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Türkiye Cumhuriyeti Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından 
yürütülecek ve İngilizce eğitim verecek olan 
“Marmara Üniversitesi – DAÜ Uluslararası 
Ortak Tıp Programı” konu-
sunda iki Üniversite arasında 
Protokol, 9 Kasım 2012 tari-
hinde İstanbul’da imzalanarak 
yürürlüğe girdi.  Söz konusu 
protokole Marmara Üniver-
sitesi adına Rektör Prof. Dr. 
M. Zafer Gül, DAÜ adına ise 
Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. 
Öztoprak imza koydular. 2012 
– 2013 Akademik Yılı’ndan 
itibaren eğitim hayatına 
başlayan “Marmara Üniver-
sitesi – DAÜ Uluslararası 
Ortak Tıp Programı”nın 
müfredatı Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından kabul edilen 
kriterler de dikkate alınarak 
Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde yürütülen prog-
ramla uyumlu olacak şekilde 
belirlendi.

22 Ocak 2010 tarihinde iki kurum arasında im-
zalanan Akademik İşbirliği Protokolü ile ortak 
çalışmalar yapmaya başlayan iki eğitim kurumu, 
bu kez hedefi yükselterek Uluslararası Ortak 
Tıp Programı konusunda protokol imzaladılar. 

Söz konusu program için her Akademik Yıl 55 
öğrenci alınacak. 
3 + 3 şeklinde İngilizce dilde eğitim verecek olan 
Uluslararası Ortak Tıp Programı’nı kazanan 
öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu ve ilk üç yıllık 

temel tıp eğitimlerini Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’nin Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde, 
klinik çalışmalarının ağırlık 
kazanacağı sonraki üç yıllık 
eğitimlerini ise Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
alacaklar. Mezun olacak aday-
lar ise iki üniversite tarafından 
hazırlanacak ortak diplomayı 
almaya hak kazanacaklar. 
2010 – 2011 Akademik 
Yılı’nda Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, 2011 – 2012 
Akademik Yılı’nda Eczacılık 
Fakültesi’ni hayata geçiren 
DAÜ, Uluslararası Ortak 
Tıp Programı’nın açılmasıyla 
sağlık alanında önemli bir 

adım daha atmış oldu. 

Marmara Üniversitesi ile 
Uluslararası Ortak Tıp Programımız Eğitime Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Abdullah Y. Öztoprak, içinde bulunduğumuz 
2012 – 2013 Akademik Yılı Güz Dönemi için 
DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısının rekor 
seviyeye ulaştığını ve bundan da büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Öztoprak, Akademik Yıl’ın Güz 
Dönemi’nde 4134 yeni öğrencinin DAÜ ailesine 
katıldığını açıklayarak, bu sayının DAÜ’de uzun 
yıllar sonra ilk defa Güz Dönemi’nde 4000’in üze-
rine çıktığını ifade etti. Bilindiği gibi geçtiğimiz 
Akademik Yıl’ın Güz Dönemi’nde bu sayı 3961 idi. 

DAÜ’de Güz Dönemi kayıtları ile ilgili kamuo-
yunu bilgilendirmek amacıyla açıklamalarda 
bulunan Prof. Dr. Öztoprak, DAÜ’nün yeni 
öğrencilerinin 867’sinin KKTC, 1969’unun TC ve 
1298 öğrencinin ise yabancı uyruklu olduklarını 

söyledi. Türkiye’de açılan onca yeni üniversite 
ve kontenjan rakamlarının fazlalığına rağmen 
KKTC’nin devlet üniversitesi DAÜ’nün yeni 
kayıt öğrenci sayısının oldukça mutluluk verici 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztoprak, DAÜ’nün 
son yılların en fazla öğrenci alan üniversitesi konu-
muna geldiğini ve bunun da doğru tanıtım strate-
jileri, burs olanakları ve öğrenci memnuniyetine 
verdikleri önemden kaynaklandığını açıkladı.

Prof. Dr. Öztoprak DAÜ’nün 75 farklı ül-
keden öğrencisi bulunduğunu ve tam anlamıyla 
uluslararası bir eğitim yuvası olduğunu ifade 
ederek, daha önce hiç öğrenci gelmeyen ülkelerden 
dahi öğrenci gelmeye başladığını, başarılı tanıtım 
çalışmaları ve burs imkanlarının da bu başarıda 
payının büyük olduğunu ve DAÜ’de okuyan her 
öğrencinin mutlu olması için de ellerinden geleni 
yaptıklarını belirtti.  

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Öğrenci Kayıtları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

“Yeni Öğrenci Kayıt Rekorunu Kırmaya Devam Ediyoruz”

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Sunat Atun, 13 Kasım 2012 Salı 
günü, sabah saatlerinde, DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret 
etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Öztoprak tara-
fından Bakan Atun’a yeni gelen öğrenci sayıları, 
DAÜ’deki yatırımlar, üniversite ile ilgili akade-
mik ve sosyal faaliyetler hakkında bilgiler akta-
rıldı.

Güneş Enerji Sistemi Konusu Görüşüldü
Bakan Sunat Atun’un ziyaretinde DAÜ’ye ku-
rulması planlanan Güneş Enerji Sistemi hak-
kında da görüş alışverişinde bulunuldu. Güneş 
enerjisinin yeni ve yenilenebilir bir 
enerji kaynağı oluşu yanında, insan-
lık için önemli bir sorun olan çev-
reyi kirletici atıkların bulunmayışı, 
yerel olarak uygulanabilmesi ve kar-
maşık bir teknoloji gerektirmemesi 
gibi üstünlükleri sebebiyle son yıl-
larda üzerinde yoğun çalışmaların 
yapıldığı bir konu olduğunu ifade 
eden Rektör Prof. Dr. Öztoprak, 
DAÜ’nün bu alanda önemli çalış-
maları bulunduğunu ve yakın bir 
gelecekte böyle bir sistemi DAÜ’ye 
kazandırmayı arzu ettiklerini söy-
ledi. Üniversitelerin öğrencilerden 
elde edilen gelirlerin yanısıra ek 
gelire de ihtiyacı olan kurumlar ol-
duğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Öztoprak, Güneş Enerji Sistemi’nin 
DAÜ’ye kurulması ile Üniversite 
olarak ek gelir de elde edebilecekleri-

ni ve bu konuda Ekonomi ve Ener-
ji Bakanlığı’nın desteklerini bek-
lediklerini kaydetti. Bakan Sunat 
Atun ise Güneş Enerji Sistemi’ni 
bakanlık olarak destekledikleri-
ni ifade ederek, KKTC’nin önde 
gelen Üniversitesi DAÜ’nün bu 
alandaki bilimsel çalışmalarını da 
destekleyeceklerini vurguladı.
Yeni Binalar ve İnşaatlar 
İncelendi
Rektörlük Makamı’nda yapılan 
görüşmenin ardından  Bakan  Su-
nat Atun Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztop-

rak ile DAÜ’nün yeni binalarını ve inşaatlarını 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Rauf  

Raif  Denktaş Kültür ve Kongre Sa-
rayı, Yeni Rektörlük Binası inşaatı, 
Öğrenci Hizmetleri Binası inşaatı, 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Bölümü binası ve Tasarım Merkezi, 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu ek binası, Güneş Enerji Sis-
temi Projesi’nin hayata geçirilmesi 
planlanan arazi, Eczacılık Fakülte-
si, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi binala-
rını gezen Bakan Atun, buralarda 
Rektör Prof. Dr. Öztoprak ve diğer 
Üniversite yetkililerinden detaylı 
bilgiler aldı. DAÜ’nün yeni yatı-
rımlarını yerinde görmekten dolayı 
mutlu olduğunu ifade eden Bakan 
Atun, her geçen gün büyüyüp geli-
şen DAÜ ile gurur duyduklarını da 

sözlerine ekledi.

Üniversitemizde Kurulması Planlanan 
Güneş Enerji Sistemi Projesi 
Bakan Sunat Atun’a Sunuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, Gazimağusa halkı ve esna-
fına hitaben yayınlanan bildiri ile, 
öğrencilere yardımcı olunmasını 
rica etti. DAÜ’nün 33 yıllık geçmişi 
ile her geçen gün büyüyüp gelişen 
bir Üniversite olduğunu ve 
Gazimağusa’nın gözbebeği ko-
numunda bulunduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Öztoprak, Üni-
versitenin öncelikli hedeflerin-
den bir tanesinin öğrenci mem-
nuniyetini her geçen gün artıra-
rak, DAÜ’ye gelen öğrencilerin 
huzurlu ve mutlu bir ortamda 
eğitimlerine devam etmelerini 
sağlamak olduğunu vurguladı.

DAÜ’nün 75 farklı ülkeden 14 
bini aşkın öğrencisi ile Gazima-
ğusa kentinin gerek ekonomik 
gerekse sosyal açıdan hızla ge-
lişen bir Üniversite Kenti haline 
gelmesine büyük katkıda bulun-

duğunu ifade eden Prof. Dr. Öztop-
rak, bugüne kadar büyük uğraşlarla 
yaratılan kent-kampüs olgusu ve üni-
versite kent bütünleşmesinin, karşı-
lıklı ve güçlü işbirliği ile, oluşabilecek 
olumsuz etkenlerin birlikte hareket 
ederek ve bazı önlemleri paylaşarak 

aşılacağına inandığını belirtti. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. 
Öztoprak Gazimağusa halkı ve esna-
fına hitaben yayınladığı bildiride şu 
ifadelere de yer verdi:
“Öğrencilerimize kentimizdeki ya-
şamları süresince bir aile sıcaklığı 

ile yaklaşılmasının, özelde kentimi-
ze genelde ise tüm ülkemize büyük 
katkıları olan eğitim sektörünün 
sekteye uğramaması ve öğrenci kay-
bının yaşanmaması açısından oldukça 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Ken-
timizdeki yaşamları süresince çeşitli 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan 
öğrencilerimize esnafımız tarafın-
dan yardımcı olunması, yakın ilgi 
gösterilmesi ve mümkün olan yer-
lerde indirimler uygulanabilmesi 
de ayrıca öğrencilerimizin kendile-
rini kentimizde daha mutlu hisset-
melerini sağlayacaktır. Siz değerli 
Gazimağusa sakinlerinden ve de-
ğerli esnafımızdan öğrencilerimizi 
sevgiyle kucaklamanızı, onlara yar-
dımcı olmanızı ve öğrencilerimizin 
kentimize ve Üniversitemize uyum 
sağlamalarına katkıda bulunmanızı 
en içten dileklerimizle bekler, daha 
mutlu bir gelecek için kent-kampüs 
olgusunun yaygınlaşmasını ümit 
ederiz”

Bakan Sunat Atun, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı ziyareti sırasında 

Rektör Prof. Dr. Öztoprak’tan Gazimağusalılara Çağrı:
“Öğrencilerimizi Sevgiyle Kucaklayın”

Bakan Sunat Atun yeni binaları yerinde inceledi

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
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Öğrenci Odaklı İngilizce Eğitimi

Günümüzde, öğrenci odaklı dil eğitimi artık bir 
lüks, ya da dil eğitimi alternatifleri arasında bir ter-
cih olmaktan öte, bir zorunluluk ya da norm haline 
gelmiştir. 1999 yılında inşa edilen Bologna süreci ile 
Avrupa Birliği sınırları içerisinde yüksek öğrenimde 
sınırlar kaldırılmış ve öğrenci ve akademisyenlere 
birlik içerisinde serbest dolaşım imkânı yaratılmıştır. 
Ve bu süreçte, farklı anadillerden gelen bireylerin 
birbirleriyle aktif  sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeleri 
için ortak bir yabancı dil ve bu dile ait becerilerin 
kazanılması ön plana çıkmıştır. Bu ortak dil, hepimizin 
bildiği gibi küresel iletişim dili olan İngilizce’dir. 

Aktif  sözlü ve yazılı iletişim için gerekli dil becerile-
rinin neler olması gerektiği, Avrupa Birliği’nin ilgili 
komisyonları tarafından oldukça detaylı bir şekilde ele 
alınmış ve bu çalışmalar sonunda CEFR, yani Avru-
pa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi dediğimiz normlar 
ortaya konmuştur ve tüm üye ve aday ülkelerden ve 
eğitim kurumlarından bu kriterlere uygun dil bece-
rilerine sahip öğrenciler yetiştirilmesi beklenmek-
tedir. Yani artık öğrencilerin sahip olması gereken 
İngilizce becerileri, sadece temel gramer bilgilerinin 
ve pasif  okuma ve dinleme becerilerinin ötesinde, dili 
aktif  olarak sözlü ve yazılı iletişimde kullanmalarını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla İngilizce öğretiminde 
köklü değişiklikler yapılması zorunludur. Artık yeni 
nesil ders kitapları, yeterlik sınavları, dil kurumları 
ve okulların ders programları, bu yeni kriterler çer-
çevesinde, öğrencilerin İngilizce’yi aktif  bir biçimde 
kullanabilecekleri şekilde öğrenmelerini sağlamak 
zorundadırlar. Bu hedefi de ancak öğrenci odaklı 
eğitim ile sağlayabilirsiniz. Artık, klasik yöntemlerle, 
öğretmen odaklı ve öğrencilerin pasif  dinleyici olarak 
görüldüğü eğitim modelinden çıkılması gerekmekte-
dir.
 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu olarak bizler bu yeni kriterlere tam 
uyumu sağlamış durumdayız. Bu uyum süreci belli 
kriterlerin karşılanması ile gerçekleştirilmiştir. Bun-
lar, gerekli öğretim ve öğrenim ortamının sağlanması; 
öğrenim çıktılarının, yani öğrencilerin dil becerileri 
gelişiminin takibi ve değerlendirilmesi  ve  kalite 
kontrol ve uluslararası akreditasyonun hedeflenme-
sidir. İlk temel şart olan gerekli eğitim ortamının 
sağlanmasında bizim izlediğimiz yöntem ders içi 
öğrenim etkinlikleri yanında, İngilizce becerile-
rinin aktif  bir şekilde kullanılmasını gerektiren 
oldukça kapsamlı bir ders dışı etkinlikler programı 
sunmaktır. Ders içi öğretim etkinliklerinde Avrupa 
Ortak Dil Kriterleri ile tamamen uyumlu, yeni ne-
sil ders kitapları kullanılmaktadır. Ders dışı etkin-
likler arasında ise, internet destekli bireysel çalışma 
imkânı sunan, toplam 45 bilgisayar ve geniş video 
ve dinleme materyalleri arşivi barındıran, oldukça 
donanımlı bir Öğrenci Bireysel Çalışma Merkezi, 
Avrupa Dil Kriterleri çerçevesindeki öğrencilerin ak-
tif  becerilerinin gelişiminin takip edildiği Portfolyo ve 
proje çalışmaları, etkin dil kullanımının özendirildiği 
konuşma ve sözlü sunum görevlerini sayabiliriz. Et-
kin dil kullanımı ve öğrenimi için gerekli ortamı 
yaratan en önemli ders dışı etkinliklerimiz ise, okulu-
muz bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren aktivite 
takımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizdir. 
Tüm bu takım ve sosyal sorumluluk projelerinin etkin-
lik programları ders programlarına paralel hazırlanan 
ve öğrencilerimizin İngilizce’yi ders dışı etkinliklerde 
kullanmalarını sağlayan programlardır. Dönem so-
nunda öğrencilerimiz, faaliyet raporlarını düzenle-
nen sunum günlerinde İngilizce olarak, hazırladıkları 
power point, poster sunumu ve benzeri sunumlarla 
arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşmaktadırlar. Son 
kriter olan kalite kontrol ve uluslararası akreditasyon 
konusunda ise okulumuz çalışmalarını yürütmektedir. 
Bu noktada Avrupa ve Amerika’dan iki farklı İngilizce 
öğretimi kalite değerlendirme kuruluşu ile görüşmeler 
sürmektedir. Hazırlıklarımız ve hedefimiz, akredita-
syon sürecini en kısa sürede tamamlamak ve kalitesin-
den emin olduğumuz öğrenci odaklı İngilizce eğitimi 
yaklaşımımızı uluslararası anlamda tescilleyecek olan 
tanınmayı almaktır.

  Erkan Arkın
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Öğretim Görevlisi

Uzman Gözüyle

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ), İngiltere’nin en iyi 
10 üniversitesi arasında 
yer alan Warwick Üniver-
sitesi ile imzaladığı anlaşma 
sonucu öğrencilere War-
wick Üniversitesi yüksek 
lisans diploması imkanı 
sunuyor. 2011-2012 Aka-
demik Yılı’nda imzalanan 
protokol gereğince iki üni-
versite arasında yüksek 
lisans programları verilme-
si, ortak araştırma projeleri 
çerçevesinde çalışılması, 
akademik personel değişimi 
ve DAÜ’den Warwick dok-
tora programlarına öğrenci 
gönderilmesi yer almaktadır. 

Esnek Modüler Program 
2011-2012 Akademik Yılı itibari ile uygulamaya konu-
lan program çerçevesinde Warwick Üniversitesi “Sup-
ply Chain Management - Tedarik Zinciri ve Lojistik 
Yönetimi” ile “Engineering Business Management - 

Mühendislik İşletme Yönetimi” yüksek lisans dersleri 
verilmektedir. Modüler bir program olarak sunulan 
eğitim programı bir yıl içerisinde 
tamamlanmakta ve  derslerin 
bir haftası öğretim üyesi gözeti-
minde, iki haftası da proje çalışması 
şeklinde gerçekleşmektedir. DAÜ 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cem Tanova, 
derslerin her iki üniversitenin de 
uzman öğretim üyeleri tarafından 
verilmekte olduğunu ve yüksek 
lisans programlarının esnek bir 
modüler programa sahip olduğunu 
vurguladı. Toplamda 9 ders ve bir 
tezden oluşan programda derslerin 
tümünün DAÜ kampüsü içerisinde 
verildiğini aktaran Prof. Dr. Tano-
va, dileyen öğrencilerin alacakları 
derslerin bir kısmını  Warwick 
Üniversitesi’nde veya Warwick 

Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu Çin, Hindistan, Sin-
gapur, Tayland, ve Hong Kong gibi ülkelerdeki diğer 
üniversitelerde alma hakları olduğunu aktardı. Prof. 
Dr. Tanova, programların modüler bir yapıya sahip 
olduğundan öğrencilerin her modül öncesinde prog-
rama başvurabileceklerinin de altını çizdi.  

Teknik Alanlarda Yetişen Kişilere Yöneticilik 
Eğitimi 
Prof. Dr. Tanova, teknik alanda yetişen kişilere 
yöneticilik eğitimi sunduklarını belirterek günümüzde 
inovasyon, verimlilik ve iyi yönetimin kurumların 
ve ulusların başarısında büyük rol oynadığını, sa-
dece kişisel becerilerin değil aynı zamanda ekiplerin 
daha iyi birlikte çalışabilmesi, daha etkin yönetil-                            
mesi ve doğru hedeflerin belirlenerek gereken yapıların 
oluşturulmasının da son derece önemli olduğuna dik-
kat çekti. Prof. Dr. Tanova, programların bu yönde 
kişilere katkı sağladığını da sözlerine ekledi. Prof. Dr. 
Tanova, daha ayrıntılı bilgiye http://warwick.emu.
edu.tr  adresinden ulaşılabileceğinin de altını çizdi. 

Prof. Dr. Hashemipour: “Şubat ayında ilk 
mezunlar diplomalarını alıyor.”
DAÜ Uluslararası İlişkiler ve İdari İşlerden Sorum-
lu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour 
DAÜ’nün başarı ile programı yürütmekte olduğunu 
belirtti. Prof. Dr.  Hashemipour Şubat ayı içerisinde ilk 
mezunları verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
aktararak mezunların diplomalarını almak üzere War-
wick Üniversitesi’ne gideceklerinin de altını çizdi. 
Program Yöneticisi John Elridge ise programın başarı 
ile yürütüldüğünü ve öğrencilerin programdan mem-
nun olduklarını dile getirerek bu yöndeki çalışmaların 
devam edeceğinin altını çizdi.

Warwick Üniversitesi’nden Yüksek 
Lisans Eğitimi

Prof. Dr. Majid Hashemipour

Prof. Dr. Cem Tanova

Warwick Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimi alan Sonuç Hacıoğlu 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışı-
nın 74. yıl dönümünde  O’nu saygıyla ve özlemle 
andı. DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (DAÜ – ATAUM) ve DAÜ Atatürkçü 
Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) tarafından orga-
nize edilen Anma Töreni, 10 Kasım 2012 Cumar-
tesi günü, DAÜ Atatürk Anıtı önünde gerçek-
leştirildi. Atatürk’ü Anma Töreni kapsamında 
DAÜ’lü akademisyen, personel ve öğrenciler, 
saat 08:45’te Atatürk Anıtı önünde toplanarak, 
ATA’ya olan saygılarını gösterdiler. DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın Anıta 
çelenk sunması  ile başlayan törende, DAÜ 
Öğrenci Konseyi ve DAÜ Atatürkçü Düşünce 
Kulübü üyeleri de Anıta çelenk sunarak ATA’nın 
maneviyatı önünde saygı ile eğildiler. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törene 
katılan birçok DAÜ’lü hep bir ağızdan marşlar 
da okudular.    

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından, saat 
10:30’da, DAÜ Kütüphanesi  Oditoryum’da Kon-
ferans ve Belgesel gösterimi de gerçekleştirildi. 
“21. Yüzyıl’ın Devlet Adamı Mustafa Kemal Ata-
türk” başlıklı konferansta DAÜ Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan, DAÜ – 
ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Ata-
türkçü Düşünce Kulübü Başkanı Mustafa Kara-

ahmetoğlu ve DAÜ Öğrenci Konseyi Baş-
kanı Soner Öztürk birer konuşma yapa-
rak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
farklı açılardan konferansa katılanlara 
anlattılar. Konferansın ardından göste-
rilen ve Atatürk’ü anlatan belgesel ile 
Atatürk’ü Anma Programı sona erdi.

Doç. Dr. Hasan Cicioğlu’nun 
10 Kasım Bildirisi

Tarihte öyle liderler vardır ki, onlar 
ölümsüzdürler; insanlığa malolan eser-
leriyle hergün yeniden doğarlar; yük-
sek ülküleri, düşünceleri ve ilkeleriyle yol 
gösterici olmayı, düşüncelerde ve yürek-
lerde yaşamayı sürdürürler. 

İşte böyle bir lider olan, ulusal bağımsız-
lık savaşımızın  önderi, çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı 
Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladı-
ğımız günün 74’üncü yılında onun büyük anısı 
önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bugün, O’na olan özlemimizi, bağlılığımızı ve 
sevgimizi ortak düşünce ve duygularla dile geti-
riyor, ölümsüz önderimizi gönül borcu duya-
rak, özlemle anıyoruz. O’nu ölümsüzlüğe uğur-

ladığımız günün yıl 
dönümünde, Türk 
Ulusu’nun ışık kaynağı 
olan Atatürkçü Düşünce 
Sistemi’ni her koşulda 
yaşatmak ve geliştirmek, 
bu günümüze olduğu 
kadar geçmişimize karşı 
da ortak sorumluluğu-
muz olduğunun bilincin-
deyiz. 

Bu konudaki en büyük 
güvencemiz, çağdaşlığı 
bir yaşam biçimi ola-
rak özümsemiş, aydınlık 
geleceğe inanan, Atatürk 
ilke ve devrimlerini yol 
gösterici kabul eden ve 
bu uğurda hiçbir özve-
riden kaçınmayacağını 
her zaman gösteren sağ 
duyu sahibi yüce Türk 
Ulusu’dur.

Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir parçası olan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de Atatürk ilke ve 
devrimlerine sonsuz bir  inanç ve bağlılık vardır. 
İşte bu inanç ve bağlılık, Atatürk’ün “Özgürlük 
ve bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü reh-
ber almış olan Kuzey Kıbrıs Türk halkına, 38 yıl-
dır kendi topraklarında, özgür bir devlet halinde 
yaşama  ortamı  sağlamıştır. 
Bu halk,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti 
ile birlikte Atatürk ilke ve devrimlerini de son-
suza dek yaşatma azim ve kararlılığında oldu-
ğunu göstermiştir.

Ulusumuzun kurtarıcısı, laik, demokratik ve 
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce 
önder Atatürk, sonsuza kadar yolumuzu ve yüre-
ğimizi aydınlatmayı, ilke ve devrimleri ulusumu-
zun geleceğine yön vermeyi sürdürecektir.
Aramızdan ayrılışının 74’üncü yılında, Türk 
Ulusu’nun gönlünde ölümsüzleşen Yüce Önder 
Atatürk’ü bir kez daha saygı, gönül borcu ve şük-
ranla anıyoruz.

Ulu Önder Atatürk’ü 
Özlemle Andık

Anma Programı’na kalabalık bir akademisyen ve öğrenci topluluğu katıldı

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak anıta çelenk sunarken

Doç. Dr. Hasan Cicioğlu
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Geriatri ve Gerontoloji Derneği 
tarafından 07-10 Kasım 2012 ta-
rihlerinde Antalya Kervansaray 
Oteli’nde 11. Ulusal Geriatri Kong-
resi ve 9. Ulusal Geropsikiyatri Sem-
pozyumu birlikte gerçekleştirildi. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri  Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Barış Öztürk, 
Sağlık Bilimleri  Fakültesi  yarı 
zamanlı öğretim üyeleri  Prof. Dr. M. 
Refik Mas ve Prof. Dr. Ahmet Turan 
Işık’ın  katıldıkları kongrede konu 
yaşlılıktı.  Tüm yaşlılık sorunlarının 
irdelendiği kongreye, geriatri ve psi-
kiyatri uzmanlarının, İç Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı’nın tüm uzmanlık 
alanları hekimlerinin, Aile Hekim-
lerinin, Pratisyen Hekimlerin, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimler-
inin, Nöroloji, Kardiyoloji, Üroloji 
Uzmanlarının, Huzur ve Bakım Evle-
rinin başta hekimlerinin, Geriatri ve 
Geropsikiyatri ile ilgili tüm Hemşire, 
Fizyoterapistleri, Psikologları, Sosyal 
Hizmet Uzmanlarının, Beslenme 
Uzmanlarının  katılımı üst sevi-
yedeydi. 
Düzenlenen kongrede yaşlılıkla 

ilgili tıp dünyasının ilgisini  çeken 
konuların yanı sıra, kanıta dayalı tıp 
uygulamaları,  geriatri ve geropsi-
kiyatrideki yeni gelişmeler gözden 
geçirildi. Ayrıca kongre bünyesinde 
özellikle Geriatri, Psikiyatri, Nöroloji 
Asistanları ve Geriatri konusunda 
ilgili Psikolog ve Sosyal Hizmet 
uzmanları için önerilen 1 gün-
lük “Nörokognitif  Değerlendirme” 
kursu düzenlendi. 

Kongreye DAÜ Çıkartması
     
Geriatri Kongresi’nde DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hülya Harutoğlu ve Dekan 
Yardımcısı, Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış 
Öztürk konuşmacı olarak  katıldılar. 
Prof. Dr. Harutoğlu 10 Kasım ta-
rihli “Kalp İçin İyi Olan Beyin İçin 
İyi Midir?” konulu  oturumun, otu-
rum başkanlığını üstlenirken, “Yaşlı 
Kardiyovasküler Hastalıklarda Reha-
bilitasyon” adlı bir de  konferans 
gerçekleştirdi.  Aynı oturumda Yrd. 
Doç. Dr. Öztürk “Kardiyovasküler 
ve Beyin Sağlığını Korumada Diyet” 
adlı konferansını gerçekleştirdi.  Otu-

rumun ardından Prof. 
Dr. Harutoğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Öztürk kon-
ferans konularıyla ilgili 
katılımcıların sorularını 
cevaplayarak merak edilen 
noktaların aydınlatılmasını 
sağladılar. Aynı oturumda 
Ömer Kozan “Arterle-
riniz Kadar Yaşlısınız” 
ve Talip Asil “Yaşlılarda 
İnme” konulu sunularını 
gerçekleştirdiler. 
Bununla birlikte DAÜ’- 
de yarı zamanlı Öğ- 
retim Görevliliği ya- 
pan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hastanesi  
Başhekimi Prof. Dr. 
Refik Mas, Geriatri 
Kongresi’nde genel sekreter olarak 
görev aldı.  “Yaşlıda Kognitif  
Bozukluklar” konulu oturumun 
Moderatörlüğünü de yapan Prof. 
Dr. Mas, 10 Kasım’daki “Başarılı 
Yaşlanma” konulu oturumda 
“Geriatrist Gözüyle Bakış” adlı 
sunusunu gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, 
moderatörlüğünü Prof. Dr. M. 

Refik Mas’ın üstlendiği 8 Kasım 
tarihli “Yaşlıda Kognitiv Bozuk-
luklar” konulu oturumda “Alzhei-
mer Hastalığı Tip 3 Diyabet Mi?” 
konulu bir konferans gerçekleştirdi. 
Ayrıca Prof. Dr. Işık, 10 Kasım                               
tarihli “Başarılı Yaşlanma” konulu 
oturumun da oturum başkanlığını 
üstlendi.

Doğu Akdeniz Ünivesitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ 
Kentsel Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Derya 
Oktay, Türkiye’de yapılan ve 
çok güncel ve kritik iki konuya 
odaklanan iki toplantıya davetli 
konuşmacı olarak katıldı. 
Bunlardan ilki, TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
tarafından İstanbul Buluşmaları 
kapsamında İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde düzenlenen, Afet 
ve Dönüşüm Kıskacında: İstanbul 
ve Planlama temalı konferans 
idi. Kentsel dönüşüm yapılan 
ilçelerin Belediye Başkanlarının, 
konut piyasası ile ile ilgili kuruluş 
temsilcilerinin ve bazı öğretim 
üyelerinin davetli olduğu bu önemli 
toplantı, son dönemde Türkiye’nin 
çeşitli kentlerinde afete dayanıksız 
olduğu söylenen binlerce konutun 
yıkılarak, bu yerlere TOKİ 
tarafından “kentsel dönüşüm” 
adı altında çok yüksek ve yerel 
dokuya aykırı konut bloklarının 
planlanması ve inşa edilmesi ile 
ilgili sorun ve çözümlere odaklandı. 
Prof. Dr. Oktay bu kapsamda 
“Sürdürülebilirlik, Yaşanabilirlik, 
Kentsel Yaşam Kalitesi: Kentsel 

Dönüşüm Uygulamaları Üzerine 
Değerlendirme ve Öneriler” baş-
lıklı bir konuşma ve sunuş yaptı.

İkinci toplantı ise TMMOB 
Mimarlar Odası Konya Şubesi 
tarafından 2-3 Kasım 2012 
tarihlerinde Konya Hilton Otel’de 
düzenlenen ve Türkiye’nin önde 

gelen planlamacılarının, mimarlık 
tarihçilerinin ve “Yer - Dönem” 
endişesi taşıyan öğretim üyesi 
ve mimarların çağrılı olduğu 
Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 
Sempozyumu idi. Prof. Dr. Oktay, 
bu kapsamda, oldukça ilgi toplayan 
“Çağdaş Mimarlık Eğitimi ve 
Pratiği Çevre ve Toplum Dostu 

Olabilir mi?” başlıklı bir sunuş 
kapsamında, konuya hem kuramsal 
hem de uygulamaya dönük 
açılımlar yaptı ve DAÜ Mimarlık 
Bölümü’nde yıllardır yürüttükleri 
Mimari Tasarım Stüdyosu’nu 
(ARCH 391), “Çevre ve Toplum 
Dostu” tasarım yaklaşımlarına bir 
örnek olarak sundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcısı  
11. Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi’ne 

Çağrılı Konuşmacı Olarak Katıldılar

Prof. Dr. Derya Oktay iki önemli toplantıda DAÜ’yü temsil etti.

Prof. Dr. Derya Oktay, İki Önemli Toplantıya Konuşmacı Olarak Katıldı

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu kongrede konuşma yaparken
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından kültür-
ler arası iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek adına her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen “Uluslararası Gün ve 
Gece” DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Et-
kinlik öğlen saat 12:00’de başlayıp gece yarısı 24:00’e 
kadar sürdü. DAÜ Uluslararası İlişkilerden Sorumlu 
Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Merkez 
tarafından organize edilen gecede 33 farklı ülkenin 
standı açıldı ve geceye 75 farklı ülkeden öğrenciler 
katıldı. Üniversitenin tanıtımı ve kültürler arası iletişimi 

ve tanışmayı güçlendirmek için yapılan gecede, ülkeler 
kendi kültürlerini yansıtan kıyafetler giyerek kendi ül-
kelerine özgü yemek kültürlerini ve kültürel danslarını 
da tanıttılar.  

Her kültürden birer öğrencinin 
kendi dilinde “İyi akşamlar” di-
yerek başlanan gecede, daha 
sonra DAÜ’nün Folklor Ekibi 
sahne alarak Kıbrıs folkloründen 

örnekler sergilediler. Gece 
boyunca Ahiska, Kırgızistan, 
Türkiye, Kamerun, İran, 
Rusya, Irak, Azerbaycan, 
Tacikistan, Nijerya, Ürdün, 
Filistin ve Kazakistan’lı 
öğrenci grupları sahne 
alarak yöresel müzikle-
rini ve danslarını sundular. 
Ardından Dj show ile de-
vam eden gecede öğrenciler 
geç saatlere kadar eğlenerek 
farklı kültürlerle kaynaşma 
fırsatı yakaladılar. 

DAÜ Uluslararası İliş-
kilerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Majid 
Hashemipour, bu yıl düzen-
lenen “Uluslararası Gün ve 
Gece”nin geçen yıllara göre 
daha görkemli geçtiğini 
aktardı. Ülkelerin çeşitli 
moda şov ve dans göste-
rileriyle kendi kültürlerini 
tanıttıklarını belirten Prof. 
Dr.  Hashemipour, düzen-
lenen oyun ve yarışmaların 
da etkinliğe renk kattığına 
değindi. 
Uluslararası kültürel zen-
ginliklerin yaşandığı bu 
özel geceye katılım oldukça 
yoğun oldu. DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör Yardımcıları ve 
bazı akademisyenler de bu özel geceye katılarak, ülke 
standlarını gezdiler ve yapılan gösterileri ilgi ile iz-
lediler.

75 Farklı Kültür Üniversitemizde Biraraya Geldi

Uluslararası Gece’de farklı ülkelerden DAÜ öğrencileri kültürel danslarını sundular

Öğrenciler gösterileri izlerken keyifli saatler geçirdi

Filistinli öğrencilerin gösterisinden bir kare
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yabancı 
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri 
onbeş günde bir gerçekleştirdikleri sosyal so-
rumluluk projelerine devam ediyor. 2 Kasım 2012 
Cuma günü öğrencilerin oluşturduğu; Hayvan-
lara Yardım, Çevre ve Geri Dönüşüm ve  Kıbrıs 
Kültürünü Tanıma Proje Grupları farklı mekan-
larda faaliyet gösterdiler. Hayvanlara Yardım 
Proje Grubu daha önce Gazimağusa Hayvanat 
Bahçesi’ni ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında 
bilgilendirilmişlerdi. Ardından Okutman Fayka 
Güresun’un önderliğinde Hayvanat Bahçesi’ni 
temizlediler. Böylece öğrenciler hem hayvanlara 
yaşanılabilir bir çevre hem de ziyarete gelen in-
sanlar için daha temiz ve güzel bir ortam sağlamış 
oldular. 

Çevre ve Geri Dönüşüm Proje Grubu’ndaki 
öğrenciler, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu öğretim görevlilerinden Mehşen Ercan-
lar öncülüğünde, Salamis Harabeleri’ni ve Bedis 
Piknik Alanı’nı temizleyerek Salamis Harabeleri’ni 
ziyaret ettiler. 

Aynı gün içerisinde, Filistin, İran, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Fas ve Türkiye’den gelen 
öğrencilerin oluşturduğu Kıbrıs Kültürünü Tanıma 
Proje Grubu, Lefkoşa Surlariçi Bölgesini ziyaret 
ederek oranın kültürü ile ilgili bilgi sahibi oldu-
lar. Arabahmet Bölgesi, Arabahmet Cami, Derviş 
Paşa Konağı ve Büyükhan öğrencilerin ziyaret et-

tikleri yerler arasındaydı. Bir diğer öğrenci grubu 
da, Sınırüstü Huzurevi’ni ziyaret ederek oradaki 
yaşlılarla yakından ilgilenip onlarla sohbet et-
tiler. Yaşlılar tarafından memnuniyetle karşılanan 
öğrenci grubu iki hafta önce de aynı huzurevini zi-
yaret etmişlerdi. DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce 

Hazırlık Okulu öğrencileri yaptıkları bu sosyal so-
rumluluk projelerinin ardından sınıflarında,  pro-
jenin yürütülmesi ve bir sonraki projeleri ile ilgili 
tartışmalar yapıyorlar. Böylece, hem İngilizce’lerini 
geliştirmiş oluyorlar  hem de fikir alışverişlerinde 
bulunuyorlar.

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör Yardımcıları ve 
bazı akademisyenler de bu özel geceye katılarak, ülke 
standlarını gezdiler ve yapılan gösterileri ilgi ile iz-
lediler.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 
Sosyal Sorumluluk Projelerine Devam Ediyor

Dil ve Kültür 
Bağlamında Halloween
Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, 
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 
Çocuklara İngilizce Öğretme 
Dersi I öğrencileri, dil ve kül-
tür etkileşimini irdelemek 
amacıyla Halloween (Cadılar 
Bayramı) etkinliği düzenledi. 
DAÜ İngiliz Dili Eğitimi 

Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Naciye Kunt dil ile 
birlikte o dilin ait olduğu 
kültürü de öğrenmenin öne-
mini vargulayarak bu tür 
etkinliklerin bölümlerinde 
geleneksel olarak her yıl 
düzenlendiğine değindi.

75 Farklı Kültür Üniversitemizde Biraraya Geldi

İç Mimarlık Bölümü 
Lisansüstü Teknik Gözlem Gezilerine Bir Yenisi Daha Eklendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İç 
Mimarlık Bölümü’nde, 1997 yılından 
beri İngilizce dilinde eğitim veren lisans 
eğitimine ek olarak, hem tezli hem de 
projeli olmak üzere iki Yüksek Lisans 
programı ve yoğun talep üzerine bir de 
Türkçe dilinde eğitim veren İç Mimarlık 
Bölümü, 2010-2011 Güz Dönemi’nden 
itibaren çağdaş bir eğitim sürdürüyor. 
Tezli Yüksek Lisans programı çer-
çevesinde 2012-2013 Güz Dönemi’nde 
yürütülmekte olan INAR 524 kodlu 
yüksek lisans dersi kapsamında ülkemi-
zin kanayan yaralarından olan tarihi                              
eserlerin korunması ve yenilenmesine 
yönelik kavramlar tartışılmakta. Bu ne-                  
denle “tarihi binaların koruma ve yenileme 
konseptleri” (conservation and renovation 
concepts for historical buildings) isimli 
bu derste, teorik çalışmaları desteklemek 
üzere teknik gözlem gezileri yapılıyor.

Dersin yürütücüsü Doç. Dr. Özlem Olgaç 
Türker önderliğinde, farklı ülkelerden hem 
yüksek lisans hem de doktora düzeyinde-
ki öğrenciler geçtiğimiz günlerde ilk 
olarak yeniden işlevlendirilmiş başarılı 
örneklerden ‘Bedesten’, ‘Büyük Han’ ve 
‘Saçaklı Ev’e teknik inceleme ziyaretinde 
bulundular. Gezi sırasında öncelikle surlar-
la çevrili tarihi kentlere dair bir ödül olan 
‘Europa Nostra’ ödüllü Bedesten binası ve 
aynı zamanda iç mekanda yer alan restoras-
yon ve yenileme sürecini anlatan poster-
ler incelendi. Daha sonra ‘Saçaklı Ev’ ve 
‘Büyük Han’ örnekleri yerinde incelendi.
Çağdaş koruma kuramı çerçevesinde 
yapılan ve Kuzey Kıbrıs’ta örnek uygula-
ma olarak nitelendirilebilecek restorasyon 
uygulamaları, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine, derste öğrendikleri teorik 
çerçevenin yerinde uygulamasını gözlem-
leme şansı vermiştir.

Öğrenciler gösterileri izlerken keyifli saatler geçirdi

Filistinli öğrencilerin gösterisinden bir kare

Hazırlık Okulu öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bedis Piknik Alanı’nı da temizlediler

İç Mimarlık Yüksek Lisans öğrencileri Büyük Han’da incelemelerde bulundu

Halloween etkinliğinde öğrenciler birarada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Güvenlik 
İşleri Şube Amirliği ile yerel itfaiye ekipleri 
tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 
DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisa-
yar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği 
bölümlerinde gerçekleştirilen tatbikat 
kapsamında, binaların 
kontrollü biçimde hızla 
tahliye edilmesinin yanı 
sıra, binalardaki yangın 
söndürme cihazlarının 
nasıl kullanılacağı da 
katılımcılara gösterildi. 

Tatbikat, sabah saatlerinde 
yangın alarm zilinin çalması 
ile başladı ve önceden tespit 
edilmiş olan dört binada 
bulunan öğrenciler, aka-
demik ve idari personel, 
planlandığı şekilde hızla ve 
kontrollü biçimde tahliye 
edildi. Tatbikattan haberi 
olmayan bazı öğrencilerin 

paniklediği görülürken, toplanma alanında, 
tatbikatın amacı ve herhangi bir tehlike du-
rumunda alarm verildiği zaman nasıl hareket 
edilmesi gerektiği konuları anlatıldı. Tatbikat 
kapsamında ayrıca, gönüllü öğrencilere yangın 
söndürme cihazı ile uygulamalı söndürme 

işlemi, LPG tüpünde başlayan yangın boğma 
(ıslak havlu veya battaniye) yöntemi ile 
yangının nasıl söndürüleceği uygulamalı 
olarak gösterildi. 

Tatbikatta DAÜ Öğrenci Hizmetleri, Sosyal 
ve Kültürel İşlerden So-
rumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ülker Vancı 
Osam da hazır bulundu. 
Öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği tatbikata ilgili 
bölümlerin akademik 
ve yönetsel personeli 
de katıldı. Tatbikatın 
sonunda Güvenlik 
İşleri Şube Amirliği 
tarafından hazırlanan 
yangın, doğal afet ve acil 
durumlarda yapılması 
gerekenler ile ilgili bilgi 
içeren broşürler tatbikat 
bölgesinde bulunanlara 
dağıtıldı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Nijeryalı Öğrenci Birliği ve AMB En-
tertainment işbirliğinde, DAÜ dün-
yaca ünlü sanatçı May D’yi misafir 
etti.  AMB ekibi tarafından karşılanan 
May D’yi Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztop-
rak makamında kabul etti.  
Nijerya’nın Lagos şehrinde doğan 
Mayokun Awodumi la (May D), 
Lagos Üniversitesi Kitle İletişimi 
programından mezun olmuştur. May 
D’nin müziğe ilgisi çocukluk çağında 
Michael Jackson’la başlamış ve La-

gos King’s Koleji’ndeki eğitimi 
sırasında sık sık katıldığı  gös-
terileriyle artmıştır. 
Gerçek anlamda yetenekli bir 
şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olan 
May D, Kel, Alaye, Dr. Frabz, 
P-Square, SDC ve birçok farklı 
ünlü sanatçıyla ortak projelere 
imza atmıştır.
 ‘Confam Records’ adı altında 
kendi şirketini kurmuş olan 
May D, Club Iceberg’de eşsiz 
bir performans sergileyerek iz-
leyicileri büyüledi. 

Dünyaca Ünlü Sanatçı May D 
Üniversitemiz İşbirliği İle KKTC’de

Üniversitemizde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak sanatçı May D’ye plaket takdim etti

Yangın tatbikatına öğrenciler ve  personel yoğun ilgi gösterdi

Tatbikatta LPG tüpü yangını söndürme teknikleri gösterildi Öğrenciler yangın söndürme cihazını kullanmayı öğrendiler
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Prof. Dr. Meh-
met Tahiroğlu Salonu’nda, Eğitim Fakültesi, Türkçe 
Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen “Dramatik 
Yazarlık ve Romancılık” seminerinin konuğu yazar, şair 
ve gazeteci Osman Güvenir’di.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkçe 
Eğitim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Göz-
lü, Yazar Güvenir’i tanıtan konuşmasının ardından sözü 
Güvenir’e verdi. Güvenir, yaşadıkları ve deneyimleri 
doğrultusunda dramatik yazarcılığın ne olduğunu ve 
nasıl yazar olunabilirliği hakkında öğrencilere bilgi 
verdi. Yazarlığın bir heyecan, birikim işi olduğunu ve 
belli noktalarda duyarlılığı ortaya koymak gerektiğini 
vurgulayan Güvenir, bir eserin yazarın kendi derdinden, 
üzüntüsünden ve yaşanmışlıklardan hayat bulduğunu 
belirtti. Tiyatro eseri yazma ile hikaye, roman yazma 

arasında çok büyük farklar olduğunu vurgulayan Güve-
nir, tiyatro eseri yazmanın kolay bir iş olmadığını ve 
her yazarın bunu başaramadığını dile getirdi. Drama-
tik yazarlığın başka bir boyut olduğunu ve ileride ti-
yatro eseri yazmak isteyen öğrencilere bol bol tiyatro 
eserleri okumalarını öneren Güvenir, roman yazmayı 
düşünen kişiler için ise bir hikaye yazmaya başlamaları 
gerektiğini ve o hikayenin günden güne yaşanmışlıkların 

ve tecrübelerin harmanlanması ile romana dönüşeceğini 
belirtirken, kendi hayatından da örnekler vererek genç-
leri yazarlık konusunda cesaretlendirdi. 

Güvenir seminerde öğrencilere yazarlık konusunda 
küçük ama önemli tüyolar da verdi, yazarken kesin-
likle tekrarlamaktan kaçınmaları gerektiğini çünkü 
tekrarlamanın eseri zayıflattığını ve inandırıcılığını 
yitirdiğini belirtti. Yazarın kendisini geliştirmesinin 
bir yolunun da etrafındaki kişilerin yaşam gerçekler-
ini ve tarzlarını incelemekten geçtiğini vurgulayan 
Güvenir, çevrede gelişen olayların verilerini kulla-
narak üretebilmek, yaratıcılığı ortaya koymak ve bit-
meyen enerji ile yazmaya devam edilmesi gerektiğini de 
vurguladı. Güvenir sorulan bir soru üzerine KKTC’de 
Othello’nun bir marka olduğunu söyledi ama yetkililerin                        
gerekli ilgiyi ve bakımı sağlamamasından dolayı şikayet 
ederek, Avrupa Birliği’nin bir proje kapsamında Othello 
Kalesi’ni restore etme kararı aldığını belirtti. Resto-
rasyondan sonra işin kendilerine düştüğünü de belirten 
Güvenir, Othello’nun yaşayabilmesi için İngilizce ve 
Türkçe eserler sergilenerek yerli ve yabancı halkın 
gelmesini sağlayabilecekleri inancında olduğunu be-
lirtti. Güvenir’in sunumu sonrası öğrencilerin soruları 
ve yazarın kitaplarını imzalaması ile seminer sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Eğitim Fakültesi kurucu bölüm-

lerinden İngiliz Dili Eğitimi 
Bölümü, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Dışişleri Birimi’nde 
‘Bilgi ve Kütüphane Kaynakları 
Uzmanı’ olarak görev yapan Karen 
Hartman’ı  “e-Library USA” (elek-
tronik kütüphanecilik ABD) konu 
başlıklı sunumu için Üniversite 
Kütüphanesi’nde konuk etti. 

DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 
öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin katıldığı 
sunumda dalında uzman Hartman, 
e-Library’de tüm okuyucu ve 
araştırmacı kitlelerinin erişebileceği 
akıl almaz derecede çok büyük 
kaynaklar bulunduğunu belirterek, 
İngiliz Dili Eğitimi ile doğrudan il-
gili olan zengin kaynakları katılımcı 
öğrenciler ve öğretim üyeleri ile 
paylaştı. Academic OneFile, Book-
Flix, English Language Learner 
gibi bilgi-bankaları ve e-Library 

USA’ de bilgi erişimini detaylı olarak 
anlatan Hartman katılımı yüksek 
olan sunumun bölüm öğrencileri ve 
öğretim üyeleri tarafından  ilgi ile 
izlenmesi konusunda oldukça mutlu 
olduğunu dile getirdi. 

Uzman Karen Hartman; kütüp-
hane kültürümüzün giderek zayıf-
ladığından, kütüphane imkanlarını 

sanal ortama taşıyarak; kütüphane 
alışkanlıklarımızı yeniden kazan-
mamız gerektini belirtti. Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Gülşen Musaye-
va Vefalı, sunum sonunda tüm 
katılımcılar adına teşekkürlerini 
sunarak Uzman Hartman’a DAÜ 
Tanıtım Dosyası’nı takdim etti ve 
kendisini yine DAÜ’de görmek iste-
diklerini ifade etti. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu akademisyen-
leri için 12 Kasım 2012 Pazar-
tesi günü, DAÜ Yeşil Salon’da, 
hizmet içi eğitim semineri düzen-
lendi. Bu seminer, yetişkinlere, 
gençlere, çocuklara, eğitimcilere, 
müfettişlere eğitim seminerleri 
düzenleyen, ayrıca Bosna, Yuna-
nistan, İran, Ürdün, Kazakistan, 
Kosova, Ürdün, Fas, Rusya, KKTC 
ve Türkiye gibi birçok ülkede 
çalışmalarını yürüten ve seminer-
ler veren eğitim danışmanı Teresa 
Doğuelli tarafından verilmiştir.
Doğuelli, eğitim seminerinde 
DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu akademisyenlerine 
nasıl kendilerini geliştirip yenileye-
bilecekleri konusunda deneyim ve 

bilgilerini renkli ve interaktif  bir 
şekilde sunarak paylaştı. Doğuelli, 
aynı günün sabah saatlerinde 
DAÜ Hukuk Fakültesi’nde Hukuk 
İngilizcesi derslerinde kullanılan 
“English For Law Enforcement” 
kitabının daha etkin ve etkili bir 
şekilde kullanımı hakkında da bir 
sunum yaptı.
Seminer sonunda seminer sponsoru 
Deniz Plaza ve Macmillan Yayınevi 
destekleriyle gerçekleştirdiği bu 
eğitim seminerlerini DAÜ’de her 
zaman vermek istediğini belir-
tip burada bulunduğu süre içinde 
kendisini en iyi şekilde ağırlayan 
DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu çalışanlarına ayrı 
ayrı teşekkürlerini sundu.

“21. Yüzyıl’da Güçlendirme ve Yaşam Boyu Öğrenme”  Semineri

e-Library Sunumu İlgi Çekti

”Dramatik Yazarlık ve 
Romancılık” 

Seminerinin Konuğu 
Yazar Osman Güvenir’di

Yazar Osman Güvenir 

Teresa Doğuelli akademisyenlere yararlı bir seminer verdi

Karen Hartman

Sunuma İngiliz Dili Eğitimi Bölümü yoğun ilgi gösterdi
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Doğu Akdeniz Üniversite-
si (DAÜ) Yabancı Diller ve 
İngilizce Hazırlık Okulu öğ-
rencilerine ‘Sınav Kaygısı ile 
Başa Çıkma Yolları’ konulu 
bir seminer düzenlendi.

Yabancı Diller ve İngiliz-
ce Hazırlık Okulu Öğrenci 
Rehberlik ve Gelişim Mer-
kezi Koordinatörü Öğretim 
Görevlisi Yonca Aybay’ın 
verdiği seminerde sınav kay-

gısı nedir, belirtileri nelerdir, 
sınav kaygısına neden olabi-
lecek faktörler anlatıldıktan 
sonra sınav kaygısı ile başa 
çıkma yöntemleri konuların-
da öğrencilere bilgiler veril-

di. Öğrencilerin katılımı ile 
kaygının başarıyı nasıl olum-
suz etkilediğine dair de bir 
canlandırma yapıldıktan ve 
öğrenci soruları yanıtlandık-
tan sonra seminer sona erdi.

14 Kasım 2012 tarihinde elim bir 
trafik kazası sonucu hayata veda 
eden Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencisi Merve 
Yüzçelik için Fakültesi’nde bir anma 
köşesi hazırlanarak, anı defteri 
açıldı. Öğretim üyeleri ve öğrenci 
arkadaşları bu anı defterinde Merve 
ile ilgili duygularını paylaşıyorlar. 
Bir süre daha Hukuk Fakültesi’nde 

Merve’yi anma köşesinde kalacak olan 
anı defteri, daha sonra ailesine teslim 
edilecektir.

Merve Yüzçelik, 2011 yılında Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Adalet Meslek 
Yüksek Okulu, daha sonra 2012 
yılında da Hukuk Fakültesi öğrencisi 
olmuştu.

DAÜ Merve Yüzçelik’i 
Unutmayacak

İstanbul Tasarım Bienali Akademi 
Programı’nda Yer Alan Tasarım 

Çalışmalarımıza Büyük İlgi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Görsel 
İletişim Tasarımı öğrencileri, birbirleriyle 
iletişim halinde yürüttükleri bir yıllık yoğun 
bir çalışmanın ürünlerini İstanbul Tasarım 
Bienali Akademi Programı kapsamında 
izleyiciye sundular. DAÜ İletişim Fakül-
tesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı yüksek lisans öğrencileri ve 
öğretim üyeleri Doç. Dr. Ümit İnatçı, Doç. 
Dr. Senih Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Aysu 
Arsoy, Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ile 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim 
Tasarımı lisans-yüksek lisans öğrencileri ve 
öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Onur Eroğlu, 
Öğr. Gör. Cem Ersözlü paralel ders-                      
lerle ürettikleri bienal konseptine yönelik 
dijital enstalasyon, fotoğraf  ve video-art 
çalışmalarının yanısıra DAÜ’nün davetiyle 
İran Grafik Tasarımcılar Birliği Başkanı 

Prof. Ebrahim Haghigi’nin de katılımıyla  
üretilen afiş çalışmalarını da bienal sergi-
sine eklediler.

Santralistanbul, Eski Silahtarağa Elektrik 
Santralı mekanlarında ortaklaşa açılan ve 
“I’M(NOT)PERFECT–KUSURSUZ(UM)
DEĞİLİM” adını taşıyan sergi Doç. Dr. 
Ümit İnatçı’nın hazırladığı metinle tasarım 
çalışmalarını içeren şık bir interaktif  kata-
logla izleyiciye sunuldu. 

İstanbul Tasarım Bienali Akademi 
Programı kapsamında sunulan sergi gerek 
bienal komitesi gerekse izleyici tarafından 
büyük bir beğeni ve takdir gördüğünden, 
serginin katalogları Bienal’in ana mekan-
larından İstanbul Modern’de de izleyicilere 
sunulmuştur.

Sınav Kaygısı ile 
Başa Çıkma Semineri

Seminerde ilginç canlandırmalar da yapıldı

Merve Yüzçelik için Hukuk Fakültesi’nde anma köşesi hazırlandı

Yonca Aybay 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) geçtiğimiz 
günlerde tamamlanan Öğrenci Konseyi seçim-
leri sonrasında, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tanıtım ve devir 
teslim töreninde önceki yılın Öğrenci Konseyi 
üyelerine teşekkür plaketleri verilirken, bu yıl 
görev yapacak olan Öğrenci Konseyi de tanıtıldı. 
Törende DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, Rektör Yardımcıları, Rektör Koordinatör-
leri, bazı fakülte dekanları, bölüm başkanları, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler de hazır bulundular.
Gerçekleştirilen devir-teslim ve tanıtım kok-

teylinin açılış konuşmasında DAÜ Öğrenci 
Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorum-
lu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, 
seçimlerin demokratik bir ortamda geçtiğini ve 
öğrencilerin çoğunlukla seçimlere duyarlı bir tu-
tum sergilediklerini ifade ederken, Üniversitenin 
önemli kurullarında öğrenci temsiliyetinin büyük 
bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Daha sonra sözü alan DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Abdullah Y. Öztoprak, 2012-2013 Aka-
demik Yılı Öğrenci Konseyi seçimlerinin 
başarıyla gerçekleşmesine katkı koyan herkese 
teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Öztoprak, 
Ekrem Soyşen başkanlığındaki eski Öğrenci 

Konseyi`ne görevleri süresince üniversitenin 
tanıtımı için yapmış oldukları özverili ve başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunarken, 
yeni yönetimden de çalışmalarında aynı ciddiyet 
ve kararlılığı göstermelerini istedi. 

Daha sonra söz alan eski Öğrenci Konseyi 
Başkanı Ekrem Soyşen, görevde oldukları süre 
içerisinde din, dil, ırk ayırımı yapmaksızın tüm 
öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını ve üni-
versitenin tanıtımı için çok çaba harcadıklarını 
ifade etti. Son olarak söz alan yeni Öğrenci Kon-
seyi Başkanı Soner Öztürk ise çok iyi bir seçim 
süreci geçirdiklerini ve üstlenmiş oldukları büyük 
sorumluluğun farkında olup, çıtayı daha da yük-
selterek çok başarılı işlere imza atacaklarını be-
lirtti.

Yapılan konuşmaların ardından eski Öğrenci 
Konseyi üyelerine plaketleri verildi. Daha sonra 
eski ve yeni Konsey üyeleri ile DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektör Yardımcıları, 
Rektör Koordinatörleri, bazı fakülte dekanları, 
bölüm başkanları, öğretim üyeleri toplu olarak 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.

2012-2013 Akademik Yılı`nda görev yapa-
cak olan DAÜ Öğrenci Konseyi`nde görev 
alan öğrencilerin isimleri şöyle: Soner Öztürk 
(ÖYK Başkanı), Hasan Doğan (ÖYK Başkan 
Yardımcısı), Çağrı Çetin (ÖYK Genel Sekreter), 
Doğukan Demir (ÖYK Mali İşler Sorumlusu), 
İsmail Akdeniz (ÖK Sosyal İşler Sorumlusu), 
Mehmet Ali Akıl (ÖK Sosyal İşler Sorumlu 
Yardımcısı), Subhi N. S. Abu HUSSIN (ÖK Dış 
İlişkiler Sorumlusu), Ufuk Özel (ÖK Kantin ve 
Kafetaryalar Sorumlusu), Melik Fırat (ÖK Kan-
tin ve Kafeteryalar Sorumlu Yardımcısı), Meh-
met Ali Aksoy (ÖK Disiplin Kurulu Sorumlusu), 
Erdal Yazgülü (ÖK Disiplin Kurulu Sorumlu 
Yardımcısı), Gurban Bayramlı (ÖK Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Sorumlusu), Reha Sertaç İlhan 
(ÖK Eğitim Sorumlusu), Abubakar M. Saleh (ÖK 
Yabancı Öğrencilerle İletişim ve Koordinasyon 
Sorumlusu).

Öğrenci Konseyi’nde Devir-Teslim

Yüksekögretim Denetleme Akredi-
tasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun 
(YÖDAK) bir süreden beri 
çalışmalarını sürdürdüğü KKTC’de 
Öğrenci Konseyi’nin oluşturulması 
ile ilgili Üniversite Öğrenci Konseyi 
Başkan ve Başkan Yardımcıları ile 
Öğrenci Konseyi Rehber Hocalarının 
katıldığı toplantı Yakın Doğu Üni-
versitesi Diş Hekimligi Fakültesi 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Söz konusu toplantı, YÖDAK’ın Üni-
versite Rektörlerine bilgi vererek 
görüşlerini aldıktan sonra Üniver-
sitelere gönderdiği bir davet yazı ile 
gerçekleştirildi.
Üniversitelerin büyük ilgi gösterdiği 
toplantıya Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(DAÜ), Yakın Doğu 
Üniversitesi, Girne 
Amerikan Üniversite-
si, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi, Akdeniz 
Karpaz Üniversitesi 
ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi - Kıbrıs 
Yerleşkesi Öğrenci 
Konseyi Başkan ve 
Yardımcıları ile Reh-
ber Öğretim Görevli-
leri katıldı.
YÖDAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Ali 
Bıçak, Bologna Süre-

cinde öğrenci katılımı ve temsili-
yetinin çok önemli olduğunu ve hatta 
olmazsa olmazların başında geldiğini 
belirtti. Bologna Sürecine yön veren 
4 kuruluştan bir tanesi Avrupa 
Öğrenci Birliği’dir (ESU). Avrupa 
Öğrenci Birliği’nin, Bologna Sürecinde 
diğer önemli 3 paydaş gibi, Avru-
pa Yükseköğretim Kalite Güvence 
Ajansları Birliği (ENQA), Avrupa 
Yüksekögretim Kurumları Birliği 
(EURASHE) ve Avrupa Üniver-
siteler Birliği (ESU), görüşleri büyük 
önem arzetmekte ve Avrupa Yük-
sek Öğretim Alanı’nın oluşturulması 
ile ilgili her toplantıda kendilerine 
yer verilmektedir. Bu çerçevede, 

KKTC’de de tüm üniversitelerdeki 
öğrencileri temsil edecek bir Öğrenci 
Konseyi’nin (KKTC – Öğrenci Kon-
seyi) kurulması son derece önemlidir. 
Bu gereksinmenin ötesinde, eğitim ve 
öğretim sürecinde çeşitli konularda 
öğrencilerin görüşlerinin alınmasında 
ve politikaların bu görüşleri de 
değerlendirdikten sonra belirlenme-
sinde büyük yarar görülmektedir.
YDÜ’de gerçekleştirilen toplantıda 
Üniversitelerin Öğrenci Konseyi 
Başkan ve Yardımcıları ile Rehber 
Öğretim Görevlilerinin görüşleri 
alındıktan sonra, 3 Öğrenci Kon-
seyi Başkanı ile 2 Rehber Öğretim 
Görevlisi’nden oluşan bir Kurucu 
Komite’nin tüzük çalışması yapması 
ve bunu bir sonraki toplantıda Kurucu 
Üyelere sunması yönünde bir karar 
üretilmiştir. Bu karar doğrultusunda, 
KKTC – Öğrenci Konseyi Kurucu 
Başkanlığı’na DAÜ – Öğrenci Kon-
seyi Eski Başkanı Ekrem Soyşen ge-
tirilirken kendisine UKÜ’den Mehmet 
Çakmakçı ile GAÜ’den Mübeccel Özel 
yardımcı olurken, Rehber Hocalardan 
YDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Tülen Saner ile DAÜ Öğretim Üyesi 
Tuncer Tuncergil’in rehberlik etmesi 
kararlaştırılmıştır. Kurucu Komite, bu 
süreç içerisinde yakın temas ve işbirliği 
içerisinde olduğu Türkiye Öğrenci 

Konseyi’nin de birikim ve tecrübele-
rinden yararlanacaklarını ve onları 
önümüzdeki günlerde KKTC’ye davet 
edeceklerini belirtmişlerdir.
KKTC-Öğrenci Konseyi Kurucu 
Başkanlığı’na seçilen Ekrem Soyşen 
konuşmasında 2 yıl DAÜ Öğrenci 
Konseyi Başkanlığı görevinde 
bulunduğunu ve edindiği tecrübeler 
doğrultusunda KKTC’de öğrencilerin 
temsiliyetlerini bir üst kurum olan 
KKTC-Öğrenci Konseyi ile gerek yurt 
içi gerekse yurt dışı her türlü plat-
formda temsil etmenin hem KKTC’nin 
tanınması hem de öğrencilerin istekleri 
ve önerilerine önem verme açısından 
çok etkileyici olacağını dile getirdi. 
Soyşen, Türkiye Öğrenci Konseyi ile 
sürekli iletişim içerisinde olarak on-
lardan da alınan bilgiler sayesinde 
KKTC-Öğrenci Konseyi’ni daha iyi 
yerlere getirerek KKTC’de bulunan 
üniversitelere ve öğrencilere katkılar 
sağlayacağını söyledi. Öğrencilerin 
olmadığı bir yerde üniversitelerin 
olmasının söz konusu olamayacağını 
belirten Soyşen, öğrenci mem-
nuniyetinin önemli olduğunu be-
lirtti. Soyşen, bu süreçte kendilerini 
destekleyen ve yardımcı olan YÖDAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a da 
teşekkürlerini iletti.

KKTC Ögrenci Konseyi Kurucu Başkanlığı’na 
DAÜ Öğrenci Konseyi Eski Başkanı Ekrem Soyşen Seçildi

Ekrem Soyşen

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Soner Öztürk Öğrenci Konseyi Başkanı Soner Öztürk konuşmasını yaparken
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İlköğretim Bölümü Öğrencileri Sertif ikalarını Aldılar
Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ), Eğitim Fakül-
tesi İlköğretim Bölümü 
öğrencileri “Şeref  ve Yük-
sek Şeref ” sertifikalarını 
fakültede düzenlenen tören-
le aldılar. 

75 öğrencinin sertifika 
aldığı törende ilk olarak 
Okul Öncesi Öğretmenliği 
Programının öğrencilerine 
sertifikaları verildi. Öğren-
cilere sertifikalarını DAÜ 
İlköğretim Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Elif  Üstün 
ve İlköğretim Bölümü 
öğretim elemanları tak-

dim etti. Ardından Sınıf  
Öğretmenliği, Sosyal Bilgi-
ler Öğretmenliği, İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği 
ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 
Programı’nın öğrencileri 
sertifikalarını DAÜ Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Işık Gürşimşek’ten 
ve İlköğretim Bölümü öğretim 
elemanlarından aldılar. Sertifi-
kalarını alan öğrenciler çok 
mutlu olduklarını ve bu ser-
tifikalar sayesinde gelecek 
yıllarda daha başarılı ola-
bilmeleri için teşvik edildikle-
rini ifade ettiler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı 
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ve 
Hukuk Fakültesi işbirliği ile başlatılan ve 
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile 
düzenlenen Kıbrıs çapında resmi TOLES 
(Hukuk İngilizcesi Becerileri Sınavları) 
kurslarını başarı ile tamamlayıp 
girdikleri uluslararası TOLES sınavında 
başarılı olan kursiyerlere ve öğrencilere 
sertifikaları düzenlenen tören ile takdim 
edildi. 

DAÜ Hukuk Fakültesi’nde gerçek-
leştirilen sertifika töreninde DAÜ-SEM 
TOLES Sınavları Koordinatörü Peril S. 
Emiroğluları, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde 
14 Haziran 2012 tarihinde yapılan 
uluslararası TOLES sınavına    toplam 
21 kişinin katıldığını ve kursiyerler-
den 13’ünün KKTC’deki avukatlardan, 
6’sının DAÜ Hukuk Fakültesi’ndeki 
öğrencilerden, 2’sinin ise İstanbul’dan 
gelen kursiyerlerden oluşmakta 
olduğunu belirtti. Emiroğluları törende 
yaptığı konuşmada, avukatlara ve hukuk 
öğrencilerine yönelik Hukuk İngilizcesi 
kurslarının devam edeceğini vurguladı 
ve bu kursun birinci bölümü olan temel 
seviyeyi  bitiren avukatlara ve hukuk 
öğrencilerine yönelik bir üst kursu (İleri 
Seviye) yakın zamanda düzenleyecekle-
rinin müjdesini de verdi.  Bu kurs-
lara katılmak isteyen tüm avukatların 
ve hukuk öğrencilerinin detaylı bilgi 
ve kayıt için DAÜ-SEM’e (6302471- 
6302482) ulaşabileceklerini de belirtti.

DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koor-
dinatörü ve DAÜ Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürü Derviş Ekşici törende 
gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ-

SEM’in, 15 Haziran 2004 tarihinde, 
endüstri, hizmet sektörü ve devlet 
arasında bir köprü oluşturmak, akademik 
ortamlardaki bilgi birikimini endüstri 
hizmetine sunmak ve iş dünyasındaki 
sorunları ve beklentileri akademik or-
tama taşımak amacıyla kurulduğunu 
belirtti.  
Ekşici, DAÜ-SEM’in kurumların 
ihtiyaçlarını değerlendirip onlara 
yönelik düzenlediği özel yönetici-
lik ve kurumsallaşma gibi eğitim 
programlarının yanı sıra toplumun 
katılımına açık yabancı dil ve bilgisayar 
kullanımı gibi çeşitli eğitim programları 

da sunduklarını bildirdi. DAÜ-SEM 
olarak Avukatların uluslararası bir 
belge olan TOLES sertifikasına sa-
hip olmalarında katkı koyduklarından 
dolayı gururlu olduklarını dile getirerek 
bu doğrultudaki çalışmaların devam 
edeceğini de sözlerine ekledi. 
Gerçekleştirilen sertifika törenine DAÜ 
Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. 
Metin Gürkanlar ve DAÜ Yabancı Diller 
ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdür 
Yardımcısı Yeşim Dede de katıldı.  Kursi-
yerlere sertifikaların takdim edilmesinin 
ardından gerçekleştirilen kokteyl ile ser-
tifika töreni son buldu.

DAÜ-SEM Toles Kursları Sertif ika Töreni Gerçekleştirildi

Başarılı öğrenciler şeref  ve yüksek şeref  sertifikalarını almanın sevincini yaşadılar

Toles sertifikası alan öğrenciler

DAÜ-SEM ve  Hukuk Fakültesi yetkilileri sertifika töreninde birarada


