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DAÜ Yeni Öğrencilerini
Kucakladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci
Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşler`den Sorumlu
Rektör Yardımcılığı’na bağlı
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs
Turkcell ana sponsorluğunda
gerçekleştirilen 16. Oryantasyon Günleri, bu yıl 16
Eylül – 6 Ekim tarihleri
arasında yer aldı. Oryantasyon Günleri kapasamında
Üniversitemize kayıt yapma
hakkı elde eden binlerce yeni
öğrencimiz, Ercan Havalimanı
ile Gazimağusa ve Girne
Limanları’nda
karşılanarak
yurtlarına yerleştirildiler.

Her yıl belirlenen yeni temalarla öğrencilerini
karşılayan DAÜ, bu yıl farklı gezegenlerin farklı

kültürleri temsil ettiği ve bu farklı kültürlerin ana
gezegen olan Doğu Akdeniz Üniversitesi`nde
buluşmalarını anlatan teması ile
yeni gelen öğrencileri ve ailelerini karşıladı. Geceye katılan
yaklaşık 1500 yeni öğrenciye ve
ailelerine “Hoşgeldiniz” demek
ve onların her türlü sorularına
yanıt vermek üzere tüm Rektörlük, Fakülte ve Yüksekokul
yöneticileri hazır bulundular.
Geceye ev sahipliği yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak ile Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve
Bölüm Başkanları, gece boyunca
öğrenciler ve aileleriyle sohbet
etti. Ayrıca gecede üniversitedeki tüm Fakülte ve Yüksekokullar
için kurulan bilgi masalarında,
ilgili fakülte temsilcileri yeni
gelen öğrenci ve ailelerinin
tüm sorularını cevaplandırdılar.
Sosyal bir ortamda üniversite
yetkilileri ile bir araya gelme
ve merak ettikleri tüm soruları
sorma fırsatını bulan öğrenciler
ve aileleri, geceden memnun
ayrıldılar.
devamı syf 7'de

Türkiye, Ürdün, Sudi Arabistan, Pakistan, Nijerya gibi
dünyanın çeşitli yerlerinden
yeni öğrenciler ile velileri Oryantasyon Günleri kapsamında
çeşitli aktivitelere de katıldılar.
24 Eylül akşamı, saat 19:30`da,
DAÜ Deniz Tesisleri`nde
“Yeni Öğrencilerle Buluşma”
adı altında bir kokteyl düzenlendi.
Yeni öğrencilerimizin ülkemizi tanıma gezilerinden bir kare

Warwick Üniversitesi’nden Yüksek Lisans Diploma İmkanı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İngiltere’nin
en iyi 10 üniversitesi arasında yer alan Warwick Üniversitesi ile imzaladığı anlaşma sonucu
öğrencilere Warwick Üniversitesi yüksek lisans
diploması imkanı sunuyor. 2011-2012 Akademik Yılı’nda imzalanan protokol gereğince iki
üniversite arasında yüksek lisans programları
verilmesi, ortak araştırma projeleri çerçevesinde çalışılması, akademik personel değişimi
ve DAÜ'den Warwick doktora programlarına
öğrenci gönderilmesi yer almaktadır.
Esnek Modüler Program
2011-2012 Akademik Yılı itibari ile uygulamaya

konulan program çerçevesinde Warwick Üniversitesi "Supply 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 gözetiminde, 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 içe- devamı syf 5'te
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Matematik

Türk Matematik Derneği’nin, Thomson
Reuters’in Web of Knowledge sitesinden
derlediği ve
www.turkmath.org sitesinin
istatistikler alt başlığında yer alan 1980 – 2013
yılları arasında SCI-Expanded kapsamında
yayınlanmış matematik makalelerine ait verilere göre, 1989 yılında kurulan Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Matematik Bölümü Türkiye
genelinde Uygulamalı Matematik alanında 10.
sırada, Teorik – Uygulamalı Matematik alanında
13. sırada ve Teorik Matematik alanında 28.
sırada yer alıyor.
Öte yandan 1980 – 2013 yılları arasında SCI
– Expanded kapsamında yayınlanmış matematik makalelerinin yazarları sıralamasında ise
DAÜ Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazım I. Mahmudov ve Doç. Dr.
Mehmet Ali Özarslan makale sayılarına göre
Uygulamalı Matematik alanında ilk 20’de,
Teorik-Uygulamalı Matematik alanında ilk
15’te yer aldılar. Yine Uygulamalı Matematik
alanında DAÜ eski öğretim üyesi Prof. Dr. Yuri V.
Rogovchenco ise ilk 35’te yer aldı.

DAÜ Matematik Bölümü akademik kadrosu birarada

Tüm bu başarılarla birlikte DAÜ Matematik
Bölümü, kurulduğu 1989 yılından günümüze
kadar 500’ü aşkın lisans, 129 yüksek lisans ve

35 doktora mezunu vermiştir. Şu an 4 Profesör,
7 Doçent, 10 Yardımcı Doçent ve 9 doktoralı
yarı zamanlı öğretim kadrosu ile eğitim veren

DAÜ Matematik Bölümü bölgenin en güçlü
ve en rekabetçi matematik bölümlerinden biri
konumundadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Atılımlarla
3. Yılında En İyiler Arasında
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. yılını tamamlarken kaliteden ödün vermeden hızlı ve emin adımlarla
büyümeye devam ediyor. 2013 – 2014 Akademik Yılı’nda fakülteyi tercih eden 1000’ i aşkın
yeni öğrencisiyle iddialı fakülteler arasındaki
yerini alan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
yeni akademik yıla daha kalabalık bir kadroyla başladı. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, fakültenin başarılı yükselişinin tesadüf olmadığını
söyledi ve bu başarının altında yatan etkenleri
açıkladı.
3. Yılda 5 Lisans, 7 Önlisans Programı
Yeni akademik yıla 5 lisans, 7 önlisans top-

lam 12 programa öğrenci alınarak eğitime
başlandığını söyleyen Prof. Dr. Harutoğlu
akademik
kadronun,
dersliklerin
ve
laboratuvarların da ayni oranda arttırıldığını
ifade etti. Prof. Dr. Harutoğlu özellikle 2 yıllık
önlisans mezunlarına çok ihtiyaç olduğunu bu
nedenle de 5 yeni programla bu açığı kapatmaya çalışacaklarını söyledi.
Bu yıl açılan Fizyoterapi Teknilkerliği,
Görüntüleme Yöntemleri, Diyaliz, Ağız Diş
Sağlığı ve Yaşlı Bakımı önlisans programlarına
genel ilginin çok yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Harutoğlu, tam zamanlı akademik kadroların artırılmasının yanında
işbirliği içinde bulundukları Hacettepe,
Marmara, İstanbul, Dokuz Eylül üniversitelerindeki seçkin akademisyenlerden de
eğitim, öğretim ve staj konularında destek
almayı sürdüreceklerini vurguladı. Özellikle
yaz staj uygulamalarının bu üniversitelerin
hastanelerinde gerçekleştiğini belirten Prof.
Dr. Harutoğlu, öğrencilere en ekonomik
koşullarda en iyi imkanların sunulduğunu
söyledi.
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ders sırasında

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, bu yıl yeni
bir atılım daha yaparak KKTC’de ilk
kez Fiz-yoterapi ve Rehabilitasyon ile
Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulune
başladıklarını bildirdi. İlgili programlara
başvuruların başladığını belirten Prof. Dr.
Harutoğlu, önlisans ve lisansta olduğu gibi
kalite anlayışlarından ödün vermeden nitelikli
akademisyenler yetiştireceklerini vurguladı.
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İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Ev Sahipliğindeki
Uluslararası Konferans
Başarıyla Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
“İşletme, Yönetim, Finans ve Ekonomi Alanlarında Yeni Yaklaşımlar”
(ICNDBM 2013 – International
Conference on New Directions in
Business, Management, Finance and
Economics) konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. 12 – 14
Eylül 2013 tarihlerinde, Rauf Raif
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda
gerçekleşen uluslararası konferansa
katılım yoğun oldu.
“Bilgi Paylaştıkça Büyür”
İran'ın önde gelen yönetim enstitülerinden IMI (Industrial Management Institute) ile DAÜ ortaklığında
düzenlenen söz konusu etkinlik, Rauf
Raif Denktaş Kültür ve Kongre
Sarayı’nda 12 Eylül 2013 tarihinde, saat 09:45’te gerçekleştirilen
açılış töreni ile başladı. Törende
açılış konuşmasını gerçekleştiren
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof Dr. Cem Tanova,
gerçekleştirilen uluslararası konferans ile farklı disiplinlerin bir araya
geldiğini belirterek böylesi anlamlı
bir konferansa ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece memnun
olduklarını dile getirdi. Prof. Dr.
Tanova İşletme ve Ekonomi Fakültesi
hakkında katılımcılara geniş bilgiler
aktararak, “Bilgi paylaştıkça büyür”
mesajını verdi.
IMI temsilcisi Dr. Ramin Najizadeh gerçekleştirdiği konuşmasında
IMI hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Enstitünün amaçlarından

Konferans yoğun bir katılımla gerçekleşti

ve gerçekleştirdiği etkinliklerden
bahseden Dr. Najizadeh, DAÜ’ye
desteklerinden dolayı teşekkürlerini
sundu.
“Yararlı Bir Konferans Olacak”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak gerçekleştirdiği
konuşmasında DAÜ ve üniversitenin
akreditasyon çalışmaları hakkında
katılımcılara geniş bilgiler verdi.
Prof. Dr. Öztoprak katılımlarından
dolayı herkese teşekkürlerini sunarak
gerçekleşen söz konusu konferansın
yararlı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarının ardından DAÜ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Glenn Jenkins, “Paydaş Analizi ile Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projelerinde
Daha İyi Karar Verme” ve İngiltere
Bangor Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azhdar Karami, “Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri: Girişimci İşletmeleri Sarsıntılı
Ekonomik Ortamlarında Yönetmek
için Yeni Bir Yöntem” konulu sunum
gerçekleştirdi.
Konferans süresince 13 farklı ülkeden
(KKTC, İran, Güney Afrika, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Ürdün,
Letonya, Libya, Malezya, Sloveyka,
Tayland, Türkiye ve İngiltere) 111
katılımcı tarafından 152 sunum
gerçekleştirildi.
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Uzman Gözüyle
Öğretim Görevlisi Ramadan Eyyam
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Günlük Yaşamdaki Uğraşlar:
Hobilerimizin Önemi
Çok iyi hatırlıyorum 70’ler ve 80’lerde çekilen bilim kurgu dizi ve
filmlerinde 21. yüzyılda nasıl bir dünyada yaşayacağımız ile ilgili
kehanetlerde bulunuluyor, 21. yüzyılın “uzay çağı” olacağı ile ilgili
iddialar ileri sürülüyordu. Fakat beklenen olmadı. 21. yüzyıl “uzay
çağı” yerine “bilgi çağı” oldu. Bilgisayarın ve özellikle internetin
keşfi ve insanoğlunun kullanımına sunulması ve bu olanakların
birçok insan tarafından kullanılabilecek kadar ucuz olması çağımızın
“bilgi çağı” olarak adlandırılmasının en önemli sebepleri arasındadır.
Böyle bir çağda yetişen çocuklar bilginin çokluğu, farklılığı ve erişim
kolaylığı nedenleriyle daha önceki kuşaklardan daha farklı düşünen
ve algılayan insanlar olarak yetişmeye başladılar.
Günümüz çocukları ve gençleri için bilgisayar ve internet benzeri
iletişim ve bilgi sağlama araçları vazgeçilmez ve günlük hayatın
doğal bir parçası haline gelmiştir. Her şeye evimizde oturduğumuz
yerden ulaşabilmemiz hemen hepimizi, hem biraz tembelliğe hem
de anti-sosyal bir yaşama itmiştir. Çocukluğumuzda bizler sokağa
çıkıp açık havada yaz demeden kış demeden oyunlar oynarken,
şimdi birçok genç zamanının uzun bir bölümünü evde kapalı
ortamda hatta bazen sadece odalarında kalarak ve oturdukları
yerden kalkmayarak geçirebiliyorlar. Bu durum bazı insanlar,
akademisyenler vb. kişilerce farklı yorumlanıyor ve çocuklar antisosyal olarak tanımlanıyorlar. Oysa ben bir eğitimci olarak bu
durumu bugünkü şartları kabullenememenin doğal bir sonucu
olarak görüyorum. Artık hayatımızda kabul etsek de etmesek de bir
"siber" dünya var ve gerçek yaşamda ne varsa aynısı sanal dünyada
da bulmakta. Sanal dünya içinde de gerçek yaşamda var olan iyilik
ve kötülükler mevcut. Ama ister gerçek ister sanal olsun buralarda
yaşanan tüm olumlu ve olumsuz olaylar bizleri pozitif veya negatif
olarak özellikle de günümüz çocuklarını ve gençlerini etkiliyor. Biz
eğitimcilerin ve ailelerin görevi ve ödevi en değerli varlıklarımız olan
çocuklarımızı bu kötülüklerden korumak, onları uyarmak ve onlara
doğru yolu göstermektir. Kötü alışkanlıklar ve kötü niyetli insanlar;
bir insanın hayatını yok eden veya onu her türlü olumsuzluğa,
negatif düşünceye ve davranışa zorlayan uzak durulması hatta
engellenmesi gerek en önemli iki etmendir. Konuşmayı ve diyalogu
sağlamak, anlatmak, sabretmek, sabırla beklemek ve tekrarlamak
yani bence bir başka deyişle "eğitmek" bunu gerçekleştirmek için
ise yapılması gereken en önemli şeydir. Bu nedenledir ki gençlerin
bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için onların boş
zamanlarını değerlendirecekleri, sosyalleşebilecekleri, kafalarını
dinleyebilecekleri ve rahatlayabilecekleri ama aynı zamanda da
zevk alarak yapabilecekleri ve sürdürebilecekleri en az bir hobi
edinmeleri çok önemlidir. Bu inanç ve bilinçle öğrencilerime ve
çevremdeki gençlere her zaman hep bir "hobi"lerinin olması
gerektiğini öğütledim, onları ilgi alanlarına göre yönlendirmeye
özen gösterdim ve halen daha da bunu yapıyorum. Yine bu anlayışla
1997 yılında kurup 2005 yılına kadar hem danışmanlığını hem de
eğitmenliğini yaptığım Doğu Akdeniz Üniversitesi Fotoğrafçılık
Kulübü'nde (DAÜFK) "istekli" olan – yeteneği olsun olmasın –
her öğrenciye şans verdim çünkü insan bence gerçekten gönülden
istedi mi yapar. Bu dönemde öğrencilerimin başardıkları, yaptıkları,
kurdukları dostluklar, birbirlerine gösterdikleri saygı ve destek
ve de en iyiyi başarma hırsı beni hem çok etkilemiş hem de bu
uğraşları her türlü takdirin ötesine geçmiştir. Birçok öğrencimin
zamanla ders başarılarının arttığını, bazılarının diğer kulüp üyeleri
ile kurdukları diyaloglar sayesinde sigara gibi sağlığa zararlı
alışkanlıklarını bıraktıklarını, içine kapanık, konuşamayan ya da
çekingen öğrencilerin ise zaman içinde olumlu yönde değiştiğini çok
net hatırlıyorum. Sonuç olarak ilkokuldan üniversiteye kadar uzanan
eğitim yaşantısında çocuklarımıza aşılayacağımız ve de onların da
severek isteyerek yapacakları aktiviteler, onları mutlaka birçok kötü
alışkanlıktan koruyacak ve onlara olumlu bir vizyon kazandıracaktır.
Daha mutlu, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek dileklerimle.
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DAÜ’den KKTC’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere
Gönüllü Danışmanlar

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve İnovasyon
Merkezi (GİMER) işbirliğiyle KKTC’deki
küçük ve orta ölçekli işletmelere, DAÜ MBA
ve/veya Pazarlama yüksek lisans öğrencileri
ile ilgili öğretim üyelerinin oluşturacağı grup
gönüllü danışmanlık yapacak. Oluşan takımlar
danışmanlık projelerinde işletmenin rekabet
edebilirliğini ve kârı artırmak amaçlı çalışmalar
gerçekleştirecekler. Gruplar bir dönem boyunca şirketi inceleyip analiz etme, sistemin güçlü
ve zayıf noktalarını belirleme fırsatı bulacaklar. Gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda
öğrenciler mezun olmadan gerçek iş hayatını
yaşama, yerel işletmelerimiz de değişen dünya koşullarında yeni gelişmeleri, yaklaşımları
öğrenerek rekabet edebilme şansına sahip olacaklar.

ziyaretleri, 1 gün sunum ve değerlendirme
ile diğer günlerde de eğitim ağırlıklı olarak
gerçekleşecek. Ayrıca, eğitime katılan gençler,

eğitim sonrası 3 gün boyunca Kayseri’de bulunan önemli işletmeleri ziyaret ve bölgedeki tarihi yerleri ziyaret etme şansına sahip olacaklar.

Lise Öğrencilerine Eğitim Programı
Lise öğrencilerine de Kıbrıs Türk Sanayi
Odası’nın desteği ile Girişimcilik Eğitim
Programı verilecek. KKTC’deki tüm lise
öğrencileri için özel olarak tasarlanmış
“Girişimcilik Eğitim Programı” ile kendi işini
kurma, aile şirketinde çalışmayı ve kariyer
planlamasında başarıyı amaçlayan bireyler hedefleniyor. Teorik ve pratik uygulamalardan
oluşan 10 günlük eğitim süreci, 2 gün işyeri

İç Mimarlık Bölümü Uluslararası
Akreditasyon Çalışmalarına Devam Ediyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü uluslararası
açılımlarla eğitimini dünya standartları ile eş
tutma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.
Yüksek öğretim programlarının niteliğini sistematik bir yaklaşımla güvence altına almayı ve
programların belirli performans standartlarına
(kalite, verimlilik, etkinlik v.s.) sahip olduğunu
ortaya koymayı amaçlayan DAÜ İç Mimarlık

Bölümü, hem Amerika (CIDA İç Mimarlık
Akreditasyon kurumu) hem de Avrupa (AQAS
eğitim programları akreditasyonuna yönelik
kalite Güvence Ajansı) olmak üzere iki farklı
akreditasyon kurumuna yönelik çalışmalarını
sürdürüyor.
İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur
Ulaş Dağlı, iç mimarlık eğitiminde özel bir
Doç. Dr. Uğur Ulaş Dağlı

İç Mimarlık öğrencileri çalışmalarını incelerken

akreditasyon kurumu olan CIDA’ya yönelik
Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nin İç Mimarlık Bölümleri de
dahil olmak üzere birçok üniversitenin çalışma
yaptığını belirterek, CIDA akreditasyonunun
bölüm açısından büyük önem taşıdığına dikkat
çekti. AQAS’ın ise tüm akademik disiplinlere
akreditasyon verebilen Almanya kökenli bir kurum olduğunu dile getiren Doç. Dr. Dağlı, AQAS
ve CIDA gibi kurumlardan akredite olmanın
değişen ve gelişen iç ve dış koşullara göre eğitim
kalitesinin sürekli yenilenerek güncellendiğinin
işareti olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Dağlı,
akreditasyon çalışmalarının bir yılı aşkın bir
süredir yoğun olarak devam ettiğini dile getirerek buna bağlı olarak akademik düzlemde
yoğun revizyon çalışmalarının da sürdüğünü
aktardı.
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Warwick Üniversitesi’nden
Yüksek Lisans Diploma İmkanı
risinde verildiğini aktaran Prof. Dr. Tanova,
dileyen öğrencilerin alacakları 9 dersten
2’sini Warwick Üniversitesi’nde veya Warwick Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu
diğer üniversitelerde alma hakları olduğunu
aktardı. Prof. Dr. Tanova, programların
modüler bir yapıya sahip olduğundan
öğrencilerin her modül öncesinde programa
başvurabileceklerinin de altını çizdi.

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.

Teknik Alanlarda Yetişen Kişilere
Yöneticilik Eğitimi

DAÜ Uluslararası İlişkiler ve İdari İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid
Hashemipour DAÜ’nün başarı ile programı
yürütmekte olduğunu belirterek şimdiye
kadar 16 mezun verdiklerini ve mezunların
Warwick Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldıklarını aktardı. Program Yöneticisi John Eldridge ise programın
başarı ile yürütüldüğünü ve öğrencilerin
programdan memnun olduklarını dile getirerek bu yöndeki çalışmaların devam
edeceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Tanova, teknik alanda yetişen
kişilere yöneticilik eğitimi sunduklarını belirterek günümüzde inovasyon, verimlilik
ve iyi yönetimin kurumların ve ulusların
başarısında büyük rol oynadığını, sadece
kişisel becerilerin değil aynı zamanda ekiplerin daha iyi birlikte çalışabilmesi, daha etkin yönetilmesi ve doğru hedeflerin belirlenerek gereken yapıların oluşturulmasının
da son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Hashemipour:
“İlk mezunlarını verdi”

Warwick Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi

Turizm Fakültesi Akreditasyon
Sürecinden Geçiyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm
Fakültesi eğitim kalitesini Avrupa’da tescil ediyor. DAÜ Turizm Fakültesi, Alman FIBAA (The
Foundation for International Business Administration Accreditation) tarafından akreditasyon
sürecinden geçiyor. FIBAA, 28 Avrupa Birliği
(AB) üniversitelerinde İşletme alanındaki bölümleri akredite eden bir akreditasyon kuruluşu olup,
DAÜ Turizm Fakültesi’ni AB kalite süzgecinden geçirip eğitimde AB akreditasyonunu
sağlayacaktır. DAÜ Turizm Fakültesi mezunları
FIBAA akreditasyonu sayesinde AB’de çalışma
veya eğitimlerine devam etme olanaklarına sahip olabilecekler. Ayrıca akreditasyon eğitim

Turizm Fakültesi

kalitesinin güvence altına alınmasında referans
oluşturacaktır.
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay, FIBAA Denetleme Kurulu’nun
gerçekleştirdikleri
değerlendirme
ziyareti
sırasında fakülte akademik personeli, fakülte
yönetimi, Rektörlük, alanla ilgili işadamları, mezun öğrenciler, mevcut öğrenciler, laboratuvar
ve eğitim olanaklarını ve kalite yönetim sistemini
değerlendirdikten sonra kütüphane, müfredat,
öğrenci eğitim çıktıları, ders işleme yöntem ve
teknikleri incelediklerini bildirdi.

A K D E N İ Z
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Endüstri Mühendisliği
Tezsiz Yüksek Lisans
Programına Öğrenci
Kabul Ediliyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), 1994
yılından beridir eğitim faaliyetlerine devam
eden Endüstri Mühendisliği Bölümü, mevcut 2
adet lisans (Endüstri Mühendisliği ve İşletme
Mühendisliği), tezli yüksek lisans ve doktora
programlarına “Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı
da ekledi. YÖDAK ve YÖK onaylarını alan tezsiz
yüksek lisan programı öğrenci kabulüne 2013-2014
Akademik Yılı’ndan (bu yıl) itibaren başlandı.
Eğitim dili İngilizce olacak olan tezsiz yüksek lisans
programının açılma amacı, öğrencilerin Endüstri
Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programında
yüksek lisans yapabilme taleplerini karşılamak ve
halen hizmet veya imalat sektörlerinde çalışmakta
olan mühendisleri, Endüstri Mühendisliği alanında,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak,
güçlü analitik ve sayısal yöntemleri uygulayabilen, çeşitli endüstriyel problem ve uygulamaları
kavrayıp çözebilecek donanıma yükseltmektir.
Endüstri Mühendisliği anabilim dalı tezsiz yüksek
lisans programına kabul edilecek adaylarda DAÜ
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisansüstü
Komitesi’nin belirlemiş olduğu bazı koşulların
sağlanması aranacaktır. Bu koşullar; başvuru sahiplerinin Endüstri Mühendisliği veya başka bir
mühendislik programından lisans derecesine sahip
olması, lisans mezuniyet genel not ortalamasının
4.00 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması ve
adayın İngilizce yeterliliğini gösterir geçerli bir
belgeye sahip olması (belgenin olmaması halinde
DAÜ İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmak)
şeklinde olacaktır. Endüstri Mühendisliği dışında
bir programdan mezun olan başvuru sahiplerinin
sınamalı öğrenci olarak bilimsel hazırlık programını
başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Toplam 30 kredilik dersten oluşan tezsiz yüksek lisans programında 6 kredilik 2 adet zorunlu
ders ve 24 kredilik 8 adet seçimlik ders ve projenin tamamlanması gerekmektedir. Seçimlik
dersler öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda
ve proje danışmanı öğretim üyesinin onayı ile
farklı fakültelerden de alınabilecektir. Program
hakkında daha ayrıntılı bilgiye http://ie.emu.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü web sayfasından
ulaşılabiliniyor.

Endüstri Mühendisliği öğrencileri çalışma yaparken
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DAÜ Yeni Öğrencilerini K

Kampüs Turu Düzenlendi

Gazimağusa Kenti Tanıtıldı

27 Eylül Cuma günü Lefkoşa ve
Girne turları gerçekleştirildi. Yeni gelen öğrenci ve aileleri Selimiye Cami,
Büyük Han, Yiğitler Burcu Parkı,
Girne Kalesi, Bellapais Manastırı gibi
tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etme
fırsatını buldular. Şehir turlarının son
günü olan 28 Eylül tarihinde ise Karpaz turu düzenlendi. Katılımın oldukça
yoğun olduğu gezide Ayios Manastırı
ve Apostolos Andreas Manastırı ziyaret edildi.

16. Oryantasyon Günleri kapsamında
aynı gün Gazimağusa turu da düzenlendi. Tur kapsamında Namık Kemal
Meydanı, Lala Mustafa Paşa Camii,
Othello Kalesi, Suriçi gibi Gazimağusa
kentinin tarihi ve turistik yerlerini
gezen grup, oryantasyon asistanları
tarafından bilgilendirildiler.

Yapılan gezilerin ardından yeni gelen
öğrenci ve aileleri Kıbrıs kültürünün
zengin tarihi ve mimarisi karşısında
çok etkilendiklerini ve oryantasyon
kapsamında böylesi bir etkinliğin
kendileri için düzenlenmiş olmasından
dolayı duydukları memnuniyeti ifade
ettiler.

16. Oryantasyon Günleri kapsamında
yeni gelen öğrenciler ve ailelerine Doğu
Akdeniz Üniversitesi’ni ve KKTC`yi
tanıtmak amacıyla da çeşitli aktiviteler
düzenleniyor. Bu aktivitelerin ilki olan
kampüs turu 24 Eylül 2013 Salı günü,
saat 9:00’da gerçekleştirildi. Kampüs
turu kapsamında yönetsel birimler, yeni
gelen öğrenci ve ailelerine tanıtıldı.

Birçok farklı ülkeden üniversitemize gelen öğrenciler birarada

Hoşgeld

Hoşgeldiniz Kokteyl'ine yeni öğrenciler ve aileleri katıldı

DAÜ Hayvan Dostu Kampüs Olmaya Devam Ediyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile KKTC
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan üç yıllık protokol ile başlayan KısırlaştırAşılat-Yaşat (KAY) projesi devam ediyor. DAÜ’lü
akademisyenler, çalışanlar ve öğrencilerin, özellikle kampüs içinde artan sahipsiz ve terk edilmiş
kedi ile köpeklerin yaşam kalitelerini iyileştirme
girişimi olan KAY Projesi, hayvanların insanlardan uzak barınaklarda tutulmaları yerine, kısırlaştırılıp bakımlarının yapılması ve
tanınmaları için kulaklarına takılan sarı küpeler ile
kampüse bırakılma aşamalarından oluşan bir ‘koruma’ anlayışı üzerine kuruldu.

aşı, tedavi ve küpeleme işlemleri Gazimağusa
Veteriner Dairesi'nce, kısırlaştırma sonrası
bakımları ise DAÜ’lü gönüllüler ve DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü öğrencileri tarafından
yapılıyor. Periyodik olarak hayvanlara yapılan iç
ve dış parazit tedavilerinin yanında DAÜ yemekhanelerinden artan yemekler kampüs hayvanları
için oluşturulan kovalarda toplanıp önceden belirlenen yerlere DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü
gönüllü öğrencileri tarafından günde iki kez su ve
yemek veriliyor. Kısırlaştırılan hayvanlara proje
kapsamında çalışan gönüllülerce isim verilerek
tam bir DAÜ’lü olmaları da sağlanıyor.

Söz konusu proje kapsamında bugüne kadar toplamda 34 erkek ve dişi köpek kısırlaştırılarak iç
ve dış parazit tedavileri yapıldı, numaralanarak
çiplendi ve küpelendi. Hayvanların kısırlaştırma,

DAÜ Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ülker Vancı Osam “DAÜ Hayvan Dostu Kampüs Olmaya Devam Edecek” şeklinde

yaptığı açıklamasında barınakların sürdürülebilir
olmadığını bu nedenle de en sağlıklı ve sürdürülebilir yöntemin Kısırlaştır - Aşılat - Yaşat projesi
olduğunu dile getirdi. Kısırlaştırılan hayvanlardan
sahiplenilenler olduğunu da belirterek, bu durumun istenilen bir durum olduğunu, sahiplenmek
isteyenlerin proje kayıtları açısından kendilerine
de bilgi vermelerinden mutluluk duyacaklarını
ifade etti.
Prof. Dr. Osam projenin bundan sonraki
aşamalarında kampüs içinde ve kentte hayvan sahibi olma ve hayvan refahı konusunda farkındalık ve
bilinç yükseltme etkinliklerine ağırlık vereceklerini de belirterek Gazimağusa’daki tüm kişi, kurum ve kuruluşlara ‘hayvan dostu kent’ olmak için
işbirliği çağrısı yaptıklarını ve DAÜ’nün hayvan
dostu kampüs olmaya devam edeceğini belirtti.

DAÜ'nün kö
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Uluslararası
Yaz Okulu
Düzenlendi

7

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı, uluslararası düzeyde yaz okulu düzenledi. DAÜ 1 Haziran – 1 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Okulu Projesi
kapsamında farklı ülkelerden 1000’e yakın katılımcının yer aldığı kısa
dönemli kurslar çerçevesinde 2 haftadan 2 aya kadar farklı zaman dilimlerinde katılımcılara İngilizce, Tarih, Türkçe, Mimarlık, Dil Bilgisi
ve Kültür alanlarında dersler verildi.

Hoşgeldiniz kokteylinden bir kare

DAÜ'nün köpeklerinden bir çift

Yaş ve İngilizce dil bilgisi seviyelerine göre ayrılan gruplardan
oluşan katılımcılara alanında uzman kişiler tarafından dersler verildi.
Yaz okulu kurslarının yanında ayrıca öğrenciler KKTC’yi doyasıya
gezme ve tanıma fırsatı da buldular. Aldıkları dersler yanında
diğer yandan da eğitici seminerler, geziler, farklı dil kursları ve
dans kursları da alan birçok katılımcı tekrar DAÜ’ye gelerek kayıt
yaptırmayı düşündüklerini vurguladı. KKTC turizmine de bir yandan katkı sağlayan söz konusu etkinlik çerçevesinde öğrenciler sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında Karpaz, Gazimağusa ve benzeri
plajlarda temizlik çalışmaları ve Caretta Caretta kaplumbağalarını
koruma çalışmalarına da katıldılar.
DAÜ Uluslararası İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’ndan alınan
bilgiye göre söz konusu kursların 3 yıldır düzenlendiği, ayrıca bu
yıl farklı olarak Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi taşımacı firma
olmayı üstlendiği de bildirildi.

Farklı ülkelerden Yaz Okulu'na katılan öğrenciler, eğitimleri yanında gezilere de katıldılar
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DAÜ Öğretim Üyesi
Amerika’nin Sesi Radyosu'na Konuk Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Tüzmen,
Amerikan hükümeti tarafından desteklenen ve
uluslararası bir yayın kurumu olan Amerika’nın
Sesi isimli radyo kanalında söyleşi gerçekleştirdi.
Her hafta 45 dilde 1500 saat yayınla dünya
çapında 141 milyon kişiye ulaşan Amerika’nın
Sesi isimli radyo kanalı haber, eğitim ve kültür
ağırlıklı yayınlar yapıyor.
Doç. Dr. Tüzmen gerçekleştirdiği söyleşide uzun
yıllar Amerika’da DNA araştırmaları yaptığını
belirterek yaptığı çalışmalar hakkında geniş
bilgiler verdi. Tersine beyin göçü, Akdeniz anemisi, hücre anemisi, kanser, kolesterol, obezite ve
diyabet gibi alanlarda yaptığı çalışmalardan bahseden Doç. Dr. Tüzmen, söz konusu hastalıkların
dünya üzerindeki dağılımları hakkında da bilgiler verdi.
Uzun yıllar Amerika’da DNA araştırmaları yapan ve “Akdeniz Anemisi” uzmanı olan Doç.
Dr. Tüzmen, çalışmalarını Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde de devam ettirmek üzere
Amerika’dan dönerek başarılı çalışmalarına
DAÜ çatısı altında devam ediyor.

Şükrü Tüzmen Kimdir?
Ulusal ve uluslararası bilim alanında kendisini
kanıtlamış bir Türk bilimadamı olan Dr. Şükrü
Tüzmen, Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde Akdeniz Anemisi (Talasemi) genetik hastalığını inceledi. 1995
yılında üstün başarı ile mezun olduktan sonra,
Ocak 1996’da Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde bir ilki
gerçekleştirerek Amerika ve dünyanın en saygın
bilimsel kurumlarından biri Amerikan Ulusal
Sağlık Enstitüsü’nün (NIH) Fogarty Bilimsel
Bursu’nu kazanan ilk Kıbrıslı Türk oldu. Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinin Bethesda
ilçesinde, Akdeniz Anemisi’nin yanısıra Amerikan
Askeri Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (USUHS)
kolesterol biyosentezi üzerine calıştı, Arizona eyaletinin Scottsdale kentinde Uygulamalı Genetik
Araştırma Enstitüsü’nde (Translational Genomics Research Institute, TGen) Moleküler Genetik Bölüm Başkanı olarak, az görülen genetik
hastalıklar ve kanser genetiği çalışmalarıyla konuk
araştırmacı profesör olarak sayısız bilimsel çalışma
sundu. Doç. Dr. Şükrü Tüzmen, uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uzmanlığını
DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nin Moleküler Bi-

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu’nda Telc – İngilizce Sınav Yetkilisi
Eğitimi Verildi
2013 – 2014 Akademik Yılı’ndan
itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi, Almanya Halk Eğitim
Merkezleri Birliği’nin (DVV) bir
kuruluşu olan Telc GmbH’in,
telc – The European Language
Certificates lisanslı sınav merkezi oldu. 11 farklı yabancı dil, 6
seviye ve 70’in üzerinde dil
sınavları sunan telc artık Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en
köklü üniversitesi Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nde.
Yabancı dil becerilerini eğitim ve
çalışma hayatında kanıtlamak iste-

yen kişilere sunulan bir dil sınavı
olan telc sınavı 20 farklı Avrupa
ülkesinde uygulanıyor. telc A1
– B2 İngilizce sınav yetkilisi
eğitimi, DAÜ Yabancı Diller ve
İngilizce Hazırlık Okulu’nda görev
yapan 20 öğretim görevlisinin
katılımıyla 16 – 19 Eylül 2013
tarihlerinde gerçekleştirildi. Telc
sınav yetkilisi eğitmeni Linda Gallasch tarafından sunulan 3 günlük
eğitime katılan öğretim görevlileri,
bu süreci başarı ile tamamlayarak
telc A1-B2 İngilizce sınav yetkilisi
lisansını almaya hak kazandılar.

Doç. Dr. Şükrü Tüzmen

yoloji ve Genetik Bölümü’nde devam ettiriyor.
Doç. Dr. Tüzmen, Akdeniz anemisi, Akdeniz ateşi,
obezite ve diyabet gibi genetik bazlı hastalıkları
ve KKTC ile Türkiye’de son zamanlarda insan sağlığını ciddi bir anlamda etkileyen kanser
genetiği üzerine, özellikle Türk popülasyonunu
baz alarak gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar
gerçekleştirecek. Dr. Şükrü Tüzmen’in uzmanlık
alanı olan doğum öncesi tanı (prenatal diagnoz),
preimplantasyon genetik tanısı (PGD), moleküler
bazda (DNA bazında)genetik hastalıkların incelenmesi ve tayini, gen susturulması (RNAi) ve son
olarak Sağlık Genetiği alanlarında araştırmalar
yapacak.

Derviş Zaim Yeni Akademik Yılda da
İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon
Sinema Bölümü’nde
Kıbrıslı ünlü yönetmen Derviş
Zaim, 2013-2014 Akademik
Yılı’nda da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde ders vermeye
devam ediyor.
Yapılan açıklamaya göre, üç
yıldır DAÜ’de ders veren
ünlü yönetmen Derviş Zaim,
gelecek dönem de son sınıf
öğrencilerinin film (bitirme) projelerinin danışmanlığını yapacak.
Derviş Zaim

"Günden güne daha iyiye
gidiyor"
“DAÜ’de bu yıl da ders verecek
olmam beni mutlu ediyor, çünkü
yetiştiğim yere olan borcumu
ödüyorum. Az da olsa faydalı
olmaya gayret ediyorum” diyen
Zaim, ayrıca adanın atmosferini solumanın kendisini mutlu
ettiğini söyledi. Zaim, DAÜ
İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün
günden güne daha iyiye gittiğine
tanıklık etmekten ve bunun bir
parçası olmaktan memnuniyet
duyduğunu da sözlerine ekledi.
Öğretim görevlilerimiz eğitim sonrası birarada

Öğrenciler çalışma yaparken
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Mezunlarımızın Başarıları İle
Gururlanıyoruz
Eğitimde Doğru Adres DAÜ

Talha Özay Uluğ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2001 yılı
Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü mezunu Talha Özay Uluğ
eğitimde doğru adresin DAÜ olduğunu belirterek
kariyerinde elde elmiş olduğu başarının kaynağının
DAÜ’den geçtiğini bildirdi. Mezun olduktan sonra
2012 yılına kadar Destaş Elektronik’te çalıştığını
vurgulayan Uluğ, 2013 yılı itibari ile kendi şirketi
olan Alberen Elektronik’te kariyerine devam
ettiğini bildirdi.
DAÜ’de almış olduğu eğitimin ve edindiği sosyal
çevre sayesinde kariyer basamaklarında daha hızlı

DAÜ Mezunları Kariyerlerine
Bir Adım Önde Başlıyor

Davut Solyalı

DAÜ’lü Olmak Ayrıcalıktır

emeğinin inkar edilemez olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
2002 yılında mezun olan Vedat Paydaş, DAÜ’de
aldığı eğitim ve teknik bilgilerle kariyer
basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim
veren en iyi eğitim kurumunun DAÜ olduğunu
belirten Paydaş DAÜ’yü diğer üniversitelerden farklı kılan en önemli özelliğin uluslararası
standartlarda eğitim vermesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca DAÜ’nün akreditasyon çalışmaları
ile geniş kampüs ve barınma imkanının olmasının
da diğer önemli ayrıcalıklar arasında olduğunu
aktardı.

Kariyerine 2002 yılında mezun olduktan sonra
müteahhitlik yaparak başlayan Paydaş daha
sonra kendi işini kurarak müteahhit ve akaryakıt
sektöründe hızla kariyer basamaklarına
tırmandığını ve Urfa BP Paydaş Petrol’ü hayata geçirdiğini belirtti. Çocukluk yıllarında aile
mesleği olan müteahhitlik sektörü ile ilgili bilgisi olduğundan söz eden Paydaş daha sonra bunu
DAÜ’de aldığı eğitimle harmanlayarak bugünlere gelmeyi başardığını dile getirdi. DAÜ’de
almış olduğu eğitim ve öğretimin bugünlere
gelmesinde önemli rolü olduğunu aktararak
hem sosyal hem de teknik anlamda DAÜ’nün

Uluğ, yeni mezun olacak öğrencilere eğitimleri
süresince gerek kendilerinin gerekse bölümlerinin
sağladığı olanaklardan mutlaka yararlanmaları
tavsiyesinde bulunarak iş hayatına atıldıkları zaman adaptasyon sürecini kısaltma adına kendilerine
ve eğitimlerine güvenmeleri önerisinde bulundu.
taj ve güç mühendisi olarak işe başladığını ve
bu süre zarfında verimliliğin artırılmasına ve
sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik birçok
projeye imza attığını aktardı. Şu anda mevcut
görevine ek olarak, gerçek zamanlı sistem stabilitesini gözlemleyen yazılımın (online stability
software) tasarımından ve uygulamasından sorumlu grubun liderliğini de yaptığını vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik
Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü 2006 yılı mezunu Davut Solyalı DAÜ
mezunlarının kariyerlerine bir adım önde
başladığını belirterek DAÜ mezunu olmanın bir
ayrıcalık olduğunu aktardı. Solyalı, mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi
için İngiltere Bath Üniversitesi'ne devam ettiğini
ve güç sistemleri üzerine yüksek lisans ve yenilenebilir enerji üzerine doktora yaptığını aktardı.
İngiltere`nin en büyük kurumlarından Electricity National Control Centre, National Grid’te
İskoçya bölgesinin amiri olarak görev yaptığını
belirten Solyalı, beş buçuk yıl önce yüksek vol-

ilerlediğini aktaran Uluğ, DAÜ’deki eğitim kalitesini herkese tavsiye edebileceğini de aktardı. Uluğ,
DAÜ’nün öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra
birçok sosyal, kültürel etkinlik sunduğunu ve huzurlu bir ortamda eğitim alma fırsatı yarattığını da
vurguladı.

Mezun olduktan sonra
hala DAÜ ile
bağlantısının devam ettiğini ve her konuda
öğretim üyelerine danıştığını, fikirlerini aldığını
dile getiren Paydaş, Urfa DAÜ Mezunlar
Derneğini de kurarak DAÜ’lü olma ayrıcalığını
yaşadığını dile getirdi. Paydaş, DAÜ’lü olmanın
ayrıcalık olduğunu bildiğini ve bu mutlu gururu
yaşadığını da sözlerine ekledi.

Solyalı, DAÜ`nün akademik kalitesinin tecrübeli ve kendini geliştiren dinamik bir yapıya
sahip olduğunu belirterek DAÜ`nün dünya
standartlarında uluslararası bir üniversite
olduğunun altını çizdi. DAÜ Mühendislik Fakültesi programlarının ABET akreditasyonuna sahip olmasının da son derece önemli olduğunu
belirtti. DAÜ mezunlarının herzaman avantajlı
olduğunu dile getiren Solyalı kariyerde başarıya
giden yolun ilk adımının DAÜ olduğunu aktardı.

Vedat Paydaş
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DAÜ’den ECDL Sertifikasyon Programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi
Koordinatörü ve DAÜ Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş Ekşici, DAÜ
Rektörlüğü ile Türkiye ECDL’in 2009’da
imzaladıkları protokolle DAÜ'nün Avrupa
Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL (European
Computer Driving License) merkezi olduğunu
ve bilgi toplumu olma amacında olan KKTC
halkının bu amaca ulaşabilmesi için ECDL’in bir
araç olduğunu belirtti. Ekşici, DAÜ Bilgi İşlem
Merkezi Müdürlüğü ve DAÜ - SEM işbirliği ile
gerçekleştirilen ve her kesimdeki bireyleri kapsayacak çok yönlü bilgisayar alanındaki eğitim ve
sertifika programları ile, DAÜ'nün KKTC toplumu için toplumsal görev ve sorumluluğunun
bilincinde bir kurum olduğunu söyledi.

Uluslararası Geçerliliğe Sahip Sertifika
DAÜ’nün ECDL eğitmenlerini dünyada sayılı
Profosyonel Sertifikalı Eğitmen (Certified
Trainer Professional–CTP) olarak bünyesinde
bulundurduğunu kaydeden Ekşici, Avrupa’da ve
dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan, ECDL
sertifikasına sahip olan bireylerin uluslararası
geçerlilikte sertifika sahibi olabileceklerini
açıkladı. ECDL'in dünyanın önde gelen bilgisayar kullanım yetkinliği sertifikası olduğunu
ve ECDL’in son kullanıcı bilgisayar yetkinlikleri için uluslararası alanda evrensel kriter
olarak tanındığını vurgulayan Ekşici, “ECDL
hükümetler, kamu kurumları, uluslararası organizasyonlar ve benzer kuruluşlar tarafından önde

gelen bir sertifikasyon olarak benimsenmiştir.
Dünya çapında 148’den fazla ülkede 7 milyondan
fazla adaya farklı bir özellik katmaktadır. Bu sertifikasyonun DAÜ’de uygulanması da DAÜ için
büyük bir ayrıcalıktır.” şeklinde konuştu.
Ekşici sözlerine; “ECDL çoğu Avrupa Birliği
üyesi ülkelerde, çok uluslu birçok firma ve
kamu sektörü tarafından standart olarak
benimsenmiştir. Avrupa Birliği’nin standart
bilgisayar okur yazarlık diploması oluşturulması
talebine karşılık Avrupa Birliği Alt Çalışma
grubu ESDIS tarafından ECDL gösterilmiştir.
Avrupa çapında iş gücünün dolaşımı ile ilgilenen ve Avrupa Birliği’nin geliştirdiği bir organizasyon olan Europass’te ECDL Bilişim
Teknolojisi bilgilerini ispatlamada gösterilen tek
sertifikadır” şeklinde devam etti.
KKTC’de En Fazla Sınav Yapan Merkez
Ekşici, DAÜ ECDL Test Merkezi’nin kurulduktan sonra topluma ve öğrencilere yönelik yaptığı
sınavlarda KKTC’nin en fazla sınav yapan ve
sertifika veren yetkili test merkezi olduğunu
ve ECDL kurslarının Uzman Certified Trainer Professional– CTP eğitmenleri tarafından
verildiğini söyledi.
Ekşici son olarak kayıtların DAÜ Sürekli Eğitim
Merkezi’nin 6302471 numaralı telefonundan
yapılabildiğini de sözlerine ekledi.

Derviş Ekşici, ECDL kursu sırasında kursiyerleri ziyaret ederken

DAÜ-PDRAM, Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Yönelik
Atölye Çalışması Gerçekleştirdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜPDRAM) sunduğu psikolojik hizmetlerin
yanında her dönem topluma yönelik psiko-eğitim
çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.
DAÜ-PDRAM tarafından Sosyal Hizmetler
Dairesi Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda
daire çalışanlarının iş refahını ve iş verimliliğini

artırmak amacı ile 16 Eylül 2013 tarihinde atölye çalışması gerçekleştirildi. Tam gün devam
eden söz konusu çalışmada iletişim, günlük
hayatta iyi hissetmek, motivasyon, iş tatmini
ve stres yönetimi konuları üzerinde teorik ve
uygulamalı çalışmalara yer verildi.
DAÜ-PDRAM seminer odasında gerçekleştirilen
atölye çalışması DAÜ-PDRAM Başkanı Doç. Dr.

DAÜ - PDRAM Başkanı Doç. Dr. Biran Mertan Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanları ile birarada

Biran Mertan ve uzman ekibi tarafından yönetildi. Yapılan açıklamada Sosyal Hizmetler Dairesi
personelinin katıldığı çalışmanın oldukça interaktif ve akıcı geçtiği ve çalışmalarının tüm sosyal
hizmetler memurlarının katılımını kapsayacak
şekilde yıl boyunca tekrarlanacağı belirtildi. Söz
konusu atölye çalışması sonunda katılımcılara
katılım belgesi de takdim edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanları atölye çalışmasında bilgilendirildiler
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DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi
İngilizce ve Bilgisayar Kursu Düzenliyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ-SEM) İngilizce ve Bilgisayar
kursları düzenliyor. Yetişkinlere yönelik olarak
yılın çeşitli aylarında düzenlenen İngilizce ve
bilgisayar kursları Ekim ayında yeniden başladı.
DAÜ-SEM ve DAÜ Yabancı Diller ve
İngilizce Hazırlık Okulu işbirliğinde düzenlenen İngilizce kursları, İngilizce seviyelerine göre gruplandırılarak yapılıyor. DAÜSEM Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer öncelikle
başvuranların İngilizce seviyelerini belirlemek
için test uyguladıklarını belirterek her kursiyerin
İngilizce seviyesine göre bir eğitim programı
hazırlandığını dile getirdi. İngilizce kurslarının
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu uzman öğretim görevlileri tarafından verileceğini

aktararak derslerin saat
verileceğini de belirtti.

16.00’dan

11

sonra

Gerçekleştirilecek olan bilgisayar kurslarının da
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu işbirliği
ile yürütüleceğini dile getiren Prof. Dr. Özer,
derslerin bilgisayar ve bilgisayar öğretimi konusunda uzman öğretim görevlileri tarafından
yürütüleceğini aktardı. Kursiyerlerin ihtiyaçları
doğrultusunda programların hazırlanacağını da
belirtilerek gerek İngilizce gerekse Bilgisayar
kursları sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verileceğini de aktardı.
Söz konusu kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgiye
DAÜ-SEM Sekreterliği’nden veya 0392 630
2471 ve 0392 630 2482 numaralı telefonlardan
ulaşılabilir.

Prof. Dr. Bekir Özer

DAÜ-SEM Yaz Kursları Başarıyla Tamamlandı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ – SEM) yaz dönemi etkinlikleri
ve programları çerçevesinde gerçekleştirilen
yüzme kursları ve yaz okulu sertifika töreni
25 Eylül 2013 Çarşamba günü, DAÜ Deniz
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. DAÜ – SEM yaz
kursları ile 5 - 15 yaş aralığındaki öğrencilere

Prof. Dr. Bekir Özer, Erol Adalıer'e belge verirken

hem eğitim hem de eğlence imkanı sağlamaya
devam ediyor.
DAÜ – SEM tarafından 2006 yılından itibaren
her yıl organize edilen yüzme kursları bu yıl
10 Haziran 2013 tarihinde başlayarak, DAÜ
Deniz Tesisleri’nde 3 Eylül 2013 tarihine kadar
devam etti. DAÜ Halkla İlişkiler
ve Basın Müdürü ve DAÜ – SEM
Koordinatörü Derviş Ekşici geçen
yıllarda gerşekleşen yoğun katılımın
2013 yaz kurslarında da devam
ettiğini belirterek, yaz aylarının en
önemli sporlarından biri olan yüzme
sporunun son derece önemli olduğunu
vurguladı. Ekşici, yüzme kurslarının
yaz aylarında öğrencilerin zamanlarını
değerlendirebileceği en güzel sosyal
etkinliklerden biri olduğunu ve
kursların çok eğlenceli geçtiğini
sözlerine ekleyerek kursların her
yıl aynı başarıyla devam edeceğini
belirtti. DAÜ – SEM Başkanı Prof.
Dr. Bekir Özer ise yüzme sporunun

Prof. Dr. Bekir Özer, Derviş Ekşici ve kurs eğitmenleri öğrencilerle birarada

fiziksel gelişim için öneminden bahsederek,
DAÜ – SEM’in bu tarz yararlı kursları toplumla
buluşturmaya devam edeceğini kaydetti.
Eğitmenlere teşekkür sertifikaları DAÜ – SEM
Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer tarafından takdim
edilirken, kursa katılan öğrencilere ise başarı
sertifikaları DAÜ – SEM Başkanı Prof. Dr. Bekir
Özer, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü
ve DAÜ – SEM Koordinatörü Derviş Ekşici
ve eğitmenler Erol Adalıer ile Mine Adalıer
tarafından verildi. 5 – 15 yaş grubundaki toplam
24 öğrencinin sertifika aldığı törenin ardından,
öğrenciler ve aileleri DAÜ Deniz Tesisleri’nde
kokteyl eşliğinde güzel bir akşamüstü geçirdiler.

Derviş Ekşici, Deniz'e katılım belgesini verirken
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Sporcularımız Kampta Biraraya Geldi

5-6 Ekim 2013 tarihlerinde DAÜ Spor İşleri
Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, görev
yapan, gönlünü DAÜ sevgisi ile doldurmuş bir
grup sporcu ve sporsever, Kantara'da tanışma ve
kaynaşma kampına katıldı.
İki gün boyunca çeşitli aktiviteler, eğlenceli
oyunlar, doğa yürüyüşleri ve sohbetlerin
yapıldığı kamp amacına ulaştı. Geçmiş yıllarda
da düzenlenen kamp bu yıl da hatasız ve unutulmaz anılarla tamamlandı.

Kantara
Gençlik
Kampı’nın
muhteşem
konukseverliği ve harika doğası, katılımcılara
unutamayacakları bir hatıra bıraktı.
70 civarında katılımcı spor aşkı, tabiat sevgisi, takımdaşlık ruhu ve DAÜ’lülüğün verdiği
paylaşımcı duygularla göz açıp kapayana kadar geçen iki günlük kampı tamamlamanın
mutluluğunu yaşadılar.
DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü personelinin özve-

rili çalışmaları ve planlamadaki ustalıkları ile
kamp kusursuz bir şekilde tamamlandı.
800 metredeki zirveye insanlar kullanılarak
yazılan DAÜ yazısı, sporda zirve yapmış
DAÜ’nün yerini perçinlemesi açısından önemli
bir görsel şölen oldu.
Sporda lider olmuş, liderlik yapmış DAÜ Spor
ailesi bir kez daha alnının akı ile bir organizasyondan başarı ile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Sporcular kamp sırasında eğlenceli zaman geçirdiler

Kampa katılan tüm sporcular birarada
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Genel Koordinatör

Derviş Ekşici
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürü

Uluslararası Kariyer İçin
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Rektör

Sorumlu

Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yardımcısı
Tanıtım ve Gelişim

Hazırlayan Birim

Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürlüğü

Haber Koordinatörü

Burcu Betin Türkoğlu
Halkla İlişkiler ve
Basın Birim Sorumlusu

Sayfa Düzeni

Selda Adaöz
Müge Debreli
Baskı

DAÜ Basımevi
İletişim

Tel: 630 1212
Faks: 365 1886
E-posta: dau.haber@emu.edu.tr

