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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Hamza Ersan Saner, Doğu Akde-
niz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret 
ederek çeşitli incelemelerde bulun-
du. İlk olarak Rektörlük Makamına 
gelen Bakan Saner, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile 
bir süre görüştü. Ardından Rektör 
Prof. Dr. Öztoprak ve basın men-
suplarının eşliğinde DAÜ kampü-
sünde yer alan ve yeni yapılmakta 
olan binalar ile Rauf  Raif  Denktaş 
Kültür ve Kongre Sarayı’na ziyaret-
lerde bulundu.
Belirlenen program çerçevesinde 
ilk olarak yeni Rektörlük Binası, 
yeni Öğrenci İşleri Binası, Yönetsel 
Bina  ve yeni Öğrenci Hizmetleri 
Binası’nın inşaatlarını gezen Bakan 
Saner, burada incelemelerde buluna-
rak yetkililerden bilgi aldı. Ardından 
İletişim Fakültesi Görsel İletişim 
ve Görsel Tasarım Bölümü’ne tah-
sis edilen PROMER ve Teknopark 
ofisleri için tahsis edilen TEKMER 
binalarının yeni yapılandırma çalış-
malarını yerinde inceleyen Bakan 

Saner, daha sonra Güney Kampüs’e 
geçerek, DAÜ Yabancı Diller ve 

İngilizce Hazırlık Okulu ek bina 
inşaatını inceledi. Söz konusu in-
şaatın ardından ise Bakan Hamza 
Ersan Saner Gazimağusa Sanayi 

Bölgesi girişinde yer alan ve yakın 
bir geçmişe kadar Teknopark bina-

sı olarak kullanılan, 2012 – 2013 
Akademik Yılı’ndan itibaren eğitim 
hayatına başlayacak olan DAÜ Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi inşaatına 

ziyarette bulundu. Söz konusu prog-
ram Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve 
Kongre Sarayı’na yapılan ziyaretle 
son buldu.
“DAÜ’nün KKTC’de yeri
farklıdır”
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Hamza Ersan Saner ile 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah 
Y. Öztoprak Rauf  Raif  Denktaş 
Kültür ve Kongre Sarayı’nın çeşitli 
salonlarını yerinde inceleyerek ilgili 
inşaat firmasından da bilgi aldılar. 
Ardından  Rauf  Raif  Denktaş Kül-
tür ve Kongre Sarayı’nın fuayesin-
de basın mensuplarına açıklamada 
bulunan Rektör Prof. Dr. Öztoprak, 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Hamza Ersan Saner’i misafir 
etmekten duyduğu mutluluğu dile 
getirerek; “Sayın Bakanımıza DAÜ 
için yeni yapılmakta olan binaları-
mızı gösterdik. Kendisi sadece bir 
Bakan değil aynı zamanda çok başa-
rılı bir Mimar’dır. Bu başarısını da 
siyasete girmeden önce kanıtlamış-
tır. Kendisinin değerli görüşleri bizler 
için çok önemlidir.”şeklinde  

“Son Üç Yıl İçinde DAÜ’de Büyük İlerlemeler Kaydedildi”

Bakan Hamza Ersan Saner, ilk olarak yeni Rektörlük binası inşaatını inceledi

Toplu Protokol Şöleni

Sayfa 2

“Sağlıklı Yaş Alma”
Paneli Gerçekleştirildi

Sayfa 4

Bankacılık ve Finans 
Bölümü, Sertifika 
Programları İle 
Dikkat Çekiyor

Sayfa 10

Bakan Ersan Saner DAÜ’de Çeşitli İncelemelerde Bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Bilgisayar 
ve Teknoloji Yüksek Okulu (BTYO) 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim  Sistem-
leri Bölümü’nün (BTBS) geçtiğimiz yıl çeşitli 
denetimlerden geçerek sahip olduğu ASIIN 
ve Eurolabel akreditasyonları yeniden yapılan 
değerlendirmeler sonucunda en uzun süre olan 4 

yıl süre ile 30 Eylül 2016’ya kadar uzatıldı.
Avrupa Birliği onaylı Akreditasyon sürecinden 
başarıyla çıkan BTYO sayesinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti dünyada ASIIN akreditas-
yonuna sahip sayılı ülkelerden biri olma onuruna 
erişmiş olurken, DAÜ ise söz konusu akreditas-
yonlara sahip bölge genelindeki tek Üniver-
site sıfatına sahip oldu. ASIIN akreditasyonuna 
paralel olarak aynı zamanda da “EURO-Inf  
Label” (Avrupa’da IT eğitiminde kalite belgesi) 
sahibi de olan Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri Bölümü, bu kalite belgesini de 2016’ya 
kadar uzatmayı başardı.
ASIIN ve Euro-Inf  Label Akreditasyonları 
Nedir?
Akreditasyon, birçok ülkede ve birçok sek-
törde topluma sunulan program ve hizmetlerin 
niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence 
altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir. 
Akreditasyon, eğitim programlarının üçüncü 
bir tarafça belirlenen teknik kriterlere göre 
çalıştığının, bağımsız ve tarafsız kuruluşlarca 
onaylanmasıdır. 

ASIIN Akreditasyon Kurumu (Accreditation 
Agency Specialised in Accrediting Degree Pro-
grammes in Engineering, Informatics, the Nat-
ural Sciences and Mathematics - Mühendislik, 
Bilişim, Doğa Bilimleri ve Matematik Diploma 
Programları) 1999 yılında kurulmuş ve 
2007’den beridir ENQA üyesi bir kurumdur. 
ASIIN, bilişim mühendisliği, bilgisayar bi-
limleri, fen bilimleri, matematik ve mimarlık 
alanlarında Almanya içindeki ve dışındaki lisans 
programlarını akredite eder. Akreditasyon süresi 
sınırlı bir süre için verilmekle birlikte  5 – 7 yıl 
sonra tekrardan akreditasyon gerekebilir. ASIIN 
Almanya’nın altı akreditasyon kurumundan biri 
ve lisans programlarına akreditasyon veren tek 
kuruluşudur. 
EURO – Inf  kalite belgesi ise, Avrupa’da IT 
eğitiminde kalite belgesi olup IT eğitiminin 
standartlara göre kaliteli bir şekilde verildiğini 
belirten belgedir. 
Söz konusu akreditasyonlardan sonra DAÜ – 
BTYO Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sis-
temleri Yüksek Lisans Programı Türkiye 
Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu’ndan da 
onay almıştır.

ASIIN Akreditasyonu Dört Yıl Uzatıldı

>> sayfa 3

DAÜ BTYO eğitim kalitesi ile dikkat çekiyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi  
(DAÜ) dünyanın çeşitli yerlerin-
den 7 farklı Sivil Toplum Örgü-
tü ile protokol imzaladı. Türkiye 
KAMU-SEN, Azerbaycan Eği-
tim Çalışanları Bağımsız Sendi-
kalar İttifakı, Kırgızistan İlim ve 
Eğitim Çalışanları Sendikası, Ko-
sova Türk Öğretmenler Derneği, 
Kazakistan İlim ve Eğitim Çalı-
şanları Sendikası, Makedonya 
Ufuk Derneği, Uluslararası Av-
rasya Eğitim Sendikaları Birliği 
ile imzalanan protokoller gere-
ğince birlik üyeleri, eşleri ve ço-
cuklarına 2012-2013 Akademik 
Yılı Güz Dönemi içerisinde ka-
yıt yaptırmaları halinde yüzde 10 
oranında indirim uygulanacak. 

DAÜ adına protokoller          
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak tarafından 
imzalandı. Türkiye KAMU-
SEN Konfederasyonu adına 
Genel Başkan   İsmail Kon-
cuk, Azerbaycan Eğitim Ça-
lışanları Bağımsız Sendika-
lar İttifakı adına Genel Baş-
kan Yardımcısı Humbat Nag-
hiyev, Kırgızistan İlim ve Eği-
tim Çalışanları Sendikası adı-
na Genel Başkan Asylbek 
Toktogulov, Kosova Türk 
Öğretmenler Derneği adı-
na Genel Başkan Vekili Bed-
rettin Koro, Kazakistan İlim 
ve Eğitim Çalışanları Sendika-

sı adına Genel Baş-
kan Maira  Aman-
tayeva , Makedonya 
Ufuk Derneği adına 
Genel Başkan Enes 
İbrahim ve Uluslar-
arası Avrasya Eği-
tim Sendikaları Bir-
liği adına da Genel 
Başkan İsmail Kon-
cuk imza attı.
DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Öztoprak im-
za töreni sırasın-
da yaptığı konuşma-
da DAÜ’nün ulus-
lararası bir üniver-
site olduğunu belir-
terek birçok kurum 
ve kuruluşla anlaş-
ma imzaladıklarını 
ancak ilk kez ulus-
lararası eğitim sen-

dika ve dernekleriyle toplu im-
za töreni gerçekleştirdiklerini 
ve çok anlamlı bir tören olduğu-
nu ifade etti. Prof. Dr. Öztoprak,                  
DAÜ hakkında da bilgiler vere-
rek, DAÜ’nün uluslararası plat-
formdaki başarısından bahsetti. 
Türkiye KAMU-SEN Konfede-
rasyonu ve Uluslararası Avrasya 
Eğitim Sendikaları Birliği Baş-
kanı İsmail Koncuk, KKTC’yi 
Türkiye’nin bir parçası ola-
rak gördüklerini vurgulayarak, 
Türkiye’nin KKTC üniversitele-
rini öğrenci düzeyinde destekle-
mesinin oldukça doğal olduğu-
na dikkat çekti. Diğer katılımcı-
lar da yaptıkları konuşmalarda 
DAÜ’nün verdiği bu imkanlar-
dan dolayı memnuniyetlerini di-
le getirdiler. Konuşmaların ar-
dından işbirliği protokol imzala-
rı atıldı. 

Toplu Protokol Şöleni

Protokollere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Sivil Toplum Örgütlerinin 
temsilcileri imza koydu

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı İsmail Koncuk imza töreninde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada 
DAÜ Senatosu’nun 13 Temmuz 2012 
tarihinde yaptığı toplantıda “Sınav 
ve Değerlendirme Yönetmeliği”nde 
yapılan değişiklikle Bütünleme Sınav 
hakkının öğrencilere tanındığı bilgisi 
verildi. Yapılan değişiklikle DAÜ’de 
eğitim gören öğrencilere her dönem 
sonunda uygulanmak üzere bütün-
leme sınav hakkı tanınırken, geçici 
madde ile 2011-2012 Akademik Yılı 
Güz ve Bahar dönemlerine ait bütün-
leme sınavlarının 2012-2013 Aka-
demik Yılı öncesinde yapılması da 
karara bağlandı.   

YÖK Kararı Sonrası Öğrenci 
Beklentileri Karşılandı
Üniversite öğrencilerinin merakla 
beklediği ve daha önce T.C.  Yük-

seköğretim Kurulu’nun (YÖK) 19 
Haziran 2012 tarihinde almış olduğu 
karar ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
üniversitelerin 2011-2012 Akademik 
Yılı’ndan geçerli olmak üzere öğren-
cilere bütünleme sınav hakkı tanı-
ması kararlaştırılmıştı. YÖK’ün bu 
kararı ile üniversitelerin bu yönde 
gerekli mevzuat düzenlemeleri ve 
uygulamaları yapmaları istenmişti. 
DAÜ Rektörlüğü’nün gerek YÖK’ün 
aldığı bu karar gerekse üniversitede 
eğitim gören öğrencilerin bu karar 
sonrasındaki beklentilerini dikkate 
alarak hazırladığı yönetmelik deği-
şikliği DAÜ Senatosu tarafından da 
benimsenerek Bütünleme Sınav hakkı 
öğrencilere tanınmış oldu. 

Uygulama Nasıl Olacak?
Karar doğrultusunda, Güz Dönemi ve 

Bahar Dönemi sonunda, o dönemde 
açılan uygulamalı dersler dışındaki 
tüm dersler için akademik takvimde 
belirtilen günlerde Bütünleme sınav-
ları yapılacak. Bütünleme sınavla-
rına ilgili dönemde almış olduğu 
derslerden F veya D- almış  öğren-
ciler ile o dönem sonu itibarıyla uyarı 

almış, sınamalı veya başarısız öğren-
ciler, ilgili dönemde almış oldukları ve 
dönem notu NG olmayan tüm dersler 
için katılabilecekler. Bütünleme sına-
vında elde edilen sınav notu dönem 
sonu (final) sınavı yerine sayılacak ve 
bu doğrultuda öğrencilerin ilgili ders 
notu hesaplanacak.

DAÜ Senatosu “Bütünleme Sınavları” ile İlgili Yönetmelik 
Değişikliğini Onayladı

DAÜ’de öğrencilere “Bütünleme Sınavı”  hakkı tanındı
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konuşarak sözü Bakan Saner’e verdi. 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Hamza Ersan Saner ise basın mensupları-
na yaptığı açıklamada, belirli bir program 
çerçevesinde Bayındırlık Bakanı olarak 
DAÜ’nün bayındırlık işlerini yerinde gör-
mekten büyük mutluluk duyduğunu ifade 
etti. KKTC ekonomisinin iki lokomoti-
finden biri olan Üniversitelerdeki geliş-
melerin her zaman mutluluk verici oldu-
ğunu ifade eden Bakan Saner, DAÜ’nün 
KKTC’de yerinin farklı olduğunu, ilk olma 
özelliği ile DAÜ’nün ciddi bir misyonunun 
bulunduğunu ve bu misyonu da başarıy-
la yerine getirdiğini açıkladı. Özellikle 
son üç yıl içinde DAÜ’de ciddi gelişmeler 
yaşandığını ve öğrenci sayısındaki artış ve 
%30 civarındaki yabancı öğrenci sayısı ile 

de dikkat çektiğini belirten Bakan Saner, 
yabancı öğrencilerin aynı zamanda dünya 
genelinde KKTC’nin birer elçisi olduğu-
nu da sözlerine ekledi. “Bugün DAÜ’de 
sekiz adet temel ve bitme aşamasında 
bulunan yeni bina inceledik. DAÜ özellik-
le Gazimağusa ve bölgesi için çok önem-
lidir. DAÜ’nün büyümesi Gazimağusa’nın 
da büyümesi anlamına gelir. Dolayısıyla 
DAÜ’deki bu gelişmeleri görmek gerçek-
ten çok sevindirici.” diyen Bakan Saner, 
Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nın da DAÜ’nün ciddi girişimleri 
sonucu temelleri atılarak bitme aşaması-
na geldiğini ve adada tek olma özelliği ile 
çeşitli etkinlik ve sergilerin yer alacağı çok 
önemli bir saray konumunda olduğuna da 
dikkat çekti.

Dil eğitiminin ne kadar önemli olduğu algısı küreselleşmeyi 
her geçen gün daha çok hissettiğimiz dünyamızda hızla 
artmaktadır. Avrupa’da kaliteli bir eğitim sistemi oluşturma 
hedefi ile 1999’da başlayan Bolonya süreci bu algının 
temel taşlarını oluşturur. İçinde bulunduğumuz rekabetçi 
dünya koşulları belli kriterleri karşılamayı ve uluslararası 
standartları yakalamayı gerektiriyor. Dünya koşullarını göz 
önünde bulunduran kurumlar dünya ile senkronize olurken 
bu koşulları göz ardı eden kurumların ise hayatta kalmaları 
gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.  

Avrupa Üniversiteler Birliği değişik kültürler arası diyaloğu 
sağlayabilmek ve kültürel zenginliği yakalayabilmek için dil 
eğitimini yıllar önce ön plana çıkarmış ve yüksek öğrenim 
kurumları için ‘European Language Portfolio’ modelini 
geliştirmiştir.  Öğrencilere dil eğitiminin yaşam boyu 
devam eden bir öğrenme süreci olduğu mesajını veren ve 
kendi öğrenme alışkanlıklarını kazanmalarına teşvik eden 
bu modeli DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 
(YDİHO) da öğrenci odaklı eğitime vurgu yapabilmek için 
benimsemiş ve bu uygulamayı temel İngilizce programlarında 
hayata geçirmiştir. Bu önemli ilk adımdan sonra YDİHO 
ikinci adımı Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerini (Common 
European Framework - CEF) inceleyerek atmıştır. 

Yabancı dil seviyelerini net ve anlaşılır standartlar ve 
ölçeklerle sunan ve dolayısıyla kişinin hangi seviyede hangi 
dil becerilerine sahip olabileceğini açıklayan Avrupa Konseyi 
Ortak Dil Kriterleri  programlarımızı revize etme sürecinde 
YDİHO olarak bizlere ışık tutmuştur. 2001’de yayınlanan 
ve uygulaması Avrupa ile başlayan bu kriterler çerçevesinde 
(A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) ortaya çıkan 6 dil seviyesine 
göre uyarladığımız programlar ve bu kriterlerin temel 
felsefesi ışığında dil eğitimi vermeye özen gösteriyoruz. 
Bir öğrencinin bir dili ne kadar iyi bildiği değil, o dili ne 
ölçüde kullanılabildiği doğrultusunda öğrencilerimizi 
değerlendiriyoruz. 

Okul olarak attığımız bir sonraki adım ise Ortak Dil 
Kriterlerine endeksli uluslararası sınavları bünyemize 
almak olmuştur. Öğrenen bağımsızlığını temel alan Avrupa 
Konseyi ODK (CEF) kriterlerini programlarımıza entegre 
etmenin yanı sıra 6 tane uluslararası sınavın (City & Guilds, 
IELTS, TOEFL IBT, BULATS, LCCI, TOLES) merkezliğini 
yürütmekteyiz. Tüm dünyada işverenler, eğitim kurumları 
ve profesyonel kuruluşlar tarafından tanınan bu sınavlardan 
yeterlilik belgesi alan öğrencilerimiz farklı ülkelerde 
öğrenim görme, seyahat etme veya çalışma olanaklarını 
elde edebiliyorlar.  Bir başka deyişle dünyalı olma şansını 
yakalayabiliyorlar. Birçok işyeri ve universitenin beklentileri 
göz önünde tutularak hazırlanan bu sınavlardan bazılarının 
yaşam boyu geçerliliği  vardır. 

Dil eğitimi veren bir kurumun kalite damgasına sahip olması 
elbette ki kolay değil. Zorlu bir süreç olan akreditasyon 
süreci standartları yükseltmeyi ve daha birçok adımı atmayı 
gerektirir. Bizim için atılması gereken adımlardan en 
önemli bir tanesi üniversitemizde ciddi bir dil politikasını 
oluşturmak ve onu uygulamaya koymaktır. DAÜ Yabancı 
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu olarak bizler atılacak her 
doğru adımın dil eğitiminde kalitenin temellerinin atıldığı 
Bolonya’ya bizi biraz daha yaklaştıracağını düşünüyoruz ve 
bu yüzden ‘adım adım...’ sloganıyla küçük ama emin adımlarla 
kaliteye giden yolda yürümeye başkoyduk! 

DAÜ’de Dil Eğitiminde Adım Adım …

Yrd. Doç. Dr. Elmaziye Özgür Küfi 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Üyesi

Uzman Gözüyle“Son Üç Yıl İçinde DAÜ’de 
Büyük İlerlemeler Kaydedildi”

 Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Bakan Ersan Saner Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi inşaatında

Bakan Ersan Saner DAÜ’de Çeşitli İncelemelerde Bulundu

İngiltere’nin seçkin üniversiteleri 
arasında yer alan Warwick üniversitesi 
ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Warwick 
Üniversitesi Yüksek Lisans diploması 
veriyor.
 
İki üniversite arasında 
yapılan anlaşma gereğince  
2012-2013 Akademik Yılı 
Güz Dönemi’nde  kayıt  
yaptıracak öğrenciler dokuz 
yoğun modül ve bir proje 
uyarınca sadece bir yıl içe-
risinde Tedarik Zinciri ve Lo-
jistik Yönetimi Mühendis-
lik İş Yönetimi yüksek 
lisans diploması almaya 
hak kazanacaklar.

Yapılan anlaşmaya isti-
naden, programa kayıt ya-
pacak öğrenciler yüksek 

lisans eğitimlerini DAÜ kampusunda da 
tamamlayabilecekler.
  
Program uyarınca dileyen öğrencilerin 
program modüllerini İngiltere’de de 

alabilecekleri belirtilirken Teda-
rik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 

Mühendislik İş Yönetimi’nde 12 
haftalık hazırlık programının da 
mevcut olduğu ayrıca dile ge-
tirildi.
İngiltere’nin saygın gazetele-
rinden The Guardian gaze-

tesinin 2011 yılı araştırmasına 
göre Warwick Üniversitesi 
İngiltere’nin en iyi ilk üç 
üniversitesinden biri olarak 
gösteriliyor. Detaylı bilgiye  
http://executiveeducation.
emu.edu.tr adresinden veya 
0 392 630 3201 numaralı te-
lefondan ulaşılabilir.

DAÜ’den Bir Yılda Warwick Üniversitesi 
Yüksek Lisans Diploması
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Hukuk Fakültesi Anayasa Huku-
ku Anabilim Dalı Araştırma Gö-
revlilerinden Demet Çelik Ulu-
soy ve Eylem Ekinci, Koç Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi tarafın-
dan düzenlenen Anayasa Hukuku 
Sempozyumu’na katıldı. 
Koç Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si tarafından İstanbul’da düzenle-
nen “Anayasa Hukuku Sempozyu-
mu: Genç Akademisyenler/Güncel 
Araştırmalar” konulu sempozyum-
da Ulusoy, Federasyonlar ve Yet-
ki Uyuşmazlıklarının Yargısal Çö-
zümü ile ilgili tez çalışması kapsa-
mında, “Federal Hukukun Üstün-
lüğü/Preemption İlkesi: Federa-
lizmden Bir Sapma” başlıklı sunu-
mu ile sempozyuma katıldı. Sem-
pozyum bildirisinde, federasyonla-
rın ilk örneği olan Amerika’da, gü-
nümüzde en sık kullanılan anayasa 

hukuku ilkelerinin, fe-
derasyonların anayasal 
yetki paylaşımında orta-
ya çıkardığı merkezileş-
me eğilimlerini değer-
lendirdi.
Ekinci ise Yüksek Yargı 
Kurullarına ilişkin dok-
tora tez çalışması kap-
samında, “KKTC Yük-
sek Adliye Kurulu’nun 
Anayasal Statüsü, Ka-
rarların Niteliği ve Yar-
gısal Denetimi” baş-
lıklı bildiri sunumu-
nu gerçekleştirdi. Su-
num sırasında KKTC Yüksek Ad-
liye Kurulu’nun 1960 Kıbrıs Cum-
huriyeti Anayasası’ndan günümü-
ze kadar anayasal statüsü üzerinde 
durularak kurulun yapısına ilişkin 
değerlendirmeler üzerinde durdu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi Anayasa Hukuku Anabilim Da-
lı Başkanı Prof. Dr. Merih Öden ve 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi 
Yüzbaşıoğlu’nun Kıdemli Gözlem-
ci olarak katıldıkları sempozyuma, 
Türkiye’nin önemli hukuk fakülte-

lerinden bir çok genç akademisyen 
de katıldı. Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil 
Emrah Oder başkanlığında düzen-
lenen sempozyumun, her yıl dü-
zenlenmesi planlanmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 
toplumsal sorumluluk ve duyarlı-
lık projeleri ile halkı aydınlatmaya 
devam  ederek Türk Geriatri Vakfı 
(TÜGEV)  işbirliği  ile “Sağlıklı 
Yaş Alma Paneli”ni düzenledi. 
Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu 
Salonu’nda gerçekleşen panel 
müzik dinletisi ile başladı. 

DAÜ Yaşlıları Unutmadı
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hülya Harut-
oğlu gerçekleştirdiği açılış 
konuşmasında yaşlılarımızın ne 
kadar değerli olduğunu söyleye-
rek yaşlılarımıza sahip çıkmamız 
gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. 
Harutoğlu, yaşam süresinin uza-
masıyla yaşlı nüfusun arttığını ve 
bunun beraberinde birçok kişisel 
ve toplumsal sorunu da berabe-
rinde getirdiğini belirtti. DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 
yaşlıları herzaman önemsediğini 

aktaran Prof. Dr. Harutoğlu sos-
yal sorumluluk projeleri ile yaş-
lılara daha etkin hizmet vermeye 
devam edeceklerini de sözlerine 
ekledi. 
Prof. Dr. Harutoğlu’nun ardın-
dan konuşan Öğrenci Hizmetleri 
ile Sosyal ve Kültürel İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ülker Vancı Osam insan yaşa-
mındaki en önemli konulardan 
birinin yaş alma ile ilgili olduğunu 
belirterek yaşamın doğumla baş-
layıp kaçınılmaz bir süreç olan 
yaşlanmaya kadar sürdüğünü 
ve günümüzde trafik kazaları ve 
hastalıklar göz önünde bulundu-
rulduğunda yaşlılığın bir ayrıca-
lık olduğunu dile getirdi. Sağlıklı 
yaşlanmanın önemine değinen 
Prof. Dr. Osam paneli düzenle-
mede emeği geçen herkese teşek-
kürlerini iletti. 
Panelde açılış konuşmasını ger-
çekleştirmek üzere bulunan 
Gazimağusa Devlet Hastanesi 

Başhemi Dr. Erdal Özcenk günü-
müz toplumlarında yaşlı nüfusun 
arttığını ve sağlıklı yaşlanmak 
için toplumların bilinçli olması 
gerektiği üzerinde durdu. Kişile-
rin yaşı ne olursa olsun üretmesi 
gerektiğini belirten Dr. Özcenk, 
üretimin durduğu yerde depres-
yonun ve yaşlanmanın başladı-
ğını vurguladı.  
Açılış konuşmalarının ardından 
Prof. Dr. Harutoğlu modera-
törlüğünde başlayan panelde 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi ve aynı zamanda TÜGEV  
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Refik 
Mas “Neden Yaşlanıyoruz, Yaş-
lanmayı Neler Hızlandırmakta?” 
konusunda ve Bezmialem Vakıf  
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı  Geri-
atri Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
ve Geriatri Gerontoloji Derneği 

Başkanı  Prof. Dr. Ahmet Turan 
Işık  “Daima Genç; Başarılı Yaş-
lanma” konularında sunum ger-
çekleştirdiler. Panele KKTC’nin 
çeşitli bölgelerinde faaliyet gös-
teren Yaşlı Bakım Evi üyeleri de 
yoğun ilgi gösterdi. Sunumların 
ardından katılımcılardan gelen 
soruların yanıtlanması, hediye 
takdimi ve düzenlenen kokteyl ile 
panel sona erdi.  

Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku 

Sempozyumu’na Katıldı

“Sağlıklı Yaş Alma” Paneli Gerçekleştirildi

Demet Çelik Ulusoy ve Eylem Ekinci sempozyum katılımcıları ile birarada

Prof. Dr. Ülker Vancı Osam

Panele katılım yoğun oldu Panele çok değerli profesörler katıldı.
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Bilişim Sistemleri 
Programı  Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı  
YÖK’ten Onaylandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek 
Okulu, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri Programı’nı 
(Information Technology, IT) 
ASIIN akreditasyon sürecinden 
geçirerek akredite etmesinden 
sonra, bu kez de aynı programın 
Yüksek Lisans Programı’na yönelik 
eğitim için gerekli onayları tamam-

ladı. DAÜ Rektörlüğü’nden 
yapılan açıklamaya göre IT ala-
nında Tezsiz Teknoloji Yüksek 
Lisansı (Master of  Technology 
in IT) programına, YÖK onayı 
da alınarak Bilgisayar ve Tekno-
loji Yüksek Okulu’na bağlı tüm 
2 yıllık, 4 yıllık ve yüksek lisans 
programlarının YÖK onayları 
tamamlanmış oldu. Yapılan açık-
lamada Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri Lisans prog-
ramlarında olduğu gibi önümüz-
deki süreçlerde Yüksek Lisans 
programlarını da uluslararası 
akreditasyon süreçlerine soka-
cakları belirtildi.
DAÜ BTYO’ya bağlı yeni açılan 

IT alanında Tezsiz Teknoloji 
Yüksek Lisans Programı böl-
gede bir ilk ve pratik uygulamaya 
ağırlık vererek eğitim veren bir 
yüksek lisans programı konu-
munda. Uluslararası öğrenci tale-
binin yoğun olarak yaşandığı hem 
lisans hem de yüksek lisans prog-
ramlarına bundan böyle, YÖK 
onayı ile birlikte Türkiye’den de 
öğrenci kabul edilebileceği belir-
tilen açıklamaya göre, söz konusu 
programlarla piyasalara daha 
yüksek seviyede yazılım bilgisine 
sahip mezunlar kazandırmak ve 
ayrıca değişik disiplinlerde dok-
tora seviyesinde eğitim yolunu 
açmak amaçlanıyor. 
Uluslararası denkliği ve akredi-
tasyonu olan bir alanın devamı 

olan böyle bir ortamda eğitim 
almanın uluslararası iş dünya-
sında rekabet edebilir olmaya 
bir başlangıç oluşturduğu belir-
tilen açıklamaya göre, yeni açılan 
yüksek lisans programı ile Türkiye 
Cumhuriyeti ile üçüncü ülkelerden 
gelen öğrencilerin yanında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu 
öğrencilere de eğitimde çok iyi bir 
seçenek yaratıldığı ifade edildi. 
DAÜ BTYO, ASIIN Akreditas-
yonu ve EURO-INF IT Eğiti-
minde kalite belgesinin yanında 
İngiltere’den EDEXCEL merkezi 
olma hakkını da elinde bulunduran 
ve eğitim kalitesine büyük önem 
veren adanın ilk bilişim yüksek 
okulu olma konumunda bulunuyor.

BTYO Eğitim Kalitesi İle Dikkat Çekiyor 

Uluslararası Üniversiteler A-
rama Kurtarma Konsey Baş-
kanı ve yetkilileri, Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü’ne nezaket 
ziyareti gerçekleştirdi. 
DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak tarafından ka-
bul edildikleri için te-
şekkür eden Kon-
sey Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Gökçe-
kuş ziyaret amaçları-
nın DAÜ’nün sağla-
dığı katkılardan do-
layı duyduğu mem-
nuniyeti dile getir-
mek ve 27 Haziran 
2012 tarihinde kuru-
lan Uluslararası Üni-
versiteler Arama Kur-
tarma Konseyi’nin a-
maç ve ilkelerine iliş-
kin  Rektör Prof. Dr. 
Öztoprak’a bilgi ver-
mek olduğunu dile ge-
tirdi. Doğal afetlere 
karşı üniversitelerde 

hayata geçirilmiş arama-kur-
tarma ekipleriyle istişare içe-
risinde tüm arama, kurtarma 
ve yardım kapasitelerinin ge-
lişimine katkı koyma amacıyla 

sorumluluk üstlendiklerini an-
latan Prof. Dr. Gökçekuş, ge-
rektiğinde din, dil, ırk ve coğ-
rafya farketmeksizin yalnızca 
insani amaçlar doğrultusunda 

hareket edeceklerini dile getir-
di. Prof. Dr. Gökçekuş Uluslar-    
arası bir kuruluş olarak kurtar-
ma etkinliklerinin yanısıra do-

ğal afetleri saptayıp ön-
ceden önüne geçme pren-
sibinden hareket ederek 
çalışmalarını yürütecek-
lerini, bu bağlamda tüm 
yasal kurum, kuruluş, 
gerçek ve tüzel kişilerin 
yanısıra vakıflarla ileti-
şim içerisinde bulunacak-
larını ve DAÜ’nün vere-
ceği güzel görüş ve öne-
rileri sabırsızlıkla bekle-
diklerini de sözlerine ek-
ledi.  Prof. Dr. Öztoprak 
ise böyle faydalı bir kuru-
luşun var olmasını sağla-
yan yetkilileri tebrik ede-
rek DAÜ’nün herzaman 
yanlarında olacağını ve 
katkılarının da devam e-
deceğini belirtti. Ziyaret-
te DAÜ Halkla İlişkiler 
ve Basın Müdürü Derviş 
Ekşici de hazır bulundu.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nden DAÜ’ye Ziyaret

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile makamında görüştü

DAÜ BTYO Yüksek Lisans Programı YÖK onayı alarak eğitim kalitesini ispatladı

DAÜ BTYO öğrencileri uluslararası akreditasyonlara sahip programlarda eğitim görüyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
(DAÜ) 2012 Türkiye Çin Kültür 
Yılı kapsamında misafir ettiği 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
dünyaca ünlü Guizhou Dushan 
Ulusal Fener ve Sanatçılar 
Grubu, DAÜ’nün organizatörlü-
ğünde 29 Temmuz 2012 Pazar 
günü, Salamis Antik Tiyatro’da 
unutulmaz bir dans gösterisi 
gerçekleştirdi. 

Gecede Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Guizhou bölgesine ait farklı 
kostümleri, Çin müziği ve dans-
ları, ile muhteşem bir gösteri 
sunan grup Salamis Antik 
Tiyatro’da izleyicilere unutulmaz 
bir gece yaşattı. Birbirinden farklı 
renkli kostüm ve sahne perfor-
manslarıyla geceye katılanları 
büyüleyen sanatçılar grubu sergi-
ledikleri farklı dans gösterileriyle 

Salamis Antik Tiyatro’da Çin Rüzgarı Esti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
dünyanın en büyük gönüllü öğrenci 
organizasyonu AIESEC’in Kıbrıs’ta-
ki tek temsilcisi AIESEC Doğu Ak-
deniz ile renkli günlere sahne oldu. 
AIESEC Doğu Akdeniz tarafından 
1 Temmuz 2012 tarihinde başlatı-

lan “Ülkeni Yurtdışında Tanıt Pro-
jesi” kapsamında, dört  kıtadan 32 
ülkeye mensup öğrenci grubunun 
katılımı ile gerek DAÜ’nün, gerek-
se KKTC’nin ulusal ve uluslararası 
tanıtımı için bir dizi etkinlik gerçek-
leştirildi.

Porto Riko, Slovenya, 
Slovakya, Avustur-
ya, Macaristan, İtalya, 
Oman,  Kanada, Bah-
reyn, Pakistan, Hindis-
tan, Malezya, Vietnam, 
Çin Halk Cumhuriye-
ti, Japonya, Fas, Tu-

nus,  Mısır, Bulgaristan, Rusya, Ro-
manya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, 
Endonezya, Hırvatistan, İspanya, 
Sırbistan, Danimarka, Kırgızistan, 
Polonya, Kazakistan ve Tayvan’dan 
gelen 85 temsilcinin oluşturduğu 

AIESEC grubu, Cum-
hurbaşkanı Dr. Derviş 
Eroğlu, Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Hasan 
Bozer, Başbakan İrsen 
Küçük, Turizm, Çevre 
ve Kültür Bakanı Ünal 
Üstel ve Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Kemal Dürüst’e her ül-
keden birer temsilcinin 
bulunduğu bir ekiple 
nezaket ziyaretlerinde 
bulundu. Geçen yıl 25 
ülke barındıran heyete 
kıyasla bu yıl daha fazla 
ülkenin dikkat çektiği 
AIESEC ekibinde bu 
yıl en kalabalık grubu 

ise 10 öğrenciyle adada bulunan Çin 
Halk Cumhuriyeti oluşturdu. 

Ağustos ayının ikinci haftasına ka-
dar KKTC’de bulunan AIESEC 
grubu, Karpaz, Girne, Gazimağusa 
gezilerinden oluşan Kıbrıs turunun 
yanısıra bir de Girne Liman bölge-
sinde “Ülkeler Panayırı” düzenledi. 
AIESEC Doğu Akdeniz’in bu sene 
dördüncüsünü hayata geçirdiği ve 
AIESEC Türkiye tarafından da 2010 
yılında “En İyi Proje” ödülüne layık 
görülen AIESEC’in “kültür elçileri” 
temsilcileri, Girne Limanı’nda aç-
tıkları renkli stantları, milli giysileri 
ve ülkelerine özgü kültürel öğelerini 
tanıtıp, Girnelilerle birlikte eğlenceli 
saatler geçirdiler. 

AIESEC Doğu Akdeniz 2012-2013 
dönem başkanı Efe Türkoğlu, bu yıl 
20. yılını kutlayan AIESEC kültür 
etkileşiminin Kuzey Kıbrıs’ın gele-
ceği açısından arzettiği öneme dik-
kat çekti ve  “doğal kültür elçileri” 
şeklinde nitelediği AIESEC’lilerin 
ülkelerine döndükten sonra KKTC 
ve DAÜ’yü tanıtmaya devam edecek-
lerini ve bu anlamda faaliyetlerinin 
aslında ömür boyu uğraş teşkil ede-
ceğini ifade etti.

AIESEC Doğu Akdeniz
DAÜ’yü Renklendirdi

AIESEC Doğu Akdeniz grubu KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Çinli Grup yöresel kıyafetleri ve dansları ile izleyicileri büyüledi
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Gecede Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Guizhou bölgesine ait farklı 
kostümleri, Çin müziği ve dans-
ları, ile muhteşem bir gösteri 
sunan grup Salamis Antik 
Tiyatro’da izleyicilere unutulmaz 
bir gece yaşattı. Birbirinden farklı 
renkli kostüm ve sahne perfor-
manslarıyla geceye katılanları 
büyüleyen sanatçılar grubu sergi-
ledikleri farklı dans gösterileriyle 

de Çin kültürünü izleyicilere 
tanıtmış oldular. İlginin yoğun 
olduğu gece sonunda DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. 
Öztoprak grup liderine çiçek 
takdim ederek bu farklı kültürü 
Kıbrıs Türk halkına tanıttıkları 
için teşekkürlerini sundu..
 Özel Kurslar Verilecek
Eylül ayı sonuna kadar Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Guizhou bölge-
sinden uzman eğitimciler Tai Chi, 
Kung Fu, Çin müziği ve dansı 
ve Mandarin Çin dili üzerine 

kurslar verecekler. Kurslar 
Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve 
Kongre Sarayı’nda gerçekleş-
tirilecek. Türkiye 2012 Çin 
Kültür Yılı hakkında daha 
fazla bilgi edinmek ve kurslar 
hakkında bilgi alıp kayıt 
yaptırmak isteyenler hafta 
içi saat 9.00 – 17.00 saatleri 
arasında, Rauf  Raif  Denktaş 
Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
faaliyet gösteren Çin Kültür 
Merkezi’ni ziyaret edebilirler.

Salamis Antik Tiyatro’da Çin Rüzgarı Esti

ise 10 öğrenciyle adada bulunan Çin 
Halk Cumhuriyeti oluşturdu. 

Ağustos ayının ikinci haftasına ka-
dar KKTC’de bulunan AIESEC 
grubu, Karpaz, Girne, Gazimağusa 
gezilerinden oluşan Kıbrıs turunun 
yanısıra bir de Girne Liman bölge-
sinde “Ülkeler Panayırı” düzenledi. 
AIESEC Doğu Akdeniz’in bu sene 
dördüncüsünü hayata geçirdiği ve 
AIESEC Türkiye tarafından da 2010 
yılında “En İyi Proje” ödülüne layık 
görülen AIESEC’in “kültür elçileri” 
temsilcileri, Girne Limanı’nda aç-
tıkları renkli stantları, milli giysileri 
ve ülkelerine özgü kültürel öğelerini 
tanıtıp, Girnelilerle birlikte eğlenceli 
saatler geçirdiler. 

AIESEC Doğu Akdeniz 2012-2013 
dönem başkanı Efe Türkoğlu, bu yıl 
20. yılını kutlayan AIESEC kültür 
etkileşiminin Kuzey Kıbrıs’ın gele-
ceği açısından arzettiği öneme dik-
kat çekti ve  “doğal kültür elçileri” 
şeklinde nitelediği AIESEC’lilerin 
ülkelerine döndükten sonra KKTC 
ve DAÜ’yü tanıtmaya devam edecek-
lerini ve bu anlamda faaliyetlerinin 
aslında ömür boyu uğraş teşkil ede-
ceğini ifade etti.

Grup Girne gezisi sırasında
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
temel misyonu Kıbrıs Türk toplu-
munun tarihsel bağlamda vermiş 
olduğu varoluş mücadelesi ile haya-
tı boyunca Kıbrıs Türk Toplumu’na 
hizmet eden Rauf  Raif  Denktaş’ın 
yaptığı çalışmaları incelemek ve 
bunları evrensel boyuta tüm yalın-
lığı ile taşımak olan Rauf  Raif  
Denktaş Kıbrıs Türk Tarihi Araş-
tırma Merkezi’ni (DAÜ-RRDAM) 
hayata geçirdi.

Temelini Kıbrıs Türk tarihi ve 
Rauf  Raif  Denktaş isminden alan 
ve konusu itibarıyle çok önemli bir 
boşluğu dolduracak RRDAM,  bu 
çerçevede KKTC’de de bir tarihsel 
ilk olma özelliğine de sahip. 

Beş kişiden oluşan bir yönetim 
kuruluna sahip merkez yönetim 
kurulu başkanı ve üç üyesi Doğu 
Akdeniz Üniversitesi öğretim üye-
leri arasından seçilirken, bir üye de 
Denktaş ailesi tarafından Yönetim 
Kurulu’na öneriliyor. Merkezin ilk 
Yönetim Kurulu ise, DAÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Abdullah  Y. Öztoprak, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nec-
det Osam (Merkez Başkanı), 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Süleyman İrvan, Mimarlık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Naciye Doratlı ve merhum Kurucu 
Cumhurbaşkanımızın oğlu Serdar 
Denktaş’tan oluşuyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamaya göre isme özel mer-
kezlerin dünya genelinde çeşitli 
bağımsız kurumlar ve üniversiteler 
bünyesinde yer alması ve bu özel 
merkezlerin özellikle toplum-
sal düzeyde hizmet etmiş, tarihsel 
niteliği en üst düzeyde olan ender  
liderler adına kurulduğu ifa-
de edildi. Bu bakımdan DAÜ de 
her zaman olduğu gibi, toplum-
sal sorumluluklarının yanında, 
evrensel boyutlarda hareket etme-
sini bildiği vurgulanan açıklamada, 
üniversitenin  özel vefa duygusunu 

esirgemeyen bir anlayışla merhum 
Kurucu  Cumhurbaşkanı Rauf  Raif  
Denktaş adına söz konusu anlamlı 
merkezi kurmaktan ötürü büyük 
bir onur duyduğu dile getirildi.
Merkezin Yönetim Kurulu’na yar-
dımcı olmak üzere, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin bazı res-
mi kurumlarından gönderilecek 
birer temsilci ile danışma kuru-
lu oluşurken, bunun yanında bir 
yeni anlayışın göstergesi olarak 
yurt içi ve yurt dışında, özellik-
le Kıbrıs Türk Tarihi, politikaları 

ve siyaseti ile ilgili nitelikli çalış-
malarda bulunmuş kişilere onursal 
üyelik verilmesi hedefleniyor.  Bu 
çerçevede, yönetim kurulunun 
çalışmalarında niteliksel donanı-
mın en üst düzeye çekilmesi de ön 
plana çıkarılıyor. 

İleriye yönelik planlanan etkin-
likler uyarınca, DAÜ-RRDAM 
çalışmalarını çok hassas ve nite-
likli araştırma, yuvarlak masa ve 
bilimsel yayın gibi faaliyetlerle sür-
dürmeyi planlıyor. Bu bağlamdaysa, 
Merkez, ulusal ve uluslararası plat-
formda Rauf  Raif  Denktaş’ın 

yapmış olduğu çalışmalar yanısı-
ra, yurt içi ve yurtdışında Kıbrıs 
Türk Tarihi, politikaları, siyaseti 
ve konu bağımlı araştırma projeleri 
ile faaliyetlerini çalışma alanı içinde 
belirlemiştir.

Merhum liderin şahsına ait eser-
lerin, adına özel merkezde 
korunması, bahse konu eserlerin 
koruma amaçlı kopyalanıp dijital 
ortama aktarılması ve  araştırmacı-
lara açılması ise merkezin bir diğer 
çalışma alanı olarak belirtilmiştir. 

DAÜ - RRDAM Başkanlığı 
tarafından yapılan açıklamada, 
hayatını Kıbrıs davasına adamış 
olan merhum lidere ait eserlerin 
korunması konusuna ilişkin Rauf  
Raif  Dektaş’la vefatından önce bir 
protokolün  imzalandığına Merkez 
tarafından dikkat çekildi.

Merkezi benzerlerinden ve diğer 
merkezlerden ayrı ve özel konu-
ma taşıyan etkenlerin başında da 
düzenlenecek nitelikli aktivitelere 
paralel olarak, Kıbrıs Türk tari-
hinin bilimsel anlamda incelenip 
akademik dünya ile paylaşılması ve 

bu uğraşların politik çalışmalara 
ışık tutması gelmekte.

Bilimsel - akademik etkinliklerin 
sonrasında yapılacak yayımlar ve 
bildiriler sayesinde gelecek nesil-
lerle iletişim kurma açısından 
merkezin varoluş sebebinin “mani-
dar” şeklinde nitelendirilmesinin 
yanısıra, bir toplumun geleceğinin, 
demokratik gelişimi ve kimliğinin 
ancak tarihsel bir bilinçle varolabi-
leceği vurgulandı. 

Bilineceği üzere, Kıbrıs Türk Varo-
luş Mücadelesi merhum liderimiz 
Dr. Fazıl Küçük’le başlamış, onun 
etrafında toplanan bir grup vatan-
sever genç ile çok önemli bir direniş 
gücüne dönüşmüştü. Bu nokta-
daysa, resmi görevinden ayrılan 
merhum Rauf  Raif  Denktaş milli 
mücadeleye merhum liderimiz Dr. 
Küçük’ün yanında yer alarak katıl-
mış ve Milli Mücadele’nin efsanevi 
avukatı olmuş,  böylece merhum 
Rauf  Raif  Denktaş’ın mücadeleye 
merhum Dr. Küçük’ün yanında yer 
alması ile birlikte  davanın Türki-
ye nezdindeki etkisinin artması  ve 
ardından uluslararası boyuta taşın-
ması sağlanmış oldu. 

Merkezin faaliyetleri konusunda 
hassas davranılacağını yineleyen 
Merkez Başkanı Prof. Dr.  Necdet 
Osam, böylesine özel bir merke-
zin belirli ölçütler dışında,  sadece 
etkinlik olsun diye bir faaliyet yap-
mayacağının altını çizdi. Bildiride, 
bu bakımdan merkez tarafından 
yapılması planlanan etkinliklerin 
de zaman içinde toplumumuzun 
bilgisine sunulacağı vurgulandı. 

Prof. Dr. Osam “Halkımızın mer-
hum lider  ile ilgili anılarını veya 
belgeye dayalı sahip oldukları bil-
gileri  DAÜ Rauf  Raif  Denktaş 
Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Mer-
kezi ile paylaşmaları Kıbrıs Türk 
Tarihi’ne konacak anlamlı bir katkı 
olacaktır” diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendi-
kası (KTÖS) ile Polonya Daya-
nışma Sendikası arasında uygulanan 
Öğretmen Değişim Programı kapsa-
mında, KKTC’ye eğitim amaçlı gelen 
Polonyalı öğretmenler Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’ni (DAÜ) de ziyaret etti. 
Üniversiteyi tanımak amaçlı gerçek-
leştirilen ziyarette üniversiteyi gezen 
konuklar DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Abdullah Y. Öztoprak’ı da ziyaret 
ederek bilgi aldı.

Ziyaret sırasında  Prof. Dr. Öztoprak, 
DAÜ hakkında geniş bilgiler vererek, 
DAÜ’nün dünya üniversiteleri 

arasındaki yerinden, eğitim kali-
tesinden ve akreditasyon çalışma-
larından bahsetti. Ziyarete DAÜ 
Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve 
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı 
Osam ve Öğrenci İşleri ile Bili-
şimden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa K. Uyguroğlu da 
eşlik etti. DAÜ’ye hayran kaldıkla-
rını dile getiren konuklar DAÜ’nün 
başarılarını takip ettiklerini de sözle-
rine ekledi. Ziyaret DAÜ Tower 
Restorant’da gerçekleştirilen öğle 
yemeği ve ardından gerçekleştirilen 
tanıtım sunumu ile sona erdi.

Polonya Dayanışma Sendikası’ndan DAÜ’ye Ziyaret

DAÜ’nün En Özel Merkezlerinden Rauf Raif Denktaş Kıbrıs 
Türk Tarihi Araştırma Merkezi Çalışmalarına Başladı 

Polonya Dayanışma Sendikası üyelerine Tower Resorant’ta Rektörlük tarafından öğle yemeği verildi

Prof. Dr. Necdet Osam
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Arkeoloji ve 
Kültür Varlıklarını Koruma Merkezi (AKVAM) 
ile Ankara Üniversitesi (AÜ) işbirliğinde bu 
yıl 7 Haziran 2012 tarihinde tekrar başlayan 
Salamis Harabeleri kazı çalışmaları çerçeve-
sinde yeni bir tarihi eser günışığına çıkarıldı. 
Bir kadın heykeli olan tarihi eser düzenlenen 
basın toplantısı ile basına tanıtıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. 
Öztoprak kısıtlı imkanlar içerisinde yürütülen 
kazılarda son yıllar içerisinde şanslı olduklarına 
ve arka arkaya eserler bulunulduğuna dikkat 
çekti. Bazen bu gibi durumlarda yıllarca kazı 
yapıldığını ama herhangi bir esere rastlanmadı-
ğını da dile getiren Prof. Dr. Öztoprak daha de-
taylı bilgi vermesi için sözü kazı ekibi başkan 
yardımcısı Doç. Dr. Erhan Öztepe’ye verdi. Doç. 
Dr.  Öztepe son 5 sezondur bu konuda şanslı ol-
duklarını, çalışmalarını yürüttükleri Roma dö-
nemi hamamının soğukluk bölümünde bu yıl 
yeni bir heykeli daha günışığına çıkarttıklarını 
belirtti.

Doç. Dr. Öztepe yaptıkları çalışmalar doğrul-
tusunda yeni eserlerin bulunmaya devam etti-
ğini, MS 2. yüzyılda özellikle  hamamın bu bö-
lümünün çok zengin  bir heykel dekorasyonuna 
sahip olduğunu  sözlerine ekledi.  

T.C. Lefkoşa Büyükelçisi 
Kazıları Yerinde İnceledi

Öte yandan Salamis Harabeleri kazı 
çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelcişi Halil İbrahim 
Akça tarafından yerinde ziyaret 
edildi.
Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 
14. sezona girilen Salamis Kazıları sü-
resince ortaya çıkarılan tarihi eserler 
tanıtılarak kazı çalışmaları yerinde in-
celendi. Akça’nın eşi ile birlikte katıl-
dığı ziyarette DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Abdullah Y. Öztoprak ve eşi, Salamis 
kazıları ekibi Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Erhan Öztepe, DAÜ Halkla 
İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş 
Ekşici de hazır bulundu. Ortaya çı-
karılan tarihi eserlerin tanıtılması 
ve kazı yerlerinin ziyaret edilme-
sinin ardından basına açıklamalarda 
bulunan Prof. Dr. Öztoprak, 14 se-
zondur devam eden kazı çalışmala-
rının 14’ünde de elçiliğin desteği ile 
araştırmaları sürdürdüklerini sözle-
rine ekledi.

Prof. Dr. Öztoprak’ın ardından ko-
nuşan Doç. Dr. Öztepe, Lefkoşa 
Büyükelçisi’nin gerçekleştirmiş ol-

duğu ziyaretten dolayı oldukça 
memnun olduklarını dile getirerek, 
elçilik desteği ile sürdürülen kazı ça-
lışmaları sonucu ortaya çıkan eserleri 
tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını 
dile getirdi. Çalışmalarının devam 
edeceğini belirten Doç. Dr. Öztepe, 
gelecek yıllarda da yeni eserler bul-
maya devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.

T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Akça, 
DAÜ’ye böylesi kültürel ve turistik 
değeri olan faaliyetleri destekleyip 
yürüttüğünden dolayı teşekkürlerini 

iletti. Akça, arkeolojik çalışmalar yürütmenin 
oldukça önemli olduğunu sözlerine ekleyerek 
son yıllarda turizmin önem kazandığını bu ne-
denle de bu tarz çalışmaların daha da önemli 
hale geldiğini vurguladı. KKTC’ye gelen her-
kesin bu eserleri görmesi gerektiğini de belirten 
Akça, elçilik olarak kültürel varlıkların ortaya 
çıkarılması için bu tür çalışmaları destekledik-
lerini ve desteklemeye de devam edeceklerini 
aktardı. Gelecek yıllarda bütün eserlerin gün-
ışığına çıkarılması temennisinde bulunan Akça, 
basın mensuplarının yöneltiği eserlerin sergi-
lenmesinde elçiliğin desteğinin olup olmayacağı 
sorusuna projenin gelmesi durumunda elçiliğin 
değerlendireceği cevabını verdi.

Salamis Kazı Çalışmalarında Bir Tarihi Eser Daha Bulundu

Salamis Kazı Alanı’nda yeni bir eser bulundu

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. öztoprak kazı alanında incelemeler yaparken

Büyükelçi Halil İbrahim Akça, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile kazı alanında Büyükelçi Halil İbrahim Akça gün yüzüne çıkarılan eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu, “Seminer ve Atölye Çalışma-
ları Festivali” düzenledi. Bu yıl ikin-
cisi düzenlenen ve hizmetiçi eğitim 
olgusunun öne çıkarıldığı bu ektin-
likte,  DAÜ Yabancı Diller ve İngi-
lizce Hazırlık Okulu personeli bir yıl 
boyunca gerçekleştirdikleri çalışma-
ları ortaya koyup fikir alışverişinde 
bulundular. Mustafa Afşin Ersoy 
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik  
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu müdürü Yrd. Doc. Dr. Nil-

gün Hancıoğlu Eldridge tarafın-
dan yapılan açılış konuşması ile baş-
ladı. Konuşmasında dönem sonunda 
yıllık etkinliklerin paylaşımı kadar 
karşılıklı öğrenme gerekliliğinin 
önemine de değinerek takım çalış-
ması ve işbirliği çerçevesinde başa-
rılı işlerin yapılabileceğinin altı 
çizildi.

Açılış konuşmasının ardından konu-
şan Yaşar Üniversitesi Yabancı Dil-
ler Okulu Müdürü Engin Ayvaz 

etkinliğin oldukça başarılı ve yararlı 
olduğunu belirterek sözü  kapa-
nış sunumunu gerçekleştiren İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nden  Grant 
Kempton’a bıraktı. Kempton yeni-
liklere açık olmanın başarıyı getire-
ceğine değinerek bu tarz etkinlikle-
rin karşılıklı öğrenmede son derece 
önemli olduğuna dikkat çekti.   
Toplamda 17 kişinin sunum yaptığı 
etkinlikte toplam 15 sunum gerçek-
leştirildi. Akademik konuların yanı-
sıra bu yıl ilk defa akademik olma-

yan sunumlara da etkinlikte yer 
verildi. Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu “Seminer ve Atölye 
Çalışmaları Festivali,” adı altında 
gerçekleştirilen etkinlik P. Nur-
can Garip, Nevin Adalar, Güran K. 
Ruso, Hatice B. Güneş, Ayşe Özve-
rir ve Nadıran Tanyeli’den oluşan 
bir komite tarafından düzenlendi. 
Etkinlik DAÜ Tower Restorant’da 
düzenlenen kokteyl, katılımcılara 
ve “İnternet Bağlantılı Eğitim Tek-
nolojileri” (Online Learning Tech-
nologies) kursuna katılıp başarıyla 
tamamlayan 15 öğretim elemanına 
Kıbrıs British Council Direktörü 
Mark Baumfield tarafından verilen 
sertifikalar ile sona erdi. 

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 
“Seminer ve Atölye Çalışmaları Festivali” Düzenledi

Engin Ayvaz

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Hancıoğlu Eldridge

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Personeli etkinliğe yoğun ilgi gösterdi

Bankacılık ve Finans Bölümü, Sertif ika Programları İle Dikkat Çekiyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İşletme ve Eko-
nomi Fakültesi’ne bağlı 
Bankacılık ve Finans 
Bölümü, Kanada Sermaye 
Piyasası Kurulu (CSI) 
ile ortak olarak yürütül-
en “Bankacılık Sektöründe 
Yöneticilik” Sertifika Prog-
ramı ve Kanada Queens 
Üniversitesi işbirliği ile 
yürütülen “Proje Değer-
lendirme” sertifika prog-
ramı ile dikkat çekiyor. 
600 öğrencinin öğrenim 
gördüğü üç lisans programı, 
yüksek lisans programı ve 
finans dalında da dokto-
ra programına sahip olan 
Bölüm’de Bankacılık ve 
Finans dalında eğitim alan 
öğrenciler, yüksek lisans 
düzeyinde Ortak Sertifika 
Programı imkanına da sa-
hip oluyorlar.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdürlüğü’nden verilen bilgi-
ye göre program uyarınca yük-
sek lisans öğrencileri arzu ettikleri 
takdirde talepte bulundukları 
dersler için fark ücreti ödeyerek 
sertifika programlarına katılma 
hakkı elde etmektedir. Taraflar 

arasında yapılan anlaşmaya göre 
sertifika programları 6’şar ders- 
ten oluşmaktadır. 3 ders inter-
net ortamında Kanada’daki bah-
si geçen kurumlardan, geriye 
kalan 3 ders de DAÜ’deki yüksek 
lisans programından alınmaktadır. 
Gerek DAÜ gerekse Kanada’daki 

bahsi geçen iki kurum, karşı 
taraftan alınan 3’er dersi muaf  
olarak saymaktadır. Kanada’dan 
alınan derslerin sınavları DAÜ 
kampüsünde yapılmakta, sınav 
sorularının hazırlanması ve 
sonuçların değerlendirilmesi ise 
Kanada’da yapılmaktadır.

Bölüm, 2012-2013 Akademik 
Yılı Güz Dönemi için dört 
yıllık lisans programı te-
melinde Bankacılık ve Finans, 
Uluslararası Finans ve 
Bankacılık ve Sigortacılık 
olanakları yanında, tez-
li, tezsiz ve internet üzerin-
den uzaktan eğitim olmak 
üzere yüksek lisans eğitimi 
de sağlamaktadır. Günümüz 
koşullarını ve oluşan talebi de 
dikkate alan Bölüm, kısa bir 
süre önce de “Finans” anabilim 
dalında, doktora eğitimi de 
sunmaya başlamıştır.

Sahip olduğu Uluslararası 
İşbirliği Anlaşmaları ile dik-
kat çeken DAÜ Bankacılık 
ve Finans Bölümü, bu 
özelliğinin yanında, sahip 
olduğu Bankacılık ve Finans 
Yüksek Lisans Uzaktan 

Eğitim Programı’nın, Bankacılık ve 
Finans alanında, Türkiye dışından 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
denkliğine sahip tek Uzaktan 
Eğitim Yüksek Lisans Programı 
olması da, Bölüm’ü farklı kılan et-
kenler arasında yer alıyor.

Bankacılık ve Finans Bölümü’nde okuyan öğrenciler sertifika programlarından da yayarlanabiliyorlar
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Çağdaş havalimanlarında uygu-
lanmaya başlananan geçici sergi 
yaklaşımı Ercan Havalimanı’nda 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü tarafından gerçekleştiril-
di. DAÜ  Mimarlık Fakültesi İç 
Mimarlık Bölümü Ercan Havalima-
nı Gidiş Terminali’nde Sergi açarak 
KKTC’de bir ilke imza attı. 

Gerçekleştirilen sergiyi KKTC 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Hamza Ersan Saner,  KKTC Bayın-
dırlık ve Ulaştırma Bakanlık Müs-
teşarı Suat Yeldener, DAÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yıl-
maz, Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara, İç 

Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Uğur Ulaş Dağlı, İç Mimar-
lık Bölüm Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Asu Tozan da 
ziyaret etti. Ziyaret sırasın-
da sergide projeleri yer alan 
öğrenciler projeleri hakkında 
bilgilendirme yaptı. 

İç Mimarlık Bölümü Tasarım 
proje dersi kapsamında öğren-
ciler  Ercan Havalimanı gidiş 
terminaline yönelik “Loun-
ge” tasarımları gerçekleşti-
rerek tasarladıkları maket ve 
çizim projelerini sergilediler. 
“Lounge”ler havalimanlarında 
uçuş beklerken keyifle zaman 
geçirebilecek, seyahat öncesinde 

yarım kalan işlerin yapılabileceği, 
yiyecek ve içecek servisleri, gazete-
dergi-internet gibi seçeneklerden 
de yararlanılabilecek mekanları 
oluşturur. Ercan Havalimanı için 
DAÜ İç Mimarlık öğrencileri tara-
fından tasarlanan bu mekanlar bazı 
kurumların müşterilerine hizmet 
verme düşüncesine de yönelik ola-
rak tasarlandı. 

Yrd. Doç. Dr. Zehra Öngül, Öğre-
tim Görevlisi Seyit Ermiyagil,  
araştırma görevlileri Nermin Gün-
doğdu ve Mustafa Arıkan yöneti-
minde sürdürülen çalışma sonunda 
Ercan Havalimanı’nda açılan sergi 
Eylül ayı sonuna kadar açık kala-
cak. 

DAÜ, Ercan Havalimanı’nda  Bir İlke İmza Attı

Bakan Ersan Saner, sergide incelemelerde bulundu

Gazimağusa’nın kültür ve sanat 
nabzı Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi Sanat ve Tasarım Merkezi 
(DAÜ-STM)’nde atmaya baş-
ladı. Sanat ve Tasarım Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
DAÜ Sanat Yönetmeni Doç. 
Dr. Ümit İnatçı, Merkezde 
amaçlarının DAÜ’yü toplumla 

buluşturmanın yanısıra bilimsel 
çalışmalar ve kültür ile sanat 
etkinlikleri vasıtasıyla üniver-
siteyi ülkede söz sahibi yapacak 
bir altyapı hizmeti vermek oldu-
ğunu belirterek Eylül ayından 
itibaren Merkez’in etkinlik tak-
viminin sanat izleyicilerine 
duyurulacağının altını çizdi. 

Aynı zamanda DAÜ İletişim 
Fakültesi Görsel Sanatlar ve 
Görsel İletişim Tasarımı Bö-
lümü öğretim üyesi olan Doç. 
Dr. Ümit İnatçı, bir üniver-
site kenti özelliğine sahip 
olan Gazimağusa’nın eksik-
liklerden dolayı hiçbir zaman 
bir kültür kenti olamadığına 

dikkat çekerek DAÜ-STM ile 
Gazimağusa’nın hasret olduğu 
sanat ve tasarım etkinliklerine 
kavuşacağını bildirdi. Merkezin 
etkinlik alanının sergi, konser, 
tiyatro oyunları, panel, konfe-
rans, seminer, yayınlar, art & 
kraft üretimi, atölye çalışması, 
yarışma ve ödül projelerinden 

oluşacağını da sözlerine ekledi.  

“Sanat ve Tasarım Merkezi 
DAÜ ile kentin kültür sanat yö-
nünü birleştirip geliştiren bir 
düşünce laboratuvarı olacak” 
diye konuşmasını sürdüren top-
lumun entelektüel ihtiyaçlarına 
hitap edecek şekilde Rauf  Raif  
Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nın (DAÜ - KÜKOM), 
tiyatro salonları, sergi salon-
ları, müze ve koleksiyonları 
sayesinde dinamik bir kültürel 
uğrak yeri olabileceğini de söz-
lerine ekledi. Merkez hem  
üniversite açısından sanatsal 
bir altyapı oluşturacak hem de 
Gazimağusa’nın uluslararası 
tanıtımı doğrultusunda atılım 
yapacak etkin bir platforma 
dönüşecek.

Doç. Dr. Ümit İnatçı, merkezde  
birinci ayak olarak üniversite 
ve Gazimağusa Belediyesi’nin 
kendi düzenlediği etkinlik-
lerin yanında, dışarıdan gelen 

başvurularında değerlendirile-
ceğini belirterek yıllık programa 
göre tiyatro, konser, gösteri, 
sergi, atölye çalışmaları gibi 
etkinlikleri bu çerçevede ger-
çekleştirebileceklerine değindi. 
İkinci ayak olarak ise müze ve 
koleksiyonların yayın ve tasarım 
kollarıyla desteklenerek yaşatı-
lacağını belirten Doç. Dr. Ümit 
İnatçı  kültür sarayına akacak 
izleyici ve kullanıcı kitlesinin 
nezih bir kafeteryadan istifade 
edebileceğini ve bu kafeteryanın 
da merkezin bir diğer ayağını 
teşkil ettiğini kaydetti. Doç. Dr. 
Ümit İnatçı dördüncü ve son 
ayağın da müze ve koleksiyonlar 
dışında Gazimağusa’yla ilgili 
yayın ve hatıra eserlerinin satışa 
sunulduğu bir reyon olacağını 
üzerinde durularak Kültür ve 
Kongre Sarayı’nın bu açıdan bir 
ilk olarak  konsept müzecilik ve 
koleksiyon anlayışıyla kent ya-
şamına katkı koyacağını dile 
getirdi.

Sanatın Kalbi DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi’nde Atacak

Bakan Ersan Saner, Müsteşar Suat Yeldener, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz ve bölüm üyeleri birarada

Doç. Dr. Ümit İnatçı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 
organize edilen “III. Osman Maraşlı 
Plaj Voleybolu Turnuvası”  21 – 22 
Temmuz 2012 tarihlerinde, DAÜ 
Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) 
gerçekleştirildi.

Oldukça renkli görüntülere sahne 
olan ve iki gün süren turnuva ile 

voleybolun usta antrenörlerinden 
merhum Osman Maraşlı bir kez daha 
anıldı. Yoğun katılımın  yaşandığı 
turnuvada, toplam 38 takım şampi-
yon olabilmek için mücadele verdi.

Bayanlar finalinde Buğra - Müjgan 
-Kardelen üçlüsü, rakipleri Merve 
- Özgen - Çağla üçlüsünü mağlup 
ederek turnuva şampiyonluğunu 

kazandı. Erkekler finalinde ise Kemal 
- Osman - Burak üçlüsü, Özkan - 
Ömer - Lökçü üçlüsünü mağlup 
ederek mutlu sona ulaştı. Karışık 
çiftler finalinde ise Buğra-Talat ikilisi 
Özkan-Kardelen ikilisini mağlup etti 
ve Turnuva’nın karışık çiftler şampi-
yonu oldu. 

Final maçları sonrasında düzenlenen 
ödül töreninde bayanlarda ilk iki-
ye giren, karışık 

çiftlerde ilk dörde giren ve üçlü erke-
lerde ilk altıya giren takımlara ödül-
leri KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Hamza Ersan Saner, DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztop-
rak, Rektörlük Koordinatörü Tuncer 
Tuncergil, KTSYD Başkanı Ogün 
Gençkaçmaz, Kıbrıs gazetesi Spor 
Müdürü Songuç Kürşad ve DAÜ 
Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu 
tarafından takdim edildi.  

Osman Maraşlı, Plaj Voleybolu Turnuvası ile
Bir Kez Daha Anıldı

III. Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Turnuvası’na katılan sporcular birarada

Bakan Ersan Saner ödül takdim ederken

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak şampiyon sporcularla

Turnuvadaki maçlar oldukça çekişmeli geçti


