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DAÜ’den 389 Personeline Hizmetiçi 
Eğitim Sertifikası

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
2016 – 2017 Akademik Yılı içinde 
personeline yönelik düzenlediği 
Hizmetiçi Eğitimler kapsamında 
sertifika töreni düzenledi.  6 Haziran 
2017 Salı günü, saat 14:30’da, 
DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda 
gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim 
Sertifika Töreni’nde toplam 
389 DAÜ personeli sertifika ile 
onurlandırıldı. 

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü 
tarafından organize edilen kurslar 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi 
Güvenliği Farkındalığı Kursu, 
Microsoft Office, İnsanı Tanıma 
Sanatı, İngilizce (Genel), Sosyal 
Medya ve Marka Yönetimi, Cisco 
Cyber Security, Avucunuzdaki 
Kelebek (Motivasyon), Ben Bilmem 
Beyin Bilir, Stres Yönetimi (Öfke ve 
Stres Kontrolü) gibi eğitim başlığı 
altında, 13 uzman tarafından toplam 
215 saatlik eğitimler şeklinde 
gerçekleştirildi. 

Hizmetiçi Eğitim Sertifika Töreni 
açılışında konuşan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ 
personeline söz konusu eğitim 
programlarına olan katılımları için 

teşekkür etti. DAÜ’nün kalitesi 
hakkında şüpheye yer olmadığını 
vurgulayan Prof. Dr. Osam, tüm 
personelinin üniversitenin temel 
değerlerine bağlı bir şekilde 
çalışmalarını sürdürdüğünü ve 
hayatını KKTC’ye adayanların 
üniversitesi olmaya devam 
edeceğini belirtti.

Söz konusu Hizmetiçi Eğitimi 
Sertifika Töreni’ne, DAÜ Vakıf 
Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi 
Recai Ergün, Akademik İşler’den 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Öğrenci 
İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar 
Özden, İdari ve Teknik İşler’den 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Özgür Eren ve Uluslararası İşler 
ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova 
ile Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Arif Akkeleş, Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, 
Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı 
ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdür 
Vekili Murat Aktuğralı da katıldı. 
Törende, eğitime katılan personelin 
yanı sıra eğitim veren eğitimcilere 
de sertifikaları takdim edildi.  
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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı – 2017 
Sınav Sonuçları Açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
tarafından KKTC’li öğrenciler ile 
KKTC lise ve dengi okullarında eğitim 
görmekte olan TC’li öğrencilere 
yönelik olarak düzenlenen Giriş ve 
Burs Sınavı – 2017 gerçekleştirildi. 
Sınav, 05 Haziran 2017 Pazartesi 
günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında 
yapıldı. 

DAÜ Rektörlüğü’nden verilen 
bilgiye göre 1294 öğrencinin katıldığı 

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı – 2017, 
Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde 
ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde 
olmak üzere iki merkezde yapıldı. 

Sınav sonucunda Tıp programı hariç 
her programa yeterli puan alan birinci 
adaylar yüzde 100, 2. ve 3. sıralarda 
yerleşen adaylar yüzde 50, 4. 5. 6. ve 
7. sıralarda yerleşen adaylar ise yüzde 
25 kesintisiz ve koşulsuz burs hakkına 
sahip oldular. Ayrıca herhangi bir 
programa yerleşen lise birincileri de 
yüzde 50 burslu kayıt yapma hakkını 
elde ettiler. Matematik, Fen Bilimleri, 

Türkçe, Edebiyat ve Sosyal Bilimler 
testlerinin yanı sıra dil bölümleri için 
İngilizce Dil Testi ve görsel yetenek 
isteyen bölümler için ise Görsel 
Yetenek Testi’nden oluşan sınavda 
tüm adayların Matematik – Fen (MF), 
Türkçe – Matematik (TM) ve Türkçe 
– Sosyal (TS) puanları hesaplandı. 
Ayrıca, ilgili testleri cevaplandıran 
adayların İngilizce Dil Puanı (İD), 
Görsel Yetenek Puanı (GY)  ve Müzik 
ve Spor Yetenek Sınavları’na katılan 
adaylar için de Müzik Yetenek (MY) 
ve Spor Yetenek (SY) puanlarının 
hesaplandığı belirtildi.

DAÜ’nün KKTC’li ve TC’li öğrencilere 
yönelik Giriş ve Burs Sınavı – 2017’yi 
kazanan öğrencilerin bugünden itibaren 
Eylül ayına kadar DAÜ Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü’ne başvurararak kayıtlarını 
yaptırabilecekleri açıklandı.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı – 2017 ile 
ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, sınavın yoğun 
bir katılımla gerçekleştiğini ifade 
ederek, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 
bir gelecek olarak kabul eden sevgili 
öğrencilerimize teşekkür eder, 
başarılarının devamını dilerim” dedi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası Ofis tarafından her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen  
Uluslararası Gece etkinliği geçtiğimiz 
günlerde DAÜ Atatürk Meydanı’nda 
yapıldı. Farklı kültürlerden 
öğrencilerin kaynaştırılması amacıyla 
düzenlenen söz konusu gecede, 
106 farklı kültürden birçok Öğrenci 
Birliği’nin kültürel müzik ve tanıtım 
gösterileri yer aldı.
 
“We Are One” temasıyla 
gerçekleştirilen geceye DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ 
Rektör Yardımcıları da katıldı. 
Bu yılki kutlamaların geçen yıla 
oranla daha iyi olduğunu belirten 
öğrenciler, kutlamaların daha da iyi 
geçmesini temenni ettiklerini dile 
getirirken, Üniversite içerisindeki 
farklı toplumların kendi kültürel 
miraslarını sergileyebilmesi ve farklı 

kültürlerin kaynaştırılması için bir 
platform oluşturan DAÜ yönetimine 
de teşekkürlerini ilettiler.

Çok sayıda öğrenci ve DAÜ 
personelinin katıldığı etkinlik Ramen 
Öğrenci Yurdu, Akdeniz Öğrenci 
Yurdu, New Form Gym, Halil Hamza 
Ayakkabı, Longson Öğrenci Yurdu, 
Alfam Öğrenci Yurdu, Prime Living 
Öğrenci Yurdu, Arkın Palm Beach 
Hotel, Port View Hotel, Salamis 
Bay Conti Resort Hotel, ErReklam 
Ajans, İtimat, KıbHas, Kuzey Kıbrıs 
Turkcell, DAÜ Lala Mustafa Paşa 
Spor Salonu, Ekor, DAÜ – Koop 
Ltd., DAÜ Table d’Hote Restaurant, 
DAÜ Roof Restaurant, White 
Queen ve Döveç sponsorluklarıyla 
gerçekleştirildi. Gece sonunda 
etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan 
sponsorlara teşekkür belgeleri takdim 
edildi.

Öğrenciler DAÜ’lü Olabilmek İçin Ter Döktü

DAÜ’de Uluslararası 
Gece Renkli Görüntülere 

Sahne Oldu
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DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü’ne 
Bir Ödül Daha

CNN TÜRK’den 
DAÜ’de Söyleşi

Yeşil Barış Hareketi’nin 5. Kısa 

Film Yarışması sunuçları açıklandı. 

Dereceye giren filmlerin gösterimi 

ve fotoğraf sergisi tarihi Bedesten’de 

gerçekleştirildi. DAÜ İletişim 

Fakültesi’nden Mert Yusuf Özlük’ün 

yönettiği, senaryosunu yine DAÜ 

İletişim Fakültesi’nden Engin Aluç’un 

yazdığı “Evimiz”, en iyi üçüncü film 

seçildi. Uluslarası düzeyde 40’tan 

fazla filmin katıldığı yarışmanın bu 

yıl 5’incisi düzenlendi. Filmlerin 

gösteriminin ardından ilk 3’e giren 

eserlerin yönetmenleri ödüllerini törenle 

aldılar.

DAÜ İletişim’e ödüller gelmeye 

devam edecek

DAÜ İletişim Fakültesi’nden Mert 

Yusuf Özlük 4 yıl önce Yeşil Kamera 

Kısa Film Festivali’nden ikincilik 

ve Yeşil Barış Hareketi Kısa Film 

Festivali’nden “Sera” ile en iyi film 

ödülü aldı. Bu yıl da “Evimiz” filmi ile 

üçüncülük ödülü alan Özlük ve Aluç 

sosyal içerikli filmlerinin başlangıcı 

olan “Saklambaç” filmi ile başlayan 

işbirliklerini “Evimiz” filminin aldığı 

ödülle taçlandırmış oldular.

Tüm film ekibi DAÜ’lü
Evimiz filminin tüm ekibi DAÜ 
İletişim öğrencileri ve mezunlarından 
oluşuyor. Görüntü Yönetmeni İsmet 
Egemen Aydın, Sanat Yönetmeni 
Emine Bayır Yücel. Başrol oyuncuları 
ise Hatice Çapkıner ve Edayla Eriş. 
Çevre sorunlarını bir çocuğun hayalleri 
üzerinden anlatan “Evimiz” filmi 
dünyada yaşanan insan kaynaklı bir çok 
soruna değinerek farkındalık yaratmak 
adına Dünya Çevre Günü’nde toplumun 
tüm bireylerine sesleniyor. 

“Yeni filmler yolda”
Filmin yönetmeni ve yapımcısı Mert 
Yusuf Özlük yaptığı açıklamada 2010 
yılından beri öğrencilerle birlikte film 
üretimi yaptıklarına değinerek bu 
üretimlerin amacının öğrencileri sektöre 
hazırlamak, yarışma ve festivaller 
için teşvik etmek olduğuna dikkat 
çekti. Özlük ayrıca Sinema Televizyon 
Bölümü öğrencilerinin okuldaki 
teorik eğitimlerinin dışında saha 
deneyimlerinin de olması gerektiğini 
vurgulayarak, tüm kısa film ve belgesel 
çalışmalarının bu amaca yönelik 
olduğunu belirtti. Sinema Televizyon 
Bölümü’ne yeni kayıt olan, hali hazırda 

kayıtlı öğrenciler ve sinemaya merakı 

olan herkesi film üretimi ekibine davet 

eden Özlük, önümüzdeki günlerde 

gerçekleşecek yeni festival filmlerinin 

de müjdesini verdi.

“Her şey orjinal bir fikirle başlar”

Evimiz filminin senaryosunu yazan 

ve özgün müziklerini yapan Engin 

Aluç ise yaptığı açıklamada her şeyin 

orjinal bir fikirle başladığını ve bu 

fikrin uygulama aşamasının bir ekip işi 

olduğunu vurguladı. Aluç, çevre ile ilgili 

kısa filmlerin kamu spotlarından daha 

etkili olduğuna değinerek, ne kadar çok 

fikir üretilirse o kadar çok farkındalığın 

artacağına dikkat çekti. Aluç, 

öğrencilerin orjinal fikir üretebilmeleri 

için bol bol kitap okumaları, sanat 

akımlarını iyi kavramaları ve dünya 

sinemasını takip etmeleri ve iyi birer 

gözlemci olmaları gerektiğini söyledi. 

CNN Türk çalışanları Editör Sinan 
Kunter ve Yönetmen İbrahim Özkan, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 
(DAÜ) düzenlenen “A’dan Z’ye TV 
Programcılığı” konulu söyleşiye 
konuk oldu. DAÜ İletişim Fakültesi, 
Mor Salon’da düzenlenen etkinliğe 
öğrencilerin yanısıra, araştırma 
görevlileri ve öğretim üyeleri de 
katıldı. “A’dan Z’ye Televizyon 
Programcılığı” konulu söyleşide 
Kunter ve Özkan deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı.

TV ekranının hem görsel, hem de 
içerik açısından cezbedici olması 
gerekliliğine vurgu yapan Editör 

Kunter, “Herşey fikirle başlar, bu en 
önemlisidir. Ardından onu ekrana 
taşıyabilmek için; tür, süre, iç ya da 
dış yapım, canlı ya da bant, düşük 
maliyet gibi detaylandırmalarınız ikna 
edici olmalıdır”, dedi.

TV’de yer alan her programa 
kişiliklerini veren renkler olduğuna 
değinen DAÜ mezunu Yönetmen 
Özkan ise, “Örneğin sağlık alanında 
yeşil ve beyaz temalar, sohbet 
programlarında koyu mavi renkler 
kullanıyoruz. Tabi görsellik dediğimiz 
kavram ışıkçılar, dekor servisi, sanat 
yönetmeni vb. alanlarla  birlikte bir 
bütündür” dedi.

“Reji Bizim Kaptan Köşkümüz, 
Yatak Odamızdır”
Rejide görüntü takibi yapmanın ve 
doğru görüntüleri bir çok parametreyi 
düşünerek, zamanla yarışarak seçip 
ekrana vermenin önemine vurgu 
yapan Kunter ve Özkan, “Başka bir 
kanal, ilgili görüntüyü sizden önce 
verirse başınız fazlasıyla ağrıyacak 
demektir. Bunun yanı sıra her daim 
son dakika gelişmelerine de hazırlıklı 
olmalısınız”, dedi. Kunter ayrıca, 
ajanslardan gelen görüntülerin 
bulunduğu ekranın rejinin adeta 
kaptan köşkü olduğunu belirtirken, 
Özkan ise, “Reji bizim yatak 
odamızdır” ifadesini kullandı.

“DAÜ TV Büyük Şans”
Öğrencilerin bir çok alanda kendilerini 
geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen 
Yönetmen Özkan, “DAÜ TV sizler 
için büyük şans. Orada CNN Türk’de 
yayın için gerekli olan unsurlar nelerse 
hepsi mevcut. DAÜ TV’den CNN 
Türk’e geldiğinizde göreceksiniz 
ki değişen tek şey, yaptığınız işin 
ölçeğinin artması ve kullandığınız 
araçların son teknoloji olmasıdır” 
dedi.

“Penguenler 1 Hafta Önceden 
Belliydi”
Bir öğrencinin, “31 Mayıs 2013 gecesi 
CNN Türk’de penguenlerle ilgili 
belgeselin gösterilmesiyle ilgili yayın 
akışına kim karar verdi?” sorusu üzerine 
Kunter, “O gece penguen belgeselinin 
yayında olacağı 1 hafta öncesinden 
belliydi. Gezi eylemlerinin bir anda 
patlak veren son dakika gelişmesinin 
ekrana aktarılmaması bilinçli bir tavır 
değildi. Herhangi bir dış güç bize şunu 
yayınlayın bunu kaldırın demiyor ama 
tabi medya kuruluşlarında oto sansür 
ve yayın içeriğini bağlayan RTÜK 
kuralları vardır” dedi. Ayrıca Gezi 
eylemlerinin devam eden sürecinde 
ana akım medyada ekranda en çok yer 
bulduğu kanallardan birinin de CNN 
Türk olduğunu belirtti.

Son olarak Kunter-Özkan ikilisi,  TV 
Programcılığı üzerine her alanda 
yetişmiş olmalarının yanı sıra, 
kendilerine uzmanlaşacakları bir yan 
dal edinmeleri ve mutlaka iyi seviyede 
bir yabancı dil öğrenmeleri yönünde 
öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 
Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle 
son buldu.
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Şehit Osman Ahmet İlkokulu Öğrencileri DAÜ Turizm 
Fakültesi’nde Elma Şekeri Yapmayı Öğrendiler

Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencileri 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi 
Uzman Şef Hakan Doğan ve Şef Mine 
Adalıer eşliğinde elma şekeri yaptılar. 
Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşen 
etkinlikte, öğrenciler kendi yaptıkları 
elma şekerlerini yemenin hazzını 
yaşadılar.
 
Şehit Osman Ahmet İlkokulu Müdürü 
Caner Kızılörs, sınıf öğretmenleri Evrim 
E. Öztüren ve Şengül Cennet Öz, DAÜ 
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Ali Öztüren ve Yrd. Doç. Dr. M. 
Güven Ardahan’ın da hazır bulunduğu 
etkinlik sonunda, öğrenciler tüm 
yaşamları boyunca unutamayacakları bir 
tecrübe kazandılar.

Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencileri, 
DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü tarafından karşılandı ve elma 
şekeri yapma etkinliği başladı. Çocuklar, 
Öğretim Görevlisi Uzman Şef Hakan 
Doğan ve Şef Mine Adalıer ile tanıştılar 
ve elma şekeri yapma teknikleri hakkında 
bilgi aldılar. 

Sarı elmalarını seçen öğrenciler, DAÜ 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
öğrencileri ile birlikte elmaları şeker ile 
kapladılar. Öğrenciler, sınıf öğretmenleri 
ile birlikte katıldıkları etkinlikte hem 
eğlenip hem üretmenin de mümkün 
olduğunu gördüler ve kendi ürettikleri 
şekerleri yediler.

DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin 
Onur Günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü’nün başarılı öğrencileri, 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda düzenlenen tören ile 
onurlandırıldı. Yüksek Şeref ve 
Şeref Sertifika Töreni öncesinde, 
Kongre Sarayı’nın fuaye ve sergi 
salonlarında öğrencilerin yıl boyu 
aldıkları derslerde tasarlayıp ürettikleri 
çalışmalar ve mezuniyet projelerinin 
posterleri ve müzikli drama 
performansları sergilendi. Ayrıca 
Temel Eğitim Bölümü’nden mezun 

olacak öğrenciler için “Dördüncü 
Sınıflara Veda” etkinliği düzenlendi. 
Etkinliklere DAÜ Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, 
Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün ve bölüm 
öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel 
Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, mezun 
olacak öğrencilerin başarılarının 
kendilerini gururlandırdığını 
ifade ederek, öğrencilere meslek 

hayatlarında farklılık yaratmalarını 
ve iz bırakmalarını tavsiye etti. 
Öğretmenlik mesleğinde her çocuğa 
dokunabilmenin önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. Üstün, öğrencilerin yalnızca 
üniversite hayatında değil, aynı 
zamanda meslek hayatları boyunca da 
yanlarında olacaklarını vurguladı. 
DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam da 
konuşmasında DAÜ’nün kaliteli 
eğitim vizyonunun altını çizerek, Okul 
Öncesi Öğretmenliği Programı’nın 
uluslararası akreditasyon çalışmalarını 

son derece büyük bir istekle 

sürdürdüklerini belirtti. Öğretmen 

adayları gençlere, meslek hayatları 

boyunca, ülkesini seven, Ata’sını 

seven, dürüst ve vicdanlı çocuklar 

yetiştirmelerini tavsiye eden Prof. Dr. 

Osam, DAÜ’lü olmanın bir ayrıcalık 

olduğunu ve tüm öğrencileriyle gurur 

duyduklarını belirtti. Konuşmaların 

ardından gerçekleştirilen törende, 

başarılı öğrenciler Yüksek Şeref ve 

Şeref Sertifikaları ile onurlandırıldı. 
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DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 
Önemli Bir Konferansa İmza Attı

DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 
Başarılı Öğrencilerine Sertifikalarını Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu (DAÜ YDİHO), geçtiğimiz 
günlerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
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