BÜLTEN
YIL: 5

SAYI: 220

2 TEMMUZ 2021, CUMA

DAÜ 25 YILINI DOLDURAN VE EMEKLİ OLAN PERSONELİ
İÇİN HİZMET ONUR TÖRENİ DÜZENLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ta-

“Tüm Personelimize Yürekten Teşekkür

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal

rafından, DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü katkılarıyla

Ediyorum”

Özcenk, kendisinin de meslek hayatında hem 25 yılını

organize edilen Hizmet Onur Töreni, 29 Haziran 2021

Törenin açılış konuşmasını DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdi. DAÜ’ye önemli

doldurup plaket aldığını, hem de emekli olduğunu

Salı günü, saat 18:30’da, Rektörlük havuz başında
gerçekleştirildi. Törende akademik ve yönetsel hiz-

hizmetlerde bulunan ve 25 yılı aşkın süredir çalışan

metlerinin 25. yılını dolduran, emekliliğe hak kazanan

personel ile emekleriyle üniversiteyi ileriye götüren

veya kendi isteğiyle üniversiteden ayrılmaya karar

ve üniversiteden emekli olan personele takdir nişanı

veren personele onur plaketi takdiminde bulunuldu.

olarak birer plaket vermek ve kendilerine teşekkür

Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr.

etmek için bu töreni düzenlediklerini belirten Prof. Dr.

Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın,

Hocanın, “DAÜ’ye hizmet etmiş tüm personelimize

Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Akademik

yürekten teşekkür ediyorum. DAÜ; kurumsal yapısıyla

İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan

ve çalışmalarıyla yükseköğrenim alanında önemli

Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı

bir kurumdur. Aynı zamanda hayatımızın büyük bir

Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden

bölümünü geçirdiğimiz yuvamızdır. Emekli olan per-

Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu,

sonelimize ileriki hayatlarında başarılar diliyorum.

Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof.

İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç.

25 yılı aşkın süredir çalışan personelimize de yüksek

Dr. Aykut Hocanın, VYK Üyesi ve Rektör Yardımcıları

Dr. Serhan Şensoy ile DAÜ’de 25 yılını doldurmuş veya

motivasyonla bugüne kadar yaptıkları hizmetler için

tarafından DAÜ personeline onur plaketleri takdim

emekli olmuş personel katıldı.

teşekkür ediyorum” diye konuştu. Törende konuşan

edildi

belirterek, katılımcıların nasıl duygular içerisinde olduğunu bildiğini aktardı. İnsanın zamanın ne kadar
çabuk geçtiğini emekli olduktan sonra anladığını ifade
eden Dr. Özcenk, 1989 yılında göreve başladığından
itibaren 28 yılın maalesef ki çok hızlı geçtiğini
belirterek, mesleklerinde 25 yılı dolduran ve çalışmaya
devam eden veya emekli olan DAÜ personeline
başarılar ve mutluluklar diledi.
Açılış konuşmalarının ardından, DAÜ Vakıf Yöneticiler
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DAÜ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE PSİKOLOJİ
PROGRAMI 2024 YILINA KADAR AKREDİTE EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından
Psikoloji alanında akreditasyon yetkisi verilen tek
mesleki dernek olan Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD)
Akreditasyon Üst Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’ne
bağlı olan İngilizce Psikoloji lisans programını 2024

yılına kadar akredite etti. DAÜ Psikoloji Bölümü bu
akreditasyonla KKTC’deki aktredite programa sahip tek
bölüm unvanını korurken, Türkiye’de akredite olan 10
bölüm arasında tekrar yerini almış oldu.

ortaya çıkarabilecek tek aracın TPD akreditasyonu
olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Bayraktar, bu nedenle
TPD akreditasyonunu almış olmanın haklı gururunu
yaşadıklarını söyledi.

“Haklı Gururunu Yaşıyoruz”
DAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, akreditasyonun
DAÜ’nün ortaya koyduğu eğitim ve araştırma kalitesinin
artırılması misyonu açısından son derece önemli
olduğunu, DAÜ Psikoloji Bölümü’nün bu misyonu
sahiplenmek ve sürdürmek anlamında kararlı bir duruş
sergilediğini vurguladı. Akreditasyonun bağımsız
kuruluşlarca programların kalitesinin denetlenmesi
ve onaylanması anlamına geldiğini belirten Doç. Dr.
Bayraktar, özellikle Psikoloji eğitimi söz konusu olduğunda bu sürecin daha da önem kazandığını belirtti.

“Kadroyu Güçlendirmeye Devam Edeceğiz”
DAÜ Psikoloji Bölümü’nün, tümü doktoralı 12 tam
zamanlı öğretim üyesine ve alanlarında uzman 6 yarı
zamanlı öğretim elemanına sahip olduğunu belirten
Doç. Dr. Bayraktar, kadroyu güçlendirmeye devam
edeceklerini vurguladı. Psikoloji Bölümü’nün yalnızca
eğitime değil, aynı zamanda nitelikli araştırmaya da
önem verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Bayraktar, son dört
yıl içinde öğretim üyesi başına düşen yayın ortalamasını
belirlenen kriterin iki katından fazlasına yükselttiklerini,
kurulan üç yeni araştırma laboratuvarı ile bu sayının
daha da artacağını beklediklerini belirtti. Son olarak, bu
başarının 18 kişilik öğretim kadrosuyla birlikte DAÜ
Psikoloji Bölümü öğrencilerine ve bölüme desteğini
her zaman sürdüren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı’na ve DAÜ Rektörlüğü’ne de ait olduğunu
söyleyen Doç. Dr. Fatih Bayraktar, süreçte katkıda
bulunan herkese teşekkür etti.

Pandemiyle birlikte önemi daha da artan Psikoloji
eğitiminin yetkin akademik kadrolarca verilmesinin
son derece önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr.
Fatih Bayraktar, Türkiye ve KKTC’de yaşanan
Psikoloji Bölümü enflasyonunun eğitimin niteliğini
zayıflattığını, bu anlamda bölümler arası kalite farkını

DAÜ, ÖĞRENCİ KONSEYİ İÇİN PLAKET VE
SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020
ve 2020-2021 Akademik Yılları arasında görev
yapan Öğrenci Konseyi için plaket ve sertifika
töreni düzenledi. Söz konusu tören, 28 Haziran
2021 Pazartesi günü, saat 18:00’de, DAÜ Aktivite
Merkezi’nde gerçekleşti. Törene; DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu,
DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz ve
Öğrenci Konseyi temsilcileri katıldı.
“Öğrenciler En Önemli Paydaşlarımızdan
Biridir”
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr.
Hocanın, öğrencilerin üniversite ve fakültelerin yönetiminde yer almalarının önemine dikkat çekerek,

Avrupa Üniversiteler Birliği ile dünyadaki diğer akreditasyon kuruluşlarının da muhakkak şart koştuğu
bir konu olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Hocanın,
öğrencilerin üniversitenin en önemli paydaşlarından
biri olduğunu belirterek, DAÜ Öğrenci Konseyi’nde
yer alan seçilmiş öğrencilere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki hayatlarında
kendilerine başarılar diledi.
“Yönetime Teşekkür Ederiz”
DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz
da konuşmasında yürütmekte oldukları görevin sonuna geldiklerini ifade ederek konsey temsilcilerine
ve seçimlerde kendilerini bu göreve layık gören
öğrenci arkadaşları ile Öğrenci Konseyi’ne desteğini
esirgemeyen DAÜ Rektörlüğü’ne ve Aktivite Mer-

kezi ailesine teşekkür etti. Üç yıldır yürüttüğü
görevini mezun olması ile birlikte bitirdiğini ifade
eden Kırılmaz, “Eminim ki, bizlerden sonra bu görevi devralacak arkadaşlarım din, dil, ırk ayrımı
gözetmeksizin, dün olduğu gibi bugün ve yarın da
öğrenci arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunmaya, karşılaştıkları her problemde yanlarında
olmaya devam edeceklerdir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından
DAÜ Öğrenci Konseyi temsilcilerine plaket ve sertifika takdim edildi.
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DAÜ SAĞLIKÇILARI YEMİN EDECEK
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları,
düzenlenecek yemin törenleri ile mesleğe
ilk adımı atıyor. Yemin törenleri, Eczacılık
Fakültesi binasının karşısında yer alan açık
alan amfisinde gerçekleştirilecek. Tören programı kapsamında, DAÜ Eczacılık Fakültesi
mezunları 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü,
saat 18:00’de, Sağlık Bilimleri Fakültesi
mezunları 6 Temmuz 2021 Salı günü, saat
10:00’da, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi
mezunları ise 8 Temmuz 2021 Perşembe günü, saat 09:00’da gerçekleştirilecek

olan törenlerle yemin ederek mesleğe ilk
adımlarını atacaklar.
400’e Yakın Sağlık Profesyoneli Yemin Edecek
Törenler Saygı Duruşu ve İstiklal marşının
okunması ile başlayacak. Ardından müzik dinletisi
ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Yemin
törenleri, dekanlar ve bölüm başkanları eşliğinde
genç mezunların mesleki ilkeleri üzerine yemin
etmeleri ile tamamlanacak. Törenlerde 250’ye
yakın Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu, 100’e
yakın Eczacılık Fakültesi mezunu ve 12 Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi mezunu sağlık profesyoneli
yemin edecek.

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI NÖROLOJİ KONGRESİ’NDE YER ALDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr.
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğretim üyeleri,
Nöroloji alanında uluslararası en önemli
kongrelerden biri olan 7. Avrupa Nöroloji
Kongresi’nde çalışmalarını sundu. Avrupa
Nöroloji Akademisi tarafından düzenlenen
ve bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilen
kongre, 19-22 Haziran 2021 tarihlerinde,
tüm dünyadan nörobilim alanında çalışan
11 binin üzerinde bilim insanının katılımı
ile yapıldı. Kongrede çalışmalarını sunan
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğretim
üyeleri Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ile
Dr. Özge Cumaoğulları Eker, hareket hastalıkları ve Parkinson hastalığı konusunda
gerçekleştirmiş oldukları üç çalışmayı katılımcılarla paylaştı.
Parkinson hastalarının hayat kalitesini
etkileyen ve henüz etkin bir tedavisi olmayan gövde bozuklukları konusundaki
bulgularını ve bu çalışmaya dayanarak
daha etkin gelecek tedavi hedefleri ile ilgili
görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Bakkaloğlu
ile Dr. Eker’in, ayrıca nörobilimin tüm
dünyada önemli bir uğraş alanı olan
Parkinson hastalığının erken tanısı için
aday olabilecek genlerin tespitine yönelik
yenilikçi çalışmaları da oldukça ilgi gördü.
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DAÜ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMA
HİZMET PROJELERİ SANAL SERGİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
çocuklar için eğitim basamağının ilk ve en
önemli kademesi olduğunu projemiz yoluyla
anlatma olanağı bulabildik. Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi yoluyla, üniversitede
okurken toplum için yararlı, etkileşimli bir
proje gerçekleştirmek bizim için harika bir
deneyim oldu. Projemizle ilgili çok güzel
geri dönüşler aldık. Siteyi ziyaret edenler
arasında okul öncesinin çocuğun en kritik
zamanlarına denk geldiğini ve desteklenirse
de gelişimlerin olumlu yönde ilerleyeceğinin
farkına vardıklarını dile getiren takipçilerimiz
oldu ve bu bizi çok mutlu etti. Topluma
Hizmet Uygulamaları dersinde çabalarımıza
ve emeğimize değen bir proje yarattığımız
için çok mutluyuz.”
Doğu Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ)
Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
öğrencileri 2020 -2021 Akademik yılı Bahar
Dönemi’nde Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında,
Kıbrıs’ın kuzeyinde
ve Türkiye’de faaliyet gösteren 15 farklı
kurumla iş birliği içinde toplam 18 proje
gerçekleştirdi. Projelerin çoğunluğu çevrim
içi ortamlarda farkındalık yaratmaya yönelik
tasarlanırken, bazı projeler ise COVID-19
salgınının riskli olmadığı koşullarda yüz yüze
gerçekleştirilerek uygulandı. Doç. Dr. Gülen
Onurkan Aliusta ve Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran
tarafından yürütülen ders kapsamında, Okul
Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği
programı öğrencileri; hayvanları koruma,
kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken
çocukluk eğitimine yönelik farkındalık
oluşturulması, deniz kirliliğinin önlenmesi
konularında dört haftalık etkinliklerden
oluşan projeler üretti. Öğrencilerce üretilen projelerin yaygınlaştırılmasına ve
sürdürülebilir olmasına özen gösterildi.
“İş Birlikleri Devam Edecek”
Gerçekleştirilen projeler konusunda öğrencilere destek olan Bal Adası Eğitim Merkezi,
DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, Hayvan
Hakları Federasyonu (HAYTAP), İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Kadın Merkezi
Vakfı (KAMER), Kadından Yaşama Destek
Derneği (KAYAD), Kuşları ve Doğayı
Koruma Derneği (KUŞKOR), Lefkoşa
Türk Belediyesi - Sevimli Dostlar Hayvan
Barınağı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Mağusa

Suriçi Derneği (MASDER), Medipol Mega
Üniversite Hastanesi, Mutlu Veteriner Kliniği, Özmen Veteriner Kliniği, Samandağ
Belediyesi, SELİS Kadın Danışmanlık
Merkezi’ne Temel Eğitim Bölümü tarafından
düzenlenen “Teşekkür Belgeleri” iletildi.
Ders hocaları Doç. Dr. Gülen Onurkan
Aliusta ve Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran;
çalışılan kurumlarla ilerleyen zamanlarda
da bu iş birliğini sürdürmek için çalışmalara
devam edileceğini belirtti.
“Çok Mutluyuz”
Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinden
Günışığı Bozkurt ders ile ilgili düşüncelerini
ve bu süreçte proje ekibindeki arkadaşları ile
ilgili gerçekleştirdikleri projeyi şu şekilde
anlattı: “Topluma Hizmet Uygulamaları
dersi, bizlerin toplumsal duyarlılık ve farkındalıklarımızı destekleyip, toplumsal
bilinci uygulamalı olarak kazandırmayı
amaçlar. Biz bu ders bünyesinde toplumu
okul öncesi eğitiminin önemi ve gerekliliği
yönünden bilinçlendirmeyi amaç edindik.
Ders kapsamında bir belediye ile anlaşıp,
o belediyenin internet sayfasında proje
tanıtımı izni aldık. Projemizde ‘Küçük Deyip
Geçme Eğitime Katkı Sağla’ sloganı ile bir
site oluşturduk. Bu sitede okul öncesinin
önemi ile ilgili bilgilendirici sunum ve
kamu spotu tasarladık. Sitemizde çocukların
yaşlarına göre gelişim özellikleri ve okul
öncesinin önemi ile ilgili öğretmenlerimizle
yaptığımız röportajlarımız da bulunuyor.
Siteyi ziyaret edenlere, okul öncesi dönemin

“Projeler Amacına Ulaştı”
Bölümün diğer bir öğrencisi olan Melisa
Münevver Borova ise ders ile ilgili görüşlerini,
“Tamamen gönüllü olarak yaptığımız bu
projelerimizin çoğunlukla amacına ulaştığını
gördüm ve bundan mutluluk duydum. Birçok kurum ve kuruluş da projelerimizde
bize destek olarak daha geniş bir kitleye
ulaşmamızı sağladı. Dört farklı okuldan, beş
farklı özel eğitim uzmanı ile proje konumuz
kapsamında röportajlar yaparak bunları, hem
projemiz adına açtığımız Youtube hesabından
ve kişisel sosyal medyalarımızdan paylaştık,
hem de Lefkoşa Türk Belediyesi’nden
paylaşım desteği alarak onların da Facebook
hesaplarında röportajlarımızı paylaşmalarını
sağladık. Ayrıca farklı gençlik kuruluşları da
videomuzu paylaşarak bize destek oldular.
Daha sonra Lefkoşa Türk Belediye Başkanı
Mehmet Harmancı ile yine projemizin
amacı doğrultusunda belediyenin yaptıkları,
yapmayı planladıkları konusunda bir röportaj
gerçekleştirdik. Yaptığımız diğer bir etkinlik
ise, okul öncesi kurumlarına dağıttığımız
broşürlerimizdir. Böylece hem sosyal medya
aracılığıyla, hem de basılı materyallerle
farkındalığa yolculuk projemizi tamamlamış
olduk. Fakültemize ve öğretmenimize bize
böyle bir fırsat sundukları için çok teşekkür
ediyoruz” şeklinde ifade etti.
DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
öğrencilerinin projelerine ait Sanal Sergi’ye
https://fedu.emu.edu.tr/tr/bolumler/temelegitim-bolumu linkindeki Dönem Sonu
Sergileri sekmesinden erişilebiliyor.
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DAÜ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK ÖĞRENCİLERİ
JÜRİ KARŞISINA ÇIKTI
olan Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden
Çağrı Çantalı, Hüseyin Renç Karlık, K. Deniz Tüzün ve
Modinat A. Osanyinpeju, projelerini çevrim içi olarak
Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Doç. Dr. Metin Ersoy
ve Dr. Engin Aluç, ayrıca medya sektöründen Özgür
Gazete’den Pınar Barut ve Yenidüzen Gazetesi’nden
Simge Çerkezoğlu’ndan oluşan jüri karşısında sundular.
DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik
öğrencilerinin de katılım sağladığı toplantıda mezuniyet
projelerini sunan öğrencilerin gazete tasarımları ve
haberleri üzerinde duruldu. Öğrenciler tasarımları
ve haberleri yönünde gelen sorulara cevap verdikleri
toplantıda sektörden katılan jüri üyelerinin öğrencilere
sektörle ilgili tavsiyeleri de oldu.
Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen mezunlar
DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Metin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
bitirme projelerinin öğrencilerin eğitim hayatı boyunca
öğrendiklerinin bir yansıması olmasından dolayı çok
önemli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Ersoy ayrıca Yeni
Medya ve Gazetecilik programının mezun öğrencilerinin
(dijital) medya sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilen,
nitelikli, alanında uzman, içerik üretebilen, büyük veri
analizleri yapan, araştırmacı, sorgulayıcı, gazeteci ve
yaratıcı gençler olarak mezun olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi,
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, eğitim
hayatları boyunca öğrendiklerini uygulamalı olarak

nasıl hayata geçirdikleriyle ilgili olarak hazırladıkları
gazeteleriyle akademisyenlerin ve alanında yetkin kişilerin yer aldığı jüri karşısına çıktılar. Bitirme döneminde

Jüri sırasında, ön sayfaların önemi üzerinde durulurken,
görsellerin etkisi ve görsel seçilirken doğru yöntem
kullanılması gerektiğine değinildi. Ayrıca, sektörün
iyi ve araştırılmış haberler beklediğini belirten jüri her
öğrencinin projesini tek tek değerlendirdi. Öğrencilerin
yapmış oldukları hataları düzeltmeleri için tavsiyelerde
bulunarak, sektörde bu hataların tekrarlanmaması
gerektiğinin üzerinde duruldu. Gazetelerin tasarımları
üzerinde de durulan toplantıda gazetelerden katılan
jüri üyeleri; tasarım konusunda tasarımın temellerinin
anlaşılmış ve nasıl uygulandığı hakkında bilgi sahibi
olunması gerektiğinin üzerinde durdular.

TOLES SINAVI EN ESKİ VE DENEYİMLİ SINAV MERKEZİ OLAN
DAÜ’DE YAPILDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 30 Haziran
2021 Çarşamba günü, saat 15:00’te, çevrim içi
olarak Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’na
(TOLES) ev sahipliği yaptı. TOLES’in Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) en
çok sınav deneyimli merkezi olan DAÜ’de
düzenlenen sınava, toplam 19 aday katıldı.
DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜSEM iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan
TOLES Sınavı; adaylara gerek yurtiçi,
gerekse de yurtdışında iş olanakları sunuyor.
Sınavlara KKTC ve Türkiye’de çalışmakta
olan avukatlar ve tercümanlar girdi. DAÜ
Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES
Koordinatörü Peril S. Emiroğluları tarafından
verilen bilgiye göre; sınav hazırlıkları kapsamında 14 saatlik bir hazırlık kursu yapılarak,
adaylara sınav taktikleri ve geçmiş sınav

bilgiler

Defne Küçükkaya

mantığından hareket ediyor ve Borçların,
Cezanın, Usullerin içinde kayboluyoruz.
Halbuki günümüzde, özellikle de Şirketler
alanında TOLES eğitimi olmazsa olmaz bir
parça. Bana sağladığı en büyük yarar kesinlikle
farkındalıktır.

DAÜ Hukuk Fakültesi programı
çerçevesinde almış olduğunuz TOLES
eğitiminin size ne gibi yararları oldu?
Öncelikle, gerilemiş kötü bir İngilizcem vardı.
TOLES eğitimine devam ettiğim süreçte
İngilizcemi de bir yandan geliştirmiş ve mezun
olduktan sonra yönelmek istediğim alanı da
seçmiş oldum. Bu eğitimin asıl yararlarını
meslek hayatına başladığımızda göreceğimizi
düşünüyorum. Çünkü şu anda Hukuk derslerimiz Türkçe olduğu için onlara yöneliyor ve
ileriye dönük düşünmüyoruz. Klasik öğrenci

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi,
geleceğe yönelik planlarınızla birlikte
açıklayabilir misiniz?
Mezun olduktan sonra asıl yönelmek istediğim
alan Ticaret Hukuku alanı. En çok istediğim
de şirket davalarına bakabilmek. Her şeyden
önce işe ya da staja alımlarda dahi kendi
ofisinizi açmadan önce bir şirkete girmek
istiyorsanız, onların sizde ilk baktıkları şey
(tabii ki diplomanızdan sonra) İngilizce
seviyeniz ve eğitim durumunuz. Özellikle de
büyük şehirlerde aday çok fazla olduğundan

çözümlemeleri
verildi.

üzerinden

önemli

Adaylar Ne Dedi?

bir şekilde öne çıkmanız gerekiyor. Ben de tam
bu sebeple TOLES’i almak ve sınavına girmek
istedim. Bir yerde her ne kadar eğitimini almış
olduğumu belgelesem dahi, İngiltere TOLES
Sınavı sonuç belgesi kadar etki yaratabileceğini
düşünmüyorum. Tabii ki bu sınav sonucundan
iyi bir puan alabilmek için eğitim almam
gerektiği de su götürmez bir gerçek.
Hukuk eğitimi almakta olan diğer
arkadaşlarınıza bir Toles program mezunu
olarak ne aktarmak istersiniz?
Kesinlikle TOLES eğitimini almaları gerektiği
söylerim. Çoğu kişi “İngilizce ne işime
yarayacak? Ofisimi açıp oturacağım” diye
düşünebilir. Fakat iş uygulamada öyle değil.
Sizi ön plana atacak, yeni kapılar açabilecek
bir imkandır TOLES. Bu eğitim, her okulda
olan Genel-Özel Hukuk dersleri gibi değil,
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TOLES SINAVI EN ESKİ VE DENEYİMLİ SINAV MERKEZİ OLAN
DAÜ’DE YAPILDI
DAÜ’nün bize sağladığı istisnai bir şans. Sırf
bu sebepten bile “İyi ki DAÜ’ye gelmişim”
dediğim zamanlar oldu. Mezun olduktan
sonra dışarıdan almaya çalıştığınızda ise hem
maddi, hem vakit yönünden sıkıntıya girersiniz.
TOLES eğitimi ve alacağınız belge sadece
şirketlerle ilgili davalarda kullanabileceğiniz
bir kağıt parçası da değil. Günümüzde artık
mesleki İngilizcenin gerekmediği bir alan
yok. Buna Hukuk da dahil. Dilekçeyi bu
gün İngilizce yazmanız gerekmeyebilir.
Fakat ilerleyen süreçte öyle bir dava gelir ki,
kaçırdığınızda “Keşke” der, pişman olursunuz.
Bundan bu kadar emin konuşmamın bir sebebi
de tanık olmuş olmamdır. Okulumuz size
böyle bir şans tanımışken bunu kaçırmamanız
gerektiği görüşündeyim. Son olarak şunu
da eklemeliyim ki, “İngilizcem iyi. TOLES
almama gerek yok” demek ile “Türkçem iyi,
Hukuki terimleri öğrenmesem de olur” demek
aynı şey.

Kendisi yurtdışında doğmuş ve büyümüştü.
Türkiye’deki vatandaşlık işlemleri ile alakalı
olarak yaptığımız görüşmelerde, her defasında
üniversitedeki derslerimiz aklıma geldi.
Dolayısıyla staj aşamamda dahi artısını gördüm
diyebilirim. Eminim mesleğe atıldığımda
da göreceğim. Emeği geçen hocalarımıza
özverilerinden dolayı teşekkürü borç bilirim.

Abdullah Alperen Çerçi

Hukuk eğitimi almakta olan diğer
arkadaşlarınıza bir TOLES program
mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?
Fakültedeyken bölüm ile alakalı pek çok ders
alıyoruz. Elbette hepsi çok gerekli, ancak benim
şahsi görüşüm biz hukukçuların başka alanlarda
da kendisini geliştirmesi gerektiğidir. Yabancı
dili geliştirmek ve bu alanda mesleki olarak
uzmanlaşmak bunlardan biri. Günümüzde
insanlar artık eskisi gibi tek bir alanda
uzmanlaşmıyor. Mevcut piyasalarda ve orada
çalışan insanlarda multidisipliner bir düşünce
hakim. Hal böyle olunca sadece “hukukçu”
olmak her ne kadar önemli de olsa, bence yeterli

DAÜ Hukuk Fakültesi programı
çerçevesinde almış olduğunuz TOLES
eğitiminin size ne gibi yararları oldu?
Üniversitede aldığım teorik eğitim içerisinde
en çok yararını gördüğüm dersler arasında
TOLES eğitimi geliyor. Tüm içtenliğimle yeni
gelen öğrencilere tavsiye ederim. Her gün yeni
teknoloji ve trendlerle küreselleşen dünyada
İngilizce biz hukukçular için çok önemli.
TOLES eğitiminin benim için en yakın tarihte
olan artısı şu oldu: İsviçreli bir müvekkilimizin
Türkçesi neredeyse yok derecede azdı.

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi,
geleceğe yönelik planlarınızla birlikte
açıklayabilir misiniz?
Öncelikle bugünün Türkiye’sinde “Z Kuşağı”
diye tanımladığımız biz genç kuşağın çoğu
zaten İngilizce biliyor. Ancak günümüzde artık
sokak İngilizcesi bilmek yeterli olmuyor. Artık
resmi başvurularda veya gündelik hayatta dahi
kişiler birbirlerine yetkinliklerini sormakta.
İngilizce konusunda özellikle mesleğimizle
alakalı olarak TOLES sınavının bu konuda bana
yardımcı olacağını düşünüyorum.

değil. KKTC gibi neredeyse her ülkeden farklı
öğrencilerin geldiği bir ortamda yabancı dili
geliştirmek, Türkiye’den gelen bir öğrenci için
en kolay seçenek. Bu seçenek emin olun ileride
çok işinize yarayacak. Tüm eski, şu an okuyan
ve yeni gelen öğrenci arkadaşlara üniversitenin
tadını çıkarmasını, unutamayacağı hatıralar
toplamasını ama bunu yaparken kendilerine de
yatırım yapmalarını tavsiye ederim.
Didem Ulukoca

Defne Küçükkaya

DAÜ Hukuk Fakültesi programı
çerçevesinde almış olduğunuz TOLES
eğitiminin size ne gibi yararları oldu?
Alanım ile ilgili terminolojilerin İngilizce
karşılıklarını ve bunların kullanım şekillerini
öğrenerek kendimi daha iyi ifade edebilmem
için yararlı oldu.
İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi,
geleceğe yönelik planlarınızla birlikte
açıklayabilir misiniz?
Yurtdışında eğitime devam etmek istersem

Abdullah Alperen Çerçi

bir dil sertifikasının elimde olmasının yarar
sağlayacağını düşünüyorum.
Hukuk eğitimi almakta olan diğer
arkadaşlarınıza bir TOLES program
mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?
Mutlaka bu dersi almalarını tavsiye ederim. Şu
an gelecekte yurtdışı eğitim planları olmasa da
Türkiye’ de yabancı müvekkili olabilir. Gelecek
için güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum.

Didem Ulukoca
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