altını 
çizen Yrd. Doç. Dr. Çiçek, yaptığı açıklamada “Canlıları 
korumak için yaptığımız çalışmalarda, amacımız 
sadece deniz kaplumbağalarını korumak değil, aynı 
habitatı paylaşan diğer canlıları ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) doğal güzelliklerini 
ve varlıklarını da korumaktır. İşte bu amaçla, İskele, 

Yeniboğaziçi ve Gazimağusa sahillerindeki deniz 
kaplumbağalarının bilimsel olarak izlenmesi ve 
korunması projesine, KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nden alınan 
izinle, DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi 
olarak 13 yıldır çalışmalarımıza devam etmekteyiz” 
ifadelerini kullandı. 

“Yuvaların %7’si Kumsala Yapılan Araç Girişleri 
Nedeniyle Tahrip Edildi”
Yrd. Doç. Dr. Çiçek, 13 yıldır Proje Koordinatörü Öğr. 
Gör. Hasan Deniz Akbora ile kendisinin gözetiminde, 
ulusal ve uluslararası gönüllülerle yapılan çalışmalarda 
oldukça başarılı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: 
“2021 yılında da, pandemiye rağmen koruma çalışmaları 
Eylül ayı sonunda başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. 
2021 yılında yapılan çalışmalar, Türkiye İş Bankası 
sponsorluğunda sürdürülmüş; koruma aktivitelerinin 
yoğun olarak yürütüldüğü alanlara İskele, Yeniboğaziçi 

ve Gazimağusa belediyelerinin ve DAÜ’nün 
teknik personel desteği ile bilgilendirici levhalar 
yerleştirilmiştir. 6 aylık çalışma dönemi boyunca 412 
adet yuva tespit edilerek koruma altına alınmıştır. Bu 
yuvalardan %7 si kumsala yapılan araç girişleri nedeni 
ile tahrip edilmiştir. %8’i yuvalar gel-git bölgesinde 
bulunduğundan su basması nedeni ile kurtarılamamış 
ve %4’ü ise köpek ve tilkiler tarafından kazılarak tahrip 
edilmiştir. Korumaya alınan yuvaların %80’i periyodik 
olarak takip edilip yavru çıkışları izlenmiş, gereken 
durumlarda müdahale edilerek yuvada sıkışan yavrular 
kurtarılmıştır. Toplamda 12000’den fazla kaplumbağa 
yavrusunun denizle buluşması sağlanmıştır.” 

DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, 
2007 yılında kurulan merkezin; deniz, göl, sulak alan 
gibi her türlü sucul sisteme ve ilişkide olduğu çevreye 
yönelik çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde de-
vam edeceğini ifade etti.

DAÜ-SAGM 12 BİNDEN FAZLA DENİZ KAPLUMBAĞASINI 
SU İLE BULUŞTURDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Altuğ 
Çinçin, “Dünya Kalp Günü” ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Doç. Dr. Çinçin yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi:

“Kalp hastalıkları ve inmenin her yıl halen 
18,6 milyon ölüm olayıyla ilişkili olduğu 
düşünüldüğünde bilinen en başarılı seri katil ile 
uğraştığımız ortadadır.  Dünya Sağlık Örgütü’nden 
sağlanan verilere göre, bu rakamın 2030 yılına kadar 
22,2 milyona ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde 
ise durum daha da sıkıntılı görünmektedir. Yetmiş 
beş yaş altı ölümlerin %40’ı, yani her her 5 kişiden 
2’sinin kardiyovasküler bir hastalık neticesinde 
vefat ettiği görülmektedir. 

Biz hekimler edinilmiş bir hastalığı tedavi etmeye 
çalıştığımızda, çoğunlukla elimizden gelen, bu 
hastalığın sonuçlarını veya bir kısmını ortadan 
kaldırmaktır. Örneğin kalp krizi geçiren bir 
hastaya uygulayacağımız girişim uygun zaman 
aralığında uygulansa dahi, bu hastanın ilerleyen 
yıllarda çok yüksek bir riske sahip olduğu 
gerçeğini değiştirmez. Toplumun bu denli büyük 
bir kesimini etkileyen kardiyovasküler hastalıklara 
karşı verilecek en etkili savaşın, “korunma” 
aşamasında olması gerektiği aşikârdır. Tam da 
bu yüzden Kalp ve Damar Hastalıklarına karşı 
toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla 29 Eylül 
tarihi, 2012 yılından beri “Dünya Kalp Günü” 
olarak anılmaktadır. 

Toplumsal farkındalığın ve ilgili risk faktörleri 
ile mücadelenin önceden belirlenmiş program-
lar dahilinde başarıyla yürütüldüğünde, ölüm 

oranlarında ciddi düzelmeler sağlanabildiği 
bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçektir. Ör-
neğin Finlandiya’da yapılan büyük çaplı bir 
kayıt çalışmasında 1972 yılından 2014 yılına 
gelindiğinde koroner arter hastalığına bağlı 
mortalitenin %84 azaldığı, bu azalmanın sadece 
1/3’ünün yeni tedavi yöntemleri ile ilişkili olduğu, 
2/3’ünün ise risk faktörlerinde başarılı azalma ile 
ilişkili olduğu saptanmıştır.

İlerleyen yaş gibi değiştirilemez risk faktörlerimiz 
yanında, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel 
aktivite, tütün ve aşırı alkol kullanımı gibi risk 
faktörlerinin koroner kalp hastalıklarını arttırdığı 
bilinmektedir. Yine yüksek kan basıncı, yüksek 
kolesterol değerleri, fazla kilo ve obezitenin 
gerek koroner, gerekse koroner arterler dışı tüm 
aterosklerotik olayları arttırdığı net bir şekilde 
gösterilmiştir. Sosyo-ekonomik faktörlerin, artan 
şehirleşme ve çevre kirliliğinin, stresin etkinliği de 
çeşitli çalışmalarla ortaya koyulmuştur.

Hedefimizdeki seri katili tamamen engelleyemesek 
de, en azından ölüm oranlarını azaltabilmek 
için, mevcut risk faktörleri ile hem bireysel hem 
de toplumsal olarak mücadeleden başka şans 
maalesef yoktur. 2021 yılında yayınlanmış olan 
Avrupa Koruyucu Kardiyoloji Kılavuzu’nun da 
önerileri doğrultusunda, haftada en az 150 ila 
300 dakika orta dereceli egzersiz yapılmalıdır. 
Bu hedef tutturulamıyor ise gün içi sedanter 
geçirilen süre kısıtlanmalı, günün çoğunluğu hafif 
dereceli aktivite ile geçirilmelidir. Beslenme için 
akdeniz tipi veya benzeri sağlıklı bir diyet tercih 
edilmelidir. Aşırı alkol tüketimi engellenmeli, 
haftanın en az 1 günü balık tüketilmeli, işlenmiş 
et tüketiminden tamamen kaçınılmalıdır. Sigara 
veya tütün tüketiminin tamamen bırakılması 
şarttır. Kan basıncımızın aralıklı olarak kontrol 

edilmek suretiyle, yüksek seyretmediğinden emin 
olunmalı, hekim kontrollerimizi düzenli olarak 
sürdürmeliyiz. Yetmiş yaş altı tüm bireylere, 
herhangi bir kardiyovasküler hastalık, diyabet, 
hipertansiyon, böbrek yetersizliği, edinilmiş veya 
genetik bir lipid bozukluğu (kolestrol yüksekliği) 
olmasa dahi 10 yıllık kardiyovasküler risk 
tayini yapılmak üzere doktorlarına başvurmaları 
önerilmektedir. Doktorunuz tarafından belirlenen 
risk grubunuza göre kişiselleştirilmiş hedefler 
oluşturulması ve risk faktörlerinize uygun 
müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetersizliği 
ve diğer komplikasyonların gelişme riski belirgin 
derecede azalacaktır. Sağlıklı bir yıl dilerim.” 

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
“DÜNYA KALP GÜNÜ” İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 

Küçük Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik 

Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, 

4 Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da, 

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak. 

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

ardından, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü’nün müzik dinletisi ile 

başlayacak. Üniversite ve Fakülte tanıtım 

filmlerinin izlenmesinin ardından tören, 

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. 

Sınıf Öğrencisi Ghazaleh Sadat Aghazadeh 

Naeeni, Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora ve 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın 

açılış konuşmalarıyla devam edecek. Açılış 

konuşmalarının ardından, geleneksel Beyaz 

Önlük Giyme Töreni gerçekleştirilecek ve 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji 

Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Mülazimoğlu’nun 

“Aşı Tereddütünden Yapay Zekaya: 21. 

Yüzyıl’da Hekim Olmak” konulu çevrim içi 

ilk ders sunumunun ardından sona erecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. 
Oryantasyon Günleri, Telsim iletişim 
sponsorluğunda devam ediyor. 9 Ekim 
2021 tarihine kadar devam edecek olan 
Oryantasyon Günleri’nde DAÜ’ye yeni 
başlayan öğrencilerin üniversite ve 
çevreyle uyum sürecini desteklemek, 
üniversitenin yapısını ve olanaklarını 
tanımalarına yardımcı olmak amaçlanıyor. 
Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen 
Oryantasyon Günleri’nde öğrenciler her 
gün 7/24 Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve 
Girne Limanları’ndan karşılanıp yurtlarına 
yerleştiriliyor.

Katılımın oldukça yoğun olduğu Oryantasyon 
Günleri kapsamında öğrencilerin üniversiteye 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
(KKTC) adaptasyonlarını kolaylaştırmak 
adına öğrenciler ve aileleri için Sosyal ve 
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci 
İşleri Müdürlüğü ile Yabancı Diller ve 
İngilizce Hazırlık Okulu binaları önüne 
danışma masaları ve iletişim ihtiyaçlarının 
giderilmesi için Telsim standı kuruldu. 

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 
YENİ ÖĞRENCİLERİNE ‘MERHABA’ DİYECEK

DAÜ 24. ORYANTASYON GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, 4 Ekim Dünya 
Mimarlık Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. 
Dağlı, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene 
Ekim ayının ilk Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler Dünya 
Konut Günü’ne paralel olarak kutlanıyor. Uluslararası 
Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu seneki tema 
‘Sağlıklı bir dünya için temiz çevre’ olarak belirlendi. 
UIA, bu temayla üç temel alana odaklanmıştır. ‘Barınma, 
kamusal alanlar ve bunların iklim değişikliğiyle ilişkisi.’

Üniversitemizde uzun süreden sonra öğrencilerimiz ile 
yüz yüze bulaşacağımız ilk açılış gününe denk gelen bu 
günün, bizim açımızdan anlamı ve önemi daha fazladır. 

Tüm eğitimimizi sağlıklı bir dünya için temiz çevre 

yaratma temasına bağlı olarak gerçekleştirmekteyiz. 

Geleceğin mimarları da bu misyona sahip olarak mezun 

oluyorlar. Ayrıca Mimarlık Fakültesi olarak yaşadığımız 

coğrafyada fiziksel çevrenin yarattığı sağlıksız ve 

kirli çevreyi düzeltebilmek için sürekli somut öneriler 

geliştirmekteyiz.

Umarım toplum olarak çözümlerin tükendiği sağlıksız 

bir çevre üzerinde yaşamak zorunda kalmadan uzmanlar 

aracılığı ile bilimsel yaklaşımlarla sorunları çözebiliriz. 

Bu anlamda yeni akademik dönemin hepimize sağlıklı 

günler getirmesini diler; daha iyi bir dünya tasarlayan ve 

/veya tasarlayacak olan tüm mimarların ve mimar adayı 

öğrencilerimizin Mimarlık Günü’nü kutlarım.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik 
Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde Türk Piyanist 
Verda Erman’ın anısına yapılacak olan 2. Gülsin Onay 
Piyano Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 5-6-7 Ekim 
2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan söz konusu 
etkinlik kapsamında yarışma, festival, panel, konser 
ve Gülsin Onay atölyeleri yer alacak. Festival, 7 Ekim 
2021 Perşembe akşamı, DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür 
ve Kongre Sarayı’nda, saat 20.00’de piyanist Gülsin 
Onay’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte 
vereceği kapanış konseri ile sona erecek.

Festival kapsamında 5 Ekim 2021 Salı günü Gülsin 
Onay genç piyanistler ile bir araya gelerek atölye 

çalışması gerçekleştirecek. Atölye çalışması 10.00 – 
18.00 saatleri arasında pandemi kuralları çerçevesinde 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
düzenlenecek. Aynı gün saat 19.00’da DAÜ TV Youtube 
kanalında piyanist Atakan Sarı tarafından çevrim içi 
olarak piyano resitali gerçekleştirilecek.  6 Ekim 2021 
Çarşamba günü ise saat 20.00’de çevrim içi olarak Yrd. 
Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ moderatörlüğünde panel 
gerçekleştirilecek. Panelde, Prof. Dr. Selmin Tufan 
“Başlangıç Piyano Eğitimindeki Pedagojik Yaklaşımlar 
/ Sorunlar ve Çözüm Önerileri ”,  Prof. Dr. Enver Tufan 
“ Online Piyano Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme” 
konulu sunum gerçekleştirecek. Festival kapsamında 
düzenlenecek olan yarışmalarda katılımcılar çevrim 
içi olarak youtube kanalı üzerinden gönderdikleri 

performans videoları doğrultusunda jüri tarafından 
değerlendirilecek. Yarışma sonuçları 7 Ekim 2021 
Perşembe günü, saat 17.00’de açıklanacak. 

Gülsin Onay Kapanış Konseri 7 Ekim’de 
7 Ekim 2021 Perşembe günü, ünlü piyanist Gülsin 
Onay’ın canlı performans sergileyeceği kapanış konseri 
ile son bulacak festivalde, Türkiye’den ve Kıbrıs’tan çok 
sayıda piyanist ve piyano eğitmeni de jüri olarak görev 
alacak. Festivalin organizasyonu Piyanist Atakan Sarı, 
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koro Şefleri Erkan 
Dağlı ve Rana Uluçay ile Yönetim Kurulu Üyesi Esra 
Uluçaylı tarafından gerçekleşiyor.

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. UĞUR ULAŞ DAĞLI’DAN 
DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ MESAJI

DAÜ VE KPKD 2. GÜLSİN ONAY PİYANO FESTİVALİ İÇİN 
HAZIRLIKLARI TAMAMLADI 
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