
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu
Ulusal Öğrenci Konseyi Olağan Toplantısı ilk kez
KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Öğrenci Konseyi`nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
8 Haziran 2011 Çarşamba günü DAÜ Aktivite
Merkezi Salonu`nda, saat 10:00’da başlayan
toplantıda DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem
Soyşen, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan
Kartal, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali
Bıçak birer konuşma yaptılar. Ulusal Öğrenci
Konseyi Toplantısı`nda, Öğrenci Konseyleri
yönetmelik çalışması, ülke gündemi konularının

değerlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Üniver-
siteleri`nin Öğrenci Konseyleri`nin ortak faaliyet-
lerinin belirlenmesi gibi gündem maddeleri yer aldı.
Toplam 41 üniversitenin Öğrenci Konseyi temsilci-
lerinin katıldığı toplantı sabah saat 10:00`da başlayıp
19:00`a kadar devam etti.

Öğrenci  Konseyi  Başkanı  Ekrem Soyşen yaptığı açık-
lamada Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu
Ulusal Öğrenci Konseyi Olağan Toplantısı`nın
DAÜ`de gerçekleştirilmesinin Öğrenci Konseyi çalış-
malarının hız kazanması ve Üniversitemizin tanıtımı
açısından verimli sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2010 – 2011
Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 21
Haziran 2011 Salı günü, saat 20:00’de, DAÜ
Stadyumu’nda gerçekleştirildi. 1,400 mezunun
diploma aldığı törene Sağlık Bakanı Dr. Ahmet
Kaşif, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Er-
san Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,
ÖRP Genel Başkanı Doç. Dr. Turgay Avcı, UBP
Milletvekilleri Afet Özcafer ve Ahmet Zengin, Gazi-
mağusa Kaymakamı Beran Bertuğ, YÖDAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, YÖDAK Üyesi
Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Lefke Belediye
Başkanı Mehmet Zafer, DAÜ VYK Başkanı Eşber
Serakıncı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, Rektör Yardımcıları, Akademisyenler ve
mezun aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve ardından uluslararası koro
eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan
törende mezunlar adına Gülsen Dökmecioğlu ve
Stanley Chika Onye birer konuşma yaparak sembo-
lik ağaç dikimini gerçekleştirdiler. Protokol konuş-

malarının ardından ise Fakülte, Yüksek Okul ve
Bölüm birincilerine protokol tarafından diploma ve
ödülleri takdim edildi. Doktora, Yüksek Lisans ve
Lisans diplomalarının dağıtılmasıyla devam eden
törende daha sonra Türkiye’nin genç ve başarılı
sanatçılarından Atiye, mezunlar ve aileleri için bir
konser verdi. Eğlenceli konserin ardından DAÜ
2010-2011 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezu-
niyet Töreni havai fişek, ses ve ışık gösterileri ve
keplerin havaya atılması ile sona erdi. 
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Moleküler Biyoloji ve Genetik
Programı Eğitim Hayatına
Başlıyor

Sayfa: 3

Salamis Kazı Çalışmaları
Yeniden Başladı 

Sayfa: 4-5

DAÜ Ekibi
Nijerya Endüstri
Bankası’na Abuja’da Eğitim
Verdi

Sayfa: 6

D O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ

ÜCRETSİZDİRUluslararası Kariyer İçin

Spor Bilimleri Bölümü
KKTC’de İlk Kez 
DAÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nde Açıldı

Sayfa: 7

Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Toplantısı DAÜ’de Yapıldı

BAHAR DÖNEMİ MEZUNLARI İÇİN MUHTEŞEM DİPLOMA TÖRENİ

Mezunlar sembolik ağaç dikimini gerçekleştirdiler

Törende Uluslararası Koro eşliğinde İstiklal Marşı okundu

Toplantı katılımcıları Rektörlük yetkilileri ile birarada



YIL:2      SAYI:19     HAZİRAN  2011

D O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ2 Uluslararası Kariyer İçin

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NDE
TÜRKİYE İÇ MİMARLAR ODASI
BAŞKANI ABDULLAH ALKAN
SÖYLEŞİYE KATILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mi-
marlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü or-
ganizasyonu ile geçtiğimiz günlerde
Türkiye İç Mimarlar Odası Başkanı Ab-
dullah Alkan tarafından “Profesyonel An-
lamda İç Mimarlık Mesleği” başlıklı bir
söyleşi gerçekleştirildi. 

Yoğunluklu olarak mezun olma aşama-
sında olan öğrencilerin katıldığı seminere
ayrıca Kıbrıs Türk İç Mimarlar Odası
Başkanı Biler Demircioğlu da dinleyici
olarak katıldı. Etkinlik, profesyonel ya-
şamda İç Mimarlık mesleğinin anlamının

samimi ve paylaşımcı bir ortamda tartışıl-
ması, öğrencilerin profesyonel yaşamla il-
gili gerçekleri mezuniyet öncesinde daha
net algılamasına yardımcı olmuştur.

DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Kağan Günçe, etkinlik sonunda,
Türkiye ve Kıbrıs Türk İç Mimarlar Oda-
ları ile bölüm arasındaki ilişkileri daha
farklı organizasyonlarla geliştirip  sürdü-
receklerini; böylelikle teori ve uygulama-
nın pekiştirilmesi anlamında iş birliğine
gidileceğini belirtmiştir.

Prof. Dr. Oktay’dan 
Endonezya’da 
Konferans ve Ülke Tanıtımı

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Kentsel Araştırma ve
Geliştirme Merkezi Başkanı ve
Mimarlık Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Derya Oktay,
14-17 Haziran 2011 tarihleri
arasında Endonezya’nın Ban-
dung kentinde yapılan ulus-
lararası Asya-Pasifik Çevre ve
Davranış Konferansına (ACEBS)
davetli ana konuşmacı olarak
katılarak, “İnsani Sürdürülebilir
Kentsellik” (Human Sustain-
able Urbanism) konulu bir kon-
ferans verdi. 
Prof. Oktay, aynı zamanda, kon-
ferans sırasında ayrılan özel bir
seansta, Aralık 2011’de Gazi-

mağusa’da yapılacak olan “AiCEBS 2011 Famagusta” uluslararası
konferansının ev sahibi ve eş-başkanı olarak, Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ni ve Kuzey Kıbrıs’ın kentsel, kültürel ve doğal değer-
lerini tanıtan bir sunum yaptı. Prof. Oktay, video gösterisinin de
yer aldığı sunumunun delegeler tarafından büyük ilgi ile karşı-
landığını ve Aralık ayındaki konferansa Uzak Doğu’dan katılımın
yüksek olacağını vurguladı.

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİTİRME PROJE JÜRİSİ 
RENKLİ VE HEYECANLI BİR ORGANİZASYONLA TAMAMLANDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İç Mimarlık Bölümü
son sınıf  öğrencileri, 09 - 10 Haziran 2011 tarihlerinde
Bitirme Projelerini Doç. Dr. Uğur Dağlı koordinatör-
lüğünde, Türkiye İç Mimarlar Odası Başkanı Abdullah
Alkan, Kıbrıs Türk İç Mimarlar Odası Başkanı Biler
Demircioğlu, İç Mimar Şölen Coşar, Mimar Ertuğ Er-
tuğrul, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kağan
Günçe ve İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Zehra Öngül tarafından oluşan jüriye ve Prof.
Dr. Kutsal Öztürk, Prof. Dr. Müge Bozdağ, Yrd. Doç.
Dr. Banu Tevfikler, Yrd. Doç. Dr. Nil P. Şahin, Öğretim

Görevlisi Betül Bilge, Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi
Ahenk Yılgın ve Destine Türsoy’dan oluşan ders
yürütücülerine sunmuşlardır. İki gün boyunca renkli ve
heyecanlı geçen sunumlar, hem akademisyenler hem de
uygulamacı mimar ve iç mimarlar tarafından değer-
lendirilmiştir.

Jüri, öğrencileri iç mimarlık eğitiminin son aşamasında
yer alan Bitirme Projesi dersi kapsamında, “Öğrenci Ak-
tivite Merkezi İç Mekan Tasarımı” çalışması ile mezu-
niyet öncesi iç mimarlık mesleği anlamında yeterli bilgi

ve beceriyi kazanıp kazanmadığı bağlamında değer-
lendirmiştir. Tüm bunların yanında jüri, iç mimarlığın
tasarım, kuram ve teknoloji problemlerinin birlikte ele
alınmasını ve özgün çözüm önerilerinin geliştirilmesini
de kriter olarak değerlendirmesine koymuştur.
Yoğun bir program çerçevesinde geçen “Bitirme Proje
Jürisi” sonucunda 41 öğrenci, bitirme projesinden
başarılı bulunmuştur. Ayrıca jüri Meriç Sefa Akay’ı en
iyi konsept, Ozan Şenbark’ı en iyi detay, Berk Bari-
boğlu’nu ve Mustafa Yıldırım’ı en iyi sunum, Pembe Bi-
rinci’yi en iyi  proje ödülüne layık bulmuştur.

Abdullah Alkan Mimarlık öğrencileri ile buluştu

Prof. Dr. Oktay Endonezya’da konferans verirken

Mezun adayları Bitirme Projelerini heyecan içinde sundular
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Uluslararası Kariyer İçin D O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ 3
Uzman Gözüyle

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Dekan

Yaz  Aylarında Egzersiz; Riskleri ve Önlemleri
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte tatil ve eğlence  dönemine
girdiğimiz bu günlerde, hareketli yaşam yerini hareketsizliğe,
düzenli beslenme de yerini dengesiz beslenmeye bırakmaktadır. 
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve sağlık bilincinin artması
ile beklenen yaşam süresinin uzaması,  yaşam kalitesinin  yük-
seltilmesi konusundaki  arayışları  arttırmıştır. Sağlıklı yaşlan-
mak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini çeşitli
yöntemlerle en aza indirebilmek için her mevsim sağlıklı
beslenme ve  fiziksel aktivitenin sürekliliği çok önemlidir. 
Egzersiz vücut kompozisyonunu geliştirdiği gibi, kas kuvvetini
artırır, diabet ve koroner arter hastalığı riskini, eklem ağrısını ve
depresyonu azaltır, yaşam kalitesini artırır ve daha birçok olumlu
etkisi ile  yaşam süresini uzatır ve bu nedenle de  sağlıklı yaşam
için her yaş gurubuna  düzenli  egzersiz önerilmektedir. Pozitif
etkiler elde etmek için egzersizin tipi, frekansı, sıklığı, dozu, çevre
koşulları, sistemik olması ve  kişiye özgü planlanması çok önem-
lidir ve  egzersizlerin mutlaka sağlık kontrolü yapıldıktan sonra
uzman denetiminde  yapılması gerekmektedir.
Yaz mevsiminin başladığı  bu dönemde sıcaklık ve nem oranın-
daki artış nedeniyle egzersiz yaparken vucudun ısı dengesini
korumak, olası komplikasyonları elimine etme açısından son
derece önemlidir. Buna ek olarak  vücut sıcaklığı, ısı üretimi ve
ısı kaybı mekanizmaları arasında dinamik bir denge ile düzen-
lenlenmekte, egzersiz sırasında, yüksek sıcaklık değerlerinin
sürekli  terleme ile vücuttan önemli ölçüde sıvı ve elektrolit
kaybına neden olmektadır. Özellikle   sıcak  bir ortamda yapılan
uzun  süreli  egzersizler  için uygun miktarda sıvı alınması, eg-
zersizde içilecek suyun  sıcaklığının  8-12º C (soğuk) , hipotonik
ve az  şekerli  olması  (4-8g/100ml) gerekmektedir.
Egzersiz sırasında vücut ısı yükselmesine (hipertermi) bağlı
olarak  gelişen  termal yaralanmalar kısaca şöyle sıralanabilir; Isı
krampları: Genellikle aşırı terleme sonucu  kol, bacak ve karın
kaslarında oluşan aşırı ağrılı kas spazmlarıdır. Isı baygınlığı
(senkopu) : Isı baygınlığı  genellikle sıcakta uzun süre   egzersiz
yapmayla oluşur. Güçsüzlük, yorgunluk, hipotansiyon sık
görülen semptomlardır. Görme bulanıklığı, solukluk, kısa süreli
bilinç kaybı, baş dönmesi, bulantı ve  baygınlık  olabilir. Isı
yorgunluğu (bitkinliği): Genel olarak fiziksel uygunluğu yetersiz
olan ve sıcakta egzersiz yapan kişilerde  görülür. Terleme ile
oluşan sıvı kaybı sonucu oluşur. Klinik olarak   ağızda kuruluk,
deride solukluk,  yüksek ateş, taşikardi , yorgunluk, koordinasyon
bozukluğu ,  idrar volümünde azalma,  bol terleme, kusma, diyare
görülebilir.  Isı çarpması:  Klinik olarak  bilinç kaybı,  hafif  ve sık
nefes alma, kalp hızında artış  (160-180 vuru/dk) görülebilir, sık-
lıkla  klinik tabloda diyare, kusma, baş ağrısı, vertigo, yorgunluk
gelişebilir , hatta  kalıcı beyin hasarı oluşabilir. 
Yaz aylarında egzersiz sırasında ısı nedeniyle oluşabilecek
hastalıkları önlemek için yapılması gerekenler ise şunlardır;
Egzersizler  uygun hava koşullarında yapılmalı, örneğin açık
havada yürüyüş yapılacaksa sabah erken saatleri ile akşam  saat-
leri tercih edilmelidir. Yaz aylarının en popüler  egzersizi olan
yüzme için  de güneşin  en az etkin olduğu saatler  seçilmelidir.
Yazın her türlü  fiziksel aktiviteden önce, sırasında ve son-
rasında  bol su  alınmalı, hafif, bol ve açık renk özel giysiler gi-
yilmeli, egzersiz öncesi yüksek miktarda yağ içeren besin
tüketimi, aşırı kalori alımı ve  alkol tüketimi sınırlanmalıdır. Yaz
döneminde, özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp-damar  hasta-
ları ve  yaşlılar gibi riskli gruplar için egzersiz programları,
sağlık kontrolünden sonra, mutlaka  fizyoterapist  tarafından
kişiye özel planlanmalı ve denetim altında uygulanmalıdır.
İstenmeyen komplikasyonlarla karşılaşmamak için hava sıcaklığına
göre alınması gereken önlemler ise şunlardır: 
• 15 derecede herhangi bir  önlem  almaya  gerek duyulmaz
• 16-20 derecede mümkün olduğunca hafif  giysiler giyilmelidir
• 21-25 derecede çalışmalarda sık dinlenme araları  verilip su içilmelidir
• 26-29 derecede önlemler alınmalı ve  antrenmanın  dozu, süresi
azaltılmalıdır
• 30 derecede ve üzeri çalışma iptal edilmeli ya da sıklıkla dinlenme ar-
aları  verilip sıvı alınmalıdır. Tüm önlemlere rağmen, yine de egzersiz
sırasında veya sonrasında  herhangi bir problem gelişmişse hemen bir
sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
PROGRAMI EĞİTİM HAYATINA
BAŞLIYOR

Teknolojinin ilerlemesi ile
birlikte madde ve organiz-
maların en küçük yapı taşla-
rının yapıları ve işleyişleri
hakkında geçmişe nazaran
çok daha fazla bilgi sahibi
olunmuştur. Bu bilgiler ışı-
ğında insan başta olmak
üzere bütün canlı grupları-
nın moleküler yapıları ve bu
yapıların şifresi olan kalıtsal
materyali, yani genetiği daha
iyi öğrenilmiş ve hatta insan-
lık için kullanılmaya başlan-
mıştır. Sonuç olarak
“moleküler biyoloji ve genetik”
yirmibirinci yüzyılın en
gözde çalışma alanlarından
biri olmuştur. Bu gelişmeler
ışığında hem eğitim vermek
hem de ülkemizin eksikliğini
duyduğu bu konularda araş-
tırma faaliyetlerini gerçek-
leştirmek için Doğu

Akdeniz Üniversitesi’nin
(DAÜ) sürdürdüğü idari ve
altyapı oluşturma çalışmaları
sonuç vermiştir. DAÜ Fen ve
Edebiyat Fakültesi Biyolojik
Bilimler Bölümü altında ku-
rulan Moleküler Biyoloji ve
Genetik Programı 2011-
2012 Akademik Yılı’ndan
itibaren eğitim vermeye
başlıyor.

Açılacak olan programa ge-
rekli tüm onaylar da alınmış
olup, KKTC, Türkiye ve di-
ğer ülkelerden öğrenci kabu-
lüne başlanmıştır.  Eğitim
dili İngilizce olacak olan bö-
lümün eğitim kadrosu ulus-
lararası araştırma ve eğitim
deneyimine sahip öğretim
üyelerinden oluşturulmuştur.
Fen alanında eğitim veren
bölümlerde teorik bilginin

kalitesi yanısıra uygulama
çalışmalarının da aynı kali-
tede sağlanması gerekmek-
tedir. Bu açıdan, DAÜ’nün
benimsediği eğitim politikası
kapsamında, en kaliteli eği-
timi verebilmek için, biyoloji
eğitiminin ayrılmaz bir par-
çası olan eğitim ve araştırma
laboratuvarlarını donatırken
en yüksek standart ve en ileri
teknoloji ilkesi ile hareket
edilmektedir.

21. Yüzyıl, moleküler biyo-
loji ve genetiğin altın çağı
olacak ve dünyanın yeniden
şekillenmesinde büyük payı
olacaktır. Bu yarışa katılmak
ve “moleküler biyoloji ve gene-
tik” programı ile  bilim, sa-
nayi, tıp, çevre ve tarım gibi
hemen hemen bütün sektör-
lere damgasını vuracak geliş-
melerin anahtarı olan bir
bilim dalının sunduğu değer-
lere sahip olmak büyük bir
ayrıcalık oluşturacaktır. 

İlgililer ve öğrenci adayları,
DAÜ internet sayfalarından
bilgi alabileceği gibi, Fen ve
Edebiyat Fakültesi’ne gele-
rek yüzyüze görüşebilir, fa-
külteyi ve bölümü gezebilirler.
Ayrıca, mbg@emu.edu.tr
e-posta adresinden ya da,
0392 630 1389 numaralı te-
lefondan bilgi alabilirler.

PROF. DR. RZA BASHIROV DAÜ’YÜ 
FEFKON TOPLANTISINDA TEMSİL ETTİ

Kısaca FEFKON olarak anılan Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu’na
bağlı üniversitelerin Fen, Edebiyat, Fen ve
Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri
Dekanlarının 6. Konsey Toplantısı, 2-3 Hazi-
ran 2011 tarihlerinde Yeditepe Üniversite-
si’nde gerçekleştirildi.  Söz konusu toplantıya

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Rza Bashirov katılarak Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ni temsil etmiş aynı zamanda da
Divan Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
105 devlet ile vakıf  üniversitesinin ve özel
üniversitenin FEF dekanları düzeyinde tem-
sil edildiği  bu forumda Prof. Dr. Bashirov,
hemen hemen tüm FEF dekanlarıyla bizzat
tanışma ve güncel konularda fikir alış verişi
yapma imkanına sahip oldu. Prof. Bashirov
Gazi Üniversitesi FEF Dekanı Prof. Dr.
Hayri Duman'la bir araya gelerek Gazi
Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi
Matematik Bölümleri arasında 2+2 şeklinde
yürütülecek olan programın açılması konu-
larında da görüşmelerde bulundu. Ayrıca
2012 yılında gerçekleştirilecek olan  7. FEF-
KON topantısı ev sahipliğine Doğu Akdeniz
Üniversitesi talip olmuş ve konu oybirliği ile
kararlaştırılmıştır.

Prof. Dr. Rza Bashirov



Birleşmiş Milletler Bilim, Çevre ve Kültür Organi-
zasyonu (UNESCO) Genel Merkezi tarafından An-
talya-Kemer’de uluslararası sualtı arkeolojisi eğitim
programı düzenlendi. 6-19 Haziran 2011 tarihleri
arasında düzenlenen programa 12 ülkeden 25 dev-
let arkeoloğu ve UNESCO temsilcileri katıldı. Ara-
larında Tanzanya, Nijerya, Namibya, Libya, Mısır,
Ürdün, Lübnan ve Türkiye’den gelen arkeologların
bulunduğu öğrenciler, Türkiye, KKTC, Rusya, Al-
manya ve Fransa’dan gelen öğretim görevlileri ve
uzman eğitimciler eşliğinde sualtına dalış, araş-
tırma ve kazı yapma bilgi ve becerilerine ulaştılar. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Selçuk Üni-
versitesi’nin bilimsel yönetiminde gerçekleşen
programa katılan arkeologlar ülkelerinde sualtı ar-
keolojisi merkezlerini kuracak uzmanlardan oluşu-

yor. Çoğunluğunu müze müdürleri ve müze uzman-
larının oluşturduğu bu arkeologlar kendi ülkele-
rinde Türkiye desteğiyle sualtı araştırma ve
kazılarını başlatacaklar. Programa katılanlar ara-
sında farklı müzelerden T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı arkeologları da katıldı. UNESCO Genel
Merkezi tarafından DAÜ Öğretim Görevlisi Hakan
Öniz koordinatörlüğünde gerçekleşen program Ke-
mer Tanıtım Vakfı işbirliğinde, T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirildi. Program
DAN (Divers Alert Network) Avrupa merkezi ve
SSI (Scuba Schools International – Uluslararası Da-
lış Okulları) tarafından da resmi olarak desteklendi.
Program, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan tahsis edilen Phaselis antik kenti kıyısında tüm
katılımcıların yüzme becerilerini geliştirme ile baş-

ladı. Programın ilk bölümü aletli dalış eğitimine ay-
rıldı. Bu bölümde SSI Temel ve ileri aletli dalış eği-
timi ile DAN Temel Yaşam Desteği ve Dalış
Kazalarında Oksijen İlkyardım eğitimleri verildi. Bu
eğitimlerde DAN Türkiye Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Murat Egi, CMAS (Dünya Sualtı Federasyonu) Bi-
lim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.Sergey Fazlulin,
SSI Türkiye’den Barış Güntekin görev aldılar.
DAÜ’den dalış eğitmenleri Yavuz Cankat Yılmaz ve
Yasin Akın’ın pratik eğitimleriyle tüm arkeologlar
teorik ve pratik olarak yeterlilik kazandılar.
Programın ikinci bölümü ise 11 Haziran 2011 tari-
hinde Antalya Müzesi’nde başladı. UNESCO Mü-
zeler ve Kültürel Objeler Departmanı’ndan Barbara
Egger tarafından yapılan açılış dersinde
UNESCO’nun sualtı arkeolojisine verdiği önem ve

SUALTINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER!

Öğretim Görevlisi Hakan Öniz 
Koordinatörlüğü’nde 

UNESCO Sualtı Eğitimi Programı Gerçekleştirildi 
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Yeni çıkarılan tarihi 
eserin temizliği

yapılırken

Basın mensuplarına Salamis Kazı Evi’nde tarihi eserler hakkında bilgi verildi

Bakan Saner ve Rektör Öztoprak kazı alanında incelemelerde bulundu

Sualtı Eğitimi Programı katılımcıları birarada



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde faa-
liyet gösteren ve kısa adı AKVAM olan Arkeolojik
ve Kültürel Varlıkları Araştırma Merkezi’nce 15
Haziran 2011 tarihinde yeniden başlatılan Salamis
Harabeleri kazı çalışmaları çerçevesinde yeni bir ta-
rihi eser gün ışığına çıkarıldı. Bir kadın heykeli olan
tarihi eser 19 haziran 2011 Pazar günü, saat
18:00’de, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Ersan Saner’in de katıldığı bir basın toplantısı ile
basına tanıtıldı. 

Toplantıda ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ayrıca Sa-
lamis Kazıları ikinci Başkanı Doç.Dr Erhan Öztepe
söz alarak çalışmaların 20 kişilik bir grubun ya-
nında 7 kişilik bir Kıbrıslı grup ile birlikte yürü-
tüldüğünü kaydetti ve amaçlarının Salamis
Bölgesi’ndeki Hamam’ın soğukluk bölümündeki
çalışmalarını bitirmek ve Hamam’ın açılmayan bö-
lümlerini de açmak olduğunu belirtti. Öztepe ko-
nuşmasında geçen yılki kazı çalışmalarında 5
heykel bulduklarını ve henüz yeni başlayan bu yılki
kazılarda da bir kadın heykeline rastladıklarını
açıkladı.

DAÜ Rektörü Prof.Dr. Abdullah Y. Öztoprak da,
toplantıda yaptığı kısa açıklamada son günlerde
haklarında çeşitli spekülasyonların olduğunu, an-
cak amaçlarının eğitim vermek, araştırma yapmak

ve dünya kültürüne katkıda bulunmak olduğunu
ifade etti ve bu çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Toplantıya katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Hamza Ersan Saner de açıklamasında kazı çalışma-
larında elde edilen eserlerin dünya kültür mirasına
kazandırılmasının önemini vurgulayarak, bu eserle-
rin özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelde
de tüm dünyanın kültür mirası olduğunu ifade etti.

Bakan Saner 2009 yılında yapılan kazılarda çıkan
heykellerin replikasını Almanya’daki turizm fuarına
taşıdıklarını ve orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ne en iyi stand ödülü verildiğini anımsatarak, bu-
nun dünya tarihi mirasına katkı olduğunu vurguladı.

Salamis Bölgesi’nde yürütülen kazı çalışmaları sa-
yesinde Doğu-Batı yollarının da ortaya çıktığını
anımsatan Bakan Saner yürütülen bu çalışmalardan
duyduğu memnuniyeti belirtti ve teşekkürlerini
sundu.

Toplantının ardından geçen yılki kazılarda bulunan
eserler Bakan Saner ve diğer yetkililere tanıtılarak ar-
dından bu yıl bulunan kadın heykeli görülmek üzere
Salamis Kazı bölgesinde incelemelerde bulunuldu.

15 Haziran tarihinde başlayan kazı çalışmalarının Tem-
muz ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
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SALAMİS KAZI ÇALIŞMALARI
YENİDEN BAŞLADI 

TARİHİ BİR ESER DAHA
GÜNIŞIĞINA ÇIKARILDI

DAÜ ÖĞRENCİSİ 
OLCAN SALDUN 
LİTVANYA’DA MÜZİK
YARIŞMASINA KATILDI 

Olcan Saldun, Doğu
Akdeniz Üniversi-
tesi’ni ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ni
Litvanya’nın eski baş-
kenti Kaunas’ta ger-
çekleştirilen “Birinci
Uluslararası Müzik
Yarışması”nda  temsil
etti. Olcan Saldun ilk
uluslararası gezisini
Doğu Akdeniz Üni-
versitesi’nde piyano

profesörü olan eğitmeni Dr. Marc Heeg eşliğinde
gerçekleştirmiş ve Johann Sebastian Bach, Beetho-
ven, Grieg, Albeniz, Ciurlionis, ve Tufan gibi ünlü
bestecilerin eserlerini seslendirmiştir.  

Yapılan görüşmede Olcan Saldun’un eğitmeni Dr.
Marc Heeg, Saldun’un odaklanması ve çalışma di-
siplininin olağanüstü olduğunu ve eğitmeni olarak
onunla gurur duyduğunu belirtmiştir. Çaldığı eser-
leri tamamıyle hafızasına kaydeden Saldun yaşadığı
bu deneyimden heyecan duyduğunu belirtti.  DAÜ
Öğrenci Hizmetlerinden ve Sosyal ve Kültürel Ak-
tivitelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ülker Vancı Osam’ın katkılarıyla Kaunas’taki ya-
rışmaya katıldığını belirten Saldun, ilerleyen gün-
lerde başka yarışmalara da katılma planları
olduğunu belirtti.  

hassasiyet dile getirildi. Afrika ve Batı
Asya’da ilk kez düzenlenmiş olan bu
programın UNESCO tarafından davet
edilen 24 ülke açısından büyük önem teş-
kil ettiğini bildiren Egger, sualtı kültür
mirasının gelecek kuşaklara bırakılması
için ülkelerin konuya ciddiyetle eğilmesi
gerektiğini belirtti. 8 gün süren ikinci
bölümde dersler Selçuk Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan ve
Yrd. Doç. Dr. Ertekin Doksanaltı, İstan-
bul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ufuk Ko-
cabaş, Almanya’dan Gerhard Aretz ve
Sebastian Hess, GATAB Turizm Ta-
nıtma Müdürü Aydın Aytuğ ve DAÜ’den
Hakan Öniz tarafından verildi. Bu bö-
lümde sualtı arkeolojisi ve eser konser-
vasyonu ile ilgili teorik ve pratik
eğitimler verildi. Bu eğitimlerde katılım-
cılar sualtı robotları (ROV), Yan taramalı
sonar, Proton Manyetometresi, her çeşit
sualtı metal dedektörü, kaldırma balonu,
sualtında kazı yapmak için kullanılan air-
lift ve waterlift teknolojilerini kullanmayı
ve sualtı eserlerine yönelik konservasyon
tekniklerini teorik ve pratik olarak öğ-
rendiler. Bilimsel sualtı fotoğrafçılığı tek-
nikleri, GPS uygulamaları ve sualtı çizim
teknikleri de programın aktif  olarak ha-
yata geçirilen bölümlerini oluşturdu.
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Bakan Saner ve Rektör Öztoprak kazı alanında incelemelerde bulundu

Olcan Saldun



Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme
ve Ekonomi Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Glenn Jenkins öncülüğünde

DAÜ mezunlarından oluşan bir ekip,
Nijerya Endüstri Bankası’na iki haf-
talık bir eğitim programı düzen-

lemiştir. Yatırım Değerlendirmesi,
Proje Finansmanı ve Risk Analizi
konularından oluşan bu programa Ni-

jerya Endüstri Bankası’ndan 53 banka
yöneticisi ve profesyonel katılmış olup
program sonunda başarılı olanlara
sertifika verilmiştir.

DAÜ’den mezun olan ve şu anda
dünyanın çeşitli yerlerinde üst düzey
poziyonlarda çalışmakta olan İran’lı
Bahman Kashi, Zimbave’li Alexious
Machimbirikie, Gambia’lı Tumani
Damajang ve KKTC’li Salahi Pehli-
van ile Berkan Tokar programda
Prof. Dr. Glenn Jenkins ile birlikte yer
alarak eğitim verdiler.

Nijerya Endüstri Bankası’nın isteği
üzerine düzenlenen bu eğitim prog-
ramının amacı, Nijerya Endüstri
bankasını, yeni misyonu olan altyapı
projelerinin finansmanına hazırla-
maktı. İki hafta ve tam gün olarak
süren program, Nijerya Endüstri
Bankası’nda çalışan bankacılara, elek-
trik üretimi ve yol yapımı gibi büyük
altyapı projelerinin finansal ve
ekonomik analizini yapabilmeleri için
gereken bilgi ve becerileri aktarmıştır.
Bu eğitim programının sonucunda,
Nijerya Endüstri Bankası   özel
yatırımcıların önerdiği çeşitli altyapı
projelerini daha iyi değerlendirip
başarılı ve ülke yararına olabilecek
projelere finansal kaynak sağlayacak-
ları belirtilmiştir.
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DAÜ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE
SAHİP SINAVLARA EV SAHİPLİĞİ
YAPMAYA DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uluslararası
nitelikte ve geçerliliğe sahip sınavları gerçek-
leştirmeye devam ediyor. Uluslararası geçerliliği
bulunan Prometric Sınav Merkezi, Pearson Vue
Sınav Merkezi, ECDL Sınav Merkezi ve TOEFL
Sınav Merkezi, DAÜ Bilgi İşlem Merkezi (DAÜ-
BİM) laboratuvarlarında hizmet vermeye devam
ediyor. DAÜ-BİM Müdürü Aytaç Çerkez, tüm
dünyada geçerliliği olan ve bilişim sektörünün en
çok aranan sertifikalarına sahip olmanın DAÜ’nün
sunduğu hizmetlerle artık daha kolay olduğunu
belirtti. 
DAÜ’nün “Microsoft IT Academy” üyeliği ile de
Microsoft ürünlerine ait birçok eğitim serti-
fikasının uzman eğitmenlerce verildiğini belirten
Çerkez, dünyada büyük bir Pazar payına sahip
CISCO ağ akademisinin “Ağ Yöneticisi”
yetiştirme kursları da düzenlediğini aktardı.
Çerkez, DAÜ-BİM’in “CISCO Network Aca-
demy” programının da üyesi olduğunu ve
DAÜ’nün KKTC’de tek bölgesel akademi konu-
munda olduğunu vurguladı. Microsoft sınavlarına
katılacak olan adayların DAÜ-BİM aracılığı ile sı-
nava girmeleri halinde % 25 daha ucuz fiyata sı-
nava girebileceklerini belirten Çerkez, sınav
ücretlerinin de girilecek olan sınav türüne göre
değişiklik gösterebildiğini sözlerine ekledi. 

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü ve DAÜ
Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Derviş

Ekşici, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası’nın
(ECDL) dünyanın önde gelen bilgisayar kullanım
yetkinliği sertifikası olduğunu ve TOEFL İn-
gilizce yeterlilik sınavının da dünya genelinde
gerek yüksek öğrenime kabulde gerekse iş başvu-
rularında aranan en önemli kriterlerden biri
olduğunu vurguladı. Ekşici, gerek ECDL sınav
merkezinin gerekse TOEFL sınav merkezinin
DAÜ’de kurulmasıyla hem toplum geneline hem
de öğrencilere hizmet verildiğini aktardı ve ku-
rulduğu günden itibaren DAÜ ECDL sınav
merkezinin 1500’e yakın kişiye, TOEFL sınav
merkezinin de 554 kişiye sertifika verdiğini
bildirdi.  

DAÜ EKİBİ 
NİJERYA ENDÜSTRİ BANKASI’NA
ABUJA’DA EĞİTİM VERDİ

DOĞU AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİ 
IPV6 HİZMETİNİ 
KULLANMAYA BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ), tüm dünya
ile birlikte IPV6’ya geçişi
kullanmaya başladı.
IPV6, internet kul-
lanımında daha yüksek
düzeyde güvenlik sağ-
lanmasına ve gerçek za-
manlı uygulamalar için

hizmet kalitesine daha fazla önem verilmesine
olanak sağlamaktadır. DAÜ Bilgi İşlem Merkezi
Müdürü Aytaç Çerkez, dünyada internet
dolaşımını yaygın bir şekilde gerçekleştiren
IPV4’ün adres yapısının günümüz şartlarında
yetersiz kalmasından dolayı IPV6’ya geçişin
kaçınılmaz olduğunu ve DAÜ’nün de bu uygula-
maya geçtiğini vurguladı.
İnternet Protokolü’nün (IP) internet dolaşımını
sağlayan ve ağlardaki cihazların birbirini tanımak,
birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde
bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numara
olduğunu belirten Çerkez, IPV4 adreslerinin
tükenmesinden doğan ihtiyaçla geliştirilen
IPV6’nın, 8 Haziran Dünya İnternet IPV6 gü-
nünde Google, Facebook, Yahoo gibi sitelerin ana
web sayfalarında IPV6 ile servis vereceklerini ak-
tardı. Çerkez, DAÜ’nün de web sayfasının
(http://www6.emu.edu.tr) dünya IPV6 Formu
tarafından onaylandığını ve servise açıldığını bildirdi. 
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Derviş Ekşici ve Aytaç Çerkez

Aytaç Çerkez

Nijerya Endüstri Bankası çalışanları DAÜ ekibi ile birarada



Günlük gazetelerin sayfaları, eli-
mize ilk ulaştığı andaki tazeliğini
çabucak yitirir, ardından elimizde
salt bir belge veya geri dönüşüm
için bir malzeme kalır. "Daily News-3"
projesi işte bu noktadan hareket
eden ancak günlük gazeteleri bir
sanat eseri boyutuna taşıyan ilginç
bir proje. 
Bilmedikleri dil ve alfabelerin yer
aldığı, kendileri için anlamı ol-
mayan yüzlerin mekanların fo-
toğraflarıyla dolu sayfaları mesken
tutmak üstünde sanatsal adımlar
atabilmek her kültür için ilginç bir
yol. Projenin birbiriyle ilişkili ancak
bağımsız bir ufkunun olması önemli
bir özelliği, malzemenin getirdiği
duyarlı ince yapı çalışmanın disip-
linini de etkiliyor, defalarca boz-
yapa pek olanak vermiyor, bunun
yanısıra yeniliklere de açık.
Bu amaçla hazırlanmamış bir kağıt
yüzeyini sanatsal bir esere
dönüştürme macerası, aslında
"Daily News-3" katılanların

eğlenerek ürettiği, keşfettiği, kafa
yorup yol-yordam aradığı eğitici bir
yöntem.
"Daily News Project-3" küratör-
lüğünü Belçika, Gent Üniversitesi
Kraliyet Güzel Sanatlar Fakültesi
Emiritus Prof. Martin R. Baeyens’in
yaptığı bir sanat etkinliği. Projede
5 farklı ülkeden 6 farklı üniversite

yer almaktadır:
w (KKTC) Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi, İletişim Fakültesi-Görsel
Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü
w (BELÇİKA) Gent Üniversitesi,
Kraliyet Güzel Sanatlar Fakültesi,
Grafik Tasarım Bölümü
w (TÜRKİYE) Işık Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik
Tasarım Bölümü
w (İRAN) VIJE, Parzadan Kültür ve
Sanat Enstitüsü, Görsel İletişim
Okulu  
w (ÇİN) Shanxi Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım
Bölümü
w TÜRKİYE) Anadolu Üniver-
sitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Grafik Tasarım Bölümü
"Daily News-3" projesi  katılımcı
kurumların bulundukları ülkenin
seçtikleri bir günlük gazetenin 12
Şubat 2011 sayısını bir birlerine
göndererek  öğrencilerin bu
gazetelerin ilk yaprağına (ön ve
arka sayfası) yaptıkları artistik mü-
dahalelerle bir sanat eseri oluş-
turma şeklinde gerçekleştirilmiştir.
"Daily News-3" projesi çalışmaları
Ekim 2011’de basılı kataloğu DAÜ,
İletişim Fakültesi-Görsel Sanatlar
ve Görsel İletişim Tasarımı Bö-
lümü tarafından hazırlanacak olan
ve evsahipliğini Işık Üniversite-
si’nin yapacağı bir sergiyle İstan-
bul’da izleyici karşısına çıkacak ve
daha sonra Eskişehir, Gazimağusa,
Tahran, Gent, ve Shan Xi’de
dönüşümlü olarak sergilenecektir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SADECE 
2 ÜNİVERSİTEDE MEVCUT OLAN SPOR 
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KKTC’DE İLK KEZ DAÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hülya
Harutoğlu, büyümeye devam
eden Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi’nin Fizyoterapi ve Rehabili-
tasyon, Beslenme ve Diyetetik,
Hemşirelik  ve Sağlık Yönetimi
Bölümlerine ilaveten 5. bölüm
olarak  KKTC’de ilk kez Spor
Bilimleri Bölümü’nün YÖDAK
ve YÖK onayı ile bu yıl eğitime
başlayacağını  bildirdi.
Harutoğlu, Spor Bilimleri
Bölümü’nün genel amacının;
öğrencilerin rekreasyon ve
antrenörlük  programlarını
uygulayabilecek biçimde sağlık

bilgisi, genel kültür, alan bilgisi,
yöneticilik, liderlik, iletişim ve
eğiticilik konularında eğitmek,
araştırmacı, ulusal ve ulus-
lararası alanda bilimsel ve
sportif  başarıları gerçekleştire-
bilecek, toplumun psiko-sosyal
yapısına katkı koyabilecek  lider
spor bilimciler yetiştirmek
olduğunu söyledi.
Harutoğlu, Spor Bilimleri
Bölümü için üniversitenin
gelişmiş bir alt yapıya sahip
olduğunu,  öğrencilere, alan-
larında uzmanlaşmış, nitelikli
akademisyenler tarafından,
sporun ve fiziksel aktivitenin
bilimsel temellerini oluşturacak
derslerin yanında , turizmde
rekreasyon, rekreatif  spor yö-
neticiliği, spor animatörlüğü,
fitnes uzmanlığı, liderliği,
hakemlik ve antrenörlük alan-
larında uzmanlaşmaya  yönelik
gerekli olan bilimsel temelin 4
yıllık lisans eğitimi boyunca
verileceğini belirtti.

TOPLUM SAĞLININ
GELİŞİMİNE KATKI
Prof. Dr Hülya Harutoğlu,
lisans eğitimi boyunca verilen

sağlık ve sporla ilgili derslerle,
takım sporlarının yanında, fizik-
sel uygunluk programı
geliştirecek ve uygulayabilecek
fitness liderleri yetiştirilerek,
son yıllarda gündemde olan
kişiye özel  egzersiz reçeteleri
ile bireylerin fiziksel aktiviteye
katılımı sağlanarak,  toplum
sağlığının  gelişimine önemli
katkı koyacaklarını söyledi.

MEZUNLAR GENİŞ 
ÇALIŞMA ALANLARINA 

SAHİP OLACAK

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu Spor
Bilimleri Bölümü mezunlarının
iş bulma imkanlarının çok fazla
olduğunu, bu bölümden mezun
olanların turistik işletmeler,
tatil köyleri, oteller-termal
üniteler, seyahat acenteleri,
belediyeler, sosyal tesisler, spor
kulüpleri, kamu kuruluşları,
silahlı kuvvetler,  polis teşkilatı,
gençlik ve spor müdürlüğü,
gençlik kampları, federasyonlar,
endüstriyel kuruluşlar, fitness
merkezleri, üniversiteler ve
okullarda iş bulabileceklerine
dikkat çekti.

DAÜ İletişim’de
Türkçe Programlar
Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakülte-
si’nde İngilizce programların yanı sıra iki alanda
Türkçe programlar açılıyor. DAÜ Üniversite Sena-
tosu’nda kabul edildikten sonra KKTC Yükseköğre-
tim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordi-
nasyon Kurulu (YÖDAK) ile TC Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) onayı alarak 2011-2012 eğitim-öğretim
yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayacak olan
Gazetecilik ile Radyo-TV ve Sinema programlarının
bu alanlarda Türkçe eğitim görmek isteyecek olan
Türkiye’den ve Kıbrıs’tan öğrenciler için birer cazibe
merkezi olacağı öngörülüyor.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan DAÜ İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Gazetecilik
ile Radyo-Televizyon ve Sinema programlarında İn-
gilizce’nin yanında Türkçe seçeneğinin de sunul-
masının Türkçe yayın yapan gazete, radyo ve
televizyonlarda kendi dillerine daha hakim mezunlar
yetiştirme hedefinden kaynaklandığını belirtti.
Amaçlarının İngilizce programları zayıflatmadan
Türkçe programları yürütmek olduğunu belirten Prof.
İrvan, bu programlarla öğrencilere alternatif  sunduk-
larını, programlarda çeşitliliğin sağlandığını ve
dileyenin İngilizce, dileyenin de Türkçe programları
takip edebileceğini ifade etti.

ULUSLARARASI "DAILY NEWS PROJECT"TE
(GÜNLÜK GAZETE PROJESİ) KKTC’DEN DAÜ DE
YER ALIYOR
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DAK ORTAOKUL VE LİSE
MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Koleji 2010 – 2011 Eğitim-
Öğretim Yılı Ortaokul ve Lise Mezuniyet
Töreni 28 Haziran 2011 tarihinde
muhteşem bir organizasyonla Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) Lala Mustafa
Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi.
DAK, ortaokul ve liseden mezun olan 134
öğrencisine yeni umutlara yelken açmaları
için görkemli bir törenle diplomalarını
verdi. Mezun olan öğrencileri böyle önemli
ve anlamlı bir günde aileleri ve öğretmen-
leri yalnız bırakmadı. 

Diploma töreninde diplomaların yanı sıra öğren-
cilere özverili ve disiplinli çalışmalar sonucunda şiir,
kompozisyon yazma ve spor alanlarında elde ettik-
leri başarılar için başarı belgeleri ve plaketleri
takdim edildi. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından fi-
nanse edilen “Online English For Teens” adlı proje
çerçevesinde “İnternational House Barcelona Net
Languages” tarafından yürütülen kursların sı-
navlarında başarı elde eden ve belirtilen süreyi
tamamlamış olan 8. ve 9. sınıf  öğrencilerine başarı
sertifikaları takdim edildi. 

Törene ÖRP Genel Başkanı ve Milletvekili Doç. Dr.
Turgay Avcı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay,
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı
Osam, DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hasan Amca, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, DAÜ Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Osam,
DAÜ Rektörlük Koordinatörü Tuncer Tuncergil,
DAK Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Gürcafer,
DAK Okul Aile Birliği AS Başkanı Derviş Ekşici,
DAK Müdürü Sevinç Boztuna, DAK Müdür
Yardımcıları Tolga Ruhi, Güncem Kınay Göksan,
Dr. Emel Sümer Pehlivanoğulları, öğretmenler ve
veliler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını Okul müdürü Sevinç
Boztuna gerçekleştirdi. Boztuna yaptığı konuş-
masında öğrencilere ileriki yıllarında hedeflerini
gerçekleştirmeleri için yılmadan çalışmaya devam
etmelerini ve şimdiye kadar göstermiş oldukları
başarıları devam ettirerek ileride topluma faydalı ve
gurur duyulacak bireyler olmalarını temenni et-

tiğini söyledi. Lise diploma törenine geçilmeden
önce gösterilen ve mezunların yer aldığı lise veda
filmi hem eğlenceli hem de duygusal anların yaşan-
masına sebep oldu. Diplomaların takdiminin ardın-
dan tören, keplerin havaya atılması ve konfeti
yağmuru ile sona erdi.
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