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20 Aralık 2009 tarihinde elim bir
trafik kazasında hayatını kaybeden
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi
Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç,
birinci ölüm yıldönümünde Hukuk
Fakültesi Dekanlığı ve Hukuk
Kulübü tarafından düzenlenen
etkinliklerle anıldı. 
20 Aralık 2010 Pazartesi günü, saat
12:30’da Hukuk Fakültesi’nde Rek-
törlük yetkililerinin katılımı ile
“Esin Konanç Kitaplığı”nın açılışı
gerçekleştirildi. Açılışta bir
konuşma yapan Hukuk Fakültesi
Dekanı Doç. Dr. Sema Taşpınar
Ayvaz “Aramızdan beklenmedik ve
acı bir kaza sonucu ayrılan ho-
camızın adını bir Kitaplık ile de
ölümsüzleştirmek istedik” diyerek
sözlerine başladı ve bu süreçte
kendilerinden desteklerini esirge-

meyen Rektörlüğe ve Kütüphane
Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu.
“Esin Konanç Kitaplığı”nın açılışın-
dan sonra aynı gün Mehmet Tahi-

roğlu Salonu’nda “Çocuk İstismarı
ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu”
yapıldı. Sempozyum konuşmaları
öncesinde Prof. Dr. Esin Konanç
anısına bir dakikalık saygı du-
ruşunda bulunuldu ve Prof. Dr. Ko-
nanç hakkında bir slayt gösterisi
sunuldu. Açılış konuşmasını yapan
Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr.
Sema Taşpınar Ayvaz, aradan geçen
zamanın Prof. Dr. Konanç’a olan
özlemi artırdığını ve onun istekler-
ine uygun çalışma konusunda kendi-
lerine azim ve güç verdiğini ifade
ederek “Türkiye’nin 1995 yılında
taraf  olduğu Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin imzalanmasında büyük
emeği geçen ve Çocuk İstismarı ve
İhmalini Önleme Uluslararası
Derneği’nin Yönetim Kurulu
üyeliğini ve başkanlığını yapan ho-
camız anısına bu kez  “Çocuk İs-
tismarı ve Çocuk Suçluluğu” konusu
alanında bir toplantı yapmayı uygun
bulduk” dedi. Söz konusu sem-
pozyumun esas olarak Hukuk
Kulübü’nün organizasyonu oldu-
ğunu belirten Doç. Dr. Ayvaz, ho-
calarını unutmayan ve anmak
isteyen Hukuk Kulübü’nde yer alan
vefalı öğrencilere, Rektörlüğe ve
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerine
teşekkürlerini sundu. 
Oturum Başkanlığını Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa
Akkaya’nın üstlendiği sempozyuma
konuşmacı olarak ise Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Gülriz Uygur
“Ev İçi Şiddet Bağlamında Çocuğun

Yüksek Yararı İlkesi”, DAÜ Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Metin Gürkanlar “Velayete Dayalı
Haklar ve Çocuğun Kişi Varlığının
Ana Babaya Karşı Korunması”,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan
Yalçın Sancar “Türk Ceza Kanunu
ve Çocuk İstismarı” ve Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eylem
Ümit Atılgan “Çocuk Suçluluğunun
Münbit Toprağı: Suçun Habitusu”
başlıklı konuş-
malarıyla ka-
tıldılar. 

Prof. Dr.
Esin     
Konanç
Kimdir?
1941 Erzin-
can doğumlu
olan Prof. Dr.

Fatma Esin Konanç, A. Ü. Hukuk
Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra, İtalya’da Perugia Üniversite-
si’nde Ceza Hukuku’nda doktorasını
yaptı. Konanç, 1968-1997 yılları
arasında, A.Ü. Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcılığı, A.Ü.
Sendikası Üyeliği görevlerinde bu-
lundu. 1994-1996 yılları arasında
RTÜK üyeliği de yapan Konanç,
Çocuk İstismarını ve İhlalini Ön-
leme Derneği’nin Türkiye Başkan-
lığı ve Yönetim Kurulu
Üyeliklerinde de bulundu. Daha
sonra, Doğu Akdeniz Üniversite-
si’nde öğretim görevlisi olan ve
Ceza Hukuku dersleri veren Ko-
nanç, aynı üniversitede Hukuk
Fakültesi Dekanı olarak görev
yapıyordu. 
Konanç’ın yayınlanmış çok sayıda
bildiri ve eserleri de bulunuyor.

Konuşmacılar “Çocuk İstismarı ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu” konusunu irdelediler

Prof. Dr. Esin Konanç Unutulmadı

Prof. Dr. Esin Konanç

Doç. Dr. Ayvaz katılımcılara plaket takdim etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci
Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel
İşlerden sorumlu Rektör Yardım-
cısına bağlı olarak faaliyet gösteren
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü ve DAÜ Öğrenci Kon-
seyi tarafından organize edilen
“Türkülerle DAÜ-2” etkinliği 17

Aralık 2010 Cuma akşamı Lala
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda
gerçekleştirildi. 
Katılımın oldukça yoğun olduğu
etkinliğe DAÜ Rektörlük yetkilileri,
DAÜ öğretim üyeleri ile öğrencileri,
Gazimağusa halkı ve diğer davetli
konuklar katıldı. >>sayfa 5

“Türkülerle DAÜ-2” “Türkülerle DAÜ-2” 
Musa Eroğlu’nu Konuk EttiMusa Eroğlu’nu Konuk Etti
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İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Fi-
nans Bölümü Başkanı Katırcıoğlu’nun yapmış
olduğu “Uluslararası Turizm ve Yüksek
Öğrenim Sektörlerinin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomisine Katkısı”
isimli bilimsel makalesi dünyanın en önde gelen
ve en yüksek tirajlı iktisat ve finans dergilerinden
biri olan “The World Economy” dergisinde
yayımlandı. 
Daha önce ilgili turizm ekonomisi literatüründe
yapılmakta olan birtakım çalışmalar, turizm-
ekonomi ilişkisini iktisadi bir kalıp çerçevesinde
çeşitli ülkeler için incelenmişti. Doç.Dr. Katır-
cıoğlu’nun bu sahada ayrıca birçok yayınlanmış
çalışması mevcut. Fakat, bu kez Doç.Dr. Katır-
cıoğlu ilk kez yüksek öğrenim sektörünü iktisadi
bir kalıp içerisinde modelleyip KKTC için sadece
turizm değil yüksek öğrenim turizminin de
ekonomiye olan katkısını en güncel ekonometrik
yöntemlerde tespit edip analiz etti. Bu bağlamda,
yüksek öğrenim turizmi ilk kez bu çalışma ile
ekonomik anlamda analiz edilip “The World
Economy” dergisinde yayınlanmaya layık
görüldü. 
Bu çalışmanın böylesi önemli bir dergide yayın-
lanması, ülkemiz için iki açıdan önemlidir: Birin-
cisi, bu çalışmada “KKTC” ismi sık sık
vurgulandığından dolayı ülke tanıtımı için

önemli bir adım atılmış; ikincisi de Doç.Dr. Katır-
cıoğlu, KKTC’de faaliyet gösteren tüm üniver-
sitelerimizin tek tek isimlerine de yer vermiş,
üniversite sektöründen rakamlarla bahsetmiş ve
üniversitelerimizin bu anlamda da tanıtımına
önemli bir katkıda bulunmuştur. 
Her yıl gerek akademik gerekse dünya iş
çevrelerinden milyonlarca kişinin okuyup takip
ettiği böyle bir dergide bu iki adım, KKTC ve
üniversitelerimiz için çok önemli bir tanıtım aracı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doç.Dr. Katırcıoğlu’nun, bu çalışmasında elde
etmiş olduğu sonuçlara kısaca bakılacak olursa;
her türlü siyasi sorun ve ulaşım problemlerine
rağmen, turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinin
KKTC’de ekonomik büyümenin tetikçileri
olduğu en güncel ekonometrik yöntemlerle or-
taya konmuştur. Şöyle ki, turizm sektöründeki
her %1’lik bir genişleme, ekonominin genel
olarak ortalama %0.45 büyümesine, yüksek
öğrenim sektöründeki her %1’lik bir genişleme
ise KKTC ekonomisinin ortalama 0.25%
civarında büyümesine sebep olacaktır. Bu
sonuçlar, iktisadi anlamda da bir açıdan önem-
lidir; şöyle ki bu bulgular sadece kısa dönemli
değil uzun döneme de yayılmaktadır, yani KKTC
ekonomisi uzun dönemde turizm ve yüksek
öğrenim sektörleri tarafından etkili bir biçimde

tetiklenmektedir. Bu da, küçük ada ekonomi-
lerinin tüm özelliklerini taşımakta olan KK-
TC’de, turizm ile yüksek öğrenim sektörü ve
ekonomik büyüme arasında iktisadi bağlamda
uzun dönemli bir denge ilişkisi olduğunu bize
göstermektedir.
Doç.Dr. Salih Katırcıoğlu 2007 yılından beri, “In-
ternational Journal of  Economic Perspectives”
dergisinin yayın kurulu başkanlığını yürütmekte
olup bugüne kadar, 25 tanesi “Social Sciences Ci-
tation Index” tarafından taranan dergilerde
olmak üzere toplam 50’nin üzerinde uluslararası
dergilerde yayınlanmış eserlere imza atmıştır.

Dünya “Turizm Ekonomisi” Literatüründe Bir İlkDünya “Turizm Ekonomisi” Literatüründe Bir İlk
Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Doç.Dr. Salih Katırcıoğlu’ndan

Eğitim Fakültesi’ne bağlı bölümler-
den Türkçe Eğitimi Bölümü bilimsel
araştırmalarını güçlendirmek ve
geliştirmek için çalışmalarda bu-
lunuyor. Türkçe Eğitimi Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Vügar Sultanzade,
bölümün öğretim elemanlarının
çeşitli uluslararası bilimsel toplan-
tılarda DAÜ’yü temsil ettiklerini,
Eğitim Fakültesi ile koordineli
olarak çalışmalarını hızlandırdık-
larını ve bu bağlamda 25-26 Kasım
2010 tarihlerinde Bakü şehrinde
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Folklor Enstitüsü ile ortaklaşa “VI. Uluslararası Ortak Türk Geçmişin-
den Ortak Türk Geleceğine” konulu bilimsel sempozyum düzenledik-
lerini bildirdi. Bu sempozyumun yedincisinin, Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necdet Osam’ın önerisi üzerine “Dil ve Kültür” altbaşlığıyla
2011 Kasım ayında DAÜ’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Doç. Dr. Sultanzade, Rusya’da Türkoloji ile ilgili sayılı dergilerden olan
“Türk Dünyası Belleteni” dergisinin editörler kurulu üyeliğine seçildik-
ten sonra, bu dergiyi çıkaran Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin
Roman, Cermen ve Doğu Dilleri Bölümü Başkanlığıyla ön temaslar
gerçekleştirdiklerini ve üniversiteler arası işbirliği sözleşmesi imzalan-
ması halinde söz konusu bölümle öğrenci değişiminde bulunabilecek-
lerini bildirdi. Bu tür ilişkilerin devam edeceğini belirten Doç. Dr.
Sultanzade, öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının sonuçlarını
paylaşması adına bölüm içinde de geçen aydan itibaren bilimsel seminer-
ler düzenlemeye başladıklarını, ayrıca, eğitimde kaliteyi yakalamanın
yanı sıra öğrenci memnuniyetine önem verdiklerini, öğrencilerin sosyal
yönden gelişimleri için Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın yakından ilgisi
ve desteği ile tiyatro ve gösteri gibi çeşitli aktiviteler düzenlediklerini
ve çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. 

Türkçe Eğitimi Bölümü 
Bilimsel Faaliyetlerini
Geliştiriyor

İngilizce Hazırlık ve
Yabancı Diller Okulu
tarafından gerçek-
leştirilen “City &
Guilds Uluslararası
İngilizce Sınavı”nda
başarılı olan öğren-
cilere geçtiğimiz gün-
lerde düzenlenen bir
etkinlikle başarı bel-
geleri verildi. İşletme
ve Ekonomi Fakül-
tesi’nde gerçekleşti-
rilen törende belgeler
DAÜ Rektör Vekili
Prof. Dr. Osman Yılmaz, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr.
Cem Tanova, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdür Vekili
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Hancıoğlu, Müdür Yardımcıları ve City & Guilds
sorumlusu Okutman Cemil Sarıçizmeli tarafından verildi.  Eğitim Fakül-
tesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğren-
cilerinden oluşan başarılı adaylar Avrupa Birliği Ortak Çerçeve
Programı’na (Common European Framework of  Reference) dayalı A1,
A2 ve B1 seviyelerinden oluşan sertifikalarını gururla aldılar.

Tüm dünyada işverenler, eğitim kurumları, ve profesyonel kuruluşlar
tarafından tanınan City & Guilds Uluslararası İngilizce Yeterlilik Bel-
gesi, bu belgeyi almaya hak kazanan kişilere ayrıcalıklı olanaklar sağla-
maktadır. City and Guilds Uluslararası İngilizce Yeterlilik Belgesi
Sınavları, tüm Avrupa'da yabancı dil öğrenenlerin başarı ve gelişimlerini
tanımlamak için belirlenmiş bir değerlendirme ve referans sistemi olan
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde hazırlan-
makta ve altı farklı seviyede verilmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2009 yılında City & Guilds’den akreditasyon
almış ve sınav merkezi olmaya hak kazanmıştı.

City And Guilds Sınavı 
Başarı Sertifikaları 
Verildi

Prof. Dr. Osman Yılmaz başarı belgelerini takdim ettiDoç. Dr. Vügar Sultanzade

Doç. Dr. Salih Katırcıoğlu
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Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma
Müdürlüğü (MİKA) Avrupa’nın en büyük
kariyer ve eğitim anketi olan “Trendence
Graduate Barometresi”nde yer alıyor. 
DAÜ MİKA Müdürü Özlem Avcı’dan alınan
bilgiye göre, anket öğrencinin akademik duru-
mundan ne kadar memnun olduğunu, gelecek-
teki kariyerlerinden ve belirli iş verenlerden
neler bekledikleri konularında soruları içeren
bir anket olarak gerçekleştiriliyor. Özlem Avcı,
bu anket ile Avrupa genelinde öğrencilerin
düşüncelerini belirtmelerini sağladıklarını ve
diğer Avrupa ülkeleri ile var olan benzerlik-
lerini ve farklılıklarını araştırdıklarını sözlerine
ekledi.  DAÜ MİKA olarak hedeflerinin,
öğrencilerin yüksek okuldan iş piyasasına daha
kolay geçiş yapabilmelerini sağlamak olduğunu
belirten Avcı, tüm öğrencilerin Trendence
Graduate Barometresi’ne katılmalarını teşvik
ettiklerini söyledi. 

Söz konusu ankete “http://mika.emu.edu.tr”
adresinden ulaşabileceklerine değinen DAÜ
MİKA Müdürü Avcı, Kariyer ve Eğitim anke-
tinin verilen adresten online metoduyla hem
kolay hem de çabuk doldurulabildiğini ve ve-
rilen cevapların kesinlikle gizli tutulduğunu ve
yasal koruma altında olduğu konusuna da özel-
likle değindi. Anketi tamamladıktan sonra
öğrenci sonuçlarını Türkiye ve Avrupa’daki
diğer öğrencilerin sonuçları ile karşılaştırabile-
ceklerini belirten Avcı, bu anketin üniver-
sitenin anket üzerinde ortaklık yürüttüğü
kariyer beklentisinin ölçüm çalışmalarını
yapan  trendence kurumu aracılığı ile gerçek-
leştirildiğini belirtti. 

Öğrenciler ve mezunlar için önemli bir çalış-
manın da Jobpool olduğunu belirten DAÜ
MİKA Müdürü Avcı,  bu çalışmadaki
amaçlarının staj, iş arama, profesyonel kariyer
gelişimi, iş verenlerle iletişim bağlantısı ve
gerekli pratik tecrübe, işe hazırlanma gibi
konularda profesyonel destek vermek
olduğunu ve bu anlamda profesyonel insan
kaynakları firmalarıyla işbirlikleri anlaşmaları
bulunduğunu söyledi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla
İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürü Özlem
Avcı, tüm öğrencileri http://mika.emu.edu.tr
adresine girip ziyaret etmelerini ve bu tür an-
ketlere katılmalarını istediklerini dile getirdi.

MİKA’dan Mezun Adaylarına Bir Başka 
Kolaylık
Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi mezu-
niyet törenlerinde mezunların diploma onay
işlemleri için DAÜ Mezunlarla İletişim
Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA)
tarafından mezun adaylarına büyük kolaylıklar
sağlanıyor. 

Mezun öğrencilerimize sunulan imkanlara
değinen DAÜ MİKA Müdürü Özlem Avcı,
mezun öğrencilerin mezuniyet törenlerinden
sonra diplomalarını DAÜ MİKA’ya getirerek
KKTC’de İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakan-
lığı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve
TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden alınması
gereken onayların kendileri tarafından
alındığını ve onay işlemlerinden sonra öğren-
cilerin ev adreslerine teslim edildiğini belirtti. 

Bu işlemlerin neden yapılması gerektiğine de
değinen DAÜ MİKA Müdürü Avcı, öğrenci-
lerle iletişimlerinin mezuniyetle son bul-
madığını, mezuniyetle birlikte farklı bir boyut
kazandığını ifade ederek, DAÜ mezunlarına
her aşamada destek olmak için çalışmalar yap-
tıklarını kaydetti. Üniversite olarak her zaman
önde gelen misyonlarından biri olan öğrenci
memnuniyetini artırmak adına yapılması
gerekenleri dikkate alarak yaptıklarını
söyleyen Avcı, mezuniyet sonrası diploma onay
işlemlerinin de bunun bir parçası olduğunu
sözlerine ekledi. 

MİKA Müdürü Özlem Avcı

MİKA Avrupa’nın 
En Büyük Eğitim 
Anketinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Mühendislik Fakültesi
ve Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nü 2006 yılında birin-
cilikle bitiren  Mustafa Celep,
bir birinciliğe daha imza attı.
Bu yıl TÜBİTAK tarafından
Türkiye çapında düzenlenen
ve yüksek lisans derecesine
sahip 593 kişinin katıldığı
“Yurtiçi Doktora Burs Prog-
ramı” sınavında 96.478 puanla
birinci olarak ailesinin ve
Doğu Akdeniz Üniversite-
si’nin gururu oldu.
Mustafa Celep DAÜ Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olduktan sonra TC
Eğitim Bakanlığı’nın vermiş
olduğu burs ile İngiltere’de
bulunan Nottingham Üniver-
sitesi’nde yüksek lisansına
devam edip “distinction” dere-
cesi ile mezun olmuştu.
Mustafa Celep halen TC

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
bağlı Teknoloji Geliştirme
Merkezi’nde KOBİ (Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmeler)
Uzman Yardımcısı ve
Endüstri Yüksek Mühendisi
olarak görev yapmaktadır. 
Mustafa Celep DAÜ Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nde
öğrenimini sürdürürken ders-
leri yanında sosyal alanda da
aktif  bir öğrencilik hayatı
yaşamış ve bölümün öğrenci
kulübünde (Endüstri Mühen-
disliği Kulübü)  Avrupa
çapında 26 ülkeden 64 öğrenci
kulübünün temsil edildiği
47,000 Endüstri Mühendisliği
öğrencisinin tek organizas-
yonu olan  ESTIEM’den (Eu-
ropean Students of  Industrial
Engineering and Manage-
ment) sorumlu öğrenci olarak
da görev almıştı. 
Mustafa Celep geçtiğimiz yıl

Mayıs ayında Doğu Akdeniz
Üniversitesi Endüstri Mühen-
disliği Bölümü tarafından son
sınıf  öğrencilerine yönelik
olarak düzenlenen etkinlikler
çerçevesinde ülkemize gelmiş
ve “Small & Medium Enter-
prises” (Küçük ve Orta İşlet-
meler) konulu bir seminer
vermişti. 

DAÜ Mezunu 593 Kişi İçinde Birinci

Mustafa Çelep

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ

KKTC’de fosil yakıt kaynağı bulunmuyor ve

KKTC enerji kaynağı yönünden güneş gibi bir

kaynağa sahip, ancak yeterli düzeyde güneşten

yararlanılmıyor. Fotovoltaik enerji dünyanın

birçok ülkesinde kullanılıyor ve KKTC’de de

bulunduğu pozisyon ve coğrafi koşullar göz

önünde bulundurulduğunda kullanıma uygun,

atmosfer kirliliği fotovoltaik enerji kullanımı

ile azaltılabilir. Fotovoltaik, güneş ışığını

doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilen

bir teknolojidir.

Konvansiyonel teknoloji ile çeşitli gazlar, kar-

bondiyoksit, karbonmonoksit, salınımının ve

asit yağmurlarına sebep olan kükürt diyoksit

ve nitrojen oksit gazları atmosferi kirletiyor ve

küresel ısınmanın başında atmosfere salınan

gazlar yer alıyor. Bundan dolayı  yenilenebilir

enerji teknolojileri desteklenmesi gerekiyor.

Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine

neden olan bu gazların kontrol altına alı-

nabilmesi için KKTC’nin de güneş enerjisin-

den daha çok yararlanması gerekiyor.

Alternatif  bir teknoloji olarak yenilenebilir

enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji ve

elektrik üretimine geçilmesi gerekiyor.

Fotovoltaik enerji üretiminde dünya lideri Al-

manya.  Avrupa Birliği (AB) fotovoltaik elek-

trik üretimi konvensiyonel elektrik enerjisi ile

rekabet edecek duruma 2015-2020 yılları

arasında geçebilecektir  ve  fotovoltaik kul-

lanımına geçilebilmesi için KKTC’de halkın

bilinçlendirilmesi ve teşvike ihtiyaç duyulmak-

tadır.

Konvansiyonel enerji teknolojileri yıllarca AR-

GE için subvansiye, vergi muafiyetleri ve nük-

leer atıkları elden çıkarmak gibi muhtelif

destek gördü ve halen desteklenmektedir.

Ancak konvansiyonel enerji teknolojilerinin

çevreye verdikleri zarar ve toplumsal maliyeti

genellikle göz önüne alınmadı ve bu maliyetler

elektrik enerjisi maliyetlerine yansıtılmadı.

Fotovoltaik teknolojisinin de mutlak surette

desteklenmesi gerekir.  Fotovoltaik üretimimi

ve kullanımı yeterince desteklenmez ise foto-

voltaik piyasası istenilen hızda ilerleme

gösteremeyecektir.

Uzman Gözüyle
Doç. Dr. Fuat Egelioğlu

DAÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü bünyesindeki “Aktivite
Salonu” Rektörlük yetkililerinin

yanı sıra, pek çok akademisyen ve
öğrencinin katılımıyla 10 Aralık
2010 Cuma akşamı düzenlenen kok-
teylli açılış töreniyle yeniden öğren-

cilerin hizmetine sunuldu. 
Gecede açılış konuşması Öğrenci
Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel İşler-
den Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam tarafın-
dan yapıldı. Osam, 2003 yılından bu
yana üniversitedeki öğrenci kulüp-
lerinin düzenlediği etkinlikler başta
olmak üzere yüzlerce güzel etkin-
liğe ev sahipliği yapan bu salonu ye-
nilemek, daha konforlu hale
getirmek amacıyla yapılan tadilat ile
modernleştirilen ve çok amaçlı hale
getirilen “Aktivite Salonu”nda bun-
dan sonra da kaliteli, eğitici-
öğretici, bilgilendirici, eğlenceli
daha nice etkinlikler gerçekleştirile-
ceğini umduğunu ifade etti. 
Yapılan açılış konuşmasının ardın-
dan geçtiğimiz yıl sahne almış ve
öğrenciler tarafından oldukça
yoğun ilgi görmüş bazı kulüpler
sahneye gelerek hazırladıkları prog-
ramlarla geceye renk kattılar.
Gecede ilk olarak Çevre Kulübü’nün

çevreye duyarlılık konusuna dikkat
çekmek ve farkındalık yaratmak
amacıyla hazırladıkları slayt göste-
risi yer aldı. Çevre Kulübü’nün
ardından Karikatür ve Mizah
Kulübü hazırlamış oldukları slayt
gösterisi ile izleyicilere eğlenceli
dakikalar yaşattılar. Gece, Müzik
Kulübü’nün hazırlamış olduğu
müzik dinletisi ile devam etti.
Müzik Kulübü’nün ardından Halk
Oyunları Kulübü, Karadeniz yöre-
sine ait sahne performansı sergiledi.
Dans Kulübü ise hazırlamış olduk-
ları tango gösterisi ile izleyicilerin
yoğun beğenisini topladı.
Gece, Müzikal Kulübü’nün geçen
sene kendilerinin yazıp yönetmiş
oldukları ve öğrenciler tarafından
büyük ilgi gören “Emanet Bey” adlı
müzikal oyun ile son buldu. Emanet
Bey’in başından geçen aşk öyküsünü
komik bir dille sahneye taşıyan
oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu. 

Yenilenen “Aktivite Salonu”nun Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi
öğrencilerinin kurduğu İle-
tişim Kulübü, akademik yıl
boyunca planladığı etkinlik-
lerini gerçekleştirmeye baş-
ladı. Öğrencilerin mesleki
gelişimlerine katkıda bulun-
mak  amacıyla düzenlenen
etkinliklerin ilki DAÜ
İletişim Fakültesi Yeşil Sa-
lon’da geçtiğimiz Cumartesi
günü yapıldı. “Forum PR”
adını taşıyan etkinliğin ilk
konuğu olan İletişim Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Anıl
Kemal Kaya, Bütünleşik
Pazarlama İletişimi hak-
kında bilgiler verdi. Kaya
konuşmasında bütünleşik
pazarlama iletişiminin un-
surları arasında yer alan
kampanya, pazar bölümleme,
hedef  kitle ve medya uygu-
lamaları üzerinde durdu.
Etkileşimci bir ortamda
gerçekleştirilen eğitim öğ-

rencilerin beğenisini ka-
zandı. 

Kariyer Kahve’nin ilk
konuğu Cemal Kılıç 
İletişim Kulübü’nün orga-
nize ettiği Kariyer Kahve
isimli etkinlik Pazar günü
gerçekleştirildi. Gloria
Jeans’de yapılan etkinliğin

konuğu olan Mika Kariyer
Danışmanı Cemal Kılıç,
öğrencilerle iş dünyası,
mezuniyet sonrası kariyer
fırsatları ve girişimcilik
konularında sohbet etti,
birikim ve deneyimlerini
paylaştı. Sıcak bir ortamda
gerçekleştirilen sohbette
öğrenciler, mezun olduk-
larında kendilerini bekleyen
koşullar hakkında şimdiden
bilgi sahibi olmaktan dolayı
memnuniyet duyduklarını
belirttiler. 

DAÜ’DE Üç Ünlü 
Oyuncuyla Söyleşi 
Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sosyal ve Kültürel Ak-
tiviteler Müdürlüğü’ne bağlı
Tiyatro Topluluğu tarafından
düzenlenen Engin Alkan,
Çağlar Çorumlu ve Yeşim
Ceren Bozoğlu’nun konuk
olarak katıldıkları Sanat-
çılarla Söyleşi etkinliği 13
Aralık 2010 Pazartesi günü
Aktivite Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

Engin Alkan ve Çağlar Ço-
rumlu’nun katılımıyla gerçek-
leştirilen ilk oturum,
oyuncuların özgeçmişlerinin
okunmasıyla başladı. ‘Tiyatro
ve Gençlik’ konulu söyleşide,
Engin Alkan günümüz Türk
gençlerinin tiyatroya bakış

açıları hakkında konukları bil-
gilendirdi. Alkan, yaptığı
açıklamada dizi sektöründeki
patlamanın ister istemez ti-
yatroya bir alternatif  oluştur-
duğunu ve tiyatroya yaklaşımı
başkalaştırdığını ifade ederek,
bu değişimin tiyatro üze-
rindeki olumlu ve olumsuz
etkilerinden bahsetti. 

Sosyal ve Kültürel İşlerden
Sorumlu Rektör Koordi-
natörü Tuncer Tuncergil’in
sormuş olduğu ve birçok
sanatçı arasında polemiğe yol
açan “Alaylılar mı? Mek-
tepliler mi?” sorusuna ise
Alkan, iyi bir oyuncu olmak
için eğitimin gerekli olduğu-
nun fakat en önemli şeyin

yetenek olduğunun altını
çizdi. Çağlar Çorumlu ise
yeteneğin bir emanet
olduğunu ve bunun devam-
lılığının ve sürekliliğinin
sağlanabilmesi için bilgiyle
desteklenmesi gerektiğini
vurguladı. Söyleşi, oyuncu-
ların rol aldıkları tiyatro
oyunlarından ve dizilerden
fragmanların yer aldığı slayt

gösterisi ile devam etti.

İkinci oturumun konuğu ise
oyuncu ve aynı zamanda
oyuncu koçluğu yapan ve
halen Geniş Aile dizisinin
“Sevim” karakterini can-
landıran Yeşim Ceren Boz-
oğlu oldu. Bozoğlu’nun
özgeçmişinin okunmasıyla
başlayan söyleşi, sanatçının
yazmış olduğu “Dersimiz
Oyunculuk” adlı kitap
hakkında bilgi vermesiyle
devam etti. Ünlü oyuncu “İyi
bir oyuncu nasıl olunur?”
sorusunu cevaplandırdı. Boz-
oğlu bu soruya verdiği yanıtta
“İyi bir oyuncu her oyunda
bambaşka bir karakterle
başarılı oyun sergileyen
kişidir” ve “İyi yalan söyleye-
bilen iyi oynar” gibi açıkla-
malar yaptı.

Söyleşilerin sonunda DAÜ
Tiyatro Topluluğu adına
başkan Ozan Çilingir,
sanatçılara plaketlerini
takdim etti.

Engin Alkan ve Çağlar Çorumlu öğrencilerleİletişim Kulübü öğrencileri etkinlik ardından birada.

4

Muzikal Kulübü “Emanet Bey” isimli gösterisini sundu.

Yeşim Ceren Bozoğlu öğrencilerle sohbet etti

İletişim Kulübü’nden 
Hafta Sonu Etkinlikleri
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Yenilenen “Aktivite Salonu”nun Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sosyal ve Kültürel Ak-
tiviteler Müdürlüğü’ne bağlı
Tiyatro Topluluğu tarafından
düzenlenen Engin Alkan,
Çağlar Çorumlu ve Yeşim
Ceren Bozoğlu’nun konuk
olarak katıldıkları Sanat-
çılarla Söyleşi etkinliği 13
Aralık 2010 Pazartesi günü
Aktivite Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

Engin Alkan ve Çağlar Ço-
rumlu’nun katılımıyla gerçek-
leştirilen ilk oturum,
oyuncuların özgeçmişlerinin
okunmasıyla başladı. ‘Tiyatro
ve Gençlik’ konulu söyleşide,
Engin Alkan günümüz Türk
gençlerinin tiyatroya bakış

açıları hakkında konukları bil-
gilendirdi. Alkan, yaptığı
açıklamada dizi sektöründeki
patlamanın ister istemez ti-
yatroya bir alternatif  oluştur-
duğunu ve tiyatroya yaklaşımı
başkalaştırdığını ifade ederek,
bu değişimin tiyatro üze-
rindeki olumlu ve olumsuz
etkilerinden bahsetti. 

Sosyal ve Kültürel İşlerden
Sorumlu Rektör Koordi-
natörü Tuncer Tuncergil’in
sormuş olduğu ve birçok
sanatçı arasında polemiğe yol
açan “Alaylılar mı? Mek-
tepliler mi?” sorusuna ise
Alkan, iyi bir oyuncu olmak
için eğitimin gerekli olduğu-
nun fakat en önemli şeyin

yetenek olduğunun altını
çizdi. Çağlar Çorumlu ise
yeteneğin bir emanet
olduğunu ve bunun devam-
lılığının ve sürekliliğinin
sağlanabilmesi için bilgiyle
desteklenmesi gerektiğini
vurguladı. Söyleşi, oyuncu-
ların rol aldıkları tiyatro
oyunlarından ve dizilerden
fragmanların yer aldığı slayt

gösterisi ile devam etti.

İkinci oturumun konuğu ise
oyuncu ve aynı zamanda
oyuncu koçluğu yapan ve
halen Geniş Aile dizisinin
“Sevim” karakterini can-
landıran Yeşim Ceren Boz-
oğlu oldu. Bozoğlu’nun
özgeçmişinin okunmasıyla
başlayan söyleşi, sanatçının
yazmış olduğu “Dersimiz
Oyunculuk” adlı kitap
hakkında bilgi vermesiyle
devam etti. Ünlü oyuncu “İyi
bir oyuncu nasıl olunur?”
sorusunu cevaplandırdı. Boz-
oğlu bu soruya verdiği yanıtta
“İyi bir oyuncu her oyunda
bambaşka bir karakterle
başarılı oyun sergileyen
kişidir” ve “İyi yalan söyleye-
bilen iyi oynar” gibi açıkla-
malar yaptı.

Söyleşilerin sonunda DAÜ
Tiyatro Topluluğu adına
başkan Ozan Çilingir,
sanatçılara plaketlerini
takdim etti.

“Türkülerle DAÜ-2” etkinliği pro-
gramı, DAÜ Öğrenci Hizmetleri
Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker
Vancı Osam’ın yapmış olduğu açılış
konuşması ile başladı. Osam, konuş-
masında türkülerin, kültürümüzü her
yönüyle yansıtan en önemli zengin-
liğimiz olduğunu, bu nedenle türkü
bilmenin kültürümüzü bilmek an-
lamına geldiğini, türkü dinlemenin ise
kültürümüze sahip çıkmak olduğunu

ifade etti. Osam ayrıca bu etkinliğe katılan diğer
üniversitelere de teşekkür ederek, sergilenen bu
işbirliğini ve beraberliği, bundan sonra her
alanda sürdürmeyi temenni ettiğini ekledi.
Açılış konuşmasının ardından Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Kulübü
sahne aldı. Program akışı
içerisinde Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kam-
püsü öğrencilerinin Türk Halk
Müziği konseri yanı sıra, Girne
Amerikan Üniversitesi Türk
Halk Müziği Kulübü ve Doğu
Akdeniz Üniversitesi Müzik
Kulübü de sahneye çıkarak per-
formanslarını sergilediler. Kon-
serlerin ardından DAÜ Öğrenci
Konseyi Başkanı Ekrem Soyşen,
etkinliğe katkı koyan KKTC
üniversitelerine plaketlerini
takdim etti. 

Üniversitelerin Türk Halk
Müziği topluluklarının ardın-

dan, adanın sevilen
sanatçısı Turgay Salim
sahne aldı. Salim,
seslendirdiği Kıbrıs türkü-
leriyle geceye büyük renk
kattı.  Etkinliğin finalinde
ise, Türkiye’nin önemli
bestecisi, yorumcusu, der-
lemecisi, halkbilim araştır-
macısı, Türk Halk
Müziğinin özgün sesi
Musa Eroğlu, eşsiz sazıyla
türkü severlere unutulmaz
bir konser verdi. Musa
Eroğlu konserinde “Halil
İbrahim”, “Mihriban”,
“Çökertme” gibi es-

kimeyen parçalarına yer verdi. Aralıksız bir
buçuk saat türkülerini seslendiren Musa
Eroğlu’nu dinlemeye doyamayan izleyenler
kendisine büyük tezahüratta bulundular.
Gece, Eroğlu’na plaket ve çiçek takdimiyle
sona erdi.

Prof. Dr. Osam KKTC’li sanatçı Turgay Salim’e teşekkürlerini sunarken

Yeşim Ceren Bozoğlu öğrencilerle sohbet etti

Musa Eroğlu türkü severlere unutulmaz anlar yaşattı.

DAÜ’denDAÜ’den
MusaMusa

EroğluEroğlu
GeçtiGeçti



Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce
Hazırlık Okulu öğrencileri için
Tango konulu bir seminer verildi.
İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da
düzenlenen seminerde Lefkoşa ve
Gazimağusa’dan katılan uzman
eğitmenler önce Tango’nun
dünyadaki ve Kıbrıs’taki tarih-
çesini anlattılar.  Daha sonra
Tango türlerine  ilişkin bilgi ve-
rildi ve örnek danslar sergilendi. 

Büyük bir katılımla gerçekleşen
Tango semineri, ilgi duyan öğren-
cilerin Tango kursuna kayıt yap-
tırması ile son buldu.
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Nijerya’da sualtı arkeolojisi çalış-
malarını başlatacak uzmanlar, DAÜ
Sualtı Görüntüleme ve Araştırma
Merkezi tarafından yetiştirildiler. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sualtı
arkeolojisi alanında dünyanın sayılı
üniversiteleri arasına girmiş olduğu
başta UNESCO olmak üzere bu alan-
daki bütün uluslararası kurumlar

tarafından bilinmektedir. UNESCO’-
nun Paris’teki sualtı kültür mirası
toplantılarına resmen katılmakta olan
DAÜ’nün faaliyetleri Nijerya
Hükümeti’nin de dikkatini çekmiş ve
bu hükümetin talebiyle geçtiğimiz ay-
larda DAÜ ile aralarında bir anlaşma
imzalanmıştır. Nijerya’nın Atlantik
okyanusuna 853 kilometrelik kıyı
şeridi, çok sayıda göl ve nehiri bulun-

maktadır. Ancak bu ülkede sualtı
kültür mirası alanında hiç bir çalışma
yapılmamış durumdadır. 

Son olarak geçtiğimiz ay DAÜ öğre-
tim görevlisi, sualtı arkeoloğu Hakan
Öniz’in koordinatörlüğünde İstan-
bul’da gerçekleştirilmiş olan UN-
ESCO devletlerarası sualtı kültür
mirası bölge toplantısında bu alandaki
birçok ülkede herhangi bir çalışma
yapılmadığı görülmüştür. 28 ülkenin
katıldığı bu toplantıda bu alanda
faaliyetlerin başlatılması için kararlar
alınmıştır. Nijerya hükümeti ile DAÜ
arasında varılmış olan anlaşmayla
uygulanan bu kısa dönem eğitim prog-
ramı bu alanda pilot uygulama niteliği
taşımaktadır.  

UNESCO Genel merkezinin günlük
olarak takip ettiği programda Nijerya
Turizm ve Kültür Bakanlığı Müzeler
Müdürlüğü arkeoloğu Adeniyi Jude
Aribio ile aynı bakanlığın UNESCO
ofisinden Emmanuel A. Odekanyin, 12
gün süren kısa dönem eğitimden
geçmiştir. Bu eğitimde temel ve ileri
dalış eğitimleri, oksijen ilk yardım

eğitimi, tehlikeli deniz canlıları eğitimi
ile temel sualtı arkeolojisi eğitimi
uygulanmıştır. Kursiyerler Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde
bulunan basınç odasında da Dr. Tarık
İzbul tarafından kısa bir eğitimden
geçirilmiştir. Kursiyerler diğer DAÜ
öğrencileriyle birlikte basınç odasında
“kuru dalış” adı ve-rilen uygulamayla
10 metrelik basınca indirilmişlerdir.
DAÜ’den Hakan Öniz ile Dr.Burak Ali
Çiçek tarafından uygulanan ve her
gün yaklaşık 12 saat süren eğitimler
sonunda kursiyerlere sertifikaları,
DAÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Osman
Yılmaz, DAÜ Uluslararası İlişkiler-
den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Majid Hashemipour ve  Prof. Dr.
Abdullah Öztoprak tarafından ve-
rilmiştir.

2011 yazında Nijerya Hükümeti
tarafından başlatılacak ilk arkeolojik
tespit çalışmaları DAÜ desteğiyle
gerçekleştirilecektir. Halen Tür-
kiye’de yürütülen sualtı arkeolojisi
çalışmalarının önemli bir bölümü,
DAÜ tarafından hayata geçirilmekte-
dir. 

Nijerya Sualtı Arkeolojisine DAÜ ile Adım Attı

Doğu Akdeniz

Üniversitesi (DAÜ)

Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık son

sınıf  duyarlı  öğ-

renciler grubu

tarafından CL

meydanında kuru-

lan stant temelinde;

engellilerin sosyal

sorunları, bireysel

etkinliklerinin ba-

şarısı, kısıtlı yaşam koşullarını daha sağlıklı bir konuma getirme

gibi temaları amaçlanarak algıyı olumlu yönde arttırma vardı.

Engellilerin toplumdaki konumlarını belirlemek ve yaşam stan-

dartlarını yükseltmek gerektiğini, aslında diğer yurttaşlardan

farklarının olmadığını yansıtmak için kurulan stant bir çok

öğrenci tarafından ilgi gördü. Bu denli bir organizasyonun

DAÜ gibi köklü bir eğitim kurumunda oluşu algının artışı

konusunda kuşku duyulmayacağına örnektir.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden  alınan kart-

postalların DAÜ duyarlı öğrenciler gurubu (Suat İçlek, Merve

Atış, Elif  İdiş, Evren Aslan) tarafından satılması ve bu paranın

derneğe  teslim edilmesi toplumsal bilinci oturtmak adına

önemli bir  örnektir. Dernek tarafından öğrencilere verilen

teşekkür belgesi ufak bir  törenle  gerçekleşmiş oldu. Törende

engelli izleyicilerin yüz ifadesi görülmeye değerdi.

‘Yaşama Engelsiz 
Tutunmak‘ Projesi Devam
Ediyor

Hazırlık 
Öğrencilerine 
Tango Semineri

Nijeryalı Kursiyerler sertifikalarını Rektörlük yetkililerinden aldılar.

Öğrenciler kartpostal satarak derneğe
katkıda bulundular

Tango eğitmenleri tango figurlerini sergilediler.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM)
KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu
Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sı-
navlarına Hazırlık Kursu Düzenledi.

11 – 12 Aralık 2010 tarihlerinde
DAÜ Makina Mühendisliği Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen
kursa katılan Müdür ve Müdür
Yardımcılığı adayları kurstan çok
memnun olduklarını belirtiler. 

Toplam 44 kişinin katıldığı kursta,
Yükselme sınavını oluşturan test-
lerin kapsamında konu anlatımı ve
örnek test sorular üzerinde durul-
muştur. Yönetim Bilimleri kap-
samında konu anlatımı ve test
çözümleri, Yönetim Kuramları, Mo-
tivasyon, Yönetim Süreçleri, Örgüt-
sel davranış, Çağdaş Yönetim
Düşüncesi, Toplam Kalite Yöne-
timi, Downsizing - Delayering,
Benchmarking, Anayasa, Öğret-

menler Yasası, Genel Kültür, İn-
gilizce ve Bilgisayar konularına
ilişkin örnek test soru ve cevapları
işlenmiştir.
Kursiyerleri ziyaret eden DAÜ
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü ve
Sürekli Eğitim Merkezi Koordi-

natörü Derviş Ekşici, DAÜ Sürekli
Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerini
anlattı ve sınavlarında başarılar
diledi. Kurs sonunda katılımcılara
belgeleri kurs eğitmeni Dr. Hasan
Eriş tarafından takdim edildi.

Derviş Ekşici kursiyerlere bilgi verirken

Toplam 44 kişinin katıldığı kurs oldukça başarılı geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu Tanıtım, Sosyal ve Kültürel
Aktivitelerden Sorumlu Müdür
Yardımcılığı ve İngilizce Hazırlık
Okulu Öğrenci Rehberlik ve
Gelişim Merkezi’nin birlikte orga-
nize ettiği öğrenci destek seminer-
lerinden biri daha 5 Ocak 2010
Çarşamba günü gerçekleştirildi. 

DAÜ Psikolojik Danışmanlık ve
Araştırma Merkezi uzman
psikologlarından Fatoş Bayraktar,

İngilizce Hazırlık Okulu öğrenci-
lerine “Sınav Kaygısı ve Başa
Çıkma Yolları” konulu bir seminer
verdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gös-
terdikleri bu seminerde, öğren-
cilere sınav kaygısının ne olduğu,
sınavlara bakış açısının sınav
kaygısını nasıl arttırdığı, sınav
öncesi ve sırasında yapılabilecek
kaygı azaltıcı tekniklerin neler
olduğu anlatıldı. Öğrencilerin sınav
kaygısına ilişkin merak ettikleri
soruların yanıtlanmasından sonra
seminer sona erdi. 

Sınav Kaygısı Semineri

Fatoş Bayraktar öğrencilere sınav kaygısını anlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Eğitim Fakültesi, İlköğretim
Bölümü Okul Öncesi Öğretmen-
liği Programı öğrencileri, Doç. Dr.
Mesude Atay tarafından verilen
“Anne Baba Eğitimi” ile  Doç. Dr.
Ayşe Işık Gürşimşek tarafından
verilen “Yaratıcılık ve Gelişti-

rilmesi” dersleri kapsamında
ailelere yönelik eğitim seminerleri
ve yaratıcı eğitim-öğretim ortam-
ları konularında geliştirdikleri
projelerle, İlköğretim Bölümü
öğretim elemanlarını gurur-
landırdı. 

Doç. Dr. Atay, “Anne Baba
Eğitimi” dersi kapsamında öğren-
cilerin ailelere yönelik eğitim
programları ve aile broşürleri
hazırladıklarını ve hazırlamış
oldukları eğitim seminerlerini ve
bilgilendirici dökümanları sınıfta
aktif  biçimde sunarak eleştiri
aldıklarını belirtti. Doç. Dr. Atay,
okul öncesi eğitimin vazgeçilmez
koşulu olan aile katılımı ve  anne-
baba eğitimi ile ilgili olarak öğren-
cilerin çeşitli konularda zengin bir
bilgi birikimi ve deneyim kazan-
malarına çalışıldığını ve bunun için
derste öğrencilerin aktif  olduğu
eğitim uygulamalarına yer ve-
rildiğini söyledi.

“Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersi
kapsamında ise Doç. Dr.
Gürşimşek, öğrencilerin okul
öncesi eğitim veren  kurumlarda
sınıf  ortamının düzenlenmesine
ilişkin yapmış oldukları projelerle
yaratıcılıklarını geliştirdiklerini
bildirdi. Ders kapsamında, öğret-
men adaylarının yaratıcılık

konusunda yeterliklerini geliş-
tirmeye yönelik çok sayıda etkinlik
yapıldığını bildiren Doç. Dr.
Gürşimşek, öğrencilerin yapmış
oldukları projelerin sergilendikten
sonra gereksinimi olan ve talepte
bulunan okullara verilmesinin
planlandığını belirtti.

Eğitim Fakültesi ve İlköğretim
Bölümü’nün misyonları arasında
yer alan “topluma hizmet”
bağlamında Gazimağusa halkına
katkı sağlamak adına, İlköğretim
Bölümü öğretim elemanları Doç.
Dr. Atay ve Doç. Dr. Gürşimşek,
izleyen dönemlerde de bu gibi
etkinlikleri sürdürmeyi ve zengin-
leştirmeyi hedeflediklerini belirt-
tiler. Bu doğrultuda, Doğu
Akdeniz Üniversitesi ile ilgili ku-
rumlar arasında sağlanacak bir
protokolle,  geliştirilen ve gelişti-
rilecek olan materyal ve projelerin
gereksinimi  olan okullara hibe
edilerek anasınıflarındaki ortam-
ların düzenlenmesine destek olu-
nabileceğini bildirdiler.

Okul Öncesi Eğitimi Öğrencilerinden Anlamlı Proje

Doç. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ve Doç. Dr. Mesude Atay

DAÜ – SEM Tarafından KKTC 
Kamu Hizmeti Komisyonu’na 
Yönelik Kurs Gerçekleştirildi
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Uluslararası Kariyer İçin

Baskı 
DAÜ Basımevi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) bakıma alınarak
modernize edilen iki halı sahanın açılışı 28 Aralık 2010 ta-
rihinde gerçekleştirildi.
Açılış Töreni’ne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza
Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, UBP
Genel Sekreter Vekili Mutlu Atasayan, CTP Gazimağusa
Milletvekili Teberrüken Uluçay, DAÜ Rektör Vekili Prof.
Dr. Osman Yılmaz, Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak,
Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Ulus-
lararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Majid Hashemipour, Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Doç. Dr. Halil Nadiri, Spor İşleri Müdür-
lüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, 11 yıl önce
yapılan halı sahalara ciddi yatırımlar yapılarak modernize
ettiklerini, DAÜ öğrencilerinin ve Gazimağusa halkının
hizmetine yeniden sunduklarını ifade etti.
Konuşmanın ardından sahaların açılış kurdelası bakanlar
ve DAÜ yetkilileri tarafından kesildi ve Bakanlar ile Mil-
letvekillerinden oluşan KKTC Meclisi Takımı ile DAÜ Per-
sonel Takımı dostluk maçı yaptı. Maçı 1-0 KKTC Meclis
Takımı kazandı. 

YenilenenYenilenen
Halı Halı 
SahalarSahalar
Hizmete Hizmete 
GirdiGirdi

Yapılan dostluk maçı sonrası Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Bakan Atuın’a çiçek takdim etti


