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Rektörlük Heyetimizin Lübnan 
Temasları

Üniversitemizi temsilen Rektörümüz Prof. 
Dr. Necdet Osam başkanlığında bir heyet  
Lübnan’a gerçekleştirilen temaslarını 
tamamladı. Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Cem Tanova ve Prof. Dr. 
Özgür Eren ile Rektör Koordinatörümüz 
Yard. Doç. Dr. Arif Akkeleş ve Halkla 
İlişkiler ve Basın Müdürü Murat 
Aktuğralı’nın bulunduğu heyet sırasıyla 
Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Sayın 
Çağatay Erciyes ile makamında, Lübnan 
Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim 
Direktörü Prof. Dr. Ahmad Jammal 
ile makamında,  Lübnan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fouad Ayoub ve 
heyeti ile makamında, Lübnan Ordusu 
Sözcüsü General Mahmoud el Asmar ile 
makamında, Lübnan 11. Cumhurbaşkanı 
Michel Suleiman ile ikemetgahında 
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Heyet 
ayrıca  onuruna verilen yemekte Kuzey 
Lübnan Milettvekili, Eski Eğitim ve Adalet 
Bakanı Samir Jisr ile  Beyrut’ta bir araya 
gelmiştir. Trablus şehrinde gerçekleştirilen 
temaslarda ise Al Manar Üniversitesi 
ile Trablus Mimar ve Mühendisler 
Odası’na ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleşirilen ziyaretler ile ortak 
akademik çalışmalar ve öğrenci 
akışı konularında bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur.
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Rektörlük Heyetimizin Lübnan 
Temasları

Adalet ve Eğitim Eski Bakanı, Future Movement Milletvekili Samir Jisr 

Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fouad Ayoub

Lübnan Ordusu Sözcüsü General Mahmoud el Asmar

Lübnan Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Direktörü Prof. Dr. Ahmad Jammal

Al Manar Üniversitesi Başkanı Dr. Ahmad Sami Menkara

Traplus’ta Mezunlarla Görüşme
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DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Volkan Akcan’ı Ağırladı

Kariyer Haftası Boyunca 
DAÜ’de İki Endüstri 

Mühendisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. 

Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri 

kapsamında, Mühendislik Fakültesi, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Bölümü “General Electric (GE) 

Healthcare” Türkiye yetkililerinden 

Volkan Akcan’ı ağırladı. 

DAÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 2004 yılı mezunu 
olan Akcan, düzenlenen etkinlik ile 
bölüm öğrencileri ile biraraya gelerek 
profesyonel hayatına dair tecrübelerini 
öğrencilerle paylaştı. Akcan, DAÜ’de 
almış olduğu eğitim sayesinde 
başvurduğu sınav ve mülakatlarda 

başarılı olduğunu, eğitim dilinin 
İngilizce olması ve çok kültürlü bir 
ortamda eğitim alması sayesinde 
yurtdışında hizmet içi eğitimler alma 
fırsatları yakalayarak GE gibi küresel 
ölçekte bir şirkette rahatlıkla kendini 
geliştirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Kendisini dinlemeye gelen çok sayıda 

öğrenci ve öğretim üyesine, biyomedikal 
alanında kullanılan birçok cihazın 
tasarımının yapılması ve çalışma 
prensibinin takibi hakkında bilgiler 
veren Akcan,  bölümde aldığı zengin 
teknik içerikli derslerin ve aldığı 
eğitimin profesyonel yaşamındaki 
gelişimine sağladığı katkılardan 
bahsetti. Akcan GE Healthcare’ın genel 
olarak hangi konularda çalışmalar 
yaptığını, kendisinin hangi alanda 
uzmanlaştığını katılımcılar ile paylaştı. 
Akcan, GE Healthcare firmasında 
daha çok mühendis istihdam edildiğini 
ve öğrencilerin bu kuruluşta staj ile 
iş imkanı bulabileceklerini ifade 
ederek, staj ve iş başvurularının nasıl 
yapılabileceği hakkında açıklamalarda 
bulundu. Akcan son olarak, genç elektrik 
mühendisi adaylarına eğitim ve çalışma 
hayatlarında hedeflerine ulaşabilmelerini 
sağlamak adına çeşitli tavsiyelerde 
bulundu. Söz konusu etkinlik sonunda 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel 
tarafından Akcan’a Kıbrıs’a özgü 
Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü mezunlarından 
İngiltere’deki University of Nottingham 
Öğretim Üyesi Dr. Mohammad 
Mesgarpour ve Shell Co. Supply Chain 
& Contract Management Yöneticisi 
Mustafa Parmaksız, DAÜ Mezunlarla 
İletişim ve Kariyer Araştırma 
Müdürlüğü (DAÜ – MİKA) ve 
Fakülteler organizasyonuyla gerçekleşen 
“5. Uluslararası Kariyer Haftası” 
etkinlikleri kapsamında DAÜ’de idiler.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
söyleşilerin açılış konuşmaları DAÜ 
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Gökhan İzbırak tarafından 
yapıldı. Konuşmasında konukların 
özgeçmişleri hakkında bilgiler veren 
Doç. Dr. Gökhan İzbırak, öğrencilere 
bu seminerleri dinleme şansına sahip 
olmakla ne kadar şanslı olduklarını 
anlatarak, davetli konuşmacılara 
yoğun işleri arasında zaman ayırarak 
deneyimlerini paylaşmak üzere 
DAÜ’ye gelmelerinden dolayı teşekkür 
etti. Doç. Dr. İzbırak konuşmasında 
böylesi kapsamlı bir projeye kaynak 
aktararak Türkiye dışından da davetli 
konuşmacı getirtilmesini sağlayan 

DAÜ Rektörlüğü’ne de teşekkürlerini 
sundu. Sadece Endüstri Mühendisliği 
ve İşletme Mühendisliği öğrencilerinin 
değil DAÜ’nün farklı programlarından 
da öğrencilerin büyük ilgi göstererek 
bölüm anfisini tamamen doldurduğu 
etkinliklerde konuşmacılar, öğrencilere 
kariyer yolculukları, karşılaştıkları 
sorunlar ve bu sorunları aşmada 
DAÜ’de aldıkları eğitimin kendilerine 
olan katkıları konusunda ayrıntılı bilgi 
verdiler. Günümüz dünyasında farklı 
disiplinlerden ve farklı kültürlerden 
oluşmuş ekip çalışmalarının önemi 
üzerinde duran Mohammad Mesgarpour 
ve Mustafa Parmaksız, DAÜ’nün 106 
farklı ülkeden gelen 20 bin öğrencisinin 
ve 35 farklı ülkeden gelen binden 
fazla öğretim üyesinin oluşturduğu 
bu kozmopolit ortam sayesinde, 
öğrencilerin yabancı kültürleri yakından 
tanıma ve öğrenmesinin başarılı bir 
kariyer için çok önemli olduğunu 
vurguladılar. Öğrencilerin özellikle 
ilgilerini çeken konuşmacıların 
işe alınırken yaşadıkları mülakat 
deneyimleri, öğrenciler tarafından 
çok yararlı bulundu ve konuşmaların 
sonunda davetli konuşmacılar öğrenciler 
tarafından ayakta alkışlandılar.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
haftalık düzenlediği seminerler dizisi 
çerçevesinde Yatırım Geliştirme 
Ajansı (YAGA) Direktörü Berkan M. 
Tokar’ı ağırladı. Berkan M. Tokar, 
“Kamu Yatırımlarında İyi Yönetişim: 
Kuzey Kıbrıs ve Uluslararası 
Uygulamaları” başlıklı sunumunda, 
kamu yatırım projelerinin planlanması, 
alternatif projelerin değerlendirilmesi 
ve karşılaştırılması, projelerin 
önceliklendirilmesi gibi konularda 
önemli tespitlerde bulundu.

Kamu yatırımları yönetiminde (Public 
Investment Management) uluslararası 
standartların neler olduğunu anlatan 

Berkan M. Tokar, ülkemizde nelerin 
eksik olduğunu, hangi alanların 
geliştirilmesi gerektiğini detaylı bir 
şekilde dinleyicilerle paylaştı.  

Söz konusu sunuma İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi’nden çok sayıda 
öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. 
Sunumun soru cevap kısmında ise 
karar vericilerin projeler arası seçim 
yapmasına imkan tanıyacak bilimsel 
fizibilite çalışmalarının üniversite – 
kamu işbirliği ile yapılabileceği, ayrıca 
kurulacak bir proje değerlendirme 
birimi ile proje incelemelerinin ve 
önceliklendirilmesinin bilimsel 
yöntemlere dayalı olarak yapılması 
üzerinde duruldu. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 

Okulu’nda (YDİHO) Öğretmen 

Eğitmeni Gelişim Kursu gerçekleştirildi. 

Üniversitenin belirlediği eğitim vizyonu 

ve ilerleme misyonu doğrultusunda 

düzenlenen söz konusu kurs İngiltere 

merkezli mesleki gelişim ve öğretmen 

eğitimi merkezleri arasında Avrupa’da 

alanında en iyi kurumlardan birisi 

olan Norwich Institute for Language 

Education (NILE) tarafından 

düzenlendi.

YDİHO Mesleki Gelişim ve Öğretmen 

Eğitimi Birimi’nde görevli eğitmenler 

ve eğitmen adaylarına yönelik 

düzenlenen kurs ile eğitmenlik 

becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. 

Macmillan Education ve Deniz Plaza 

sponsorluğunda gerçekleştirilen 

Öğretmen Eğitmeni Gelişim Kursu, 30 

saatlik yoğun eğitim ve ardından üç 

haftalık uzaktan (online) eğitim şeklinde 

gerçekleştirildi. 

DAÜ İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi 
Seminerlerine 
Bir Yenisini Daha 
Ekledi

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu’nda Öğretmen Eğitmeni Gelişim 

Kursları Verildi
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Büyükkonuk Belediye Başkanı 

Ahmet Sennaroğlu, Doğu Akdeniz 

Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve 

Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ – 

MİKA) tarafından düzenlenen “Kamuya 

Açık Söyleşiler” adlı etkinliğin bu 

haftaki konuğu oldu. Bilgisayar ve 

Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) 

işbirliğinde, 16 Mart 2017 Perşembe 

günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin 

Ersoy Salonu’nda yapılan etkinlikte 

Sennaroğlu “Çağdaş Belediyecilik: 

Akıllı Şehirler, İnsan ve Bilgi” konulu 

bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söz konusu söyleşide 2007 yılında 

DAÜ BTYO İnşaat Teknolojisi 

programından mezun olduğunu bildiren 

Sennaroğlu, 2014 yılı Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerel 

seçimlerinde Büyükkonuk Belediye 

Başkanlığı görevine getirildiğini 

aktardı. Belediyeciliğin halka dokunan 

bir meslek olduğunu dile getiren 

Sennaroğlu, çağdaş belediyecilik 

kavramının halkın istekleri yönünde 

yapılan işlerden oluştuğunu ifade 

etti. Büyükkonuk Belediyesi olarak 

kendilerine bağlı dokuz adet köye 

eşit şekilde hizmet vermeyi görev 

edindiklerini söyleyen Sennaroğlu; 

çalışmalarını, ekolojiyi savunan “Eko 

Köy”ler konseptinde sürdürdüklerini 

belirtti. Kırsal kesimlerde bulunan 

köylerde iş olanaklarının kısıtlı 

olduğunu ve bu yüzden de köylerdeki 

genç nüfusun şehirlere göç ettiğini 

belirten Sennaroğlu, gelir yaratma 

çalışmalarında turizme yönelik hedefler 

koyduklarını ve bu kapsamda Northern 

Travel ve Sunexpress şirketleri ile 

yapılan anlaşmalar ile üç buçuk ay 

boyunca toplamda 75 bine yakın turistin 

köylerini ziyaret etmesini sağladıklarını 

ifade etti. 

Diğer yandan çağdaş belediyecilik 

kavramı kapsamında, 1989 yılından 

bu yana yerel yemek kültürünün yok 

olmasını engellemek amacıyla kurulan 

küresel Slow Food birliğine üyeliklerini 

tamamladıklarını belirten Sennaroğlu, 

aynı zamanda yine uluslararası bir birlik 

olan ve köylerdeki hayat standartlarının 

yükseltilmesi amacıyla çeşitli altyapı 

ve enerji projeleri üreten belediyelerin 

üye olduğu Citta Slow (Yavaş 

Şehir) hareketine de katılmak üzere 

sürdürdükleri çalışmalarda son aşamaya 

geldiklerini açıkladı. Büyükkonuk 

Köyü’nün karşısındaki yeşil alanda 

bulunan The Pine View isimli tesislerin 

de özel mülk olmaktan çıkarılarak halkın 

kullanımına açıldığını ve hayvanat 

bahçesi de bulunan tesisleri ziyaret 

edenlerden herhangi bir ücret talep 

etmediklerini vurgulayan Sennaroğlu, 

bunun da sosyal belediyecilik kavramı 

altında değerlendirilebileceğinin altını 

çizdi.

Söyleşiye katılan öğrencilere 

tavsiyelerde bulunan Sennaroğlu, 

kendisinin KKTC’nin en genç belediye 

başkanı olduğunu belirterek, göreve 

geldiği günden itibaren Büyükkonuk 

Belediyesi ekibini de genç insanlardan 

oluşturduklarını vurguladı. Öğrencilere 

genç yaşta siyasete atılmaktan 

çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu. 

Bir DAÜ mezunu olmaktan gurur 

duyduğunu aktaran Sennaroğlu, 

“DAÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. Bugün 

yeniden okulumu ziyaret edebildiğim 

için çok mutluyum. Bugün aklımda 

hep kalacak” şeklinde konuştu. 

Söyleşi sonrasında DAÜ mezunu ve 

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet 

Sennaroğlu’na, DAÜ MİKA Müdürü 

Derviş Ekçici ve BTYO Müdürü Doç. 

Dr. Mustafa İlkan tarafından Kıbrıs’a 

özgü Lefkara işi pano takdim edildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu 
DAÜ’de Çağdaş Belediyeciliği Anlattı
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Gruff Tekstil Kurucusu Denizcan Çelik Kariyer 
Haftasında DAÜ’deydi

Genna Reklam Ajansı Başkanı Selim Tuncer DAÜ’lü 
İletişimcilerle Buluştu 

Popüler T-Shirt markası Gruff’ın 

kurucusu Denizcan Çelik, Doğu 

Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası 

Kariyer Haftası etkinlikleri 

kapsamında DAÜ İletişim 

Fakültesi’nin konuğu oldu. DAÜ 

İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 

ve Görsel İletişim Tasarımı 2010 yılı 

mezunu olan Çelik, DAÜ Görsel 

Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü tarafından düzenlenen 

“Sosyal Medyanın Markalaşmadaki 

Önemi” konulu söyleşide öğrencilerle 

bir araya geldi.

Söyleşinin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Görsel Sanatlar ve 

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu 

katılımlarından dolayı herkese 

teşekkürlerini ileterek Görsel Sanatlar 

Bölümü’nün kuruluşundan itibaren 

10 yılı geçen sürede pek çok ulusal ve 

uluslararası aktiviteye imza atıldığını 

vurguladı. Gerek öğretim üyelerinin 

gerekse öğrencilerin çok sayıda 

ödülü üniversiteye kazandırdığına 

değinen Doç. Dr. Çavuşoğlu bir 

bölümün kalitesini ölçmek için 

önemli kriterlerden birinin mezunlar 

olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. 
Çavuşoğlu, kısa zamanda tasarım 
dünyasında büyük bir başarı sağlayan 
Denizcan Çelik’i öğrencilere tanıttı. 
Söz konusu söyleşide tasarım, 
markalaşma ve sosyal medyanın 
önemi üzerinde duran Çelik, mesleki 
deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 

“Sosyal Medya, Butik Girişimlerin 
Markalaşmasını Sağlıyor”
Konuşmasında sosyal medya 
kullanımı ve markalaşma hakkında 
bilgiler veren Çelik, yaratıcılık 
kadar marka duruşunun da önemine 
değindi. Düşük bütçeyle başlayan 
butik girişimler için sosyal medya 
kullanımına vurgu yapan Çelik, 
“Tasarım alanında en önemli 
reklam, müşterilerinizin sizin 
ürünlerinizle ilgili paylaşımlarıdır. 
Bu viral reklamlar ve ürünlerinizi 
kullanan ünlülerin kamusal 
alandaki görünürlüğü, geleneksel 
medyada dahi ücretsiz yer almanızı 
sağlamaktadır” dedi.

Söyleşi katılımcılardan gelen soruların 
cevaplanması ve ardında düzenlenen 
“T-Shirt Tasarımı” atölye çalışması 
ile devam etti. Atölye çalışmasında 
seçilen öğrencilerle farklı bir projede 
T-Shirt tasarımları hazırlamak ve 
öğrenci çalışmalarını piyasada 
kullanmak üzere kararlar alındı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Mezunlarla İletişim ve Kariyer 

Araştırma Müdürlüğü ile fakülteler 

tarafından düzenlenen “5. Uluslararası 

Kariyer Haftası” etkinlikleri 

kapsamında, GENNA Reklam Ajansı 

Başkanı Selim Tuncer DAÜ İletişim 

Fakültesi öğrencileriyle buluştu. 

DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon’da 

gerçekleşen söyleşide “Marka ve 

Reklam” konusu hakkında bilgiler 

verildi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

tarafından düzenlenen söyleşinin 

açılış konuşmasını gerçekleştiren 

İletişim Fakültesi Öğretim 

Görevlisi İpek Halim, Tuncer’e 

katılımından dolayı teşekkürlerini 

ileterek etkinliğin verimli geçmesi 

temennisinde bulundu.  Söz konusu 

söyleşide Tuncer, meslek hayatında 

yaşadığı tecrübe ve deneyimlerinden 

bahsederek, öğrencilere tavsiyelerde 

bulunurken aynı zamanda marka ve 

reklam konularında ipuçları da verdi. 

Reklamların tüketicilerin zihnindeki 

marka algısını belirlediğine değinen 

Tuncer, “Metaların yazıdaki varlığı 

logo, sözdeki varlığı ise markadır” 

dedi. Ayrıca markalara ait isimlerin 

kısa olması gerektiğini de vurgulayan 

Tuncer, akılda kalıcılık ile kavram ve 

marka adı eşleşmesinin önemine de 

değindi. 

Tuncer tarafından yapılan reklam 

çalışmalarının gösterimi ve analizi ile 

devam eden etkinlik, katılımcılardan 

gelen soruların cevaplanmasının 

ardından sona erdi. Etkinlik sonunda 

Tuncer’e katılımlarından dolayı 

Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim 

edildi. 
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Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız Kaynak: Web of Science                                                                                         

Mühendislik Fakültesi

1.Ehsan Ahmadi,, Samira Yousefzadeh, 
Mohsen Ansari, Hamid Reza Ghaffari, 
Ali Azari, Mohammad Miri, Alireza 
Mesdaghinia, Behdad Jafari et al. 
“Performance, kinetic, and biodegradation 
pathway evaluation of anaerobic fixed 
film fixed bed reactor in removing phthalic 
acid esters from wastewater.” Scientific 
Reports 7 (2017).

Eczacılık Fakültesi

1.Gökçe Şeker Karatoprak, Gamze Aydin, 
Berrak Altinsoy, Cevahir Altinkaynak, 
Müberra Koşar, and Ismail Ocsoy. “The 
Effect of Pelargonium endlicherianum 
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DAÜ Eğitim Fakültesi Kariyer Haftası’nda 
Dr. Neslihan Kuloğlu Türker’i Ağırladı

DAÜ Mezunu Öğretmen: “Her Öğrenci Öğrenme 
Hakkına Sahiptir”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla 
İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü 
(DAÜ – MİKA) ile fakültelerin işbirliğinde 
düzenlenmiş olan “5. Uluslararası Kariyer 
Haftası” kapsamında DAÜ Eğitim 
Fakültesi’nin davetli konuşmacılarından 
olan Dr. Neslihan Kuloğlu Türker, 
“Özel Eğitim, Kişilik, Gelecek” konulu 
söyleşisinde kendisini dinleyen öğrencilere 
derin ve anlamlı mesajlar verdi.

Türkiye’de uzun yıllar özel eğitim 
okullarında ve rehabilitasyon 
merkezlerinde yönetici, özel eğitimci ve 
psikolojik danışman olarak görev yapan 
Dr. Türker, konuşmasına özel gereksinimi 
olan bireylerin kimler olduğunu anlatarak 
başladı. Bu bireylerle olduğu kadar 
onların kardeşleri, anne ve babalarıyla 
da ilgilenilmesi gerektiğini belirten Dr. 
Türker, özel gereksinime ihtiyacı olan 
bireylerin ailelerinin bu uzun ve zorlu 
yolda sürekli bir kalp acısıyla yaşıyor 
olmalarının güçlüklerinden bahsetti. 
Ailelerin çocukları ile ilgili bitmek 
bilmeyen kaygıları olduğunu ve bu 
kaygıların en önemlilerinden birinin 
‘Ben ölünce ona ne olacak?’ sorusunun 

altında yatan belirsizliğin olduğunu 
söyleyen konuşmacı, özel eğitimcilerin 
ve psikolojik danışmanların öncelikle 
sabırlı, araştırmacı, yaratıcı, uyumlu, 
öğrenmeye ve değişikliğe açık olmaları 
gerektiğini vurguladı. Özel gereksinimli 
bireyle çalışmanın, o bireyin hayatını 
değiştirebilme şansına sahip olduğumuz 
anlamına geldiğini dile getiren Dr. 
Türker, onlarla çalışırken en küçük 
şeyden bile mutlu olmayı öğrenerek 
içimizdeki çocuğu hiç kaybetmememiz 
gerektiğini, hayatımızdaki herkese 
herşeyi öğretebileceğimizi bilerek, 
kendimizi sıklıkla kahraman gibi 
hissedebileceğimizin altını çizdi. Bir 
bireyin öğrenebilmesi için öncelikle 
kendimizin eğlenmesi ve keyif alması 
gerektiğini dile getiren Dr. Türker, ‘Eğer 
siz eğlenmemiş iseniz karşınızdaki birey 
de eğlenmez ve öğrenemez’ sözleri ile 
konuşmasını noktaladı.

Dinleyenlerin büyük beğenisini toplayan 
konuşmanın sonunda DAÜ Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı 
Osam, Dr. Neslihan Kuloğlu Türker’e anı 
olarak bir teşekkür plaketi takdim etti.
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