
ÖSYS Sonuçlarına
Göre KKTC 
Birincisiyiz...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Rektörlüğü’nden yapılan açıklama
ile 2012 yılı Öğrenci Seçme ve Yer-

leştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçları değer-
lendirildi. Yapılan değerlendirmede DAÜ’-
nün öğrenci sayısındaki artışın uygulanan
politikalar çerçevesinde istikrarlı şekilde de-
vam ettiği belirtildi. 

DAÜ, ÖSYS Sonuçlarına Göre Birinci
Sırada 

Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite sayısının
180’e ulaştığı 2012 yılında ÖSYS’de örgün
yüksekeğitim programlarında bir önceki yıla
göre kontenjanlarda %10 artışla toplam
721,925 kontenjana ulaşıldığı ve yerleştirme
sonuçları doğrultusunda 80,228 kontenjanın
boş kaldığı belirtildi. KKTC üniversitelerine
bu yıl 16,485 kontenjanın ayrıldığı ve bu kon-
tenjanlara 5,798 yerleştirme yapılırken, 10,687
kontenjanın ise boş kaldığı vurgulandı. Rek-
törlük tarafından yapılan açıklamada, DAÜ’ye
bu yıl yapılan yerleştirmeler sonucunda bir

önceki yıla göre kayıt hakkı kazanan öğrenci
sayısının %8 artış göstererek 1549 (DAÜ ile
Gazi Üniversitesi Ortak Uluslararası Prog-
ramları dahil)  rakamına ulaştığı ve KKTC
genelinde en yüksek yerleştirme sayısına
ulaşıldığı belirtildi.   

DGS Yerleştirme
Sonuçlarına Göre 
% 64,2 Artış

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan açıklama sonucunda Dikey Geçiş Sı-

navı (DGS) tercihlerine göre Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’ne (DAÜ) kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı ise
bir önceki yıla oranla % 64, 2 artış gösterdi.
   Yerleştirme sonuçlarına göre 586 öğrenci DAÜ’ye
2012 – 2013 Akademik Yılı’nda kayıt yapma hakkı
kazandı. DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya
göre DAÜ’ye ilgili DGS sonuçlarına göre kayıt
yapma hakkı kazanan öğrencilerin kayıt yapma
oranında bir önceki yıla göre %15’e yakın artış
olduğu saptandı.  
DAÜ, DGS sonrası ortaya çıkan tablo da dikkate
alındığında öğrenciler tarafından tercih edilen
üniversite olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu da üniversitenin eğitim kalitesi, akreditasyonlar
ve uluslararasılaşmaya yapmış olduğu yatırımların
bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Turizm Fakültesi Turizm İşlet-
meciliği Doktora Programı Türkiye
Cumhuriyeti Yükseköğretim Kuru-
lu’ndan onay aldı. Bilimsel araştır-
malarda ve yayınlarda Doğu
Akdeniz’de bir numara ve Avru-
pa’nın en  iyi üçüncü fakültesi ko-
numunda bulunan DAÜ Turizm
Fakültesi, onaylanan Doktora Prog-
ramı ile eğitim kalitesini her geçen
gün yükseltmeye devam ediyor.
Fakülte Dekanlığı, 2000-2009 tarih-
leri arasında turizm ve otel işlet-
meciliğine yönelik yayımlanmış
makale sayısına göre dünya

genelinde otel işletmeciliği alanında
ilk 50 üniversite arasında 19’uncu
sırayı, Turizm ve Otel İşletmeciliği
alanında ise ilk 100 üniversite
arasında 39’uncu sırayı alarak bilim-
sel araştırma alanında geçmiş
başarılarına bir yenisini daha ek-
leyip devler ligindeki yerini bir adım
daha ileriye taşıdıklarını açıkladı.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Altınay,
1990 yılında yüksek okul olarak ku-
rulan Turizm Fakültesi’nin Fakülte
olma başarısını kazandığını ve  bi-
limsel araştırma ve yayın alanında
Türkiye veya Güney Kıbrıs’ta ön-

lerinde herhangi bir üniversite bu-
lunmadığını kaydetti.  Prof. Dr.
Mehmet Altınay, söz konusu değer-
lendirme sonuçlarının, 2011 yılında
K.Park, W.J. Phillips, D.D. Canter ve
J. Abbot’un Journal of  Hospitality
and Tourism Research adlı süreli
akademik dergideki makalelerinde
yayınlandığını ifade etti. 

Fakültede Turizm ve Otel İşlet-
meciliği, Turizm ve Otel İşletmeci-
liği Önlisans Bölümü (2 yıllık),
Aşçılık Önlisans (2 yıllık) bölüm-
lerinden ayrı olarak  E-Konaklama
Yüksek Lisans, Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksek Lisans ve Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği Doktora
programında öğrencilere akademik
kariyer olanağı sağlanıyor. En son
Turizm İşletmeciliği alanında açılan
Doktora Programı’nın da YÖK
tarafından   onaylandığını söyleyen
Prof. Dr. Altınay, bu programla bir-
likte akademik çerçevenin  farklı bir
boyuta  taşındığının da altını çizdi.
Fakülte adanın ve dünyanın loko-
motif  sektörlerinden turizm sa-
hasında mezunlar veriyor. 

Eğitim dili İngilizce olan fakülteyi
Doğu Akdeniz’deki öteki üniversite-
lerden farklı yapansa hiç kuşkusuz,
fakültenin dünya çapında tanınmış
uluslararası enstitü ve örgütlerden

akredite edilmiş bir eğitim kurumu
olması. Fakültenin lisans, önlisans,
yüksek lisans ve doktora program-
ları Dünya Turizm Örgütü’nün
THEMIS Vakfı’nca Tedqual Kalite
Güvencesi Sertifika kapsamında bel-
gelenerek onaylanma başarısı gös-
terip, bu sayede mezunlarını hem
uluslararası kariyer yapma fırsatı
yönünde hem de rekabetçi koşullara
uygun niteliklerle hazırlayıp onları
meslektaşlarından daha öteye
taşıyor.

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’na 
YÖK’ten Onay Geldi

“Webometrics Dünya Üniversite-
ler Sıralaması” (Webometrics Ran-
king of  World Universities)
İşletme ve Ekonomi Fakültelerini
sıraladı. Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi
Fakültesi Webometrics tarafından
yapılmakta olan “Business School”
değerlendirmesinde, Türk üniver-
siteleri arasında üçüncü sırada yer
alarak büyük bir başarıya imza
attı. 

Webometrics üniversitelerin genel
değerlendirmesi yanında, işletme
okullarını, hastaneleri ve araştırma
merkezlerini de ayrı ayrı değerlen-
diriyor. DAÜ İşletme ve Ekonomi
Fakültesi, Türkiye’nin önde gelen

üniversitelerinden Orta Doğu
Teknik Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi’nin ardından listede
üçüncü sırada yer alıyor. Araştır-
maya alınan dünya genelindeki
yaklaşık 1500 Üniversitenin İş-
letme ve Ekonomi Fakülteleri ara-
sında ise DAÜ İşletme ve Ekonomi
Fakültesi 731. sırada yer almakta.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada,
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakülte-
si’nin yoğun bir şekilde  “Online
Ders Yönetim Sistemi” kullandığı,
ayrıca Google Scholar’da fakülte
öğretim elemanlarının  birçok aka-
demik yayınlarının çıkmasının We-
bometrics’te yükselmelerinin en
önemli nedenlerinden olduğu ifade
edildi.

“Webometrics”, merkezi İspan-
ya’da bulunan ve İspanya’nın en
büyük kamu araştırma kuruluşu
olan Milli Araştırma Konseyi
(CSIC) bünyesinde faaliyet göste-

ren merkez tarafından yürütülen
ve dünyada faaliyet gösteren 20 bi-
nin üzerinde üniversite üzerinde
yapılan çalışmalardan yola çıkıla-
rak hazırlanan listeleri kapsıyor.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Webometrics’te İlk Üçte

İşletme ve Ekonomi Fakültesi dünya sıralamasındaki yükselişi ile dikkat çekiyor

Birçok farklı ülkeden öğrenci turizm eğitimi alıyor

Aşçılık Önlisans Programı profesyonel aşçılar yetiştiriyor
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Uzman Gözüyle
Doç. Dr. Bilgen Başgut

Farmakoloji Bölümü
Eczacılık Fakültesi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ya-
bancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
tarafından 6 -7 Eylül 2012 tarihlerinde,
DAÜ İletişim Fakültesi, Yeşil Salon’da öğ-
retim görevlileri için oryantasyon ve eği-
tim programı düzenlendi. DAÜ Yabancı
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Akade-
mik İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı
Çiğdem Tuncergil’in öncülüğünde iki gün
süren Eğitim Semineri, Pearson ve Say-
dam Berberoğlu sponsorluğunda gerçek-
leştirildi. Tuncergil, kısa bir açılış
konuşmasının ardından sözü, İzmir Eko-
nomi Üniversitesi’nden gelen Test ve
Müfredat Uzmanı eğitmen Grant Kemp-
ton’a bıraktı. Kempton, Yabancı Diller

Okulu akademisyenlerine 21. yüzyılda et-
kili ‘Yabancı Dil’ eğitiminin nasıl verilece-
ğini eğlenceli bir üslupla anlattı. 

Kempton akademisyenlerin eğitim sıra-
sında üzerinde durmaları gereken en
önemli konunun ‘maksimum eğitim fırsatı’
olduğuna değindi. Akademisyenlere bir-
çok tavsiyelerde bulunan Kempton, öğren-
cilerin yabancı dil konuşurken risk
almalarına izin vermeleri gerektiğini vur-
guladı ve risk alınmadığı sürece yabancı
dilin öğrenilemeyeceğini ekledi. Kempton
öğrencilere daha etkili ders verebilmek
için kısa hikayeler anlatmanın da faydala-
rından bahsetti.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
Oryantasyon ve Eğitim Semineri Düzenledi

Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği
(Association for Teacher Education in
Europe / ATEE) ve  Anadolu Üniver-
sitesi’nin işbirliği ile  Eskişehir’de 37.
Avrupa Öğretmen Eğitimi Derneği
Yıllık Kongresi düzenlendi. Uluslar-
arası nitelik taşıyan ve birçok Avrupa
ülkesi ile Amerika Birleşik Devletleri,
Japonya ve Çin’den öğretmen eğitim-
cileri ve eğitim bilimcilerin katıldığı
kongrede Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Eğitim Fakültesi, Orta Öğre-
tim Alanlar Eğitimi Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Bekir Özer çağrılı konuş-
macı olarak bir konferans verdi. 

Prof. Dr. Bekir Özer kongrede “Tür-
kiye’de Öğretmen Profili, Öğretmen
Eğitimi ve Öğretmenliğin Meslekleş-
mesi” konusunda yaptığı  konuşmada
Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşun-
dan bu yana öğretmenliğin her yön-
den gelişmesi için yoğun çaba
gösterildiğini, her zaman öğretmen
yetiştirmeye önem verildiğini, öğret-
menliğin meslekleşmesinde de belirli
bir yol katedildiğini, bütün bunlara
karşılık Türkiye’de öğretmen ve öğ-
retmen yetiştirme ile ilgili hala aşıla-

mamış, süren önemli sorunların var
olduğunu, kimi meslekleşme ölçütle-
rinde önemli eksikliklerin bulundu-
ğunu belirtti. Prof. Dr. Özer,
Türkiye’de okullarda 880,371 öğret-
menin görev yaptığını, bu öğretmen-
lerin önemli bir bölümünün genç ve
az öğretmenlik deneyimine sahip ol-
duğunu, bu nedenle öğretmenlerin
mesleki gelişimlerini sağlamak için
hizmetiçi eğitimin önemli bir gereksi-
nim olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Bekir Özer, 
Avrupa Öğretmen Eğitimi Kongresi’ne Çağrılı

Konuşmacı Olarak Katıldı

Akılcı İlaç Kullanımı ve Başarısızlık Nedenleri

Akılcı ilaç kullanımı, hastanın klinik gereksinimlerini karşılayan
doğru tedavinin, hastanın bireysel ihtiyacına uygun dozda,
yeterli sürede, en düşük maliyetle alması olarak tanımlanır.
Bununla birlikte, hastanın tedavi süresince ve tedavi sonrasında
ilacın etkinliği, istenmeyen etkileri ve kullandığı diğer ilaçlarla
olası etkileşmeler yönünden izlenmesi de bu süreç içerisinde yer
alır. Akılcı ilaç kullanımında temel kriterler doğru tanı, doğru
ilaç, doğru hasta, doğru bilgilendirme ve doğru takip olarak be-
lirlenmiştir. Bu kriterlerden ilk üçü özellikle reçete yazılması
aşamasında önemlidir ve hastayı tedavi eden doktoru il-
gilendiren konulardır. Doğru bilgilendirme ve doğru takip aşa-
masında ise eczacıya önemli görevler düşmektedir. İlaçların
akılcı kullanımında hekimin yazdığı reçete kadar eczacının da
işbirliği önemlidir. Reçeteler esas olarak eczacıya yönelik
yazılardır. Bu bağlamda reçetenin incelenmesi, varsa yanlışlık-
ların saptanması, hekimle işbirliği halinde reçete hatalarının ve
eksikliklerinin giderilmesi, hastanın ilaçları hangi zamanda ne
kadar süre ilacı kullanması gerektiği, hazırlanması gereken bir
ilaçsa nasıl doğru bir şekilde hazırlayacağı, ilaçlarını uygun
koşullarda nasıl saklaması gerektiğini de içeren bilgileri ak-
tararak  hastaların ilacı doğru şekilde kullanabilmeleri için bil-
gilendirilmesi, hastanın tedaviye uyumunun sağlanması
açısından eczacının rolü önemlidir. Eczacı, ilaçla ilgili özel
eğitim almış, ilaç hazırlama sanatını iyi bilen ve hekimin önerisi
doğrultusunda ilaçların hastalara sunulmasında tek yetkili ve
sorumludur. İlaç endüstrisindeki teknolojik gelişmeler ile de
paralel olarak günümüzde eczacının rolü ilaç merkezli olmaktan
çok hasta merkezli olmaya doğru yönelmiştir. Bu da eczacıya
hastaların ilaç ve tedavileri hakkında daha detaylı bil-
gilendirilmesi konusunda yeni sorumluluklar yüklemektedir.
Doğru bilgilendirme ve takip, hastanın tedavisinin başarısının
yanında hastanın tedavi sürecinde karşılaşabileceği olası ilaç
etkileşmelerinin ve ters ilaç reaksiyonlarının önlenmesine ve
bununla birlikte devletin sağlık giderlerinin büyük bir kısmını
oluşturan ilaç harcamalarının da en aza indirilmesine imkan
verecektir.
Akılcı ilaç kullanımının üç önemli ayağı hasta, hekim ve ecza-
cıdır. Bu sürecin başarısızlığı da bu üç ayaktan her birindeki ak-
samaya bağlı olarak ortaya çıkar. Türk Farmakoloji Derneği
tarafından düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili eğitim
toplantılarının TFD Bülteni’nde rapor edilen sonuçlarına göre
(109. Sayı, sayfa: 10-11, 2011) hasta kaynaklı başarısızlık ne-
denleri arasında hastaların reçetesiz ilaç kullanma alışkanlıkları,
bilgi eksikliği ve bilgilendirilme konusunda isteksizlikleri,
eşdeğer ilaçlar konusundaki ön yargıları ve reçete karşılama
sürecinde aceleci davranmaları yer almaktadır. Hekimler açısın-
dan ise firma baskısı ve promosyonlar, eczacı ve hasta ile iletişim
sorunları, zaman sorunu dolayısıyla hastanın özgeçmişinin
yeteri kadar sorgulanmaması (kronik hastalıkları, kronik olarak
kullandıkları veya son dönemde kullandıkları ilaçlar, son za-
manlarda olası ilaç etkileşimlerine neden olabilecek varsa daha
fazla tükettikleri besinler, v.b.), ilaç etkileşimleri konusunda bilgi
eksikliği, reçetelerin okunaksız yazılması, eksik veya özellikle
doz ve formülasyon hatası içeren reçeteler, piyasada bulun-
mayan ilaçların reçetelenmesi akılcı ilaç kullanımı sürecini
olumsuz etkilemektedir. Bu sürecin başarısızlığında eczacıdan
kaynaklanan sorunlar arasında ise hekim ve hasta ile iletişim
sorunları, zaman sorunu dolayısıyla hastaların yeterli derecede
bilgilendirilmemesi, ilaç hastaya anlatıldıktan sonra nasıl kul-
lanacağı konusunun hasta tarafından anlaşılıp anlaşılmadığının
sorgulanmaması, özellikle ilaçların saklama koşulları ile ilgili
hastaların uyarılmaması, ekonomik kaygılar nedeniyle reçetesiz
verilmemesi gereken ilaçların hastaya reçetesiz olarak sunul-
ması sayılabilir.
Sonuç olarak akılcı ilaç kullanımı olgusunun iyi anlaşılması, bu
sürecin uygulanmasında  hasta, hekim ve eczacıdan kay-
naklanan sorunların giderilmesi için bu üç ayakta yer alan gerek
hastaların gerekse sağlık personelinin akılcı ilaç kullanımı
konusunda eğitilmesi, tedavide başarıyı artıracak, hastanın
güvenliğini sağlayacak ve akılcı ilaç kullanımının en önemli
sonuçlarından biri olan sağlıkta ilaç giderlerinin en aza in-
dirilmesiyle birlikte ülke ekonomisine de önemli katkı sağlaya-
caktır.

Grant Kempton öğretim görevlilerine eğitim verirken

Prof. Dr. Bekir Özer
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü 2002 yılı mezunu Arda Fenik Abbott Laboratuvarları şir-
ketinin Diagnostic Divizyonu’nda  yaklaşık 7 yılı aşkın süredir
Türkiye İzmir bölgesi ve KKTC Bölge Sorum-
lusu olarak görevini sürdürüyor. Fenik, 100 yılı
aşkın süredir faaliyet gösteren ve liderliğini 40
yıldır devam ettiren uluslararası bir firma olan
Abbott Laboratuvarları’nın elde ettiği tecrübe-
sini 25 yıldır Türkiye ve KKTC sektörü ile de
paylaştığını belirterek böylesi bir firmanın par-
çası olmaktan dolayı gururlu olduğunu aktardı.
Fenik, DAÜ’lü olmanın herzaman farklı kapıları
açtığına dikkat çekerek DAÜ’lü olmanın bir
avantaj sayıldığını belirtti.  
2002- 2005 yılları arasında Safkar Firması’nda
Üretim Tedarik Planlama şefi görevini başarı
ile sürdüren Fenik, 2005 yılı itibari ile yaklaşık
170 ülkede faaliyet gösteren sektörünün lideri
bir Amerikan firması olan Abbott Laboratuvar-
ları Diagnostic Divizyonu  satış ve satış sonrası
hizmetlerde çalışmalarını sürdürmeye devam
ettirdiğini bildirdi. Fenik, DAÜ’de eğitim alma-
nın önemli bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek
uzman kadro eşliğinde eğitim aldıklarını ve
ciddi uygulama derslerinin de yapıldığını sözle-
rine ekledi. Arda Fenik DAÜ’den mezun olduk-

tan sonra KKTC’ye yaptığı ziyarette KKTC’de tıbbi laboratu-
var, teşhis ve tanı alanlarında kullanılan makinelerde birçok
gelişme ve ilerleme gözlemlediğini de ifade etti.

Dünya Devi Abbott Diagnostic Laboratuvarları
Bölge Müdürlüğü Görevinde Bir DAÜ’lü

Staj İçin Fransa’dan DAÜ’yü Seçti
Fransa’nın “National Polytechnic Institute of
Chemical and Industrial Engineering and Tech-
nology (ENSIACET)” Üniversitesi’nde ikinci
sınıfını tamamlayan Anaïs Le Floch Doğu Akde-
niz Üniversitesi (DAÜ) Enerji Araştırma Merke-
zi’nde  yaz stajını yapmak üzere KKTC’ye geldi.
Anaïs Le Floch, DAÜ’de staj şansı yakalamaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün
bir dünya üniversitesi olduğunu ve staj eğitimini
burada tamamlamanın kendisine avantaj sağlaya-
cağına inandığını dile getirdi. 

DAÜ’ye 3 Temmuz -13 Eylül 2012 tarihleri ara-
sında gelen Le Floch, ileriki yıllarda eğitiminin
bir bölümünü DAÜ’de tamamlamak istediğini de
sözlerine ekledi. DAÜ Enerji Araştırma Mer-
kezi’nde en çok ilgisini çeken çalışmaların güneş
enerjisi üzerine yapılan çalışmalar olduğunu be-
lirten  Le Floch,  ileride bu alanda  ilerlemek is-
tediğini kaydetti. Gelecek yıl yüksek lisans
programını da mühendislik alanında yapmayı he-
deflediğini belirterek güneş enerjisi alanında ça-
lışmayı ve doktora için DAÜ’ye gelmeyi
düşündüğünü de vurguladı.  

Staj döneminde güneş enerjisi konusunda yeni
bilgiler depoladığını belirten Fransız öğrenci bu

vesile ile DAÜ Makine Mühendisliği Bölü-
mü’ndeki öğretim kadrosuna tek tek teşekkürle-
rini sundu. DAÜ’den ayrılmak istemediğini
sözlerine ekleyen  Le Floch, DAÜ’nün uluslar-
arası bir üniversite olduğunu, öğrencisine teorik

bilgiyi verirken diğer yandan da deneyim ve tec-
rübe kazandırarak mezunlarını uluslararası kari-
yere hazırladığını aktararak burada geçirdiği süre
zarfında kurduğu dostluk ve samimiyeti ilerleyen
zamanda da  devam ettireceğini sözlerine ekledi.

Arda Fenik bir DAÜ mezunu olarak başarılı işlere imza atıyor

Anaïs Le Floch Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaptığı stajdan memnun ayrıldı
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Günümüzün en güncel bilim dallarından olan, Mo-
leküler Biyoloji ve Genetik biliminin lisans seviye-
sinde eğitimi, 2011-2012 Akademik Yılı Güz
Dönemi’nden itibaren Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi’nde (DAÜ) verilmeye başlandı. KKTC’de ilk ve
tek olan DAÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Li-
sans Programı, uluslararası standartlarda İngilizce
olarak eğitim vermektedir. Program, Türkiye
Cumhuriyeti, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tara-
fından onaylı müfredat, tam teçhizatlı laboratuvar
uygulamaları ile desteklenmektedir. Dört yıllık
müfredat içeriğinde hücre moleküler biyolojisi, in-
san genetiği, biyoteknoloji, beslenme genetiği, ge-
nomik ve proteomik, nörogenetik ve davranış
genetiği gibi konulara yer verilmektedir.

Uluslararası platformlarda kendilerini kanıtlamış
biliminsanları tarafından kurulmuş ve yürütül-
mekte olan bu program çerçevesinde çeşitli alan-
larda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Öğretim
üyeleri Prof. Dr. Rza Bashirov, Dr. Burak Ali Çiçek,
Dr. Bahar Taneri ve Dr. Şükrü Tüzmen’in çalışma
alanları genel olarak kanser genetiği, Akdeniz
Anemisi, ender görülen genetik hastalıklar, genom
dizileme ve gen ifadesi,  insan genomu splays me-
kanizmasi, RNAi teknolojisi, çevre uygulamaları,
bilgisayara dayalı moleküler biyoloji ve biyoenfor-
matik konularını kapsamaktadır. Ayrıca halk sağ-
lığı genom bilimi çerçevesinde, özellikle kanser,
kardiyovasküler hastalıklar, obezite, ve diyabet gibi
toplum sağlığını ciddi şekilde olumsuz yönde etki-
leyen hastalık gruplarında genlerin ve çevrenin
rolü araştırılmaktadır. Kişiye özgü tıp ve koruyucu
tıp alanlarında moleküler biyoloji ve genetiğin öne-
mine vurgu yapılmaktadır. İş sahası açısından ge-
leceği parlak olan bu meslek dalında eğitim gören
öğrenciler, mezun olduklarında bu ve bunlar gibi

alanlarda bilimsel araştırmalar yapabileceklerdir.
Moleküler çalışmaların yanı sıra, KKTC’de biyo-
lojik çeşitlilik, deniz biyolojisi, balıkçılık ve çevre
yönetimi konuları da çalışılmaktadır.

DAÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı öğ-
retim üyeleri, birçok ulusal ve uluslararası akade-
mik işbirlikleri de yürütmektedir. İşbirliği yapılan
üniversiteler ve enstitüler arasında Amerika Birle-
şik Devletleri’nde bulunan Mayo Clinic, TGen,
Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), Arizona
Eyalet Üniversitesi (ASU), Kalifornia San Diego
Üniversitesi (UCSD) ve Hollanda’da bulunan Ma-

astricht Üniversitesi yer almaktadır. Bu işbirlikleri
sonucunda, DAÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik
Programı öğretim üyelerinin son yıllarda Molecu-
lar Medicine, Personalized Medicine, PLoS One,
Cancer Research gibi uluslararası saygın dergi-
lerde çeşitli bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. 

DAÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans
Programı’na ilgi duyan öğrenciler
http://brahms.emu.edu.tr/Beta/programs.php?i
d=336 ve mbg@emu.edu.tr adreslerinden detaylı
bilgiye ulaşabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı İlgi Çekmeye Devam Ediyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hacettepe Üniversitesi ile İmzalanan Protokolle 
Yeni Döneme Daha Güçlü Başlıyor

Henüz 2 yılını  tamamlamış olan
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin
(DAÜ) genç Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi hızlı ve emin adımlarla yükseli-
şine devam ediyor. DAÜ Sağlık
Hizmetleri Yüksek Okulu da bu yıl
Sağlık Bilimleri Fakültesi bünye-
sinde eğitim vermeye başladı. Güçlü
akademik kadro ve modern dona-
nımlı laboratuvarlarıyla Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Di-

yetetik, Hemşirelik, Spor Bilimleri,
Sağlık Yönetimi bölümleri ve bu yıl
açılan önlisans programlarından
Anestezi, İlk ve Acil Yardım prog-
ramları 7 farklı alanda sağlık profes-
yonelleri yetiştirmeye devam ediyor.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksek
Okulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Ha-
rutoğlu fakültelerinin hızla gelişe-

rek 3. yılında ciddi bir öğrenci akışı
ile 1000’in üzerinde öğrencisinin ol-
masının nedenlerinin başında Tür-
kiye’deki dev üniversitelerle iş
birliği yaparak güçlerini birleştir-
meleri olduğunu söyledi. Prof. Dr.
Harutoğlu, Marmara, Gazi ve Do-
kuz Eylül üniversiteleriyle 2 yıldır
protokol çerçevesinde devam eden
işbirliğine bu yıl Hacettepe Üniver-
sitesi’nin  de katıldığını ve bunun fa-

kültelerine çok
büyük bir güç kattı-
ğını vurguladı. Yakın
zamanda imzalanan
protokole göre Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin
özellikle sağlık ala-
nındaki başarısını
kanıtlamış, köklü ve
en seçkin üniversite-
lerinden biri olan
Hacettepe Üniversi-
tesi’nden akademik
ve bilimsel olarak
destek alınacağını ve
öğrencilerin stajları
için Üniversite has-
tanesinden yararla-
nılacağını belirten
Prof. Dr. Harutoğlu,
böyle saygın ve de-
neyimli kurumlarla
birlikte yol almanın
hedefledikleri kalite
için çok önemli oldu-

ğunu söyledi.
Prof. Dr. Hülya Harutoğlu konten-
janlarının dolmasının tesadüfi ne-
denlerden dolayı olmadığını,
nitelikli tam ve yarı zamanlı geniş
bir akademik kadronun varlığı, mo-
dern laboratuvarların olması, disip-
linli çalışmayı ve öğrenci mem-
nuniyetini çok önemsemelerinden
dolayı fakültelerini tercih edenlerin
sayısının çok yüksek olduğunu be-
lirtti. Prof. Dr. Harutoğlu, mezun
olan her öğrencinin bilimsel, mes-
leki, sosyal ve kültürel donanımları-
nın eksiksiz olması için ne
gerekiyorsa yapıldığını, hedeflerinin
sağlıkta bir marka yaratmak oldu-
ğunu ve bu konuda iddialı oldukla-
rını da vurguladı.

Dr. Şükrü Tüzmen ve Dr. Bahar Taneri 

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kül-
türel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından orga-

nize edilen 15. Oryantasyon Günleri kapsamında
yeni öğrenci ve velileri için birçok aktivite gerçek-
leştirildi.

11 Eylül 2012 Salı günü Sosyal ve Kültürel Aktivi-
teler Merkezi Aktivite Salonu’nda yeni öğrenciler ve
velileri için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplan-
tıda Üniversite ve kampüs yaşamı hakkında bilgiler
aktarılırken, ardından da kampüs gezisi yapılarak çe-
şitli birimler yerlerinde tanıtıldı. 
     

15. Oryantasyon Günleri kapsamında 11 Eylül
2012 Salı akşamı, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach
Club) “Velilerle Buluşma Kokteyli” gerçekleştirildi.

2012 – 2013 Akademik Yılı için DAÜ’ye kayıt yaptı-
ran yeni öğrencilerin ve velilerinin katıldığı gecede
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rek-
tör Yardımcıları, Dekanlar ve Müdürler ile bazı bö-
lüm başkanları ve Öğrenci Konseyi Başkanı ile ekibi
de hazır bulundu.

Oldukça yoğun bir katılımın yaşandığı gecede DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Öztoprak ve ekibi velilerle ve yeni
öğrencilerle birebir ilgilenerek, DAÜ’ye katılımla-

rından duydukları mutluluğu dile getirdiler. 

Geç saatlere kadar devam eden gecede yeni öğrenci-
ler ve aileleri hem birbirleriyle hem de DAÜ yöne-
timi ile tanışıp kaynaşma ve hoşca vakit geçirme
imkanı buldular.

Gazimağusa, Lefkoşa, Girne ve 
Karpaz Turları

Öte yandan DAÜ’nün yeni öğrencileri ve velileri
için Gazimağusa, Lefkoşa, Girne ve Karpaz tur-

ları  düzenlendi. Turlar kapsamında Lala Mustafa
Paşa Camii, Othello Kalesi, Suriçi ve Laguna Bölgesi
(Kapalı Maraş), Büyük Han, Girne Kalesi, Bellapais
Manastırı, Apostolos Andreas Manastırı gibi
KKTC’nin  tarihi ve turistik yerlerini gezen grup,
profesyonel rehberlerden de bilgi aldılar. 

“Hoşgeldiniz Gecesi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Hiz-
metleri ile Sosyal ve Kültürel İşler`den Sorumlu

Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Ak-
tiviteler Müdürlüğü tarafından 15. Oryantasyon
Günleri kapsamında, 21 Eylül 2012 Cuma akşamı
saat 19:30`da Atatürk Meydanı`nda (CL Meydanı)

“Hoşgeldiniz Gecesi” düzenlendi. 

DAÜ Kıbrıs Türk Halk Dansları`nın sahne aldığı
gece daha sonra, Uluslararası Merkez öğrencileri-
nin dans gösterileri, DAÜ Müzikal Kulübü`nün
sahne performansı, Amerikan Futbol Kulübü`nün
gösterisi ve DAÜ Müzik Kulüpleri`nden “Red
Wine” grubunun müzik dinletisi ile devam etti.

Sahne performanslarının ardından gecede açılış ko-
nuşması Rektörlük Koordinatörleri Tuncer Tuncer-
gil ile Derya Sabriler tarafından yapıldı.  Daha
sonra sözü alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Öztoprak öğrencilere seslendi ve “Hoşgeldiniz”
dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Atatürk Meydanı`nı
dolduran coşkulu kalabalığı daha da coşturmak ve
onları şaşırtmak adına bir grup DAÜ öğrencisi
“Flash Mob” adı verilen bir gösteri yaptı. Meraklı
gözlerle gösteriyi izleyen öğrencilerin aynı za-
manda şaşkınlıkları da gözlerinden okunuyordu.

Gecede Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü`ne bağlı kulüpler stand açarak Üniver-
siteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere kulüplerini ta-
nıttılar. Çok sayıda yeni öğrencinin kulüplere üye
olmak istemesi, kulüp başkanlarını oldukça mem-
nun etti. Kulüp standlarının yanı sıra fakülte ve bö-
lümler de stand açarak tanıtım yaptılar. Gecede
öğrencilere Kıbrıs yemek kültürünü yansıtan çörek

ve hellimin yanı sıra 15. Oryantasyon sponsorların-
dan Koop tarafından da meyve suları dağıtıldı.

Renkli gece “Manavella” ve “Nafiz Dölek
Band” konserleri ile son buldu. 

“Plaj Partisi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğ-
renci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel

İşler`den Sorumlu Rektör Yardımcılığı`na
bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdür-
lüğü tarafından 15. Oryantasyon Günleri
kapsamında,  DAÜ Deniz Tesisleri`nde bir
de Plaj Partisi gerçekleştirildi. 
Geceye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, Rektör Yardımcıları, Rektör Ko-
ordinatörleri ile yönetsel personel de katıldı.
Kumsalı dolduran farklı kültürlerden gelen
yaklaşık 1500 öğrenci, yakılan ateş etrafında
toplandı. Ateş şov ile başlayan eğlence, öğ-
rencilerin DJ Haşim`in çaldığı hareketli mü-
zikler eşliğinde dans etmesiyle devam etti.
Eski ve yeni öğrencilerin bir araya geldiği
renkli gecede öğrenciler gönüllerince eğlen-
diler.

Yeni Öğrencilerimiz ve Velileri İçin Oryantasyon

Yeni gelen öğrencilere kurulan standlarda bilgi verildi

Öğrenciler ve velileri Büyük Han’da

DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilen kokteylde öğrenciler ve velileri DAÜ yönetimi ile tanışma fırsatı buldu Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak öğrenciler ve velileri ile yakından ilgilendi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kül-
türel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından orga-

nize edilen 15. Oryantasyon Günleri kapsamında
yeni öğrenci ve velileri için birçok aktivite gerçek-
leştirildi.

11 Eylül 2012 Salı günü Sosyal ve Kültürel Aktivi-
teler Merkezi Aktivite Salonu’nda yeni öğrenciler ve
velileri için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplan-
tıda Üniversite ve kampüs yaşamı hakkında bilgiler
aktarılırken, ardından da kampüs gezisi yapılarak çe-
şitli birimler yerlerinde tanıtıldı. 
     

15. Oryantasyon Günleri kapsamında 11 Eylül
2012 Salı akşamı, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach
Club) “Velilerle Buluşma Kokteyli” gerçekleştirildi.

2012 – 2013 Akademik Yılı için DAÜ’ye kayıt yaptı-
ran yeni öğrencilerin ve velilerinin katıldığı gecede
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rek-
tör Yardımcıları, Dekanlar ve Müdürler ile bazı bö-
lüm başkanları ve Öğrenci Konseyi Başkanı ile ekibi
de hazır bulundu.

Oldukça yoğun bir katılımın yaşandığı gecede DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Öztoprak ve ekibi velilerle ve yeni
öğrencilerle birebir ilgilenerek, DAÜ’ye katılımla-

rından duydukları mutluluğu dile getirdiler. 

Geç saatlere kadar devam eden gecede yeni öğrenci-
ler ve aileleri hem birbirleriyle hem de DAÜ yöne-
timi ile tanışıp kaynaşma ve hoşca vakit geçirme
imkanı buldular.

Gazimağusa, Lefkoşa, Girne ve 
Karpaz Turları

Öte yandan DAÜ’nün yeni öğrencileri ve velileri
için Gazimağusa, Lefkoşa, Girne ve Karpaz tur-

ları  düzenlendi. Turlar kapsamında Lala Mustafa
Paşa Camii, Othello Kalesi, Suriçi ve Laguna Bölgesi
(Kapalı Maraş), Büyük Han, Girne Kalesi, Bellapais
Manastırı, Apostolos Andreas Manastırı gibi
KKTC’nin  tarihi ve turistik yerlerini gezen grup,
profesyonel rehberlerden de bilgi aldılar. 

“Hoşgeldiniz Gecesi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Hiz-
metleri ile Sosyal ve Kültürel İşler`den Sorumlu

Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Ak-
tiviteler Müdürlüğü tarafından 15. Oryantasyon
Günleri kapsamında, 21 Eylül 2012 Cuma akşamı
saat 19:30`da Atatürk Meydanı`nda (CL Meydanı)

“Hoşgeldiniz Gecesi” düzenlendi. 

DAÜ Kıbrıs Türk Halk Dansları`nın sahne aldığı
gece daha sonra, Uluslararası Merkez öğrencileri-
nin dans gösterileri, DAÜ Müzikal Kulübü`nün
sahne performansı, Amerikan Futbol Kulübü`nün
gösterisi ve DAÜ Müzik Kulüpleri`nden “Red
Wine” grubunun müzik dinletisi ile devam etti.

Sahne performanslarının ardından gecede açılış ko-
nuşması Rektörlük Koordinatörleri Tuncer Tuncer-
gil ile Derya Sabriler tarafından yapıldı.  Daha
sonra sözü alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Öztoprak öğrencilere seslendi ve “Hoşgeldiniz”
dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Atatürk Meydanı`nı
dolduran coşkulu kalabalığı daha da coşturmak ve
onları şaşırtmak adına bir grup DAÜ öğrencisi
“Flash Mob” adı verilen bir gösteri yaptı. Meraklı
gözlerle gösteriyi izleyen öğrencilerin aynı za-
manda şaşkınlıkları da gözlerinden okunuyordu.

Gecede Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü`ne bağlı kulüpler stand açarak Üniver-
siteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere kulüplerini ta-
nıttılar. Çok sayıda yeni öğrencinin kulüplere üye
olmak istemesi, kulüp başkanlarını oldukça mem-
nun etti. Kulüp standlarının yanı sıra fakülte ve bö-
lümler de stand açarak tanıtım yaptılar. Gecede
öğrencilere Kıbrıs yemek kültürünü yansıtan çörek

ve hellimin yanı sıra 15. Oryantasyon sponsorların-
dan Koop tarafından da meyve suları dağıtıldı.

Renkli gece “Manavella” ve “Nafiz Dölek
Band” konserleri ile son buldu. 

“Plaj Partisi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğ-
renci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel

İşler`den Sorumlu Rektör Yardımcılığı`na
bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdür-
lüğü tarafından 15. Oryantasyon Günleri
kapsamında,  DAÜ Deniz Tesisleri`nde bir
de Plaj Partisi gerçekleştirildi. 
Geceye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, Rektör Yardımcıları, Rektör Ko-
ordinatörleri ile yönetsel personel de katıldı.
Kumsalı dolduran farklı kültürlerden gelen
yaklaşık 1500 öğrenci, yakılan ateş etrafında
toplandı. Ateş şov ile başlayan eğlence, öğ-
rencilerin DJ Haşim`in çaldığı hareketli mü-
zikler eşliğinde dans etmesiyle devam etti.
Eski ve yeni öğrencilerin bir araya geldiği
renkli gecede öğrenciler gönüllerince eğlen-
diler.

Uluslararası Kariyer İçin

Yeni Öğrencilerimiz ve Velileri İçin Oryantasyon

Öğrenciler ve velileri Büyük Han’da

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen “Hoşgeldiniz Gecesi”  renkli görüntülere sahne oldu. DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilen plaj partisinde çeşitli yarışmalar düzenlendi

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak  
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Mühendislik Fakül-
tesi, Elektrik – Elektronik

Mühendisliği Bölümü öğrencilerin-
den ve DAÜ IEEE Öğrenci Kulübü
Yönetim Kurulu Başkanı Sezer
Zorsu, IEEE 8. Bölge Öğrenci ve
Gold Kongresi’nde DAÜ’yü başarı ile
temsil etti.  İspanya’nın başkenti
Madrid’te düzenlenen 8. Bölge Öğ-
renci ve Gold Kongresi’nde Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika’dan Türkiye’nin
de içinde bulunduğu yaklaşık 53 ül-
keden 400’den fazla katılımcı yer aldı. 

The Institute of  Electrical and Elect-
ronics Engineers ya da kısaca IEEE
( Elektrik ve Elektronik Mühendis-
leri Enstitüsü), elektrik,  elektro-
nik, bilgisayar, otomasyon, telekomün
ikasyon ve diğer birçok alanda, mü-
hendislik  teori ve uygulamalarının
gelişimi için çalışan, kar amacı olma-
yan, dünyanın önde gelen teknik or-
ganizasyonudur.
150 ülkede 365.000’i aşkın üyesi
(68.000’i öğrenci) ile IEEE, tüm dün-
yaya yayılmış 10 alt bölgesi, 300’den
fazla yerel bölgesi ve 1430’dan fazla
öğrenci koluyla çalışmalarını sürdür-
mektedir. Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu  8. Bölge’de (Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika) 5000’i öğrenci
üye olmak üzere 26.000 üyesi vardır.

DAÜ IEEE Öğrenci Kulubü 8.
Bölge’de IEEE Türkiye Kolu’na

bağlı olarak çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Kongrede Türk ekibi olarak
Doğu Akdeniz Üniversitesi,  Çuku-
rova, Bilkent, Orta Doğu Teknik, Yıl-
dız Teknik, Doğuş, İstanbul Teknik,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Ege, Kocaeli, Bahçeşehir ve Eskişehir
Osmangazi üniversitelerinden 2’si
mezun 29’u öğrenci olmak üzere top-
lam 31 kişi temsiliyette bulunmuştur.

DAÜ Öğrencisi Sezer Zorsu da bu

ekibin içinde bulunarak hem DAÜ’yü

hem de KKTC’yi başarıyla temsil et-

miş ve tanıtıma katkıda bulunmuştur.

Sezer Zorsu, IEEE 8. Bölge Öğrenci ve Gold Kongresi’nde  DAÜ’yü Temsil Etti

Uluslararası Üniversiteler
Arama Kurtarma Konseyi
Temsilcileri Koordinasyon

Toplantısı Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’nin (DAÜ) ev sahipliğinde
DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçek-
leştirildi. 4 Eylül 2012 Salı günü,
saat 10:45’te başlayan toplantıya,
yeni göreve gelen KKTC Sivil Sa-
vunma Teşkilatı Başkanlığı Başkan
Yardımcısı Ayhan Beler ve Başkan-
lık yetkilileri, Uluslararası Üniver-
siteler Arama Kurtarma Konseyi
Dönem Başkanı Prof. Dr. Hüseyin
Gökçekuş ve diğer KKTC üniver-
siteleri temsilcileri katıldı.

DAÜ adına açılış konuşmasını ger-
çekleştiren DAÜ Rektörlük Koor-
dinatörü Tuncer Tuncergil, böyle
bir konseye ev sahipliği yapmanın
gurur verici olduğunu söyleyerek,
ayrıca KKTC üniversitelerinin ko-
ordineli ve uyum içinde çalışma-
sından dolayı duyduğu mutluluğu
dile getirdi. Tuncergil, konseyin
insanlık adına yardım amacıyla ku-
rulduğunu ifade etti ve DAÜ ola-
rak her zaman bu tür görevlere
hazır olduklarını dile getirerek,
toplantının gerçekleşmesini sağla-
yan ve KKTC’de bulunan üniversi-
teleri böyle kutsal bir amaç için bir

araya getirmeye vesile olan Sivil
Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na
maddi ve manevi katkılardan do-
layı teşekkürlerini sundu.

Ardından sözü alan Konsey Baş-
kanı Prof. Dr. Gökcekuş, konseyin
kısa, orta ve uzun vade eylem plan-
ları, faaliyet bilgilendirme rapor-
ları ve konsey hakkında karşılıklı
görüş alış veriş planları hakkında
bilgi verdi. İleri ki dönemlerde
konseye bireysel önemli kişilerin

de başvuracakları müjdesini veren
Prof. Dr. Gökcekuş, konseyin üst
kurulundaki üye ülkelerle (Pakis-
tan, Hindistan, Rusya, İran, Azer-
baycan, Endonezya, KKTC, TC ve
Brezilya) ortak bir genel tatbikat
gerçekleştirmeyi düşündüklerini
dile getirdi. 2014 yılında KKTC’de
genel bir tatbikat uygulayacakla-
rını belirten Prof. Dr. Gökcekuş,
burada seçilecek olan 5 pilot ilçe-
nin de lise öğrencilerine doğal
afetler ve korunma yollarını anla-

tıp farkındalık yaratmak  istedikle-
rini vurguladı.

Görüş ve önerilerden sonra öğle
yemeğine geçen konsey temsilcile-
rine DAÜ Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Halil Nadiri, Prof  Dr.Ül-
ker Vancı Osam ve Doç Dr. Mus-
tafa Uyguroğlu eşlik etti. Yemek
sonunda Konsey Başkanı ve tem-
silcileri DAÜ yetkililerine bu güzel
toplantı ve organizasyon için te-
şekkürlerini sundular.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Temsilcileri
DAÜ Ev Sahipliğinde Toplandı

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Temsilcileri DAÜ Deniz Tesisleri’nde toplandı

Öğrencimiz Sezer Zorsu DAÜ bayrağı ile Madrid’te



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Deniz Kap-
lumbağalarını Kurtarma ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni hayata geçirerek tüm adada önemli

bir ilke daha imza attı. 

Soyları tükenme tehlikesi yaşayan deniz kaplumbağala-
rını korumak amacıyla DAÜ Su Altı Araştırma ve Gö-
rüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGAM),  Deep Diving
Center ile Doğa ve Kültür Derneği tarafından DAÜ
bünyesinde kurulan merkezde yalnızca deniz kaplum-
bağaları değil, öteki  deniz canlıları için de araştırma ve
koruma faaliyetleri yürütülecek.

DAÜ-SAGAM Başkanı Dr. Burak Ali Çiçek’in Proje
Yürütücüsü olduğu ve Türkiye’deki merkezler dışında
Doğu Akdeniz bölgesinde tek olan DAÜ Deniz Kap-
lumbağalarını Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin
DAÜ Deniz Tesisleri’ndeki açılışındaysa yaklaşık 70 ka-
dar yeni yumurtadan çıkmış Caretta Caretta yavrusu,
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın da ha-
zır bulunduğu gecede denize bırakıldı. Bebek kaplum-
bağaların denize bırakılması sırasındaysa neşeli anlar
yaşandı.

Gazimağusa halkı, DAÜ personeli, DAÜ öğrencileri ve
AIESEC öğrencilerinin yoğun ilgisi altı  nda gerçekleşen
merkezin açılış etkinliğinde,  geçtiğimiz günlerde yara-
lanmasına rağmen iyi geçen tedavi sürecinin ardından
eski sağlığına kavuşan ve yakında Akdeniz sularına bı-
rakılacak olan Lady adlı Caretta  Caretta da açılışa ka-
tılanların ilgi odağı oldu.

DAÜ-SAGAM Başkanı ve DAÜ Biyolojik Bilimler Bö-

lümü Öğretim Üyesi Dr. Burak Ali Çiçek ise merkezde
hayvanları korumaya dönük her türlü bilgiyi elde etmek
ve hayvan davranışlarını araştırmak için çaba göstere-
ceklerini belirtti.

Değişen çevre koşullarına dikkat çeken Dr. Burak Ali
Çiçek, doğal hayat açısından deneyimlenen en kötü tec-
rübeninse habitat kaybı ve kumsalların hoyratça kulla-
nımı olduğunu belirttiği açıklamasında vatandaşlardan
kumsallardaki kaplumbağa yuvalarını gösteren işaret

ve kafeslere dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Deniz
biyoloğu Dr. Çiçek, “Kaplumbağalar, naylon poşet ve
torbaları denizanası zannedip yiyorlar. Bunun sonu-
cunda da boğulabiliyorlar” şeklinde uyarıda bulundu.

Merkez Yürütücüsü son olarak İngiltere’nin Exeter
Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne işbirliği ve KKTC
Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref  Ünlüsoyer’e de
verdikleri izin ve her türlü destekten dolayı teşekkürle-
rini iletti.
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Deniz Kaplumbağalarını Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Kuruldu
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Doğu Akdeniz  Üniversi-
tesi (DAÜ) ile Bilgi Üni-
versitesi İletişim Fakül-

telerinin Görsel İletişim Tasarımı
Bölümleri, İstanbul Tasarım Bie-
nali’ne ortak sergiyle katılıyor.
Bölümler sergide, Dijital Sanat ve
Video Art niteliğindeki çalışma-
larla yer alacaklar. 13 Ekim – 12
Aralık 2012 tarihleri arasında İs-
tanbul’da gerçekleşecek bienale
DAÜ dışında Türkiye’den 25 üni-
versitenin tasarımla ilgili 76 bö-
lümü kabul edildi. 

DAÜ İletişim Fakültesi Görsel
Sanatlar ve Görsel İletişim Bö-

lümü Başkanı Doç. Dr. Senih Ça-
vuşoğlu, iki bölümün Bilgi Üni-
versitesi mekânlarında ortaklaşa
açacağı serginin “I’m(not)Perfect
– Kusursuz (um)Değilim” adını
taşıdığını belirt    ti. Sergiye, bölü-
mün yüksek lisans öğrencilerinin
geçen dönemki çalışmalarıyla ka-
tılacaklarını ifade eden Doç. Dr.
Çavuşoğlu, İstanbul Tasarım Bie-
nali’nin uluslararası nitelikte ol-
duğunu, bu bienalde DAÜ’nün de
yer alacak olmasından mutluluk
duyduklarını belirtti. Değişik ül-
kelerden gelen ve kendi alanla-
rında başarılı çalışmalar yürüten

yüksek lisans öğrencilerinin bö-
lüm öğretim üyeleri Prof. Ebra-
him Haghighi, Doç. Dr. Ümit
İnatçı, Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu,
Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ve
Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy dene-
timinde yaptıkları çalışmalardan
bir seçki hazırladıklarını söyle-
yen Doç. Dr. Çavuşoğlu, bu tür
etkinliklere katılımın bölüm açı-
sından çok önemli olduğunu
ifade etti. 

Bölümün başarılarından gurur
duyuyoruz 
DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Süleyman İrvan da,

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü’nün uluslar-
arası düzeyde kendisini kabul et-
tirdiğini, bölüm öğrencilerinin
çalışmalarıyla İstanbul Tasarım
Bienali gibi çok kapsamlı bir et-
kinlikte yer alacak olmasından gu-
rur duyduklarını ifade etti.
İstanbul Tasarım Bienali’ne Kıb-
rıs’tan sadece Doğu Akdeniz Üni-
versitesi’nin katıldığını belirten
Prof. Dr. İrvan, bölümün, uluslar-
arası düzeyde ses getirecek etkin-
liklere katılmaya devam edeceğini
ifade etti.

İletişim, İstanbul Tasarım Bienali’ne katılıyor

Merkezin açılışına çok sayıda kişi katılarak ilgi gösterdi

Bölüm öğrencilerinin çalışmaları bienalde yer alacak.

DAÜ’lü öğrencilerin çalışmaları beğeniye sunulacak
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İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık Bölümü’nde okuyan öğrenciler; Gazi-
mağusa’da topladıkları bağışları, SOS Çocuk

Köyü’nde kalan kimsesiz ve yardıma muhtaç ço-
cuklara ulaştırdılar.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Baş-
kan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya
danışmanlığında yürütülen proje kapsamında
Lefkoşa’da bulunan SOS Çocuk Köyü’nde kalan
çocuklarla sohbet eden DAÜ İletişim Fakültesi
öğrencileri, ziyaretlerini fotoğraflarla belgeledi-
ler. DAÜ öğrencilerine SOS Çocuk Köyü hak-
kında bilgi veren Halkla İlişkiler Sorumlusu
Seder Ertaç, öğrencilere köyü gezdirdi. Öğrenci-
lerin böyle bir proje kapsamında Çocuk Köyü’nü
ziyaret etmelerinden memnun olduklarını ifade
eden Seder Ertaç, yardıma muhtaç çocuklara sa-
hip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu be-
lirtti. 

DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü öğrencileri Maryam Amodu,
Berkay Muharrem Barutçu, Hanieh Yeganlı, Oyi-
zah Blessing Isaac, Virginia Nwaogu ve Anthonia
Slim Antia, bu projeden çok zevk aldıklarını ve
böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok
mutlu olduklarını dile getirdiler. Benzer projele-
rin daha bilinçli ve güzel organizasyonlarla ge-
liştirilebileceğini ifade eden öğrenciler, ilerleyen
zamanlarda da bu tarz projelere imza atmak için
çalışmaya başladıklarını belirttiler.

SOS Çocuk Köyü’ne 
İletişim Fakültesi Öğrencilerinden

D e s t e k

İletişim Fakültesi Halkla İlişki-
ler ve Reklamcılık Bölümü’nde
okuyan 7 öğrenci, bilinçli inter-

net kullanımı konusunda Güvercin-
lik ve Mutluyaka köylerinde
gerçekleştirdikleri sunumların ar-
dından, Mağusa Gençlik Merke-
zi’nde (MAGEM) ilkokul öğ-
rencilerini ve ailelerini bilgilendir-
diler.

DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İliş-
kiler ve Reklamcılık Bölümü Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Anıl Ke-
mal Kaya danışmanlığında yürütü-
len proje çerçevesinde ger-
çekleştirilen bilgilendirme etkinli-
ğinde bilgi çağının en önemli ileti-
şim araçlarından birisi olan
interneti ne kadar verimli kullanıyo-
ruz; internet dolandırıcılığına ma-
ruz kalabilir miyiz; hangi web
siteleri güvenlidir gibi önemli soru-
lara cevaplar verildi. Bilgilendirme
etkinliğini gerçekleştiren DAÜ İle-
tişim Fakültesi öğrencileri Hatice
Özcan, İlkecan  Kara, Sevilay Kır-
mızı, Erencan Karabayır, Ali Kemal
Ayyıldız, Bahrican Yenikurtuluş ve
Hamzah Bashir Muhammed, sosyal

sorumluluk anlayışı içinde ha-
reket ettiklerini ve çocuklarla
ailelerin, toplantıya gösterdik-
leri yoğun ilgiden mutluluk
duyduklarını ifade ettiler. Et-
kinlik için destek olan MULTİ-
MAX’a ve MAGEM’e de
teşekkür eden öğrenciler,
bilinçli internet kullanımını an-
latmaya devam edeceklerini be-
lirttiler.

İletişim Fakültesi Öğrencilerinden Sosyal
Sorumluluk Projesi

Projeye katılan öğrenciler birarada

Bilgilendirme toplantısına yoğun katılım oldu

İletişim öğrencileri çocuklara destek oluyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve
İnovasyon Merkezi (GİMER), sunduğu bilimsel-
akademik çözümler sayesinde yenilik gereksinimi du-
yan küçük işletmelerin kaygılarını giderecek fırsat ve
gelişim kapılarını aralamaya devam ediyor. GİMER,
iş arayan değil, girişimci ruhuna sahip ve kendi işini
kendi kuran mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Halkla İlişkiler
ve Basın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya
göre, 7 Şubat 2012 tarihinden itibaren İşletme ve
Ekonomi Fakültesi binasında faaliyet gösteren DAÜ-
GİMER varoluş sebebi itibariyle temelini akademik
duruşundan aldığı kadar, iş dünyasının ihtiyaçlarına
cevap vererek de çok önemli bir boşluğu doldurmaya
çalışıyor. KKTC’de bu özelliği ile de bir ilk olma özel-
liğini taşıyan DAÜ-GİMER bireylere nasıl yenilikçi
ve yaratıcı olunabileceğini öğretmeyi hedefliyor. 

Merkezin diğer hedefleri arasında; iş planı hazırlama
ve eğitim konularında yardımcı olma ve KKTC’de
faaliyet gösteren küçük işletmelerin gerek AB, ge-
rekse Türkiye’deki hibe ve kredi imkanlarından etkin
faydalanabilmeleri için danışmanlık hizmeti vermek
bulunmaktadır. Aktif  olarak, birçok iş planı hazır-
lama projeleri başarı ile yürütülmüş ve sonuçlandı-
rılmıştır. Bütün bunların yanında, iş dünyası ile
üniversite arasında köprü kurup; Avrupa ve Ame-
rika’da “know-how” diye bilinen, akademik “bilgi bi-
rikimini” bir araya getirmek ve bunu kamu, özel
sektör ve birlikler ile işbirliği çerçevesinde paylaşıla-
rak ekonominin gelişmesinde katkı koyabilmek en
önemli amacını oluşturmaktadır.

Merkez Başkanlığı görevini sürdüren DAÜ İşletme
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tümer, KOBİ iş-
letmelerin en önemli sıkıntılarının gündelik kaygılar
ve iş yükünden dolayı yenilikleri takip edememek ol-
duğunu dile getirerek şirketlerin çok hızlı açılıp ka-
panmasının da başarı, verimlilik ve sürdürülebilirlik
olgularını etkilediğini ve ekonomiye ciddi darbeler
vurduğuna dikkat çekti. 

Doç. Dr.Tümer, merkezin kurulmasının hemen ar-
dından, DAÜ-GİMER olarak “Avrupa Küçük İşlet-
meler Konseyi” üyeliğine başvurduklarını ve kabul
edildiklerini söyledi. Doç. Dr. Tümer hayata geçir-
dikleri ilk etkinliğin Napoli Üniversitesi ile yapılan
akademik anlaşmayla DAÜ İşletme Fakültesi Yük-
sek Lisans öğrencilerinin iki hafta boyunca İtalya’da
“İnovasyon Yönetimi” yaz okulu çerçevesinde eğitim
aldıklarını ve başarı ile programı tamamlıyarak dön-
düklerini belirtti. Doç. Dr. Tümer, İtalya’da gerçek-
leştirilen yaz okulunun, sınıf  eğitimi ile sınırlı
olmadığından, akademik eğitime ek olarak İtalya’da
faaliyet gösteren iki işletme, yeni kurulan turizm, rek-
reasyon ve inovasyon merkezinin ziyaret de edildiğini
ekledi. 

DAÜ - GİMER işbirliklerine bir yenisini daha ekle-
yerek,  2012-2013 Akademik Bahar Dönemi’nde gi-
rişimcilik merkezi ile işbirliği çerçevesinde
programlar gerçekleştirmek üzere California Devlet
Üniversitesi ile anlaşıldığının müjdesini de veren
Doç. Dr. Tümer, işbirliklerinin artarak devam ede-

ceğini de aktardı.  Kaliforniya Devlet Üniversitesi’ne
bağlı Girişimcilik Merkezi ile ortak çalışmalara baş-
ladıklarını ve önümüzdeki akademik dönemde bu ça-
lışmanın hayata geçirileceğini de belirtti.

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) Çalışmalarını Sürdürüyor

Sosyal Medya Kullanımında Üniversitemiz Birinci Sırada
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
sosyal medya araçlarını en etkili
biçimde kullanarak öğrencilerine
en hızlı şekilde bilgi aktarıyor.
DAÜ Sosyal Medya Koordinatörü
ve Yabancı Diller ve Hazırlık
Okulu öğretim görevlisi Raziye
Nevzat KKTC’de sosyal medyayı
en iyi kullanan üniversitenin DAÜ
olduğunu belirterek, sosyal medya
biriminin 2011 yılından itibaren
faliyet gösterdiğini sözlerine ek-

ledi.  Son bir yıl içerisinde sosyal
medya aracılığı ile ulaşılan kişi sa-
yısının 15 bin’e ulaştığına değinen
Nevzat, sosyal medya biriminin
7/24 hizmet verdiğini ve her türlü
öğrenci soru ve sorunlarına yanıt
verdiğini sözlerine ekledi. 

DAÜ ile ilgili haberlerin haftada 2
milyon kişinin önüne geldiğini be-
lirten Nevzat bunun çok önemli bir
başarı olduğuna da dikkat çekerek
Facebook, Twitter ve Youtube gibi
internet paylaşım sitelerinde bilgi
paylaşımı ve iletişimin günümüz
toplumlarında oldukça yaygınlaştı-
ğına değindi. Nevzat, amacın her-
şeyin iletişim çağı olduğu dünyada
öğrencilere DAÜ hakkındaki son
güncel haberleri ulaştırmak oldu-
ğunu belirterek bilgiyi en hızlı ve
pratik şekilde öğrenci, personel ve
mezunlara ulaştırmanın yanında
öğrencilerden gelen isteklerin de
gerekli birimlere iletilmesini sağ-
ladıklarını aktardı.

Sosyal Medya birimi olarak hedef-
lerinin Ocak 2013’e kadar 20 bin

kişiye ulaşmak olduğuna belirten
Nevzat, http://sosyalmedya.emu.edu.tr
adresinden DAÜ hakkındaki ha-
berlere ve sosyal medya sitelerine
ulaşılabileceğini aktardı. DAÜ’ye
yapılan çeşitli ziyaretlerde yapılan
ropörtajların çift dilde ve altyazılı
da yayınlandığını ve DAÜ’nün
Iphone ve Ipad için uygulanan
IEMU uygulamasını da faaliyete

geçirdiğini vurgulayan Nevzat,
sosyal medya sitelerinde uygulama
ile ilgili olumlu geri dönümler al-
dıklarını da belirtti. Nevzat, Sosyal
Medya biriminin her geçen gün
daha da fazla kişi sayısına ulaşması
ve bilgi paylaşımının hızlanması
için birim olarak çalışmalarını de-
vam ettireceklerini de sözlerine ek-
ledi.

Doç. Dr. Mustafa Tümer

DAÜ - GİMER öğrenciler için bilgilendirici geziler de düzenliyor

Raziye Nevzat
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi (DAÜ-SEM) tarafından gerçekleştirilen Yu-
nanca Kursu’na katılan, çoğunluğu Gazimağusa
bölgesindeki doktorlardan oluşan kursiyerler
sertifikalarını DAÜ Tower Bar’da
yapılan tören ile aldılar.

Yunanca Kursu’na toplam 8 kursi-
yer katılırken, 5’i başarı belgesi,
diğer 3 kişi ise katılım belgesi al-
maya hak kazandılar. Eğitmen
Hande Cumaoğulları eşliğinde 27
Ekim 2011 ve 30 Mayıs 2012 ta-
rihleri arasında gerçekleşen Yu-
nanca Dil Kursu’na katılanlara
başarı ve katılım sertifikaları DAÜ
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü
ve DAÜ-SEM Koordinatörü Der-
viş Ekşiçi tarafından takdim
edildi. Kısa bir konuşma yapan Ek-
şiçi, kursiyerlerin yoğun ilgisin-

den ve derslere katılım oranlarının yüksek olma-
sından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ekşiçi ayrıca özellikle doktorların çok yoğun ol-
dukları halde kurslara hemen hepsinin istekli ve

arzulu katılmasının kendilerine büyük mutluluk
verdiğini söyledi.
Sertifikaların takdiminin ardından toplu fotoğ-
raf  çekimi ve kokteyl ile tören sona erdi.

DAÜ-SEM Yunanca Kursu’na Katılan
Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Londra Ti-
caret ve Endüstri Odası (LCCI- London Chamber
of  Commerce Industrial Qualifications) DAÜ Sü-
rekli Eğitim Merkezi, DAÜ Turizm Fakültesi ve
DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
tarafından verilen  Turizm İngilizcesi sınavında
yüzde yüz başarı gösterdi. 14 Haziran 2012 tari-
hinde DAÜ Turizm Fakültesi sınav merkezinde
gerçekleşen sınavda, sınava katılan bütün katılım-
cılar LCCI onaylı sertifika almaya hak kazandı.

2005 yılından itibaren LCCI sınav merkezi olarak
faaliyet gösteren DAÜ, her seviyeye uygun İş-
letme ve Turizm İngilizcesi kursları da vermek-
tedir.  

Son yüz yıldır yeterlilik sertifikası veren bir ku-
rum olan LCCI, dünyanın çeşitli yerlerinde bir-
çok önemli kurum ve kuruluşa ait iş
başvurularında ve yüksek öğretime giriş ve ka-
bulde önemli rol oynamaktadır. Sertifikalar ulus-

lararası iş dünyasına giriş vizesi ve başarı anah-
tarı olarak kabul edilmektedir. DAÜ tarafından
verilen kurslarda alanında uzman eğitimciler Tu-
rizm ve İşletme İngilizcesi öğretmek için LCCI
tarafından da eğitilmişlerdir.  Ekim ayında başla-
yan yeni dönem kurslara katılmak isteyenler
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nden veya 630
2471  numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir-
ler.

LCCI Turizm İngilizcesi Sınavlarında Yüzde Yüz Başarı Gösterdik

Sertifikalarını alan kursiyerler ve Derviş Ekşici birarada

LCCI Turizm İngilizcesi Sınavı’na katılanlar sertifikalarını aldılar


