
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakül-
tesi Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarım Bölümü’nün
kuruluşundan bu yana uluslararası düzeyde yaptığı
girişimler ve düzenlediği nitelikli etkinlikler
meyvesini verdi. Bölüm, dünyadaki ilk 100 Tasarım
Okulu arasına girdi. Tayvan’ın Taipei kentinde
Ekim ayında gerçekleştirilecek olan “2011 Interna-
tional Exhibition of  Design Students – The World
100 Schools Design Joint Exhibition” (2011
Tasarım Öğrencileri Uluslararası Sergisi –
Dünyadaki İlk 100 Okul’un Ortak Sergisi)’ne davet
edilen Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarım  Bölümü,
öğrenci çalışmalarıyla sergiye katılacak.

Dünyadaki üç önemli tasarım örgütü olan
ICOGRADA, ICSID ve IFI tarafından kurulan
Uluslararası Tasarım Birliği’nin (IDA) ilk ulus-
lararası kongresini düzenleme yetkisini kazanan
Tayvan, dünyadaki ilk 100 tasarım okuluna çağrı
yaptı. Kongrenin hangi ülkede yapılacağı
konusunda yapılan seçimlere 13 ülkeden 19 kent
katıldı ve kongreye ev sahipliği yapmak üzere Tay-
van’ın Taipei kenti seçildi.
Uluslararası kongre çerçevesinde düzenlenecek
olan “Design at the Edges” (Sınırların Eşiğinde
Tasarım) sergisi için yapılan çağrıda şu ifadelere yer
verildi. “Uluslararası sergimiz için dünyadaki ilk
100 tasarım okulunu davet ediyoruz. Sizin oku-
lunuzu sergiye katılacak ilk 100 okuldan birisi
olarak seçtik.”
Uluslararası sergi için DAÜ Görsel Sanatlar ve
Görsel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 20-30 arası

çalışma göndermesi istendi. Dünyadaki ilk 100
Tasarım Okulundan gelecek tasarım çalışmaları,
Ekim 2011’deki kongre süresince Taipei Dünya
Ticaret Merkezi ile Taipei Dünya Tasarım
Fuarı’nda sergilenecek.
DAÜ İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü bölüm başkanı
Yrd.Doç.Dr. Senih Çavuşoğlu, “dünyadaki binlerce
tasarım okulu arasından ilk 100’e girmek bizim
için büyük bir başarıdır. Bu başarıyı hem ulusal
hem de uluslararası düzeyde yaptığımız çalışmalar
sayesinde elde ettik. Bu çalışmalar öğrencilerimiz

ve öğretim üyelerimizin birlikte gerçekleştirdiği
etkinlikler sayesindedir” dedi. Bölüm öğretim
üyesi Yrd.Doç.Dr. Ümit İnatçı ise, “elde ettiğimiz
başarılar şunu gösteriyor ki sanat sınır tanımaz.
Bundan herkesin ders çıkarması gerekir” şeklinde
konuştu. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Süleyman İrvan da yaptığı açıklamada Görsel
Sanatlar ve Görsel İletişim Bölümü’nün ulus-
lararası alandaki başarılarından gurur duyduğunu,
DAÜ İletişim Fakültesi’nin bölgenin en iyi
İletişim Fakültesi olduğunu bir kez daha kanıt-
ladığını ifade etti.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 4.
International Colleges & Universities
tarafından 2011 yılının ikinci web ta-
banlı üniversite sıralaması sonuçlarına
göre ada genelinde 1. , Türkiye’de 13.,
Asya kıtasında 83., dünya sıralamasında
ise 418. olarak önemli bir başarıya imza
attı. 4. International Colleges & Univer-
sities web tabanlı bir arama motoru olup
dünya çapında akreditasyon almış
üniversite ve diğer yüksek öğrenim ku-

rumlarını incelemektedir. Değer-
lendirme 200 ülkede yer alan İnternet
popularitesine göre sıralanmış  10,000
kurumu kapsamakta olup bu kurum-
ların internet sayfa değerlendirmesini
yaparak sıralamaktadır.   
Sıralama üç farklı arama motorundan
(Google Sayfa Sıralaması (Page
Rank), Yahoo Inbound Bağlantıları,
Alexa Trafik  Sıralaması) elde edilen
üç adet tarafsız ve bağımsız web

ölçütünü  içeren bir ölçme sistemiyle
yapılmaktadır. Üniversite ve diğer

yüksek öğrenim kurumları değer-
lendirilirken almış oldukları akredi-
tasyonlar, dört yıllık lisans ve / veya
lisansüstü derece verme hakkına sahip
olmaları, program ve kursları ile
resmi web sayfaları göz önünde bu-
lundurularak değerlendirilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonuçlarına
göre DAÜ ada genelinde birinci
sırada yer alarak yeni bir başarıya
daha imza atmıştır. 

ÜNİVERSİTEMİZ DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 500’DE

Öğrenciler Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarım Bölümü’de nitelikli bir eğitim alıyorlar.

Yrd. Doç. Dr. Çavuşoğlu:
“İlk 100’e girmek bizim

için büyük başarıdır”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik
Fakültesi Kalite Güvence Sistemini geliştirmeye de-

vam ediyor. DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan Amca, öğrencilerin Mühendislik
Fakültesi’ne bağlı herhangi bir bölümden mezun
olduktan sonra bir yılı kapsayan bir eğitimi tamam-
layıp çifte diploma alma şansına sahip olduklarını ak-
tardı. Dünya çapında mühendislik eğitimi veren
üniversiteler ve diğer mühendislik fakülteleri arasın-
daki yerini korumak amacıyla Kalite Güvence Sis-
temini sürekli geliştirme çalışması içinde olduklarını
belirten Prof. Dr. Amca dünya çapında mühendislik
eğitiminde kalite ölçütleri konusunda en saygın ku-
ruluşların başında gelen ABET, ASEE, SEFI gibi
akreditasyon kurumları ve mühendislik odalarının
hedeflediği kalite ölçütleri çerçevesinde program-
larının başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtti.
Prof. Dr. Amca, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilişim

Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekanik
Kronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendis-
liği, Yazılım Mühendisliği ve Türkçe olarak Bilgisayar
Mühendisliği olmak üzere 10 programda eğitim verdik-
lerini vurgulayarak bu programlarda eğitim alan öğrenci-
lerin çift anadal yapma hakkına sahip olduğunu ve 10
program içerisinde 12 anadal yapabileceklerini vurguladı.  
Öğrencilerin yetenekleri üzerine yoğunlaşıp mezun olduk-

tan sonraki pozisyonlarının neler olabileceği, neler yapa-
bilecekleri ve nasıl mühendis olabilecekleri yönünde prog-
ramlarında değişikliklere gittiklerini bildiren Prof. Dr.
Amca, programlarını geliştirirken öğrencilerden gelen
değerlendirme sonuçlarını da göz önünde bulundurduk-
larını ve iç tutarlılığı kontrol etmek için öğrencilerin
öğrendikleri ve ders içeriklerini denetleyerek karşılaştık-
ları problemlerde iyileştirme çalışmaları yaptıklarını da
sözlerine ekledi.  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDE ÇİFT ANADAL FIRSATI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
(TOYO) 2011-2012 Akademik
Yılı’nda İngilizce eğitim vercek olan
“Turizm İşletmeciliği” Doktora
programı için hazırlıklarını sür-
dürüyor. Turizm ve Otelcilik Yüsek
Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Al-
tınay, KKTC’de turizmin öncelikli sek-
tör haline gelmesinden sonra yetişmiş
insan gücüne duyulan ihtiyacın art-
ması nedeniyle DAÜ TOYO’nun
eğitim standartlarını sürekli yükseltme
çalışması içinde olduğunu bildirdi. 
Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu’nun
28 farklı ülkeden 2400’e yakın mezun
verdiğini bildiren Prof. Dr. Altınay,
Turizm İşletmeciliği doktora prog-

ramını açmalarındaki amacın ülke içine
ve dışına yönelik araştırmacı bilim
adamı yetiştirmek olduğunu belirtirken
araştırma, yayın gücü ve yayın niteliğini
artırmayı da hedeflediklerini bildirdi.
Prof. Dr. Altınay,  dünya genelinde tu-
rizm eğitimi veren en iyi  50 üniversite
arasında 19. ve tüm Avrupa genelinde
araştırma ve yayın alanında 3. Sırada
yer alan olan DAÜ TOYO’nun açılacak
olan yeni doktora programı ile daha
güçlü ve rekabet edilebilir konuma gele-
ceğine inandığını vurguladı.
Programda iki profesör, üç doçent ve
dört yardımcı doçent olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Altınay, programa
başvuruda ALES, TOEFL ve IELTS
sonuçlarını değerlendirdiklerini belir-
tirken prog-rama başvurmak isteyen
adayların DAÜ Lisansüstü Eğitim,
Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ile
DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
başvurularını yapmaları gerektiğine
değindi. Üniversitelerin misyonunun
sadece öğretmeden ibaret olmadığına
değinen Prof. Dr. Altınay, üniver-
sitelerin aynı zamanda araştırma ve
yayın yapma ile de yükümlü olduğuna
değinerek açılacak olan doktora pro-
gramı ile araştırma ve yayın sayılarının
artacağını bildirdi.  

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  
DOKTORA PROGRAMI EĞİTİME

BAŞLİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Salih Katırcıoğlu Turizm
Ekonomisi Literatürü’nde isminden söz
ettirmeye devam ediyor. Turizm
ekonomisi konularındaki eserleri ulus-
lararası akademik dergilerde yayınlan-
maya ve referans gösterilmeye devam
eden Doç. Dr. Katırcıoğlu son olarak
“Singapore Economic Review” der-
gisinde Ağustos 2011 itibarıyla yayın-
lanan çalışmasında turizm sektörünün
Singapur ekonomisi için lokomotif  sek-
tör olduğunu ekonometrik yöntemlerle
ortaya koydu.

Doç. Dr. Katırcıoğlu’nun, daha önce
özellikle KKTC, Güney Kıbrıs ve
Türkiye turizm sektörleri ile ilgili
çalışmaları, “The World Economy”,
“Tourism Management”, ve “Applied
Economics” dergilerinde yayınlanmıştı.
Öte yandan, Doç. Dr. Katırcıoğlu’nun,
Tourism Management dergisinde 2009
yılında yayınlanan ve Türkiye için
“Turizm’e Dayalı Büyüme” hipotezini
çürüten çalışması, dünya turizm

ekonomisi literatüründe ilgi görmeye
başlayıp turizm alanında dünyanın en
prestijli ve en fazla atıf  alan dergisi
“Tourism Management”te en fazla atıf
alan eserler sıralamasında ilk 10’a
girmek üzere olduğu bildirildi. Doç.
Dr. Salih Katırcıoğlu’nun, 30’u “Social
Sciences Citation Index”te (SSCI)
taranan dergilerde olmak üzere,
bugüne kadar toplam 50’nin üzerinde
eseri uluslararası dergilerde yayınlan-
mış veya yayınlanmak üzere kabul
edilmiştir.

DAÜ DÜNYA TURİZM
EKONOMİSİ LİTERATÜRÜ’NDE
İSMİNDEN SÖZ ETTİRMEYE 
DEVAM EDİYOR

Mühendislik Fakültesi öğrencileri çift anadal yapma hakkına sahip oldular.

Doç. Dr. Salih Katırcıoğlu

Prof. Dr. Mehmet Altınay

Prof. Dr. Hasan Amca
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Uzman Gözüyle

Prof. Dr. Cem Tanova

İşletme ve Ekonomi Fakültesi - Dekan

Şeytanın Avukatı

İnsanoğlunun en büyük başarılarından bir tanesi de
örgütlenme ve birlikte çalışma becerisidir. Bunun
sayesinde imkansız gibi görünen birçok şey başarıla-
bilmiştir. Endüstri devrimi sonrası tarımdan seri üretim
yapan fabrikalara geçen çalışanlar büyük ölçüde verilen
görevleri kendi görüşlerini katmadan uygulamaktaydı.
Ancak günümüzde rekabetin artması, tüketici beklen-
tilerinin değişmesi ve teknolojik gelişmeler ile çalışma
gruplarından daha farklı beklentiler vardır. Ülkemizde
ve bir çok gelişmiş ülkede çalışanların büyük oranını is-
tihdam eden hizmet sektöründe çok daha karmaşık bir
ekip çalışması gerekmektedir. Çalışanların yaptıkları iş
ile ilgili sürekli eleştirel bir gözle nasıl daha iyi hizmetin
verileceğini değerlendirme becerisi ve bunu çalışma
ekibi ile paylaşabilmesi gerekmektedir. Daha önceleri
tüm sistemi tasarlayan, seri üretimi sağlayan ve
denetleyen merkezi yaklaşım sürekli değişim gerektiren
günümüz koşullarında yerini daha esnek bir yaklaşıma
bırakmak durumundadır. Ancak bunun uygulanması hiç
de söylendiği kadar kolay değildir.

Birçoğumuz grup çalışmalarında grubun genel
görüşüne aykırı duruma düşmek istemeyiz. Genellikle
gruptan dışlanmak, aykırı olarak algılanmak
endişesini taşırız. Bazen “tek vücut olma” “birlikte
hareket etme” isteği o kadar yoğun olarak hissedilir
ki farklı bir düşünce ortaya atmak çok zorlaşır. Birçok
kurumumuzun genel kurul toplantıları samimi fikir
alışverişinin gerçekleştiği bir ortamdan daha fazla eşe
dosta düzgün görünmesini istediğimiz bir seremoniyi
andırır. Bazen güçlü liderlerle ters düşme düşüncesi
de grup üyelerini tedirgin eder.   Böyle bir ortam
merkezi yaklaşımdan daha esnek yönetim yaklaşımına
geçilmesini zorlaştırır. 

Bir öğrenci grubu ile yapmış olduğumuz bir deneyde
öğrenciler beşer kişilik on tane gruba ayrılmıştı. Her
gruba ekonomik bir sorun ile ilgili aynı soru sorulmuş
ve çözüm önerileri hazırlamaları istenilmişti. On grup-
tan yarısında, diğer grup üyelerinin haberi olmadan, bir
üye araştırmacılar tarafından şeytanın avukatını oyna-
makla görevlendirilmişti. Bu üye diğer grup üyelerinin
fikirlerinin yanlış veya zayıf  olan yönlerini belirtecekti
ancak diğer grup üyelerine araştırmacılar tarafından
kendilerine bu “muhalefet” görevi verildiğini açıklama-
yacaklardı. Diğer beş grupta bu şekilde bir
görevlendirme yoktu. Tüm gruplar çözüm önerilerini
sunduğunda bir jüri tarafından değerlendirme yapıldı.
Sonuç olarak şeytanın avukatı yerleştirilmiş olan grup-
lar daha detaylı düşünülmüş ve daha yaratıcı fikirler or-
taya koyabilmişti.  Deneyin ikinci aşamasında gruplara
grup performansını en kötü etkileyen kişiyi belir-
lemeleri yani o zamanın popüler TV programında
olduğu gibi “en zayıf  halkanın” kim olduğu sorulmuştu.
Gruplarda yapılan kapalı oylama sonrasında şeytanın
avukatı yerleştirilmiş olan tüm gruplar bu kişinin grup
performansını kötü etkilediğini ve eğer grupta o olmasa
grubun daha etkili olabileceğini iddia etmişti.  Yani
aslında grubun daha başarılı olmasını sağlamış olan
faktörü elimine etme isteği doğmuştu. 

Daha önce de belirttiğim gibi günümüzün sürekli
yaratıcılık gerektiren ve durağan sistemlerin başa çık-
makta zorlandığı ortamında çalışma gruplarının ekip
halinde çalışabilmesi, kendini yenileyerek geliştirmesi,
ekip üyelerinin sürekli yapılan işin ve ekibin yaptığı işi
nasıl daha iyi yapabileceğini düşünmesini  gerektirmek-
tedir. Bu da çalışma grubu üyelerinin her zaman kendini
iyi hissettiren değil gerçekten grubu ileriye götürebile-
cek değişikliklere açık olması ile mümkün olabilir. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Ede-
biyat Fakültesi akademik ve bilimsel etkinliğin
yanı sıra üretkenlik açısından da en dikkat çeken
fakülteler arasında yer almaya devam ediyor. 20
farklı ülkeden 100’ün üzerinde alanında en iyi
eğitimci ve akademisyenden oluşan kadrosu ve
1000’in üzerinde öğrencisi ile fakülte ulus-
lararası boyutta eğitim ve öğretim faaliyetlerini
sürdürerek “Uluslararası Kariyer için” sloganına
en uygun fakültelerden biri olduğunu göster-
mektedir. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Rza Bashirov, fakültedeki öğre-
tim elemanlarının üst düzey endeksli dergilerde
yapmış olduğu yayın ve uluslararası konfe-
ranslarda sundukları bildirilerle kendilerini
sürekli yenilediğini  belirterek, Fen ve Edebiyat
Fakültesi’nin DAÜ’nün araştırmada öncü özel-
liğine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Prof. Dr. Bashirov, Matematik (Türkçe eğitim),
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Mütercim-
Tercümanlık, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı
ve 2011-2012 Akademik Yılı Güz döneminde
eğitim hayatına başlayacak olan Moleküler
Biyoloji ve Genetik programı ile birlikte
toplamda 6 lisans programına öğrenci almaya
devam ettiklerini belirterek yürütülen 9 yük-
sek lisans ve 3 doktora programıyla da eğitim
alanına bilimsel alanda katkı sağladıklarını be-
lirtti. Prof. Dr. Bashirov, Fen ve Edebiyat
Fakültesi’nde tam donanımlı toplam 8 öğrenci
ve 3 de araştırma laboratuvarının bulun-
duğunu ve bunların fizik, kimya, bilgisayar,
psikoloji, mütercim-tercümanlık alanlarında
derslerinin verilmesi ve bilimsel araştırmaların
devam ettirilmesinde etkin olduğunu belirtti.
2011-2012 akademik yılında yeni olarak
Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı ile
Genel Biyoloji Laboratuvarının da öğrencilerin
hizmetine açılacağını belirtti.
Öğrencilerin teorik olarak elde etmiş oldukları
verileri uygulayabilmelerinin son derece
önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Bashirov,
öğrencilerin Fakülte laboratuvarlarını kulla-
narak teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme
şanslarının olduğunu aktardı. Prof. Dr.
Bashirov, öğrencilerin eğitim hayatlarında
aldıkları teorik bilgilerin pratikle pekiştirilme-
siyle dallarına bir adım önde başlama şansları
olduğunu sözlerine ekledi.

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI KARİYERDE ÖNCÜ
ROL OYNUYOR 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2011-2012
Akademik Yılı’nda yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarına öğrenci alacağını açıkladı. DAÜ Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
maya göre, 2011-2012 Akademik Yılı’na yönelik
29 tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ile 15
doktora programına öğrenci alınacağı bildirildi.
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,
yüksek lisans programlarına başvuracak adayların
lisans derecesine, doktora programlarına başvu-
racak adayların yüksek lisans derecesine sahip ol-
maları gerektiği vurgulandı. 
Açıklamada adayların İngilizce düzeylerini
gösteren TOEFL veya dengi bir sınav sonuç bel-
gesi sunmalarının beklendiği belirtilirken DAÜ
İngilizce Yeterlik koşullarını sağlayacak geçerli
bir belge sunamayan adayların İngilizce Hazırlık
Okulu tarafından yapılacak olan sınava alınacağı
‘kaydedildi. 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 
PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAK

Prof. Dr. Rza Bashirov

Adaylardan İstenen  Belgeler
Adayların, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’
nden alacakları veya Enstitünün internet
sayfasından (http://grad.emu.edu.tr) ulaşa-
bilecekleri başvuru formunu doldurarak Kim-
lik kartı / Pasaport fotokopisi, mezuniyet
belgesi ve transkript, ALES sonuç belgesi,
TOEFL veya dengi bir sınav sonuç belgesi,
en az bir adet akademik referans mektubu ve
2 adet resim ile birlikte DAÜ Lisansüstü
Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü veya Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular
şahsen, posta, e-posta, faks yoluyla veya
http://emu.edu.tr/applyonline adresinden
online olarak da yapılabilir. Programlar ve
başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye
http://grad.emu.edu.tr adresinden veya
ilgili bölüm başkanlıklarından ulaşılabilir.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğ-
renci memnuniyetini artırmaya yönelik
kampüs içi sosyal, kültürel ve sportif  et-
kinlik çalışmalarını sürdürüyor.  Öğrenci
memnuniyetini ön planda tutan DAÜ, her
akademik dönemde öğrencilerinin kampüs
hayatını renklendirecek sosyal etkinlikler
düzenliyor. DAÜ  Öğrenci Hizmetleri ile
Sosyal ve Kültürel İşlerden sorumlu Rek-
tör Yardımcılığı Koordinatörü Tuncer
Tuncergil, kampüs içi öğrenci memnuni-
yetini daha da artırmak için kendi yapmış
oldukları plan ve programları hayata ge-
çirdiklerini, aynı zamanda düzenli olarak
öğrencilerle bir araya geldiklerini ve sosyal
etkinlik kapsamında daha fazla neler yapı-
labileceği yönünde fikir alışverişinde bu-
lunduklarını belirtti. 
Tuncergil, her akademik dönemde gele-
neksel olarak düzenledikleri sosyal akti-
vitelerin yanında öğrenci isteklerine de
mutlak önem verdiklerini belirtirken, her
dönem yeni ve farklı bir aktiviteyi hayata
geçirmeyi hedeflediklerini ve DAÜ’nün
sosyal etkinlik yönünden oldukça zengin
bir programa sahip olduğunu belirtti. Her
dönem sanatçılarla veya alan uzmanla-

rıyla öğrencileri buluşturduklarına deği-
nen Tuncergil, 2009-2010 Akademik
Yılı’nda uygulamaya başladıkları Türkü-
lerle DAÜ gecelerini devam ettirdiklerini
ve 2011-2012 Akademik Yılı’nda de
3.’sünü düzenleme hazırlıkları içerisinde
olduklarını belirtti. 
Sosyal etkinlik programlarını Güz ve Ba-
har dönemlerine eşit olarak yaymaya çalış-
tıklarını aktaran Tuncergil, 2011-2012
Akademik Yılı’nda ilk organizasyonunun
2 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzen-
lenecek olan Oryantasyon çalışmaları ol-
duğunu aktararak oryantasyon döneminin
yeni gelen öğrencilerin adaptasyon süre-
cinde çok önemli rol oynadığını ve bu
program çerçevesinde öğrencilerin hem

kampüs hayatını hem de KKTC geneline
düzenlenecek gezilerle KKTC’yi tanıma
fırsatı yakalayabileceklerini belirtti. Tun-
cergil, 23 Eylül 2011 gecesi 19:30’da DAÜ
CL Meydanında gerçekleşecek olan “Hoş-
geldin” gecesi ile yeni gelen öğrencilerin
adaptasyon sürecinin kolaylaşacağını ve
yöresel yiyecek ve içeceklerle ilgili açılacak
olan stand, dans ve müzik gösterileriyle de
öğrencilerin eğlenceli saatler geçirecekle-
rini belirtti. Tuncergil, bununla beraber,
aynı akşam öğrenci kulüplerinin kendile-
rini tanıtmak ve yeni üyeler kaydetmek,
Fakülte ve Yüksekokulların da yeni öğren-
cileri ile tanışmak maksadı ile stand aça-
caklarını belirtti. 
Tuncergil, her yıl geleneksel olarak dü-

zenledikleri DAÜ Bahar Şenliklerinin bu
yıl 19.’sunu düzenleyeceklerini belirtirken
şenliklerin çoşkulu ve eğlenceli geçmesi
için gerekli ön çalışmalara başladıklarını
belirtti. Tuncergil, DAÜ’nün en önemli
etkinliklerinin başında gelen  Mezuniyet
Törenleri’nin ise DAÜ için son derece
önemli olduğuna değinerek öğrencilerin
mezuniyet çoşkusunu en içten ve derinden
yaşayabilmeleri açısından her türlü detayı
düşündüklerini aktardı. DAÜ’nün mezun
sayısının 35,000’e vardığını aktaran Tun-
cergil, şu anda öğrenim hayatını sürdüren
öğrenciler kadar mezunlarla iletişime de
çok önem verdiklerini belirterek 2011-
2012 Akademik Yılı’nda mezunlarla ileti-
şimi güçlendirecek aktiviteleri de hayata

geçireceklerini vurguladı.    
Kumdan Heykel Festivali, Klüp Etkinlik-
leri, Kıbrıs Geceleri ve çeşitli sosyal ve
kültürel etkinliklerin yanında DAÜ’nün
sportif  etkinlik açısından da oldukça zen-
gin olduğuna değinen Tuncergil, geçtiği-
miz yıl başlayan Atletizm yarışlarının bu
yıl da devam edeceğini belirterek 2011-
2012 Akademik Yılı’nda uluslararası bas-
ketbol turnuvası düzenlemeye
hazırlandıklarını belirtti. Tuncergil, bu
dönem 3.’sü gerçekleşecek olan Uluslar-
arası Futsal Turnuvası ve Music Express
Rock’N EMU festivalinin de yapılacağını
belirterek yeni bir etkinlik olarak Uluslar-
arası Üniversiteler Halk Dansları Festiva-
linin de düzenleneceğini aktardı.  
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Su-
altı Görüntüleme ve Araştırma
Merkezi (DAÜ-SAGAM) An-
talya Müzesi ile birlikte An-
talya-Kemer kıyıları arasında
ortaçağdan kaldığı tahmin edi-
len savaş gemisi batığının kazı-

sına başladı. DAÜ-SAGAM
Başkan Yardımcısı ve sualtı ar-
keoloğu Hakan Öniz tarafından
yürütülmekte olan Antalya Kı-
yıları Sualtı Arkeolojisi Araş-
tırmaları kapsamında batıkta
dip yüzeyinde resmi tespiti ya-

pılan 1 adet bronz, dört adet
demir top, bir adet taştan ya-
pılma güneş saati ve çok sayıda
gülle bulunduğu aktarıldı.

Öniz, kalıntılara ve yayıldığı
alana bakılarak bulunanların
savaş gemisine ait olduğunu
ve geminin fırtınada karaya
oturarak parçalanıp yangına
da ugradığını anlamanın
mümkün olduğuna değindi.
Batığın bölge dalgıçlarından
Mustafa Vural tarafından tesa-
düfen görüldüğünü aktaran
Öniz, DAÜ SAGAM tarafın-
dan kayda geçirilen batıkta fo-

toğraflama, foto-mozaik, çizim
ve planlama çalışmalarının sona
erdiğini ve çalışmalar sırasında
gerçekleştirilen manyetometre
ve metal tespitleme yöntemleri
sonucunda dip yüzeyinin al-
tında çok sayıda madeni kalın-
tılara rastlandığını aktardı.  

Antalya Müzesi Müdürlüğü ile
çalışmaların birlikte yürütüldü-
ğüne değinen Öniz, çalışmala-
rın müze müdürlüğünden bir
uzman gözetiminde ve
DAÜ’nün bilimsel sorumlulu-
ğunda sürdürüldüğünü aktardı.
Çalışmaların Güney Antalya
Turizm Altyapı ve Geliştirme
Birliği tarafından da desteklen-
diğini belirten Öniz, çalışmalar
sonunda çıkartılan eserlerin
DAÜ tarafından GATAB deste-
ğiyle hazırlanan konservasyon
havuzlarında tuzdan arındırıla-
rak havayla temaslarının kesil-
mesi için özel maddelerle
kapatıldığını belirtti. Öniz, An-
talya Müzesi bahçesinde tahsis
edilen bir alanda yapılan çalış-
malar sonrasında eserlerin
Müze bahçesinde sergilenece-
ğini de sözlerine ekledi. 

SUALTI GÖRÜNTÜLEME VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANTALYA
KIYILARINDA ORTAÇAĞ’IN GİZEMİNİ AYDINLATIYOR

Piri Reis haritalarından biri.

Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması. Türkülerle DAÜ etkinliğinde Yavuz Bingöl.

Tuncer Tuncergil.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ODAKLI ETKİNLİKLER



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğ-
renci memnuniyetini artırmaya yönelik
kampüs içi sosyal, kültürel ve sportif  et-
kinlik çalışmalarını sürdürüyor.  Öğrenci
memnuniyetini ön planda tutan DAÜ, her
akademik dönemde öğrencilerinin kampüs
hayatını renklendirecek sosyal etkinlikler
düzenliyor. DAÜ  Öğrenci Hizmetleri ile
Sosyal ve Kültürel İşlerden sorumlu Rek-
tör Yardımcılığı Koordinatörü Tuncer
Tuncergil, kampüs içi öğrenci memnuni-
yetini daha da artırmak için kendi yapmış
oldukları plan ve programları hayata ge-
çirdiklerini, aynı zamanda düzenli olarak
öğrencilerle bir araya geldiklerini ve sosyal
etkinlik kapsamında daha fazla neler yapı-
labileceği yönünde fikir alışverişinde bu-
lunduklarını belirtti. 
Tuncergil, her akademik dönemde gele-
neksel olarak düzenledikleri sosyal akti-
vitelerin yanında öğrenci isteklerine de
mutlak önem verdiklerini belirtirken, her
dönem yeni ve farklı bir aktiviteyi hayata
geçirmeyi hedeflediklerini ve DAÜ’nün
sosyal etkinlik yönünden oldukça zengin
bir programa sahip olduğunu belirtti. Her
dönem sanatçılarla veya alan uzmanla-

rıyla öğrencileri buluşturduklarına deği-
nen Tuncergil, 2009-2010 Akademik
Yılı’nda uygulamaya başladıkları Türkü-
lerle DAÜ gecelerini devam ettirdiklerini
ve 2011-2012 Akademik Yılı’nda de
3.’sünü düzenleme hazırlıkları içerisinde
olduklarını belirtti. 
Sosyal etkinlik programlarını Güz ve Ba-
har dönemlerine eşit olarak yaymaya çalış-
tıklarını aktaran Tuncergil, 2011-2012
Akademik Yılı’nda ilk organizasyonunun
2 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzen-
lenecek olan Oryantasyon çalışmaları ol-
duğunu aktararak oryantasyon döneminin
yeni gelen öğrencilerin adaptasyon süre-
cinde çok önemli rol oynadığını ve bu
program çerçevesinde öğrencilerin hem

kampüs hayatını hem de KKTC geneline
düzenlenecek gezilerle KKTC’yi tanıma
fırsatı yakalayabileceklerini belirtti. Tun-
cergil, 23 Eylül 2011 gecesi 19:30’da DAÜ
CL Meydanında gerçekleşecek olan “Hoş-
geldin” gecesi ile yeni gelen öğrencilerin
adaptasyon sürecinin kolaylaşacağını ve
yöresel yiyecek ve içeceklerle ilgili açılacak
olan stand, dans ve müzik gösterileriyle de
öğrencilerin eğlenceli saatler geçirecekle-
rini belirtti. Tuncergil, bununla beraber,
aynı akşam öğrenci kulüplerinin kendile-
rini tanıtmak ve yeni üyeler kaydetmek,
Fakülte ve Yüksekokulların da yeni öğren-
cileri ile tanışmak maksadı ile stand aça-
caklarını belirtti. 
Tuncergil, her yıl geleneksel olarak dü-

zenledikleri DAÜ Bahar Şenliklerinin bu
yıl 19.’sunu düzenleyeceklerini belirtirken
şenliklerin çoşkulu ve eğlenceli geçmesi
için gerekli ön çalışmalara başladıklarını
belirtti. Tuncergil, DAÜ’nün en önemli
etkinliklerinin başında gelen  Mezuniyet
Törenleri’nin ise DAÜ için son derece
önemli olduğuna değinerek öğrencilerin
mezuniyet çoşkusunu en içten ve derinden
yaşayabilmeleri açısından her türlü detayı
düşündüklerini aktardı. DAÜ’nün mezun
sayısının 35,000’e vardığını aktaran Tun-
cergil, şu anda öğrenim hayatını sürdüren
öğrenciler kadar mezunlarla iletişime de
çok önem verdiklerini belirterek 2011-
2012 Akademik Yılı’nda mezunlarla ileti-
şimi güçlendirecek aktiviteleri de hayata

geçireceklerini vurguladı.    
Kumdan Heykel Festivali, Klüp Etkinlik-
leri, Kıbrıs Geceleri ve çeşitli sosyal ve
kültürel etkinliklerin yanında DAÜ’nün
sportif  etkinlik açısından da oldukça zen-
gin olduğuna değinen Tuncergil, geçtiği-
miz yıl başlayan Atletizm yarışlarının bu
yıl da devam edeceğini belirterek 2011-
2012 Akademik Yılı’nda uluslararası bas-
ketbol turnuvası düzenlemeye
hazırlandıklarını belirtti. Tuncergil, bu
dönem 3.’sü gerçekleşecek olan Uluslar-
arası Futsal Turnuvası ve Music Express
Rock’N EMU festivalinin de yapılacağını
belirterek yeni bir etkinlik olarak Uluslar-
arası Üniversiteler Halk Dansları Festiva-
linin de düzenleneceğini aktardı.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin
(DAÜ) tanıtım promosyonları
kapsamında düzenlediği uluslar-
arası düzeyde yaz programları
sona erdi. Uluslararası İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Majid Hashemipour  6
Haziran 2011 tarihinde başlayan
uluslararası yaz programlarının
tamamlandığını belirtti. Ulus-
lararası Yaz programlarına
farklı ülkelerden (Azerbaycan,
Türkiye, Kazakistan, Çin, Libya,
Rusya, İran, Filistin, Türkme-
nistan, Ukrayna, Kırgızistan)
öğrencilerin katıldığını bildiren
Prof. Dr. Hashemipour, 11 farklı
grubun katıldığı Yaz progra-
mına 2 haftadan 2 aya kadar
farklı zaman dilimlerinde öğren-
cilerin İngilizce öğrenme ve
farklı uyruktan öğrencilerle ta-
nışma fırsatı yakaladığını bil-
dirdi.  

Yaş ve İngilizce seviyelerine
göre ayrılan gruplardan oluşan
katılımcılara DAÜ İngilizce
eğitmenleri tarafından İngilizce
dersler verildiğini bildiren Prof.
Dr. Hashemipour öğrencilerin
DAÜ’nün sunduğu geniş ola-
naklardan ve düzenlediği sosyal
aktivitelerden son derece mutlu
olduğunu belirtti.  Geçen yıl dü-

zenlenen uluslararası yaz okulu
ile bu yıl düzenlenen arasında
katılım oranı olarak  büyük fark-
lılıklar olduğunu belirten Prof.
Dr. Hashemipour, her geçen yıl
katılım sayısının arttığını ve
DAÜ’nün ikinci bir Malta haline
gelmeyi planladığını belirtti.

Azerbaycan’dan gelen 20 kişilik
öğrenci grubunun Mimarlık ve
Görsel Sanatlar Bölümünde se-
minerlere katıldığını bildiren
Prof. Dr. Hashemipour, Bakü
State Üniversitesi’nden de Tu-
rizm ve Otelcilik Yüksek
Okulu’na (TOYO) stajyer öğ-
renci geldiğini ve TOYO aracı-
lığı ile DAÜ Deniz Tesislerinde
ve KKTC’deki otellerde staj
yapma imkanı sağlandığını vur-
guladı. AIESEC öğrenci grup-
larının ve Amerika’dan
öğrencilerin de DAÜ Uluslar-
arası Yaz Programına geldiğini
belirten Prof. Dr. Hashemipour
her gelen öğrencinin hem
KKTC ekonomisine hem de tu-
rizmine katkı sağladığını vurgu-
ladı. Prof. Dr. Hashemipour,
hedeflerinin Malta gibi ekono-
mik gelirinin büyük bir bölü-
münü dil okullarından kazanan
bir ülke haline gelmek olduğunu
belirtti. 
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ULUSLARARASI YAZ 
PROGRAMI TAMAMLANDI Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi Teknik

Hizmetler Şube Amiri Canay Ataöz, Kütüphane-
ciliğin beşiği olarak kabul edilen Amerika Birle-
şik Devletlerini (ABD) ziyaret etti. Amerika
Birleşik Devletleri Elçiliği tarafından organize
edilen ve Kıbrıs genelinde Güney ve Kuzey Üni-
versitelerinden birer temsilcinin seçilerek katıl-
dığı organizasyona, DAÜ Kütüphanesi’nden
Canay Ataöz katılırken, Güney Kıbrıs’ta eğitim
veren Cyprus University’den Elena Diomidie ka-
tıldı. 23 Temmuz- 31 Temmuz 2011 tarihleri ara-
sında düzenlenen iki toplumlu organizasyonla,
ABD’nin New York eyaletinde SUNY Maritime
College Library, Columbia Üniversity- Butler
Library ve Engineering Library ile Cornell Uni-
versity Library Kütüphaneleri ziyeret edildi. 

Katıldıkları organizasyonda düzenlenen eğitim
programları yanında sosyal etkinlik ve gezi tur-
larına da katıldıklarını aktaran Ataöz, Üniversite
kütüpaneciliğindeki profesyonelleşmeyi, işbirlik-
lerini ve donanımları yakından görme ve ince-
leme fırsatı yakaladıklarını aktardı. Amerika’nın
iki büyük Üniversite Kütüphanesi olan Columbia
University Library ve Cornell University Lib-
rary’nin işbirliğine giderek,  globalleşen dünyada,
kulanıcılarına daha iyi hizmeti, daha ekonomik ve
daha profesyonel  bir şekilde  sunabilmek adına
koleksiyonlarını ve personelini  birleştirdiğine de-
ğinen Ataöz, bu çalışmanın son derece önemli ol-
duğuna dikkat çekti. ABD’de Fakülte -
Kütüphaneci  işbirliğinin son derece planlı ve
profesyonelce uygulandığını aktaran Ataöz, bilgi
okuryazarlığı hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde
öğrencilere sunulmakta  olduğunu belirterek
böylesi bir işbirliğinin, Üniversitelerin başarısını
artırıcı en büyük etkenlerin başında geldiğini
vurguladı.
Kütüphaneciliğin son derece önemli olduğuna de-
ğinen Ataöz, toplumun kendini sürekli geliştiren
ve bilgilerini yenileyen kütüphanecilere ihtiyacı ol-
duğunu belirtti. Amerika’da gördüğü olanakları ve
kütüphaneciliğin geldiği noktayı kendi kurumu
olan DAÜ’de de uygulamak istediğini belirten
Ataöz, kütüphanecilerin, sürekli bilimsel toplantı-
lara katılması gerektiğini, kütüphanelerin, yalnızca
öğrencilerin ders çalışmak için gittikleri bir yer
olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Üni-
versite kütüphanelerinin , bilimsel bilgiyi, basılı
koleksiyonlarının yanında, kitap dışı kaynaklarıyla
,dijital kaynaklarıyla , aboneliğinde  bulunan elek-
tronik  ve  açık erişim kaynaklarıyla  bütünleşerek,
kullanıcılarına en kapsamlı ve standart sistemlerle
aktarması gerekliliğini belirten Ataöz, bunun da
ancak kütüphanecilerin desteği ile mümkün olabi-
leceğini belirtti. 

DAÜ KÜTÜPHANESİ’NDEN
AMERİKA ZİYARETİ

Prof. Dr. Majıd Hashemipour

Türkülerle DAÜ etkinliğinde Yavuz Bingöl.
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Canay Ataöz Amerika kütüphanelerine ziyareti sırasında.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye’nin
özellikle sağlık alanında önemli bir Üniversitesi
olma özelliğini taşıyan Hacettepe Üniversitesi’nin
(HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H.
Tanju Besler’i ağırladı. Bu anlamlı ziyaret her iki
üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasında
gerçekleşmesi olası işbirliğinin önemli bir adımı ola-
rak kabul ediliyor. Prof. Dr. Besler, 2012 Nisan
ayında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ortaklığı ile
KKTC’de gerçekleştirilmesi düşünülen ve yaklaşık
1500 katılımcı beklenen “VIII. Uluslararası Bes-
lenme ve Diyetetik Kongresi” ile olası işbirliği hak-
kında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bu-
lunan Prof. Dr. Öztoprak  bilimsel çalışmaların öne-
mini vurgulayarak, Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi ile gerçekleştirilmesi düşünülen
bilimsel ve akademik işbirliğine hazır olduklarını ve
gerçekleştirilmesi planlanan kongreye her türlü
desteğin verileceğini sözlerine ekledi.
Rektörlük ziyaretinin ardından Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nu ma-
kamında ziyaret eden Prof. Dr. H. Besler, Prof. Dr.
Harutoğlu ile görüşmesinin ardından Fakülte labo-
ratuarları ile merkezleri gezerek incelemelerde bu-
lundu. Prof. Dr. Besler yaptığı açıklamada, Haziran
2011’de Prof. Dr. Harutoğlu’nun HÜ Sağlık Bilim-
leri Fakültesi’ni ziyaret etmesi ile başlayan olası iş-
birliği süreci görüşmelerinde önemli bir mesafe
alındığını ve önümüzdeki ders döneminden itibaren
kendisi ve HÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut da dahil olmak

üzere,  HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üye-
lerinin DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yarı za-
manlı olarak ders vermeleri konusunda girişimlerde
bulunulduğunu  belirtti. Görüşmenin ardından  Ga-
zimağusa Kongre ve Kültür Merkezi ve çevredeki
otelleri beraberinde heyetle birlikte gezerek incele-
melerde bulunan Prof. Dr. Besler, koşulların uygun
olması halinde “VIII. Uluslararası Beslenme ve Di-
yetetik Kongresi”nin KKTC de gerçekleştirilebile-
ceğini ve bu konudaki açıklamanın yakın zamanda
yapılacağını sözlerine ekledi. 
Türkiye’deki ve dünyadaki önemli üniversitelerle
yürütülen işbirliği çalışmalarının DAÜ Sağlık Bi-
limleri Fakültesi’nin eğitim kalitesini artırma ve bi-
limsel–akademik hadeflerine ulaşması açısından
büyük bir önemi olduğunu belirten Prof. Dr. Ha-
rutoğlu, geçen yıl Marmara, Gazi, Dokuz Eylül ve
İstanbul Üniversiteleri ile gerçekleştirilen işbirliği
protokolleri sayesinde alanlarında uzman, çok
önemli öğretim üyelerinin DAÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi öğrencilerinin derslerine girdiklerini ve
üst sınıflarda öğrencilerinin bu üniversitelerde staj
yapma olanaklarına kavuşacaklarını belirtti. Sağlık
alanında Türkiye’de çok önemli bir konuma sahip
olan HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile gerçekleşti-
rilecek olası işbirliği sayesinde akademik kalitenin
büyük bir ilerleme göstereceğini ve ilerleyen yıl-
larda HÜ ile ortak Yükseklisans ve Doktora prog-
ramlarının açılabileceğini sözlerine ekleyen Prof.
Dr. Harutoğlu işbirliği çalışmalarının yeni adımlarla
devam edeceğini sözlerine ekledi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE SAĞLIK 
BİLİMLERİ ALANINDA  İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Psikoloji Bö-
lümü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren DAÜ Biyo-Psi-
koloji laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor. Fen ve
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Bayraktar
psikolojinin yalnızca psikolojik rahatsızlıkları  değil,
insanların nasıl düşündüklerini, karar verdiklerini ve
davrandıklarını da incelediğini bildirdi. Psikoloji araş-
tırmalarının büyük  bir kısmının  laboratuvar orta-
mında gerçekleştiğine değinen Yrd. Doç. Dr.
Bayraktar 2005 yılında kurulan DAÜ Psikoloji Bölü-
mü’nün bu gerçekten hareketle 2010-2011 akademik
yılından itibaren Biyo-Psikoloji Laboratuvarını işlev-
sel hale getirdiğini belirtti.
Biyo-Psikoloji Laboratuvarının biri davranış gözlem,
biri de fizyolojik ölçüm olmak üzere iki birimden oluş-
tuğunu bildiren Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, laboratuvara
bağlı olarak Psikoloji öğrencilerinin kullandığı 25 ki-
şilik bir bilgisayar laboratuvarı da bulunduğunu söz-
lerine ekledi. Laboratuvarların hem lisans ve yüksek
lisans hem de akademisyenler tarafından faal olarak
kullanıldığına değinen Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, labo-
ratuvar sayesinde kontrollü bir ortamda insan fizyo-
lojisini ve davranışlarını uygulamalı olarak
gözlemleyebildiklerini vurguladı. Laboratuvarın ay-
rıca bilimsel çalışmalar için de kullanıldığını belirten
Yrd. Doç. Dr. Bayraktar şu anda KKTC’deki en büyük
sosyal sorunlardan biri olan evlilik çatışması ve bo-
şanmaların çocuklar üzerindeki etkileri konusunun la-
boratuvar ortamında çalışma projesi olarak hayata
geçirilmek üzere olduğunu vurguladı. 
Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, Kuzey Kıbrıs’ın bilim alanın-
daki tartışmasız lideri olan DAÜ’nün bir bölümü ola-
rak DAÜ’yü kurdukları laboratuvarlarla ve yaptıkları
çalışmalarla daha da yüksek seviyelere taşıma hedefi
içerisinde olduklarını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Bayraktar
yapacakları çalışmalarla DAÜ’nün adını uluslararası
düzeyde daha da çok duyuracaklarını vurguladı. 

BİYO-PSİKOLOJİ 
LABORATUVARI
ALANINDAKİ ÖNCÜ
ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) 2011- 2012 Akademik
Yılı’nda Uluslararası  Konferans
ve Kongreler düzenlemeye ha-
zırlanıyor. Her akademik dö-
nemde çeşitli akademik
çalışmalara imza atan DAÜ, dü-
zenleyeceği yeni çalışmalarla da
isminden söz ettirmeye devam
edecek.  Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye
göre 2011-2012 Akademik

Yılı’nın ilk Kongresi 20-22
Ekim 2011 tarihleri arasında
DAÜ ev sahipliğinde gerçekle-
şecek olan  21. Ulusal Özel Eği-
tim Kongresi olduğu bildirildi.
Kongrenin ardından  DAÜ
KENT-AG tarafından 6–8 Ara-
lık 2011 tarihinde organize edi-
len “Yaşam Kalitesi ve Çevre”
konulu uluslararası konferansın
düzenleneceği bildirildi. 
2011 yılında düzenlenecek olan

çalışmaların yanı sıra DAÜ İle-
tişim Fakültesi tarafından orga-
nize edilen 3. Uluslararası
İletişim ve Medya Çalışmaları
kapsamında “Barış/Çatışma
(yeniden) Yapımı ve Bozumu”
konulu konferansın 11-13 Nisan
2012 tarihleri arasında düzenle-
neceği bildirildi. DAÜ Kıbrıs
Araştırmalar Merkezi tarafın-
dan organize edilen ve bu yıl
8.’si düzenlenecek olan Uluslar-

arası Kıbrıs Araştırmaları Kong-
resi ise 25-27 Nisan 2012 tarih-
leri arasında düzenlenecektir.
DAÜ düzenleyeceği uluslararası
konferans, seminer, kongre ve
bilimsel çalışmalara her dönem
yenilerini ekleyerek devam et-
tiği gibi 2011-2012 Akademik
Yılı’nda yukarıda belirtilen et-
kinlikler dışında farklı bilimsel
dallarda çalışmalarına devam
edeceği bildirildi. 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ULUSLARARASI KONFERANS VE KONGRELER

HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Besler Rektör Prof. Dr. Öztoprak’la görüştü.

Yrd. Doç. Dr. Fatih Bayraktar.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi (DAÜ-SEM) tarafından düzenlenen “KKTC
Kamu Hizmeti Komisyonu Öğretmenlik Sınavı
Hazırlık Kursu” 11 Temmuz - 6 Ağustos tarih-

leri arasında gerçekleştirildi. Kurs Koordinatörü
Dr. Hasan Eriş kurs kapsamında verilen dersle-
rin Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi,
Rehberlik, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Program

Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Türkçe,
Matematik ve Genel Kültür olduğunu belirterek
kursun yaklaşık 85 saat sürdüğünü ve geçmiş yıl-
larda yapılan sınavlarda başarılı sonuçlar elde et-
tiklerini vurguladı. Eriş, hafta içi 16.00-20.00
saatleri arasında gerçekleştirilen kurslar so-
nunda haftasonu düzenlenen deneme sınavlarıyla
kursiyerlerin sınav öncesi performanslarının de-
ğerlendirildiğini belirtti.
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü ve Sürekli Eği-
tim Merkezi Koordinatörü Derviş Ekşici ülkede
uygulanan eğitim sisteminin kalitesini artırmak
için öğretmen ve öğretmen adaylarının hizmet
öncesi ve hizmet içi dönemlerdeki eğitimleri üze-
rinde yoğun bir çaba harcamaları gerektiğine de-
ğindi. DAÜ-SEM ile Milli Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığının ortaklaşa birçok hizmetiçi eği-
tim programı gerçekleştirdiğine değinen Ekşici,
Milli Eğitim Bakanlığı ile birçok farklı konuda
da eğitim verilmesi yönünde anlaşmaya varıldı-
ğını sözlerine ekledi. Bireyin gerek kendi kişisel
gelişimi gerekse iş performansındaki başarıya
ulaşması açısından hizmet öncesi ve hizmetiçi
kursların son derece önemli olduğuna değinen
Ekşici, DAÜ-SEM olarak halktan gelen talepleri
değerlendirdiklerini belirtti.  

DAÜ-SEM TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
ÖĞRETMENLİK SINAVI HAZIRLIK KURSU SONA ERDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından organize edilen
2011 Yaz Dönemi Yüzme Kursları devam ediyor.
DAÜ-SEM Koordinatörü ve Halkla İlişkiler ve Ba-
sın Müdürü Derviş Ekşici 25 Haziran 2011 tari-
hinde başlayan kursların devam ettiğini belirterek
katılımcıların düzenlenecek olan sertifika töreni ile
sertifikalarını alacaklarını bildirdi. Kursların DAÜ

– SEM yüzme kursu eğitmenleri Tanur Fenercioğlu
ve Ümit Eruz tarafından verildiğini belirten Ekşici,
yüzme kurslarına yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.
DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilen  kurslara
toplamda 50’yi aşkın öğrencinin katıldığını aktaran
Ekşici, 4-12 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı
yüzme kursunda eğitimlerin yaş ve seviye düzeyle-
rine göre gruplandırılarak yapıldığını ve derslerin

oldukça eğlenceli geçtiğini vurguladı. Ekşici, yaz ay-
larının en önemli sporlarından biri olan yüzme spo-
runun son derece önemli olduğuna değinerek
okulların tatil olduğu yaz aylarında yüzme sporunun
öğrencilerin vakitlerini değerlendirebileceği en gü-
zel sosyal etkinliklerden biri olduğunu belirterek
DAÜ-SEM olarak bu tür etkinlikleri düzenlemeye
devam edeceklerinin bildirdi. 

DAÜ-SEM YÜZME KURSLARI TÜM HEYECANI İLE DEVAM EDİYOR

Dr. Hasan Eriş tarafından verilen kurs başarıla tamamlandı.

Minikler DAÜ-SEM Yüzme Kursu ile hem yüzmeyi öğrendiler hem de eğlendiler.
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KKTC NİN İLK “SPOR BİLİMLERİ” BÖLÜMÜ 2011-
2012 AKADEMİK YILI’NDA EĞİTİME BAŞLIYOR

2010 yılında kurduğu üç bölüm ile
akademik hayata adım atan Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bi-
limleri Fakültesi bu yıl ilk kez Spor
Bilimleri Bölümü’ne öğrenci almaya
başladı. Konu hakkında açıklama ya-
pan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu DAÜ’nün
KKTC, TC ve uluslararası platformda
geçerlilğe sahip köklü bir devlet
üniversitesi olduğunu belirtti.
DAÜ’nün 8. Fakültesi olan Sağlık Bi-
limleri Fakültesi’nin 2010-2011
Akademik Yılı’nda Beslenme ve
Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon ve Hemşirelik Bölümlerine ilk
öğrenci alımı ile eğitim hayatına adım
attığını aktaran Prof. Dr. Harutoğlu,
nitelikli ve çağdaş sağlık profesyoneli
yetiştirmenin sorumluluğunu taşıdık-
larının bilincinde olduklarını ve
fakülteyi modern laboratuarlar ve
araştırma merkezleri ile donattık-
larını belirtti.  
Alanında uzman çok değerli öğretim
üyelerinden oluşan güçlü eğitmen
kadrosuyla  ilk akademik yılını başarı
ile tamamlamanın mutluluğunu

yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Harut-
oğlu, 2011-2012 Akademik Yılı’nda
mevcut bölümlerin yanında “Spor Bi-
limleri” ve “Sağlık Yönetimi” bölüm-
lerine de YÖDAK ve YÖK onayı ile
öğrenci alımı konusundaki girişim-
lerin başarı ile sonuçlandığını aktardı. 

Prof. Dr. Harutoğlu Türkiye’de
sadece iki üniversitede Sağlık Bilim-
leri Fakültesi bünyesinde bulunan,
geleceğin popüler meslekleri arasında
yer almaya başlayan ve çok geniş
çalışma alanlarına sahip bir meslek
grubunu yetiştirecek olan DAÜ Spor
Bilimleri Bölümü’nü KKTC de ilk ku-
ran ve öğrenci almaya başlayan
üniversite olmanın gururunu yaşadık-
larını belirtti. 

Prof. Dr. Harutoğlu, sağlık ile spor
arasındaki etkileşim ile sporun bilim-
sel temellerine yönelik bilgilerle do-
natılmış, sporun psikolojik ve sosyal
yönünü, fitness, zindelik ve rek-

reasyon eğitimini almış,  araştırmacı,
ulusal ve uluslararası alanda bilimsel
ve sportif  başarıları gerçekleştirecek
nitelikte lider antrenör, eğitimci ve
spor yöneticileri yetiştirmenin temel
amaçları olduğunu vurguladı.  Bu
bölümden mezun olanların istihdam
alanlarının oldukça geniş olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Harutoğlu, mezunların;
v Turizm sektöründe yer alan

turistik işletmelerde rekreasyon 
yöneticisi ve organizatörü,

v Spor Animatörü, Özel fitness 
merkezlerinde fitness uzmanı 
ve lideri,

v Fitness merkezlerinde etkinlik 
koordinatörü ve yöneticisi,

v Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
organize ettiği kamplarda lider,

v Üniversitelerde akademisyen,
v Spor Eleştirmeni,
v Spor Yazarı,
v Üniversitelerin spor merkez-

lerinde spor uzmanı ve fitness 
lideri,

v Kamu kuruluşlarının spor 
merkezlerinde spor uzmanı ve 
fitness lideri,

v Antrenörlük,
v Özel/kamu sektöründe, kulüpler 

ve fitnes merkezlerinde sağlık 
hizmetleri sağlamak: iş 
yerlerinde, spor merkezlerinde 
sağlığı koruyucu ve geliştirici 
programlar hazırlamak 
düzenlemek ve uygulamak,

v Bireyin bütünsel ve optimal 

gelişimine katkıda bulunacak 
bireysel fiziksel uygunluk pro
gramlarını planlamak ve 
uygulamak,

v Yöneticilik becerileri ile egzersiz, 
psikoloji, beslenme ile ilgili 
bilgilerini birleştirerek fitnes 
merkez yöneticiliği veya fitnes 
programı planlanmasında 
yönetici olarak,

v Üniversitelerin spor merkez-
lerinde kampus içi ve dışı fiziksel 
etkinlik programlarını organize 
etmek ve düzenlemek, 

v Bireylerin fiziksel uygunluk 
düzeylerini belirlemek ve bu 
düzeyi artıracak programları 
planlamak ve uygulamak,

v Toplum sağlığı için çalışmalarda 
bulunmak, özel sağlık kulüp-
lerine, fitnes merkezlerine ve 
gençlik kamplarına fitnes 
programları sağlama alanlarında 
çalışabileceklerini belirtti.

Prof. Dr. Harutoğlu, Spor Bilimleri
mezunlarının turizmde rekreasyon
ve rekreatif  spor yöneticisi olarak;
v Turistik tesislerde rekreatif  

yönetici ve organizatörü,
v Turizmde rekreatif  etkinlikleri 

organize etmek, düzenlemek,
v Organize edilen etkinlikleri 

uygulama, rekreatif  liderlik,
v Gençlik kamplarında kamp lideri,
v Spor Animatörlüğü’nde iş bula-

bileceklerini belirttti. 

Spor Bilimleri Bölümü’nün spora  il-
gisi olan veya spor geçmişi olan birey-
lerin bu konuda profesyonel eğitim
almaları ve meslek sahibi olmaları için
uygun bir seçenek olduğunu belirten
Prof. Dr. Harutoğlu, ilgilenenlerin
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne
başvurarak daha ayrıntılı bilgi alabile-
ceklerine değindi. 
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Doğu  Akdeniz  Üniversitesi  (DAÜ) Geleceğin Gözde
Mesleklerinden Biri Olan “Spor Bilimleri Bölümü”ne
Öğrenci Alımına Devam Ediyor.

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu.

KKTC’de ilk

v


