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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) ile Almanya Tübingen 

Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü, 
Kaleburnu Kral Tepesi’nde 
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 
Geç Tunç Çağı dönemine ait yeni 
kalıntılara ulaşıldı. Yaklaşık 50 
kişilik bir ekip tarafından yürütülen 
kazıların başında DAÜ Eğitim 
Fakültesi, İlköğretim Bölümü 
öğretim üyesi ve Doğu Akdeniz 
Kültür Mirasını Araştırma Merkezi 
(DAÜ – DAKMAR) Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Bülent Kızılduman yer 
alırken kazı eş başkanlığını Almanya 
Tübingen Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Martin Bartelhaim yürütüyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah 
Y. Öztoprak, Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Özay Gürtuğ, Mali İşler 
Müdürü Ahmet Tahsiner, KKTC 

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 
Müdürü Salih Canseç ve Eski 
Eserler Dairesi Gazimağusa Şube 

Amiri Elif  Karaca Kral Tepesi 
kazılarındaki son çalışmaları yerinde 
incelediler.

Prof. Dr. Öztoprak: Dünya 
Kültür Varlıklarının Gün Yüzüne 
Çıkarılması Çok Önemli 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztop-
rak kazı çalışmaları alanında 
yaptığı açıklamada, DAÜ’nün Sala-
mis ve Kral Tepesi olmak üzere 
iki farklı yerde kazı çalışmalarını 
yürüttüğünü ifade ederek, iki alanda 
da çok önemli eserler bulunduğuna 
ve bulunmaya da devam edeceğine 
vurgu yaptı. Prof. Dr. Öztoprak 
“50 civarında çalışanla yürütülen 
kazı çalışmalarında dünya kültür 
varlıklarının gün yüzüne çıkarılması 
ve korunması çok önemlidir.” diyerek, 
farklı kültürlerin biraraya gelerek bu 
çalışmaları yürüttüğünü belirtti ve 
tüm çalışanlara teşekkür etti.

KKTC Eski Eserler ve Müzeler 
Dairesi Müdürü Salih Canseç ise, 
uzun ve zorlu bir çalışma sonrasında 

Kral Tepesi’nden Tarih Fışkırmaya 
Devam Ediyor

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarihi kalıntıları inceledi

Doç. Dr. Mustafa Gazi

Haberin devamı sayfa 3 -->

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakül-

tesi, Kimya Bölümü bilimsel projele-
rine bir yenisini daha ekledi. Kimya 
Bölümü’nün bilimsel araştırma 
projesi TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye hak kazandı. 
Yürütülen bilimsel ve teknolojik 
alanlardaki projelerini başarı ile 
tamamlayan Kimya Bölümü, yeni 
bir TÜBİTAK 1001 projesi ile 
ÇAYDAŞ (Çevre, Atmosfer, Yer ve 
Deniz Bilimleri Araştırma Destek 
Grubu) tarafından değerlendirilip 
destek almaya hak kazandı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) üniversitelerinin bilimsel ve 
teknolojik araştırma ve geliştirme 
projelerinin Türkiye Cumhuri-

yeti tarafından desteklenmesine 
ilişkin protokolü çerçevesinde 
2014 yılı 1. Dönem proje önerileri 
değerlendirme çalışmaları sonu-
cunda DAÜ Kimya Bölümü Öğretim 
Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Gazi tarafından 
hazırlanıp sunulan “Multi-Hidroksi 
Fonksiyonlu Manyetik Kitosan 
Mikro/Nano-Kompozit Kürecikle-
rin Sentezi ve Bor Bağlayıcı Olarak 
Kullanılması” başlıklı proje önerisi 
TÜBİTAK tarafından 1001 kodlu 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı 
çerçevesinde desteklenmeye değer 
bulundu. 

Dünya Sağlık Örgütü içme ve 
kullanım suyundaki yüksek se-

viyedeki bor elementinin insan 
sağlığı ve bitkiler üzerine olumsuz 
etkilere sahip olduğu ve sudaki bor 
sınırının 0,5 mg/l olması gerektiği 
belirtilmiştir. Batı Anadolu ve 
Kıbrıs’taki yeraltı sularındaki bor 
kirliliği göz önüne alınırsa, bu konu-
nun her iki ülke için özel bir öneme 
sahip olması gerektiği görülmekte-
dir. 

Doç. Dr. Gazi gerçekleştirilecek olan 
söz konusu çalışma ile nano boyutta 
manyetik nano parçacıkların kitosan 
adı ile bilinen biyolojik yapılı poli-
merle birlikte oluşturacağı man-
yetik nano kompozit küreciklerin su 
arıtımında özellikle sudaki bor ele-
mentinin gideriminin etkinliğinin 
inceleneceğini belirtti. 

Kimya Bölümü’nün Bilimsel Araştırma Projesine 
Tübitak Desteği
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
(KKTC) gelen Türkiye Cumhuriyeti 
(TC) Adalet ve Kalkınma Partisi 
İstanbul Milletvekili Harun Karaca, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni de 
ziyaret ederek Üniversiteyle ilgili 
bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

DAÜ Rektörlüğü’ne gelerek Rektör 
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı 
makamında ziyaret eden Karaca’ya, 
TBMM’de Millevekili Danışmanlığı 
görevini yürüten DAÜ mezunu 
Aydın Keskin eşlik etti. Ziyarette 

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz, 
Uluslararası ve İdari İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Majid Hashemipour, Tanıtım 
ve Gelişimden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Nadiri, 
Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Uyguroğlu, İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem 
Tanova, Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide 
Gökçora, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 

Barış Öztürk, Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürü Derviş Ekşici de 
hazır bulundu.

Ziyarette açıklama yapan 
Milletvekili Karaca, ziyaretin bir 
nezaket ve dost ziyareti olduğunu 
söyleyerek, DAÜ Rektörlüğü’ne 
misafirperverliklerinden dolayı 
teşekkür etti. Üç günlük KKTC 
ziyareti kapsamında en geniş 
zamanı DAÜ’ye ayırdıklarını 
ifade eden Karaca, KKTC’nin bir 
Üniversite ve eğitim adası olma 
yolunda ilerlemesinden dolayı 
büyük mutluluk duyduğunu 
belirtti ve KKTC’nin kalkınması ve 
fiilen dünyaya açılması açısından 
Üniversite sektörünün önemine 
vurgu yaptı.  

Harun Karaca’nın ardından söz 
alan Rektör Prof. Dr. Öztoprak 
ise “Üniversitemize hoşgeldiniz. 
Bizleri şereflendirdiniz” diyerek 
başladığı konuşmasında, DAÜ ile 
ilgili detaylı bilgiler verdi. Yeni 
akademik yılda öğrenci sayısının 
18,500 civarına yükseleceğini ifade 
eden Rektör Prof. Dr. Öztoprak, 
TC’den 2,500 – 3,000 civarında yeni 
öğrenci beklediklerini vurguladı. 
90’ın üzerinde ülkeden öğrencinin 

DAÜ’de eğitim gördüğünü 
söyleyen Prof. Dr. Öztoprak, 
tam anlamıyla uluslararası bir 
Üniversite olduklarını, öğrenci 
profili ve akreditasyonları ile 
tanınmayan bir ülkenin üniversitesi 
olarak tüm dünyada tanındıklarını 
dile getirdi.

Ziyarette DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Öztoprak tarafından Milletvekili 
Karaca’ya Kıbrıs’a özgü ipek kozası 
pano ve gümüş tabak takdim edildi.  

Kampüs Tanıtıldı
DAÜ Rektörlüğü’ne yapılan 
ziyarette Akademik İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Osman Yılmaz tarafından 
DAÜ’nün akademik yapısı ile ilgili 
bilgiler verildi. Ziyaretin ardından 
kampüsü gezen Milletvekili Harun 
Karaca, kampüs binalarını ve 
fakülteleri daha yakından inceleme 
fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında 
ayrıca Gazimağusa Belediye Başkanı 
ve DAÜ Vakıf  Yöneticiler Kurulu 
Başkanı İsmail Arter de Gazimağusa 
Belediyesi Başkanlık makamında 
ziyaret edilerek Gazimağusa kenti 
projeleri hakkında detaylı bilgi 
alındı.

AK Parti Milletvekili Harun Karaca 
DAÜ’yü Ziyaret Etti

Milletvekili Harun Karaca Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve DAÜ Yönetimi ile birlikte

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Milletvekili Harun Karaca'ya gümüş tabak takdim etti

Milletvekili Harun Karaca Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde incelemelerde bulundu Milletvekili Harun Karaca Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaretinde
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Amerikan Halkla İlişkiler Derneği (PRSA), halkla ilişkileri şöyle 
tanımlıyor: “Halkla ilişkiler, kuruluşlar ve kamuları arasında 
karşılıklı yarara dayalı ilişkileri inşa etmeye yönelik stratejik bir 
iletişim sürecidir.” Tanım nasıl yapılırsa yapılsın, halkla ilişkiler 
uzmanları bir kurumun medyayla arasındaki köprüdür. Bu nedenle, 
gazetecilerle ilişki kurmak durumundadırlar.  Peki bu ilişki nasıl 
olmalıdır? Çıkar çatışması hangi boyuttadır? Gazetecilerle halkla 
ilişkilerciler dost mudur, düşman mıdır?

Şöyle gazetelere bir göz gezdirin. Yayımlanan haberlerin ne kadarı 
bizzat gazeteciler tarafından üretilmiştir sizce? Belki yarısı bile 
değil. Okuduğumuz haberlerin çoğu, halkla ilişkiler dediğimiz “gizli 
gazeteciler” tarafından kaleme alınmış, kurumların etkinliklerine, 
kamuya yaptığı açıklamalara ilişkin basın duyurularından 
oluşmaktadır.  

Başta sorduğum soruya cevabım, gazetecilerle halkla ilişkilercilerin 
ne dost ne de düşman oldukları şeklindedir. Kaçamak bir cevap gibi 
görünüyor ama doğrusu da bu. Gazetecilerle halkla ilişkilerciler, 
birbirlerine gereksinim duyan iki meslek grubu. Halkla ilişkilerciler, 
kurumlarının etkinliklerini duyurabilmek için gazetecilere muhtaç. 
Gazeteciler de sayfalarını doldurmak için halkla ilişkilercilere. Yani 
karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki zorunluluğu var ortada. 

Gazeteciler ne ister?
Gazetecilerin ne istediklerini bilmek, halkla ilişkiler uzmanlarının 
işine yarayabilir. PR Rehberi isimli sitede yayımlanan, “Gazetecilerin 
halkla ilişkiler uzmanlarınca bilinmesini istediği 33 şey” başlıklı 
yazıdan da yararlanarak ben 11 maddelik bir liste oluşturdum.

1. Gazeteciler, okunduğunda anlaşılabilecek haberleri tercih 
ederler. Kötü yazılmış basın duyuruları çoğu zaman çöpe gider. 
Bu nedenle halkla ilişkilercilerin haber yazmayı, başlık atmayı 
bilmeleri gerekir.  

2. Kurumun yaptığı her etkinlik, her açıklama haber değeri 
taşımayabilir.  

3. Gazetelerin hazırlanma süreçlerini iyi bilmek gerekir. 
Gazeteciler, sayfalara hangi haberleri koyacaklarını belirledikten 
sonra göndereceğiniz duyurular ertesi günkü gazetede yer 
almayacaktır. 

4. Haber dilini iyi bilmek, süslü ifadelerden kaçınmak, mümkün 
olduğunca sıfat kullanmamak gerekir. 

5. Haber yoğun günler vardır. O günlerde gönderilen basın 
duyurularının yayımlanma şansı daha azdır. Daha az haber 
üretilen günleri bilmelisiniz. 

6. Gazeteciler, aradıklarında bir yetkiliyle hemen konuşmak 
isterler. Kurumunuzla ilgili bir haber yazarken aramış ve 
kimseyle konuşamamışlarsa, ne biliyorlarsa onu yazarlar. 

7. Gazeteciler her zaman doğru bilgilendirilmek isterler. 
Yanıltırsanız, size bir daha asla güvenmezler. 

8. Kurumla ilgili sert soruları kişisel bir saldırı olarak almayın. 
Gazetecilerin görevi soru sormaktır. 

9. Sorulara kaçamak cevaplar vermekten kaçınmak gerekir. 
Özellikle kurumsal kriz dönemlerinde kriz yönetimini doğru 
bilgilerle ve saydam biçimde yapmak gerekir. 

10. Gazeteciler haber atlatmaktan hoşlanırlar. Onlara bu fırsatı 
tanıyın.

11. Gazeteciler ne dostunuz ne de düşmanınızdır. Kara listeler 
oluşturmayın.    

Halkla İlişkiler ve Gazetecilik: Dost Mu Düşman Mı?

Prof. Dr. Süleyman İrvan

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı

Uzman GözüyleKral Tepesi’nden Tarih 
Fışkırmaya Devam Ediyor

ortaya çıkarılan eserler için DAÜ’ye ve 
çalışanlara teşekkür ederek, Bakanlık 
ve Müdürlük olarak söz konusu eser-
lerin korunması adına gerekli desteğin 
verileceğini bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Kızılduman: Kıbrıs’ta 
Eşi Olmayan Bir “Skrabe” Bulduk

Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Kızılduman ise yürütülen 

çalışmalar ve bulunan eserlerle 
ilgili bilgiler aktararak, dünya 
standartlarında bir çalışma ekibine 
sahip olduklarını ve Almanya, İtalya, 
Çek Cumhuriyeti, İspanya, Türkiye ve 
KKTC olmak üzere altı farklı ülkeden 
50’ye yakın çalışanın ter döktüğü bir 
ekipleri bulunduğunu söyledi. Yrd. Doç. 
Dr. Kızılduman, son bulunan eserler 
hakkında da bilgi aktararak, özellikle 

Geç Tunç Çağı dönemine ait çok sayıda 
seramik kapların ve yaşam alanlarının 
gün yüzüne çıkarıldığını ve bölgede 
toplumsal – siyasal bir örgütlenme 
merkezi, bir nevi krallık olduğunun 
kanıtlarına ulaşıldığını ifade etti. Yrd. 
Doç. Dr. Kızılduman, en dikkat çekici 
eserin ise Mısır – Kıbrıs ilişkilerine ışık 
tutan bir mühür örneği olan ve “skrabe” 
denilen eserin olduğunu vurguladı. 
Kıbrıs’la çeşitli yerler arasında ticaret 
yapıldığına ilişkin ticari kalıntı ve 
kanıtların da bulunduğunu belirten 
Yrd. Doç. Dr. Kızılduman, sadece Geç 
Tunç Çağı değil Neolitik ve Kalkolitik 
dönemlere ait de kalıntılar elde ettikle-
rine vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak kalıntıları yerinde inceledi

Kaleburnu'ndan tarih fışkırmaya devam ediyor

Kazı alanında çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor
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Türkiye Cumhuriyeti Sakarya 
Serdivan Belediye Başkanı Yu-

suf  Alemdar, beraberindeki heyetle 
birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdullah 
Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret etti. 
Alemdar’a UBP eski Milletvekillerin-
den Ahmet Çaluda da eşlik etti. 

Söz konusu ziyaret sırasında bir açık-
lama yapan Belediye Başkanı Alem-
dar, KKTC’yi çok sevdiğini belirte-
rek, DAÜ hakkında da çok olumlu 
bilgiler edindiğine ve DAÜ’yü her 
zaman takdir ettiklerine değindi ve 
yerinde görerek daha detaylı bilgi 
edinmek istediğini kaydetti. Askerli-
ğini de KKTC’de yaptığını ifade eden 
Alemdar, ziyarette kendisine eşlik 
eden ve KKTC’yi gezdiren Çaluda’ya 
ve kendilerini kabul eden DAÜ Rek-

törü Prof. Dr. Öztoprak’a teşekkürle-
rini sundu. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak 
ise Belediye Başkanı Alemdar ve be-
raberindeki misafirleri DAÜ’de gör-
mekten dolayı büyük bir mutluluk 
duyduğunu ifade etti ve Sakarya’dan 
birçok öğrenci ve mezunun bulundu-
ğunu kaydederek, DAÜ’de yaşanan 
son gelişmeler ve akreditasyonlar 
hakkında bilgi aktardı. DAÜ’nün çok 
kültürlü ve tam anlamıyla uluslararası 
bir Üniversite olduğuna değinen Prof. 
Dr. Öztoprak, kampüs ve altyapı ola-
nakları, öğrenci ve öğretim elemanı 
sayıları, fakülte ve programlar hakkın-
da da Yusuf  Alemdar’ı bilgilendirdi. 
Ziyarette Prof. Dr. Öztoprak, Yusuf  
Alemdar’a DAÜ logolu lefkara işi pano 
takdim etti. 

Doğu Akdeniz Üniversite-
si (DAÜ) Rektörü Prof. Dr.    

Abdullah Y. Öztoprak bir grup 
Gazimağusa esnafı ile bir araya 
gelerek üniversitenin yaz ayların-
da düzenlediği Uluslararası Yaz 
Okulu ve Gazimağusa kentine 
faydası ile ilgili görüşme gerçek-
leştirdi. Rektörlük Makamı’na 
gerçekleştirilen ziyaret sırasın-
da Gazimağusa Belediyesi Mec-
lis Üyesi ve esnaf  sözcüsü Erol 

Adalıer, genelde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 
özelde ise Gazimağusa esnafının 
DAÜ’nün düzenlediği yaz okulu 
etkinliğinden oldukça mutlu oldu-
ğunu dile getirerek, üniversite ve 
okulların yaz tatiline girmesi ile 
düşen gelirin DAÜ’nün düzenle-
diği yaz okulu ile tekrardan can-
landığını vurguladı. Adalıer, söz 
konusu yaz okulunun her yıl baş-
lamadan önce Gazimağusa esnafı 

ile toplantılar yapılarak ve görüş 
alışverişinde bulunularak düzen-
lenmesinin, esnaf  açısından daha 
da verimli geçeceğine inandıkları-
nı da sözlerine ekledi.

“Hedef  Öğrenci Akışını ve 
Üniversitenin Tanıtımını 
Sağlamak”
Prof. Dr. Öztoprak, gerçekleşti-
rilen yaz okulu ile amaçlarının 
Üniversite tanıtımını sağlamak 

olduğuna değinerek hedeflerinin 
öğrenci nüfusunun az olduğu ül-
kelerden daha çok öğrenci akışı-
nın sağlanması olduğunu vurgu-
ladı. Yaz okulu ile Gazimağusa’ye 
gelen öğrencilerin Gazimağusa 
esnafına büyük katkı sağladığını 
belirten Prof. Dr. Öztoprak, es-
nafla birlikte çalışmalarına devam 
edeceklerini de aktardı. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak 
ayrıca Gazimağusa esnafından öğ-
rencilere aile sıcaklığı ile yaklaşıl-
masını da isteyerek, esnafın onlara 
yardımcı olmasının ve öğrencile-
rin kente ve Üniversiteye uyum 
sağlamalarına katkıda bulunmala-
rının son derece önemli olduğuna 
da değindi.

Ziyarette DAÜ Uluslararası İliş-
kiler ve İdari İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ma-
jid Hashemipour ve DAÜ Halkla 
İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş 
Ekşici de hazır bulundu. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hashemipour 
da yaz okulunun Gazimağusa es-
nafı için önemli olduğuna inandık-
larını belirtti.

Gazimağusa Esnafından Teşekkür Ziyareti

Sakarya Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 
Rektör Prof. Dr. Öztoprak’ı Ziyaret Etti

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Belediye Başkanı Alemdar ve UBP eski Milletvekili Çaluda ile birlikte

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Belediye Başkanı Alemdar ile makamında görüştü

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak kendisini ziyarete gelen Gazimağusa esnafı ile birlikte
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Mühendislik Fakülte-

si, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kö-
mürcügil, merkezi Amerika Birleşik 
Devletleri’nde olan Elektrik Elek-
tronik Mühendisleri Enstitüsü’nün 
(IEEE) çıkardığı “Transactions on 
Industrial Informatics” isimli der-
gide editör yardımcılığı (Associate 
Editor) görevine getirildi. IEEE, 
dünya üzerinde 150 ülkede toplam 
400,000’e yaklaşan üye sayısı ile 
bilgisayar mühendisliği, biomedikal 
teknoloji, elektriksel güç, teleko-
münikasyon, uzay elektroniği, tü-
ketici elektroniği gibi bir çok teknik 
alanda otorite sayılmaktadır.

“Transactions on Industrial In-
formatics” dergisi, SCI (Science 
Citation Index) indeksi tarafından 
taranan bir dergi olup  IEEE’nin 
çıkardığı tüm bilimsel dergiler içe-
risinde etki faktörü (impact factor) 

en yüksek olan dergidir. SCI kapsa-
mına giren dergiler, bilimsel olarak 
değeri onaylanmış dergilerdir ve 
bu dergilerde çıkan yayınlar da bi-
limsel olarak geçerli olarak kabul 
edilir.  Bir derginin etki faktörü 
o derginin kalitesini gösteren bir 
göstergedir ve dünya çapındaki ha-
kemli bilimsel dergilerin taranması 
neticesinde her bir yayının aldığı 
atıf  sayısına göre yapılan bir değer-
lendirme sonucunda hesaplanır. 

“Transactions on Industrial In-
formatics” dergisinin etki faktörü-
nün 8.78 olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Kömürcügil, böyle anlamlı ve 
önemli bir göreve getirilmekten 
duyduğu mutluluğu ifade ederek, 
üstlendiği görevin hem Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin hem de 
DAÜ’nün bilimsel alandaki tanıtı-
mına katkı yapacağına inandığını 
dile getirdi ve  kendisine akademik 
çalışma yapma imkanı veren DAÜ 

yönetimine teşekkürlerini iletti. 
Prof. Dr. Kömürcügil’in bugüne ka-
dar yapmış olduğu yayınlar 570’in 

üzerinde atıf  almış bulunmaktadır 
(kaynak: http://scholar.google.
com.tr).

Prof. Dr. Hasan Kömürcügil

Prof. Dr. Hasan Kömürcügil IEEE’de Etki Faktörü Bakımından 
İlk Sırada Yer Alan Dergiye Editör Yardımcısı Oldu

Türk Matematik Der-
neği’nin turkmath.org si-

tesinde geleneksel olarak yayın-
lanan sıralamalar 2014 yılı için 
güncellendi. Sıralamalar Thom-
son - Reuters’ın Web of  Science 
veritabanında 1980 - 16.7.2014 
tarihleri arasında Türkiye ad-
resli teorik ve uygulamalı mate-
matik alanlarında basılan maka-
leler sorgulanarak yapılmıştır. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) öğretim üyesi ve Ma-
tematik Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Nazım İ. Mahmudov, tüm 
Türkiye adresli matematikçiler 
arasında 67 makale ile 11. sı-
rada, yine Matematik Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Ali Özarslan da 56 makale ile 
13. sırada yer alma başarısını 
gösterdi. 

Üniversiteler sıralamasında ise, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen 
ve Edebiyat Fakültesi’ne bağlı 
eğitim veren Matematik Bölü-
mü, pek çok köklü üniversitenin 
matematik bölümlerini geride 
bırakarak 15. sırada yer almış-
tır.

Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri Türkiye’de 
İlk 15’e Giren Matematikçiler Arasında Yer Aldı

Doç. Dr. Mehmet Ali Özarslan ve Prof. Dr. Nazım İ. Mahmudov
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sosyal medya 
araçlarını en etkili biçimde kullanarak öğrencilerine 

en hızlı şekilde bilgiler aktarmaya devam ediyor. 
2011 yılından itibaren faaliyet gösteren DAÜ Sosyal 
Medya Birimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
bir üniversite bünyesinde kurulan ilk sosyal medya 
birimi olma özelliğini de taşıyor. DAÜ Sosyal Medya 
Koordinatörü ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu öğretim görevlisi Raziye Nevzat sosyal medyada 
DAÜ’yü 60 bin’i aşkın kişinin takip ettiğine değinerek, 
sosyal medya aracılığı ile 3 milyon kişiye ulaştıklarına 
değindi. Nevzat,  sosyal medya biriminin 7/24 hizmet 
verdiğini ve her türlü öğrenci soru ve sorunlarına yanıt 
verdiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal Medya Birimi öğrenci adayları, öğrenciler, 
mezunlar, akademik kadro ve kendini DAÜ ailesinden 
hisseden herkesle, sosyal medya platformlarında da 
bağlantıda kalabilmek ve onları DAÜ’deki gelişmelerden 
sürekli haberdar etmek amacı ile kurulmuştur. 
Sosyal Medya Birimi, Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube gibi sosyal ağ platformlarını kullanarak, DAÜ 
hakkında güncel olaylardan haberdar eder ve aktif  
olarak gelen sorulara doğru cevaplar alabilmek için 
yönlendirmeler yapar.  Üniversite tercih dönemlerinde 
Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya araçlarının 
yanı sıra Whatsapp ve Viber’dan gelen soruları da 

Azerbaycan’daki lise son sınıf  öğrencileri arası 
yapılan sınavda en başarılı bulunan öğrenciler 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) tanıma etkinliklerine 
katıldılar.

Genelde KKTC’yi ve özelde de DAÜ’yü yerinde gö-
rerek tanıma amacıyla, DAÜ ve Azerbaycan Kıbrıs 
Dostluk Cemiyeti’nin davetiyle üniversitemize gelen 
15 başarılı öğrenci, DAÜ’nün çeşitli fakültelerini ve 
birimlerini ziyaret ettiler.

Söz konusu öğrencilere DAÜ TV ve Radyo DAÜ’de 
bir atölye çalışması da gerçekleştirildi. DAÜ TV ve 
Radyo DAÜ Müdürü Serkan Şen tarafından gerçek-
leştirilen atölye çalışmasında öğrenciler anlatılan 
teknik konuları dikkatle izlediler. Öğrenciler; kame-
ramanlık, spikerlik, yönetmenlik, radyo programcı-
lığı gibi konularda bilgiler aldı. DAÜ TV ve Radyo 
DAÜ’nün imkanlarını ve mesleği çok beğenenler 
arasından 2 Azerbaycan’lı öğrenci ise, DAÜ İletişim 
Fakültesi’ni tercih ederek, üniversiteye kayıtlarını 
yaptırdı. Öğrenciler ayrıca DAÜ ve Azerbaycan Kıb-
rıs Dostluk Cemiyeti’nin düzenlediği Lefkoşa, Girne 
ve Gazimağusa gezileri sayesinde ülkeyi tanıma fırsatı 
da yakaladılar.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal 
Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan 

sosyal sorumluluk projelerinden bir diğeri İleti-
şim Fakültesi tarafından organize edildi. Söz ko-
nusu ziyeret bir grup öğrenci tarafından “Özgür-
lüğün rengi mavidir” adı altında gerçekleştirilerek 
Lefkoşa Merkezi Ceza Evi'nin kadınlar koğuşun-
daki mahkumlar ziyaret edildi.

Söz konusu ziyaret Sosyal Hizmetler Uzmanı ve 
DAÜ Toplumsal Duyarlık Merkezi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Barış Başel öncüllüğünde gerçekleşti-
rildi. Etkinlik DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri 
ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
Bölümü öğrencileri tarafından “Toplumsal Hiz-
met Uygulamaları” ve “Toplumsal Duyarlılık 
Uygulamaları” dersi kapsamında düzenlendi. 
Etkinlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesi ko-
nusunda önemli mesajlar veren kadın mahkumlar 
yere tebeşirle kadın silueti çizerek herbir kadın 
silüetinin üzerine yatıp cinayete kurban giden 
kadınları canlandırdılar. Amaçlarının kadına 
yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çek-
mek olduğunu belirten kadın mahkumlar kadına 
yönelik şiddete hayır sloganları da attılar. Söz 
konusu ziyaret sırasında Kıbrıslı sanatçı Ayşegül 

Zayim kızıyla birlikte şarkılar seslendirerek kadın 
mahkumlara hem destek verdi hem de duygusal ve 
keyifli dakikalar yaşamalarına neden oldu. Kadın 

mahkumlar bu duyarlı davranışı gerçekleştiren 
DAÜ’lü öğrencilere teşekkür ederek çok anlamlı 
bir gün geçirdiklerini belirttiler. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ulus-
lararası İşlerden Sorumlu Rektör 

Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis’in kat-
kılarıyla, DAÜ’de okuyan yabancı uyruklu bir 
grup öğrenci tarafından, Gazimağusa, Aşağı 
Maraş bölgesinde çocuklarla ilgili bir proje ça-
lışması gerçekleştirildi.

Sosyal aktivitelerden uzak kalmış bir bölge olan 
Aşağı Maraş bölgesinde çocukların hayatına 
renk katmak, onların sosyalleşmesine olanak 
sağlamak amacıyla düzenlenen projenin ilk et-
kinliği öğrenciler tarafından bir konser verilmesi 
oldu. Bölgede yaşayan çocuklar ve ailelerinin ka-
tıldığı konserde, Uluslararası Yaz Okulu kapsa-
mında ülkemizde bulunan Belarus’lu Alexandra 
Prima isimli öğrenci söylediği Türkçe şarkılar 
ile hayranlık uyandırdı. Elinwa Ugochukwu K., 
Alexandra Prima ve John Ogbeba isimli öğren-
ciler tarafından yürütülen projenin ilk ayağında, 
çocuklarla iletişim kurularak onların eğlenceli 
ve müzik dolu bir aktivite geçirmeleri sağlandı. 
DAÜ Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour 
da konsere katılarak hem DAÜ’lü öğrencilere 

projelerinde destek verdi, hem de bölgenin ço-
cukları ile ilgilendi. Bölgede kendilerine tahsis 
edilen küçük bir binayı Çocuk Merkezi haline 
dönüştürmek isteyen DAÜ öğrencileri, böylece 
çocukların okuldan sonraki boş zamanlarını de-
ğerlendirebilecekleri yararlı bir mekan ortaya çı-
karmayı planlıyorlar. İçinde kütüphane ve oyun 
salonunun da yer alacağı “Çocuk Merkezi”nde, 
DAÜ öğrencileri tarafından ücretsiz yabancı dil 
dersleri de verilecek. Konuyla ilgili bilgi veren 
öğrenciler “Projemizin gerçekleşmesinde büyük 
katkı sağlayan DAÜ Uluslararası ve İdari İşler-
den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ma-
jid Hashemipour’a, DAÜ Uluslararası Ofis’e ve 
DAÜ ailesine teşekkür ederiz. Projemizin yardı-
mıyla Maraş bölgesinin daha güçlü ve daha gü-
zel bir mahalleye dönüşmesini ümit etmekteyiz.” 
şeklinde konuştular.  

Yabancı Öğrencilerden Anlamlı Proje

Yabancı öğrenciler çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı

Konser veren öğrenciler, çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdi
Azerbaycan'lı öğrenciler Radyo DAÜ'yü de ziyaret etti

Sanatçı Ayşegül Zayim kadın mahkumlar için şarkılar seslendirdi

Toplumsal Duyarlılık Merkezi̇’nden Anlamlı Ziyaret

Azerbaycan’lı Öğrenciler DAÜ TV ve Radyo DAÜ’de 

DAÜ Sosyal Medya Kullanımında Öncü Rol Oynuyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sosyal medya 
araçlarını en etkili biçimde kullanarak öğrencilerine 

en hızlı şekilde bilgiler aktarmaya devam ediyor. 
2011 yılından itibaren faaliyet gösteren DAÜ Sosyal 
Medya Birimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
bir üniversite bünyesinde kurulan ilk sosyal medya 
birimi olma özelliğini de taşıyor. DAÜ Sosyal Medya 
Koordinatörü ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu öğretim görevlisi Raziye Nevzat sosyal medyada 
DAÜ’yü 60 bin’i aşkın kişinin takip ettiğine değinerek, 
sosyal medya aracılığı ile 3 milyon kişiye ulaştıklarına 
değindi. Nevzat,  sosyal medya biriminin 7/24 hizmet 
verdiğini ve her türlü öğrenci soru ve sorunlarına yanıt 
verdiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal Medya Birimi öğrenci adayları, öğrenciler, 
mezunlar, akademik kadro ve kendini DAÜ ailesinden 
hisseden herkesle, sosyal medya platformlarında da 
bağlantıda kalabilmek ve onları DAÜ’deki gelişmelerden 
sürekli haberdar etmek amacı ile kurulmuştur. 
Sosyal Medya Birimi, Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube gibi sosyal ağ platformlarını kullanarak, DAÜ 
hakkında güncel olaylardan haberdar eder ve aktif  
olarak gelen sorulara doğru cevaplar alabilmek için 
yönlendirmeler yapar.  Üniversite tercih dönemlerinde 
Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya araçlarının 
yanı sıra Whatsapp ve Viber’dan gelen soruları da 

yanıtladıklarına değinen Nevzat, üniversite ile ilgili her 
türlü bilgiyi çok kısa zamanda yanıtladıklarının da altını 
çizdi. Nisan 2014 tarihinde İngiltere’de düzenlenen 
Sosyal Medya Konferansı'na DAÜ’yü temsilen 
katıldığını belirten Nevzat, Google, Twitter, Youtube 
ve Facebook’un önemli temsilcileri ile bir araya gelerek 
fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Söz konusu 
toplantıya katılan dört üniversiteden biri olduklarının 
da altını çizen Nevzat, toplantıya KKTC’den katılan 
tek üniversite olduklarını da vurguladı. Nevzat, DAÜ 
Sosyal Medya Birimi olarak öğrencilere her türlü 
hizmeti vermeye devam edeceklerinin de altını çizdi. 

Azerbaycan’daki lise son sınıf  öğrencileri arası 
yapılan sınavda en başarılı bulunan öğrenciler 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) tanıma etkinliklerine 
katıldılar.

Genelde KKTC’yi ve özelde de DAÜ’yü yerinde gö-
rerek tanıma amacıyla, DAÜ ve Azerbaycan Kıbrıs 
Dostluk Cemiyeti’nin davetiyle üniversitemize gelen 
15 başarılı öğrenci, DAÜ’nün çeşitli fakültelerini ve 
birimlerini ziyaret ettiler.

Söz konusu öğrencilere DAÜ TV ve Radyo DAÜ’de 
bir atölye çalışması da gerçekleştirildi. DAÜ TV ve 
Radyo DAÜ Müdürü Serkan Şen tarafından gerçek-
leştirilen atölye çalışmasında öğrenciler anlatılan 
teknik konuları dikkatle izlediler. Öğrenciler; kame-
ramanlık, spikerlik, yönetmenlik, radyo programcı-
lığı gibi konularda bilgiler aldı. DAÜ TV ve Radyo 
DAÜ’nün imkanlarını ve mesleği çok beğenenler 
arasından 2 Azerbaycan’lı öğrenci ise, DAÜ İletişim 
Fakültesi’ni tercih ederek, üniversiteye kayıtlarını 
yaptırdı. Öğrenciler ayrıca DAÜ ve Azerbaycan Kıb-
rıs Dostluk Cemiyeti’nin düzenlediği Lefkoşa, Girne 
ve Gazimağusa gezileri sayesinde ülkeyi tanıma fırsatı 
da yakaladılar.  

Azerbaycan'lı öğrenciler Radyo DAÜ'yü de ziyaret etti

DAÜ TV Müdürü Serkan Şen Azerbaycan'lı öğrencilere studyoları tanıttı

Öğrenciler kameralarla ilgili anlatılanları ilgiyle dinledi

Raziye Nevzat

Azerbaycan’lı Öğrenciler DAÜ TV ve Radyo DAÜ’de 

DAÜ Sosyal Medya Kullanımında Öncü Rol Oynuyor
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Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel 
Müdürü Aybars Karaatmaca, 

Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ile 
birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdullah 
Y. Öztoprak’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Tanıtım ve Ge-
lişimden Sorumlu Rektör Yardım-

cısı Prof. Dr. Halil Nadiri de hazır 
bulundu. Karaatmaca, ziyarette 
yaptığı konuşmada, KKTC üniver-
sitelerine yönelik artan ilginin son 
derece sevindirici olduğunu ifade 
ederek, “Özelde Doğu Akdeniz 
Üniversitemiz, genelde ise ülkemiz-
deki yükseköğrenime yönelik bu 

yıl öğrenci sayısında ciddi bir artış 
olmuştur. Bu önemli artış bizlere 
de sorumluluklar yüklemektedir.” 
dedi.
 
Karaatmaca, üniversite ve turizmin 
KKTC için öncü sektörler olduğu-
nu belirterek, Üniversitelerin hem 

bilim üreterek, hem de ekonomi-
ye önemli bir girdi sağlayarak ön 
plana çıkmakta olduğunu ve GSM 
operatörlerinin görevinin de, öğ-
rencilere en ileri teknolojileri sun-
mak olduğunu kaydetti. “Üniversite 
eğitimi ile iletişim artık birbirinden 
ayrı düşünülemez.” şeklinde konu-
şan Karaatmaca, takdirle izledikleri 
DAÜ ile her zaman çok yakın bir 
ilişki içerisinde olduklarını belirtti 
ve Rektör Prof. Dr. Öztoprak’a te-
şekkür ederek, ilgi ve desteklerinin 
süreceğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Öztoprak: “Mobil 
İletişim Son Derece Önemli”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah 
Öztoprak ise konuşmasında öğren-
ci sayılarının her akademik yıl daha 
da yükseldiğini ifade ederek “Ça-
ğımızda Mobil İletişim son derece 
önemlidir. GSM operatörlerinin 
son teknolojiyi kullanarak öğrenci-
lerimize sorunsuz hizmet vermeleri 
temennimizdir. Öğrenci artışımıza 
paralel kapasitenin artırılması bi-
zim için çok önemlidir. Kuzey Kıb-
rıs Turkcell bu yöndeki çalışmaları 
ve Üniversitemiz gibi kurumlarla 
yapmış olduğu işbirlikleri ile takdir 
topluyor.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Genel Merkezi (Ankara) ta-

rafından iki yılda bir düzenlen-
mekte olan ve bu yıl 16 – 18 Ekim 
2014 tarihlerinde Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları 
Merkezi’nin (DAÜ – KAM) ev sa-
hipliğinde DAÜ Rauf  Raif  Denk-
taş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
gerçekleştirilecek olan 4. Uluslar-

arası Kıbrıs Sempozyumu ile ilgili 
olarak  çalışmalar hız kazandı. Kıb-
rıs Türk Kültür Derneği Başkanı 
Dr. Ahmet Zeki Bulunç, sempoz-
yumun düzenlenmesine katkı koy-
makta olan diğer kurumlardan, Ya-
şar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Barkan, Mersin Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yük-
sel Özdemir ve Yaşar Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Aylin Güney ile bir-
likte DAÜ’yü ziyaret etti. 

“Uluslararası Hukuk ve 1982 BM 
Deniz Hukuku Sözleşmesi Bağla-
mında Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Hakları” teması 
çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 

Sempozyumla ilgili olarak DAÜ-
KAM’da Merkez Başkanı Prof. Dr. 
Naciye Doratlı ile son çalışmalarını 
yapan ekip, daha sonra DAÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı 
makamında ziyaret etti. Akademik 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Osman Yılmaz’ın da 
katılımı ile gerçekleştirilen toplan-
tıda Sempozyumla ilgili bilgi veril-
mesinin ardından konuklara Tower 
Restoran’da yemek verildi. 

DAÜ’nün Önemli Misafirleri Vardı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak’a Nezaket Ziyareti

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak misafirleri ile birlikte

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Barış ile birlikte
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve 

Sinema Bölümü 2005 mezunu Cemal Oğur 

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Birol Petrol” 

şirketinde direktörlük görevini başarı ile 

yürütüyor. Oğur, DAÜ’den mezun olduktan sonra 

aile şirketleri olan petrol şirketinde direktörlük 

görevini yürütmeye başladığını belirtti. 

DAÜ’nün kendisi için ayrı bir yeri ve önemi 

olduğunu aktaran Oğur, DAÜ’nün öğrencilerine 

kaliteli eğitim kazandırmanın yanında özgüven 

de kazandırdığına dikkat çekti. DAÜ’nün gerek 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gerekse 

Gazimağusa için önemli bir yere sahip olduğunun 

altını çizen Oğur, yükseköğretimde DAÜ’nün 

öncü bir rolü olduğuna inandığını da vurguladı. 

DAÜ’nün eğitim kalitesinin uluslararası 

standartlarda olduğunu aktaran Oğur, DAÜ 

mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğunu 

bildirdi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Bölümü 2005 yılı mezunu Okan Taşel başarılı 
çalışmalara imza atıyor. Mezun olduktan hemen 
sonra ERK Petrol A.Ş. şirketinde satış uzmanı 
görevinde çalışmaya başladığını belirten Taşel, 
kısa bir süre sonra Petrol Ofisi A.Ş. – OMV şir-
ketinde saha müdürü olarak çalışmaya devam 
ettiğini vurguladı. Uzun bir süre burada çalıştı-
ğını belirten Taşel, daha sonra Turkcell’de satış 
yöneticiliği görevinde bulunduğunu aktardı.

Taşel, şu an Brand of  Total şirketinde Akdeniz 
Bölge Müdürü olarak görev yaptığını ve kari-
yerinde elde etmiş olduğu başarıların arkasında 
DAÜ’nün büyük rol oynadığına dikkat çekti. 
DAÜ’nün Türkiye’de eğitim veren birçok üni-
versiteye göre çok daha iyi bir pozisyona sahip 
olduğunu belirten Taşel, DAÜ’nün yabancı dilde 
eğitim vermesinin son derece önemli olduğuna 
vurgu yaptı.

DAÜ’nün uluslararası bir üniversite olduğunu 
ve  DAÜ’nün öğrencilerine kaliteli eğitimin ya-
nında birçok sosyal etkinliği de birarada sundu-
ğunu aktaran Taşel, öğrencilerinin kaliteli eği-
tim alırken aynı zamanda yabancı kültürlerle de 
etkileşim içerisinde olabileceklerini vurguladı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2007 mezunu 

Ömer Suay Gazimağusa’da faaliyet gösteren 
“Suays Group of  Company” şirketinde Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürütüyor. 
Suay, DAÜ’den mezun olduktan sonra askerlik 
görevini yaptığını belirterek askerden çıkar 
çıkmaz kendi şirketleri olan “Suays Group of  
Company” şirketini kurduklarını belirtti. 

Mesleki ilerlemesinde DAÜ’de almış olduğu 
eğitimin son derece önemli olduğuna dikkat 
çeken Suay, DAÜ’nün eğitim kalitesinin 
uluslararası standartlarda olduğunu ve dünya 
piyasası ile mücadele edebilecek mezunlar 
yetiştirdiklerini vurguladı. Suay, DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nün öğrencilerini farklı bakış açısı 
kazandırmaya ve çağdaş yapılar yaratmaya 
teşvik ettiğini belirterek DAÜ’nün çok kültürlü 
ve uluslararası bir yapıya sahip olmasının da 
son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Suay, 
DAÜ’nün dünyanın her yerinde birçok kapıyı 
açtığını belirterek aldığı eğitimden ve bir DAÜ 
mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğunu 
da vurguladı. 

Mezunlarımızla Gururlanıyoruz

Okan Taşel Ömer Suay Cemal Oğur

DAÜ Mezunu Taşel, Başarıları ile 
Adından Söz Ettiriyor

Petrol Sektöründe Başarılı Bir DAÜ 
Mezunu

Ömer Suay İnşaat Alanında Başarılı 
İşlere İmza Atıyor
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Günümüzün en çok tercih edilen 
bölümleri arasında yer alan 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölü-
mü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 
fark yaratmaya devam ediyor. Bö-
lüm her geçen yıl yapılan yenilikler, 
uzman öğretim kadrosu ve teknik 
altyapısı ile dikkat çekiyor. 

Teknik ekipman sürekli 
yenileniyor
DAÜ İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü bu 
yıl teknik ekipmanlarını yeniledi. 
Yenilenen ekipmanların, öğren-
cilerin uygulama projelerindeki 
performanslarını olumlu etki-
lemesi bekleniyor. DAÜ Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pembe 
Behçetoğulları konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada, yenilenen kamera 
ekipman teknolojilerinin, yüksek 
çözünürlüğe sahip, günümüzün 
en son teknolojilerinden olup pro-
fesyonel amaçlı kullanımlara ola-
nak verdiğini vurguladı. Fotoğ-
rafçılık alanında da iddialı eğitim 
verdiklerini ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Behçetoğulları, yeni aldıkları 
dijital profesyonel fotoğraf  maki-

neleri ile öğrencilere önemli im-
kanlar sunduklarını belirtti.

Sinema sektörüyle aynı
Yeni akademik yılda, kurgu labo-
ratuvarları ile öğrencilere sinema 
sektöründe kullanılan profesyonel 
film montaj yazılımlarının son ver-
siyonlarını sağladıklarını da kayde-
den Yrd. Doç. Dr. Behçetoğulları, 
bölüm öğrencilerinin söz konusu 
ekipmanları sadece ders amaçlı sı-

nıfta görmekle kalmadığını ifade 
ederek, öğrencilerin kişisel film 
projeleri için de ekipmanları ödünç 
alabildiklerini sözlerine ekledi. 

Bölüm öğrencileri ayrıca teorik 
derslerin yanı sıra, üniversite bün-
yesinde faaliyet gösteren DAÜ TV 
ve Radyo Doğu Akdeniz’de çalışa-
rak da mesleki deneyimlerini geliş-
tirme ve geleceğin yayıncıları olma 

yolunda ilk adımı atma şansına sa-
hip oluyorlar.

“Cep” filmleri her yıl yarışıyor
DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo Te-
levizyon ve Sinema Bölümü tara-
fından ilk kez 2013 yılında gerçek-
leştirilen ve geleneksel olarak her 
yıl düzenlenen Uluslararası Fone 
Film Festivali’nde “cep” filmleri 
yarışıyor. Cep telefonları ve tablet 
bilgisayarlar gibi dijital teknolojiler 
kullanılarak çekilen kısa filmlerin  
katıldığı festivalde, iki ayrı katego-
ride kısa film yarışmaları yer alıyor: 
Üniversite öğrencisi olsun olmasın 
film yapmaya hevesli tüm amatör ve 
yarı-profesyonellere açık olan ‘ulus-
lararası’ kısa film yarışma kategori-
si ve sadece lise öğrencilerinin ya-
rıştığı ‘liselerarası’ kategori. 2014 
yılında ikincisi düzenlenen festivale 
katılımın artması festivalin başarı-
sını görünür kılarken, Kuzey Kıb-
rıs, Türkiye, İran, Suriye, Ukrayna, 
Kuzey İrlanda, Filistin, Amerika 
Birleşik Devletleri, Nijerya ve Al-
manya gibi birçok farklı ülkeden 
yarışmacıların festivale katılımı ise, 
onun uluslararası niteliğinin altını 
kalın çiziyor.   

Doğu Akdeniz Üniversite-
si (DAÜ) Eğitim Fakültesi, 

hem bilimsel niteliği hem de sosyal 
sorumluluk bilinciyle Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim 
veren Eğitim Fakülteleri arasında 
öncü rol oynamaya devam ediyor.  
DAÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojile-
ri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel 
Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Orta-
öğretim Alanları Eğitimi, Türkçe 
Eğitimi Bölümü ve İngiliz Dili Eği-
timi olmak üzere yedi bölümde ve 
İngilizce Öğretmenliği Programı, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışman-
lık Programı, Türkçe Öğretmenliği 
Programı, Okul Öncesi Öğretmen-
liği Programı, İlköğretim Matema-
tik Öğretmenliği Programı, Sınıf  
Öğretmenliği Programı, Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği Programı, 
Müzik Öğretmenliği Programı, 
Matematik Öğretmenliği Programı, 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen-
liği Programı ve  Zihin Engelliler 
Öğretmenliği Programı olmak üze-
re onbir öğretmenlik programında 
eğitimciler yetiştiriyor.  

Hayat Boyu Öğrenme
Eğitim Fakültesi, akademik mükem-
mellik, entellektüel özgürlük, özve-
rili hizmet, güven ve dürüstlük 
değerlerine bağlı olarak gerek ver-
diği eğitim, gerekse ürettiği bilgi 
ile bir marka olma hedefi ile  nite-
likli alan öğretmeni yetiştirmeyi 
amaçlıyor.  DAÜ Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Halil  İbrahim 
Yalın, fakültenin alanlarında yetkin, 

nitelikli öğretim elemanlarıyla 7 
bölüm ve 11 programda hayat boyu 
öğrenmeyi ilke edinen, girişimci, 
iletişim becerileri yüksek, işbirliği-
ne yatkın eğitim kadrosu ile gele-
ceğin öğretmenlerini yetiştirdikle-
rini belirtti. Prof. Dr. Yalın, Eğitim 
Fakültesi’nde verilen dersler ve 
sunulan imkanlarla; öğretmen aday-
larının problem çözme, girişimcilik 
ve sosyal becerilere sahip, özgür 
düşünen ve bunları öğrencilerine 
kazandırabilecek birer öğretmen 
olarak yetiştirilmelerinin hedeflen-
diğinin de altını çizdi. 

KKTC’de En Çok Alan 
Uzmanlığına Sahip Kadroya 
Sahip
Prof. Dr. Yalın, DAÜ Eğitim 
Fakültesi’nin Kuzey Kıbıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) alan 
uzmanlığı açısından en çok öğretim 
elemanına ve uluslararası akreditas-
yona sahip tek fakülte olma özel-
liğini taşıyarak rehberlik rolünü 
üstlendiğini belirtti. Meslekî bilgi 
kazandırma yanında 21. yüzyılın 
özelliklerine sahip öğretmenler 
yetiştirmeyi amaçladıklarını belir-
ten Prof. Dr. Yalın, fakültenin tüm 
derslik ve laboratuvarların akıllı 
tahta sistemleri ile donatıldığını ve 
adada bilgi ve iletişim teknolojile-
rinden en etkin yararlanan fakülte 
olarak ön plana çıktığını vurguladı. 

Prof. Dr. Yalın, sözlerine “Fakül-
temiz kaliteli öğretmen yetiştir-
me anlayışı yanında Kıbrıs Türk 
Toplumu'nun gelişimiyle ilgili 
görevinin de bilincinde olarak hare-

ket etmektedir. Öğretmen adayları-
mız birçok sosyal sorumluluk pro-
jesine, çeşitli toplumsal etkinliklere 
katkıda bulunmaktadırlar. Ülkemiz 
eğitiminin en büyük eksiklerinden 
biri olan ilköğretim müfredatlarını 
yenileme projesinin koordinatörlü-
ğünü fakültemiz yapmaktadır. Bu 
proje bugüne kadar adada eğitim 
adına yapılmış en büyük ve kap-
samlı projedir. Yenilenen müfredat 
ve ders kitaplarıyla birlikte çocuk-
larımız, girişimci, takım çalışmasına 
uygun, liderler olacak şekilde dün-
yayla rekabet edebilir bir anlayışla 
yetiştirilebilecektir” şeklinde devam 
etti. 

KKTC’de AQAS 
Akreditasyonuna Sahip Tek 
Üniversite
Eğitim Fakültesi çatısı altında eği-
tim faaliyetlerini sürdüren İngiliz 
Dili Eğitimi Bölümü’nün 2013-
2014 öğretim yılında Almanya’nın 
AQAS (Agency for Quality Assu-
rance through Accreditation of  
Study Programmes) akreditasyon 
kurumu tarafından akredite edil-
diğini vurgulayan Prof. Dr. Yalın, 
DAÜ Eğitim Fakültesi’nin AQAS 
akreditasyonuna sahip KKTC’deki 
tek üniversite olduğunu da vur-
gu yaptı. Prof. Dr. Yalın AQAS’ın 
Avrupa Birliği (AB) üniversitelerin-
de öğretmenlik alanındaki bölüm-
leri akredite eden bir akreditasyon 
kurumu olduğunu belirterek DAÜ 
İngiliz Dili Eğitimi (ELT) lisans 
programının AB kalite süzgecin-
den geçtiğini ve DAÜ İngiliz Dili 
Eğitimi (ELT) Bölümü mezunları-

nın, AQAS akreditasyonu sayesin-
de AB’de çalışma veya eğitimlerine 
devam etme konusunda daha da 
öncelikli bir konumda olduklarını 
vurguladı.  

Eğitim Fakültesi Eğitimde Öncü Rol Oynuyor

Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın

Bölüm öğrencileri pratik çalışmalar yapıyorlar

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  Her Geçen Yıl Gelişiyor
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Bienale katılacak olan öğrenci çalışmalarımız

Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim 
Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İleti-

şim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı 
öğrencilerinin hazırlayacakları yaratıcı çalışma-
lar, 1 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasında İs-
tanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından dü-
zenlenecek olan 2. İstanbul Tasarım Bienali’nde 
sergilenecek. 

Danışman öğretim üyeleri Doç. Dr. Ümit İnatçı, 
Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Fırat 
Tüzünkan ve Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy eşliğin-
de çalışmalarını yürütecek olan öğrenciler, ‘MA-
RAŞ – Hayalet Şehir’ temalı, unutulmuşluğun, 
kaybolmanın, terk edilmenin, bir yolculuk süre-
cinde sahipsiz kalmış nesnelerin ve mekânların 
hikâyesiyle, kaybolmanın nedenine, kayıp bir 
fikre ya da terk edilmiş bir rüyaya odaklanarak 
posterler, hareketli grafikler ve deneysel vide-
olar hazırlayacak. Bu çalışmalarla birlikte, anı-
larla yüklü bir nesnenin, bir kişinin ya da yerin 
hikâyesini kendi tarihsel süreci içinden bugüne 
taşıyacak olan öğrenciler, unutma/unutulma, 
terk etme/terk edilme ya da kaybolma/kaybet-
me kavramlarını da irdelemiş olacak.

2012 yılında düzenlenen 1. İstanbul Tasarım 
Bienali’nde olduğu gibi, Bienal’in Akademi 
Programı’nda sergilenecek eserler, aynı zaman-
da farklı üniversitelerin “Gelecek Artık Eskisi 
Gibi Değil” temasını irdelemesi için de bir plat-
form sağlıyor. Program kapsamında 30’dan fazla 
üniversiteden 60’ı aşkın proje izleyicilerle bulu-
şacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerdeki 

üniversitelerin yanında DAÜ ile birlikte Avrupa 
ve Amerika’daki üniversiteler de çeşitli etkinlik-
lerle programda yer alacak. Oslo Mimarlık ve 
Tasarım Okulu – AHO (Norveç), Graz Üniversi-
tesi (Avusturya), Oregon Üniversitesi (ABD) ve 
Yale Üniversitesi (ABD), Kadir Has Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipli-
ğinde bienale katılacaklar. Ayrıca İtalya’dan Isti-
tuto Europeo di Design (IED) da programa katı-
lacak kurumlar arasında yer alıyor. Üniversiteler 

temaya yeni açılımlar kazandırmak ve temanın 
farklı boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla öğ-
rencilerle birlikte atölye çalışmaları, sergiler, 
paneller, seminerler ve özel projeler yapacaklar.

Bienalin ana sergi mekânı ise Galata Özel Rum 
İlköğretim Okulu olacak. Akademi Programı 
bünyesindeki sergilerin de Tophane – Karaköy 
hattında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

DAÜ, 2. İstanbul Tasarım Bienali’ne Katılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü “Tasarım 

Önemlidir” temalı etkileşimli aktivitesi ile, 
üyesi oldukları ve uluslararası bir iç mimarlık 
örgütü olan, 57 iç mimarlık kuruluşu ve 40 
ülkeden 35.000’den fazla iç mimar ve tasarımcı 
üyeye sahip IFI’nin (Uluslararası İç Mimarlar 
Federasyonu)’nun  resmi internet sitesinde yer 
aldı. DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Uğur Ulaş Dağlı tarafından yapılan açıklamada 

bölüm olarak uluslararası arenada sürekli ortak 
paylaşımlar içinde olmaya devam ettikleri ve 
Bölüm tarafından gerçekleşen bu aktivitenin 
internet aracılığıyla 40 ülkeye iletilmiş 
olmasından gurur duydukları ifade edildi.

Her geçen gün tasarımın öneminin daha da 
netleşmekten öte, iç mimarinin inşa edilmiş 
çevrede halkın sağlığı, refahı, mutluluğu ve 
en önemlisi hayatını etkilediği ve iyileştirdiği 

gerçeği ile IFI ve üyeleri, tasarımın gerçekten de 
ne kadar önemli olduğunun altını çizmek ve İç 
Mimarlık mesleğini tanıtıp önemini vurgulamak 
için, her mayıs ayında dünya çapında Dünya İç 
Mimarlar gününü kutlamaktadır. Bu bağlamda 
DAÜ İç Mimarlık Bölümü, DIA (Avustralya 
Tasarım Enstitüsü), İEÜ (İzmir Ekonomi 
Üniversitesi) ve 15 farklı ülkeden İç Mimarlık 
federasyonlarının değişik aktivitelerine ilave 
olarak Dünya İç Mimarlar Günü’nü kutlamıştır. 

Rengarenk Pixel Enstalasyonu
DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Dünya İç Mimarlar 
gününün ana teması olan “Tasarım Önemlidir” 
ışığı altında renkli bir kutlama gerçekleştirmiştir. 
Akademik kadrosu ve öğrencileri, tasarım 
stüdyolarının bulunduğu binadaki kullanılmayan 
bir köşeyi ‘tasarımcıların hayatındaki pixellerden 
ilham alarak’ rengarenk kare kartonlar ile 
canlandırarak herkesin bu değişikliğe nasıl 
tepki vereceğini gözlemlemiştir. Bu köşeye 
gösterilen ilgi ve bu hiç kullanılmayan alanın 
bir anda canlanması ile tasarımın, bir yeri nasıl 
değiştirebileceğini ve insanların hayatının nasıl 
parçası haline getirilebileceğinin kanıtlarını ise 
daha sonra multimedya sunum aracılığı ile tüm 
bölümle paylaşmışlardır.  

İç Mimarlık Bölümü IFI’nin 
(Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu) Sayfasında Yer Aldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
tarafından organize edilen ve KKTC’nin 
tek üçlü plaj voleybolu organizasyonu 
olan V. Osman Maraşlı Anı Turnuvası, 
16 – 17 Ağustos 2014 tarihlerinde 
DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) 
gerçekleştirildi.

Turnuvada üçlü erkeklerde 14 takım, 
üçlü kızlarda 6 takım ve karışık çiftlerde 
ise 10 takım mücadele etti.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan 
açıklamada, DAÜ’nün akademik alanda 
sahip olduğu başarıların yanında 
spor, sosyal ve kültürel etkinliklerle 
de liderliği önde götüren bir kurum 
olduğu ifade edilerek, KKTC’de sa-
dece DAÜ’nün düzenlediği 3’lü Plaj 
Voleybolu özel turnuvasının beşincisini 
gerçekleştirmekten dolayı duyulan 
mutluluk ve gurur vurgulandı. 

V. Osman Maraşlı Anı Turnuvası 
SACEM Gıda, SBC Plastik, Hakan 
Plastik ve Farmasi Kıbrıs Kozmetik 
firmalarının sponsorluğunda gerçek-
leştirildi. Turnuvada Üçlü Kızlarda 
Kardelen - Sima - Zalihe, Üçlü 
Erkeklerde Cemal - Ecevit - İsmail ve 
Karışık Çiftlerde Özkan - Kardelen 
şampiyon oldular. Turnuva sonunda 
düzenlenen ödül töreni ile dereceye 
giren takımlara ve sporculara ödül-
leri merhum Osman Maraşlı’nın ailesi 
ve DAÜ yetkilileri tarafından takdim 
edildi.

Turnuvadaki sıralama şu şekilde:

Üçlü Kızlar:
1.Kardelen-Sima-Zalihe
2.Sıla-Gözde-Çisem
3.Seran-Laçin-Şengül

Üçlü Erkekler:
1.Cemal-Ecevit-İsmail
2.Aydın-Osman-Cengiz
3.Hüseyin-Ökten-Kemal

Karışık Çiftler:
1.Özkan-Kardelen
2.Kemal-Sıla
3.Ferdi-Zalihe

Smaçlar Osman Maraşlı İçin Atıldı

Turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu

Turnuvada ödül alanlar birarada

Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu derece alanlara ödül takdim etti Üçlü erkek kategorisinde 2. olan takım


