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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2011-
2012 Akademik Yılı, Türkiye Cumhuriyeti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın onur konuğu olarak katıldığı Açılış
Töreni ve İlk Ders ile başladı.
27 Eylül 2011 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Lala
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşen törende
DAÜ’lülerle buluşan Bakan Bağış, kalabalık bir

akademisyen ve öğrenci topluluğuna “Avrupa’nın
Geleceği ve Kıbrıs’ın Rolü” konulu İlk Ders
sunusu verdi. 
Konuşmasında Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğinin

Kıbrıs’tan bağımsız ola-
mayacağını kaydeden
Bağış, “Kıbrıs konusunda
hem haklı hem güçlüyüz.
Avrupa Birliği’nin sürdü-
rülebilirliliğini koruması
KKTC’ye ve Türkiye’ye
endekslidir. Türkiye’siz ve
KKTC’siz AB topal ördek
konumuna düşecektir”
şeklinde  konuştu.
KKTC’nin ve Türkiye’nin
AB’ye tam üye olarak
girmesinin şart olduğuna
değinen Bağış, senelerdir
çözüm yolunda çabaladık-
larını dile getirdiği konuş-
masında özetle şu ifadelere
yer verdi:
“Bir adım önde olmak
adına çözümü bulmak için
çalışıp duruyoruz. Kap-
samlı görüşmelerin çok
önemli yerlere geldiği şu günlerde önümüze yeni
sorunlar çıkıyor.”

Tüm halka açık gerçekleşen konuşmasının so-
nunda Bağış, soru cevap bölümünde DAÜ’lü
öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Soru-cevap
bölümü ardından Bakan Bağış’a DAÜ Vakıf  Yö-
neticiler Kurulu Başkanı Eşber Serakıncı ve DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından
günün anısına teşekkür plaketi ve Kıbrıs’a özgü
elişinden oluşan bir tablo takdim edildi. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ

Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın açılış
konuşmasıyla başlayan törene Türkiye
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim
Akça, KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan
Saner, Gazimağusa Kaymakamı Beran Bertuğ,
milletvekilleri, müsteşarlar, DAÜ Vakıf  Yöneti-
ciler Kurulu Başkanı Eşber Serakıncı, VYK
Üyeleri, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, Rektör Yardımcıları ile kalabalık bir
akademisyen, öğrenci ve basın mensubu topluluğu
katıldı.

Bakan Bağış “Avrupa’nın Geleceği  ve Kıbrıs’ın Rolü” nü anlattı.

2012 – 2013 Akademik Yılı’ndan itibaren eğitim
hayatına başlaması planlanan Gazi Üniversitesi
ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ulus-
lararası Ortak Tıp Programı için iki kurum
arasında protokol imzalandı. 
19 Şubat 2010 tarihinde imzalanan ilk protokol
ile akademik alanda işbirliği yapmaya başlayan iki
eğitim kurumu bu kez hedefi yükselterek Ulus-
lararası Ortak Tıp Programı açmak için hazırlık-
lara başladı. 3 + 3 şeklinde İngilizce dilde eğitim
verecek olan Tıp Programı’nı kazanan öğrenciler
İngilizce Hazırlık Okulu ve ilk üç yıllık temel

eğitimlerini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Tıp
Fakültesi’nde, klinik çalışmalarının ağırlık
kazanacağı sonraki üç yıllık eğitimlerini ise Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alacaklar. 2012 –
2013 Akademik Yılı’nda eğitime başlayacak olan
Uluslararası Tıp Programı’na ilk yıl Türkiye

Cumhuriyeti’nden 50, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden 10 ve üçüncü uyruklu 50
öğrenci olmak üzere toplam 110 öğrenci alınacak.
İleriki dönemlerde iki kurumun işbirliği ile DAÜ
bünyesinde de bir Butik Hastane açılması ve ilk
tetkiklerin ardından gerektiği takdirde ambulans
helikopter ile KKTC’den hastaların Gazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşınabilmesi
hedeflenmektedir.  Mezun olacak adaylar iki
üniversite tarafından hazırlanacak ortak diplo-
mayı almaya hak kazanacaklar. 
2010 – 2011 Akademik Yılı’nda Sağlık Bilimleri
Fakültesi, 2011 – 2012 Akademik Yılı’nda Ecza-
cılık Fakültesi’ni hayata geçiren DAÜ, Tıp Prog-
ramı’nın açılmasıyla sağlık alanındaki üçüncü
önemli adımını atmış olacak. 1200 yatak kapa-
siteli bir hastanesi ve 1000’e yakın öğretim üyesi
ile T.C.’nin önde gelen Tıp Fakültelerinden birine
sahip olan Gazi Üniversitesi ile DAÜ arasında
yapılan bu anlaşma sonucu KKTC, TC ve diğer
yabancı ülkelerden öğrencilere yönelik kaliteli ve
uluslararası bir Tıp eğitimi sunulacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ VYK Başkanı Eşber
Serakıncı ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan birarada.

Töreni kalabalık bir topluluk izledi.

İlk Ders Egemen Bağış’tan

Uluslararası 
Tıp Programı İçin
İlk Adım Atıldı
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Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek
Okulu (BTYO), Harita ve

Kadastro Ön Lisans Programı 2011
– 2012 Akdemik Yılı Güz
Dönemi’nden itibaren eğitim ha-
yatına başladı. Söz konusu prog-
ramın açılması ile DAÜ BTYO
ülkemiz harita ve kadastro sek-
töründe yaşanan kalifiye eleman
sıkıntılarına nokta koymayı hedef-
liyor. 
BTYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa
İlkan tarafından yapılan açıklamada
programla birlikte sektörün
ihtiyaçlarını iyi algılayabilen ve bu
ihtiyaçlara istenen çözümler ürete-
bilen kişiler yetiştirecekleri belir-
tildi.
Doç. Dr. İlkan, iki yıllık Türkçe
programda baraj, imar, kadastro,
yol, sulama, kurutma gibi önemli
projelerin alt yapısını teşkil eden
planların yapım ve uygulama iş-
lerinde bizzat çalışacak mühendis
ile işçi arasında uygulayıcı insan
gücü yetiştirileceğini ifade etti. Doç.
Dr. İlkan, ilgili alandaki tekniker-
lere acil ihtiyaç duyulan harita ve
kadastro sektöründe, mezunların

tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş
bulma ve çalışma olanaklarının bu-
lunduğunu ifade etti. 
Doç. Dr. İlkan harita ve kadastro
programında Türkçe eğitim verile-
ceğini, programın amacının en yeni
teorik ve uygulamalı becerilerle do-
natılmış ve aynı zamanda en yeni
teknolojileri verimli bir biçimde
kullanma yeteneğine sahip yüksek
kalitede mezunları iş yaşamına
hazırlamak olduğunu belirtti. 

KKTC vatandaşı Meslek Lisesi
mezunlarının programa sınavsız ve
devlet burslusu olarak giriş yapa-
bileceklerini belirten Doç. Dr. İlkan,
programdan  mezun olanların
çalışma alanları konusunda da bilgi
aktardı. Doç. Dr. İlkan, söz konusu
programı tamamlayanların arazi
çalışmalarında uygulamacı, harita
çizim çalışmaları, arazi ve harita
hesaplama ve uygulama faaliyetleri
alanlarında çalışarak, tapu
dairelerinin ve özel arazi ölçme ve
hesaplama şirketlerinin ihtiyaç duy-
duğu kalifiye ara eleman ihtiyacını
karşılayacaklarını bildirdi.

Doç. Dr. İlkan tekniker yetiştirecek
olan programda mezun olabilmek
için iki yıllık eğitimin  tamamlan-
ması gerektiğini, eğitimin son
döneminde öğrencilerin staj yapma
zorunluluğu bulunduğunu ve haf-

tanın 2 günü piyasada staj yaparak
eğitimlerini tamamlayabileceklerini
de sözlerine ekledi. Programa
başvurmak isteyenler 630 1245 nu-
maralı telefondan detaylı bilgi ala-
bilirler.

KKTC’nin İlk ve Tek Harita ve Kadastro Programı DAÜ’de
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Turizm ve Otelcilik

Yüksek Okulu Müdür  Yardımcısı
Doç. Dr. Hasan Kılıç, bölgenin
Otelciler  Birliği’nin davetlisi
olarak İran’ın Mashad şehrinde
“Dünya Turizmindeki Eğilimler
ve Fırsatlar” konusunda bir se-
miner verdi. 

İnsan kaynaklarının turizmdeki
rolünün özellikle vurgulandığı
seminerde, ayrıca   turizm eğiti-
minde kalitenin önemi ve Dünya
Turizm Örgütü’nün turizm eğiti-
minde beklenen standartları
sağlayan kurumlara verdiği
TEDQUAL sertifikasyonu
hakkında özel sunum yapan Doç.
Dr. Kılıç,  İran turizminin bölge-
sel gelişimi  için  ülkemiz  ve
dünyada turizmin geldiği aşa-
madan da örnekler vererek tu-
rizmde yapılması gerekenleri
İranlı yetkililerle paylaştı. Büyük

ilgi gören seminere Mashad ken-
tinin turizmden sorumlu devlet
yetkilileri, acente sahipleri, kentte
otelleri olan yatırımcılar ve üst
düzey yetkililer katıldı. İki gün
süren seminerde ilk gün insan
kaynakları, eğitimde kalite,
akreditasyon konuları irde-
lenirken ikinci günde katılım-
cılarla birlikte çeşitli uygulamalar
yapıldı. Stratejik plan çalış-
malarının da temelinin atıldığı iki
günlük bu süreçte Doç. Dr.
Kılıç’ın deneyimlerini paylaşması
İranlı yetkililerce  yakın ilgiyle
izlendi. Geleceğe yönelik ortak
kararların alındığı bu çalışmada
işbirliğinin geliştirilmesi ve bölge
turizminin dünya turizmindeki
gelişmelere paralel uygun adım-
ları atabilmesi için DAÜ Turizm
ve Otelcilik Yüksek Okulu ile
yakın çalışma yapılması nok-
tasında hem fikir olundu. 

Doğu Akdeniz Üni-
versitesi (DAÜ), yatay
geçişle öğrenci kabul
ediyor. DAÜ Öğrenci
İşleri Müdürlüğü’n-
den yapılan açıkla-
maya göre KKTC,
Türkiye Cumhuriyeti
ve üçüncü ülke öğren-
cilerinin yatay geçişle
DAÜ lisans ve ön-
lisans programlarına
kayıt yaptırabilecek-
leri belirtildi.
Öğrencilerin kurumlararası yatay
geçiş koşullarını gerçekleştirmek
üzere DAÜ Öğrenci İşleri’ne
başvurmaları gerektiği ifade
edilen açıklamada, TC uyruklu
öğrencilerin halen ÖSYM ile yer-
leştirilmiş olduğu bir kurumda
öğrenci vasfı taşıması gerektiği
ve eşdeğer programlar arası geçiş
yapılabileceği ve programların
yüzde 80 uyuşması halinde ko-
laylıkla başvuru sahibinin
DAÜ’ye kabul edileceği açıklandı. 
Ayrıca, TC uyruklu öğrencinin
yüzde 60 ve üzeri not ortala-
masına sahip olduğu takdirde
taban puan koşulu aranmaksızın
kayıt yapabileceğinin de belir-
tildiği açıklamada, gerekli başarı
şartını sağlayamayan ancak yer-
leştirildiği yılki ilgili yerleştirme
puanı başvurduğu kurumun
taban puanının üzerindeki öğren-
cilerden de başarı şartı aranma-

yacağı, TC uyruklu öğrencilerin
kurumlararası yatay geçiş
koşulları arasında başvuru sahi-
binin disiplin cezası almamış ol-
ması ve söz konusu başvurunun
3, 4, 5 ve 6. dönemde yapılmış ol-
ması gerektiği ifade edildi.
DAÜ’ye yatay geçiş için başvur-
mak isteyen KKTC ve üçüncü
ülkelerdeki kurumlarda eğitim
gören öğrencilerin ise halihazırda
herhangi bir yükseköğretim ku-
rumunda kayıtlı olması ve 4.00
tam puan üzerinden en az 2.00
dereceye sahip olmaları aranan
koşullar arasında yer alıyor.
Diğer TC uyruklu öğrenciler
gibi, başvuru yapacak olan
KKTC ve üçüncü ülkelerden
öğrencilerin de disiplin cezası al-
mamış olmalarının yanında,
başvuracak öğrencilerin 3, 4, 5 ve
6. dönemde başvuru yapmaları
gerekiyor..

Yatay Geçişle 
Öğrenci Kabulüne Başlandıİranlı Turizmcilere Seminer

Harita ve Kadastro Programı eğitim hayatına başladı

Doç. Dr. Hasan Kılıç İranlı turizmcilerle
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Uzman Gözüyle

Doç. Dr. Yücel Vural

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi

Doğu Akdeniz’de Gerginlik

Kıbrıs adasının da içinde yer aldığı Doğu Ak-
deniz’de zengin petrol ve doğal gaz yataklarının
bulunduğunun bilimsel araştırmalar sonucunda
saptanması bölgede giderek yoğunlaşan bir
gerginliğe ve hatta sıcak savaş tehlikesine yol
açmıştır. Aslında gerginlik, sadece doğal kay-
nakların paylaşımına ilişkin beklenti ve kaygılar-
dan kaynaklanmıyor. Yani mesele sadece kısa
vadeli ekonomik çıkarlarla sınırlı değil. Bu kay-
nakları denetleyen ya da bunlardan yararlanacak
olan devletler sadece ulusal gelirlerini artırmakla
kalmayacak, ama ayni zamanda stratejik enerji
kaynaklarını denetlemek süretiyle bölgede siyasal
etkilerini de artırmış olacaktır. Ama bu konu,
otoritaryan Arap rejimlerinin sarsılmaya başla-
masına bağlı olarak Ortadoğu’da yeni bir jeostrate-
jik dengenin oluşum süreciyle de alakalıdır. 
Bölgenin iki güçlü aktörü, yani Türkiye ve İsrail
arasında belirli bir süredir tırmanan rekabet ve
çatışma eğilimi şimdi bir doğal gaz ve petrol kay-
naklı gerginliğe dönüşmüş durumdadır. Gerek
Türkiye gerekse İsrail adeta ilan edilmemiş bir
savaşa girişmiş durumdadır. Ama, Kıbrıs barış
görüşmelerinde ciddi bir yoğunlaşmanın olduğu
Eylül ayında ortaya çıkan bunalımın baş aktör-
lerinden biri de Kıbrıslı Rumların yönetiminde bu-
lunan Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Önceleri İsrail ile
enerji konularında işbirliği yapan ve bu ülkeyle
Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını belirleyen
bir anlaşma imzalayan Kıbrıslı Rumlar, daha önce
ilan edildiği üzere, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz
alanında 12. parsel olarak adlandırılan bölgede
Noble isimli bir Amerikan şirketine lisan vererek
doğal kaynak arama işlemi başlatmıştır. Gerek
Türkiye hükümeti ve gerekse KKTC bu girişimi
protesto ederek doğal gaz arama işlemini durdur-
maları için çağrı yapmışlardır. Ama Kıbrıslı Rum-
lar buna rağmen bu eyleme devam edeceklerini
ilan etmişlerdir. Kıbrıslı Rumlar, ‘Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları gereği
Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölge’sinde doğal
kaynakları arama yetkileri olduğunu iddia ederken,
KKTC ve Türkiye hükümetleri Kıbrıs’ı çevreleyen
deniz alanlarında bulunan doğal kaynaklardan
Kıbrıslı Türklerin de yararlanması gerektiğini
talep etmektedir. Uluslararası toplum ise bir yan-
dan her iki tarafın taleplerini meşru görme eğilimi
içine girerken öte yandan da tarafları makul ol-
maya ve gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaya
çağırmaktadır. Ekim ayının sonunda tamam-
lanacak olan yoğunlaştırılmış görüşmelerden elde
edilecek neticeler bu açıdan önem taşımaktadır.
Eğer Kıbrıs barış görüşmelerinde ciddi bir iler-
leme sağlanırsa petrol ve doğal gaz arama girişim-
leri de bir bunalım kaynağı olmaktan çıkacaktır.
Aksi halde, Doğu Akdeniz’de gerginliğin derin-
leşmesi ve hatta bir çatışma ihtimalinin belirmesi
sürpriz olmayacaktır.

Türkiye’nin En İyi 4’üncü
Üniversitesiyiz

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Türkiye’de 170’e yakın üniversite

içerisinde mühendislik eğitimi alanında
dünyanın en üst akreditasyon kurulu
olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
Mühendislik ve Teknoloji Programları
Akreditasyon Kurulu “ABET” (Accre-
ditation Board for Programs in Engi-
neering and Technology) tarafından
yapılan değerlendirme sonuçları
doğrultusunda Türkiye genelinde en
iyi 4’üncü üniversite olarak sıralandı.
Türkiye medyasında da yer alan ve
büyük ilgi uyandıran sıralama
sonuçlarına göre İstanbul Teknik
Üniversitesi ilk sırada yer alırken, Or-
tadoğu Teknik Üniversitesi ikinci,
Boğaziçi Üniversitesi üçüncü, Doğu
Akdeniz Üniversitesi dördüncü ve
Bilkent Üniversitesi beşinci sırada yer
aldı.  

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulu-
nan DAÜ Tanıtım ve Gelişimden So-
rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Halil Nadiri Doğu Akdeniz Üniversite-
si’nin uluslararası yükseköğrenim viz-
yonu doğrultusunda tüm akademik
programlarında akreditasyon ve denk-
likler alınması yönündeki çalış-
malarının meyvesini almaktan dolayı
büyük mutluluk duyduklarını ve bu
başarıların uygulanan doğru strateji-
lerin bir yansıması olduğunu vurgu-
ladı. Prof. Dr. Halil Nadiri Mühendislik
Fakültesi’ndeki tüm bölümlerin ABET
akreditasyonu almasının önemli bir
başarı olduğunu, bu akreditasyonun
uzun ve titiz çalışmaların bir sonucu
olduğunu ifade etti. DAÜ’nün
Mühendislik Fakültesi’nin ABET
akreditasyonu yanında geçtiğimiz ay-
larda Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek
Okulu’nun ASIIN ve Eurolabel akre-
ditasyonu aldığını, Turizm ve Otelcilik
Yüksek Okulu’nun Dünya Turizm
Örgütü’nün TEDQUAL akreditas-
yonuna sahip olduğunu belirten Prof.
Dr. Halil Nadiri, DAÜ’nün tüm
akademik birimleri ile bu vizyon
doğrultusunda çalıştığını vurguladı.
Prof. Dr. Nadiri değişen ve gelişen
dünya yükseköğrenim alanı içerisinde
üniversitelerin kendilerini diğer ku-
rumlardan farklılaştırması ve rekabet
avantajı elde edebilmesi için bu tür
akreditasyon ve denkliklere önem ver-
mesi ve kaliteye yatırım yapılmasının
zorunlu olduğunu vurguladı. DAÜ’nün
KKTC’nin en köklü devlet üniversitesi
olarak bu misyon ve vizyon doğrul-
tusunda son dönemde çalışmalarına

ivme kazandırdığını vurgulayan Prof.
Dr. Halil Nadiri, üniversite adaylarının
da tercihlerini yaparken geçmişe göre
çok daha bilinçli bir şekilde davrandık-
larını ve üniversitelerin bu tür ulus-
lararası  akreditasyonlarının  öğrencilerin
tercihleri üzerinde etkili olduğunu be-
lirtti.

Öğrenci Sayısında ÖSYS
Sonuçlarına Göre %43, DGS
Sonuçlarına Göre %75 Artış

DAÜ’nün uyguladığı evrensel doğrular
doğrultusundaki stratejilerin bir yan-
sıması olarak öğrenci sayılarında geçen
yıla göre önemli artışların olduğunu
belirten Prof. Dr. Nadiri, Türkiye’deki
ÖSYS sonuçlarına göre DAÜ’ye kayıt
hakkı kazanan öğrenci sayısında geçen
yıla göre %43 artış yaşanırken, 8 Eylül
2011 tarinde açıklanan Dikey Geçiş Sı-
navı (DGS) sonuçlarının da DAÜ için
bir önceki yıla göre %75 artışla sonuç-
landığını vurguladı. 

Her geçen gün artan üniversite sayısı
ve rekabet koşulları içerisinde
sürdürülebilir bir yükseköğrenim ku-
rumu olabilmek için kısa vadeli hedef-
ler yerine orta ve uzun vadeli hedeflere
yoğunlaşarak kalite ve uluslararası
akreditasyonların önemine vurgu
yapan Prof. Dr. Halil Nadiri, DAÜ’nün
sahip olduğu insan kaynağı, bilgi
birikimi ve altyapısı ile bu yöndeki
çalışmalarına yoğunlaşarak devam ede-
ceği ve KKTC’yi uluslararası yük-
seköğrenim alanında en iyi şekilde
temsil etmeye devam edeceğini belirtti. 

Prof. Dr. Halil Nadiri
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
14. Oryantasyon Günleri Etkinlik-
leri kapsamında yeni gelen öğrenci
ve velilerine yönelik şehir turları ve
seminerler düzenlendi.
Etkinlikler çerçevesinde Lefkoşa,
Girne ve Karpaz turları yapıldı.
Yaklaşık 600 yeni kayıtlı öğrenci ile
velilerinin de katılmış olduğu
Lefkoşa-Girne turu kapsamında
Mevlevi Tekkesi, Selimiye Camii,
Büyük Han, Bandabulya Çarşısı,
Yiğitler Burcu gibi Kıbrıs tarihini
ve kültürünü yansıtan yerler ziyaret
edildi. Katılımın oldukça yoğun
olduğu Karpaz turunda ise Ayios

Philon Manastırı ve Apostolos An-
dreas Manastırı ziyaret edildi. 
Farklı kültür ve coğrafyalardan
Üniversitemize eğitim almaya gelen
yeni öğrenciler için tarih ve kültür
odaklı gezilerin yanı sıra, bil-
gilendirici toplantılar da yapıldı.
Bunlardan ilki, Psikolojik Danış-
manlık ve Rehberlik Merkezi
tarafından “Kültür Şoku” adlı semi-
ner oldu. Polis Müdürlüğü tarafın-
dan ise “KKTC’de Yapılması ve
Yapılmaması Gerekenler” konulu
seminer düzenlendi. Gerçekleşti-
rilen her iki seminere de öğrenci-
lerin ilgisi oldukça yoğun oldu.

Işık saçarak yol gösteren “Deniz Feneri”
teması üzerine kurulan bu yılki Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) 14. Oryantasyon
Günleri Etkinleri kapsamında yeni gelen
öğrenci ve velilerine kampüs, fakülte ve

bölüm turları ile DAÜ; Gazimağusa,
Girne, Lefkoşa ve Karpaz turları ile
de KKTCtanıtıldı. 15 Eylül 2011

tarihinde, saat 09:00 itibariyle Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü önünde
toplanan yeni gelen öğrenci ve velilerine
ilk olarak Müdürlük daha sonra ise

kütüphane tanıtıldı.
Muhaceret işlemleri ve öğrenci kimlik
kartları gibi önemli işlemlerin yapıldığı ve
öğrencilerin akademik yıl boyunca sık sık
uğradıkları Öğrenci Hizmetleri Ofisi ise
bir sonraki durak yeri oldu. 
DAÜ yerleşkesinde 3000 kişilik, içerisinde

fitness salonları barındıran, çevresi
tartan pist ile çevrilmiş 5000 kişilik
stadyumu, birçok sayıda halı saha,
tenis kortu ile öğrencilerimizin
akademik eğitimlerinin yanı sıra
sağlıklı yaşam için spor yapma
ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak
sağlayan Lala Mustafa Paşa Spor
Sarayı da kampüs turu kapsamında
yeni gelen öğrenci ve velilerine
tanıtıldı. Son durak ise Psikolojik Reh-
berlik ve Danışmanlık Merkezi ile
Sağlık Merezi oldu. Burada yetkili
kişiler tarafından büyük bir içtenlik ve
samimiyetle karşılanan öğrenci ve
velileri, merak ettikleri tüm soruları

sorma fırsatını buldular.
Kampüs turunun ardından saat 14:30`da
Gazimağusa turu düzenlendi. Yaklaşık 600
yeni kayıtlı öğrenci ve velilerinin katılmış
olduğu tur kapsamında Othello Kalesi,
Lala Mustafa Paşa Camii, Namık Kemal
Meydanı, Canbulat Müzesi gibi Kıbrıs
kültürünü yansıtan yerler ziyaret edildi.
DAÜ Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve
Kültürel İşler Rektör Yardımcılığı Koordi-
natörü Tuncer Tuncergil, yeni kayıt yap-
tıran öğrencilerin adaptasyon sürecini
kolaylaştırmak açısından her türlü tedbiri
aldıklarını ve bu tür gezi organizasyon-
larının yeni öğrencilerin DAÜ’ye ve KK-
TC’ye adapte olma sürecini hızlandırdığını
ifade etti. Tuncergil, bu tip gezilerin ve
buna benzer diğer sosyal, kültürel ve
sportif  etkinliklerin 2011-2012 Akademik
Yılı boyunca da birçok kez düzenlenmeye
devam edileceğini belirtti.

Kampüs ve Şehir Turları

2 - 25 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen Doğu Akdeniz Üniversitesi 14.
Oryantasyon Günleri Etkinlikleri “Hoşgel-
diniz Gecesi” ile sona erdi. DAÜ 14. Oryan-
tasyon Günleri Etkinlikleri çerçevesinde
29 Eylül 2011, Perşembe akşamı “Hoşgel-
diniz Gecesi” düzenlendi.
Yaklaşık 3700 yeni kayıtlı öğrenci için
düzenlenen gece “Spinning Bike” ve Turk-
cell sponsorluğunda gerçekleştirilen
“Karaoke” gösterileri ile başladı. Meraklı
bakışlarla Spinning Bike gösterisini izleyen
öğrenciler, Karaokede ise oldukça başarılı
performans sergilediler.
Yapılan sahne gösterilerinin ardından gece
DAÜ Öğrenci Konseyi üyelerinden Volkan
Durhan, Rektörlük Koordinatörleri Tuncer
Tuncergil ile Derya Sabriler ve DAÜ Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Osman Yılmaz`ın açılış
konuşmasıyla devam etti.
Açılış konuşmalarının ardından gece Azer-
baycan ve Tacikistan öğrenci toplulukları

ile DAÜ Dans Kulübü dans gösterileri,
DAÜ Müzikal Kulübü`nün sahne perfor-
mansı, Amerikan Futbol Kulübü`nün  gös-
terisi ve DAÜ Müzik Kulüpleri`nden “Red
Wine” grubunun müzik dinletisi ile devam
etti.
Gecede Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü`ne bağlı kulüpler stant açarak
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğren-
cilere kulüplerini tanıttılar ve isteyen
öğrencileri kulüplere üye yaptılar. Üniver-
siteye yeni kayıt yaptıran çok sayıda
öğrencinin kulüplere üye olmak istemesi,
kulüp başkanlarını oldukça memnun etti.
Kulüp stantlarının yanı sıra gecede Kıbrıs
yemek kültürünü yansıtan çörek ve hellim
stantı da yer aldı. Gecede 14. Oryantasyon
sponsorlarından KOOP ürünleri (süt ve
meyvesuyu) de öğrencilere dağıtıldı.
“Hoşgeldiniz Gecesi” Kıbrıs`ın sevilen
müzik gruplarından SOS`in muhteşem kon-
seri ile son buldu.

DAÜ 14. Oryantasyon Günleri Etkinlikleri Coşku ile Tamamlandı

14. Oryantasyon Günleri Etkinlikleri “Hoşgeldiniz Gecesi” ile Tamamlandı

Şehir turlarında tarihi ve kültürel mekanlar tanıtıldı.

Kampüs turu kapsamında kütüphane de tanıtıldı

Gecenin etkinlikleri arasında “Spinning Bike” da vardı.

Deniz Tesisleri’nde gerçekleşen geceye kalabalık bir öğrenci ve veli topluluğu katıldı
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Işık saçarak yol gösteren “Deniz Feneri”
teması üzerine kurulan bu yılki Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) 14. Oryantasyon
Günleri Etkinleri kapsamında yeni gelen
öğrenci ve velilerine kampüs, fakülte ve

bölüm turları ile DAÜ; Gazimağusa,
Girne, Lefkoşa ve Karpaz turları ile
de KKTCtanıtıldı. 15 Eylül 2011

tarihinde, saat 09:00 itibariyle Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü önünde
toplanan yeni gelen öğrenci ve velilerine
ilk olarak Müdürlük daha sonra ise

kütüphane tanıtıldı.
Muhaceret işlemleri ve öğrenci kimlik
kartları gibi önemli işlemlerin yapıldığı ve
öğrencilerin akademik yıl boyunca sık sık
uğradıkları Öğrenci Hizmetleri Ofisi ise
bir sonraki durak yeri oldu. 
DAÜ yerleşkesinde 3000 kişilik, içerisinde

fitness salonları barındıran, çevresi
tartan pist ile çevrilmiş 5000 kişilik
stadyumu, birçok sayıda halı saha,
tenis kortu ile öğrencilerimizin
akademik eğitimlerinin yanı sıra
sağlıklı yaşam için spor yapma
ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak
sağlayan Lala Mustafa Paşa Spor
Sarayı da kampüs turu kapsamında
yeni gelen öğrenci ve velilerine
tanıtıldı. Son durak ise Psikolojik Reh-
berlik ve Danışmanlık Merkezi ile
Sağlık Merezi oldu. Burada yetkili
kişiler tarafından büyük bir içtenlik ve
samimiyetle karşılanan öğrenci ve
velileri, merak ettikleri tüm soruları

sorma fırsatını buldular.
Kampüs turunun ardından saat 14:30`da
Gazimağusa turu düzenlendi. Yaklaşık 600
yeni kayıtlı öğrenci ve velilerinin katılmış
olduğu tur kapsamında Othello Kalesi,
Lala Mustafa Paşa Camii, Namık Kemal
Meydanı, Canbulat Müzesi gibi Kıbrıs
kültürünü yansıtan yerler ziyaret edildi.
DAÜ Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve
Kültürel İşler Rektör Yardımcılığı Koordi-
natörü Tuncer Tuncergil, yeni kayıt yap-
tıran öğrencilerin adaptasyon sürecini
kolaylaştırmak açısından her türlü tedbiri
aldıklarını ve bu tür gezi organizasyon-
larının yeni öğrencilerin DAÜ’ye ve KK-
TC’ye adapte olma sürecini hızlandırdığını
ifade etti. Tuncergil, bu tip gezilerin ve
buna benzer diğer sosyal, kültürel ve
sportif  etkinliklerin 2011-2012 Akademik
Yılı boyunca da birçok kez düzenlenmeye
devam edileceğini belirtti.

Kampüs ve Şehir Turları

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Öğrenci Hizmetleri ile
Kültürel İşler Rektör Yardım-
cılığı`na bağlı Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdür-
lüğü tarafından organize edilen
14. Oryantasyon Günleri
Etkinlikleri kapsamında 15
Eylül 2011 tarihinde, saat
19:30`da DAÜ Deniz
Tesisleri`nde “Veli-
lerle Buluşma” adı al-
tında bir kokteyl

düzenlendi.
Yaklaşık 700 yeni kayıtlı
öğrenci ve velilerinin katıldığı
gece DAÜ Rektörlük Koordi-
natörü Tuncer Tuncergil`in
açılış konuşması ile başlayıp
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdul-
lah Y. Öztoprak`ın konuş-
masıyla devam etti. Açılış

konuşmalarının ardından sem-
bolik olarak dilek balonu uçu-
ruldu. Dilek balonu, tüm
velileri temsilen gönüllü bir veli
ve Üniversiteyi temsilen de
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdul-
lah Y. Öztoprak tarafından uçu-
ruldu. Öğrencilerin akademik
ve sosyal hayatlarındaki

başarıyı sem-
bolize eden
dilek balonu
a l k ı ş l a r

eşliğinde havaya uçuruldu. 

Geceye ev sahipliği yapan DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, Rektör Yardımcıları,
Dekanlar ve Bölüm Başkanları,
gece boyunca öğrenci ve
velileri ile sohbet etti. DAÜ
Ailesi tarafından kendilerine
gösterilen yoğun ilgi karşısında
çok mutlu olduklarını ifade
eden öğrenci ve velileri, gece-
den memnun ayrıldılar.

Yeni Gelen Öğrenci ve Velilerine Yönelik Tanışma Kokteyli

DAÜ 14. Oryantasyon Günleri Etkinlikleri Coşku ile Tamamlandı

Deniz Tesisleri’nde gerçekleşen geceye kalabalık bir öğrenci ve veli topluluğu katıldı

SOS konseri öğrencileri coşturdu Yeni öğrenciler kulüplere üye oldular
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) ile Warwick Üniversitesi
imzaladıkları ortaklık anlaşması
doğrultusunda 2011 – 2012
Akademik Yılı’nda Warwick
Üniversitesi’nin yüksek lisans
programlarının eğitimini DAÜ
olanakları ile öğrencilere sun-
maya hazırlanıyor. DAÜ kam-

püsü içerisinde verilecek olan
Warwick Üniversitesi “Tedarik
Zinciri ve Lojistik Yönetimi” ile
“Mühendislik İşletme Yönetimi”
yüksek lisans dersleri ağırlığını
Warwick Üniversitesi akademik
kadrosunun oluşturduğu
alanında uzman öğretim
görevlileri tarafından verilecek. 

Her iki yüksek lisans prog-
ramına kayıt yaptıracak olan
öğrenciler hem İngiltere’nin en
prestijli üniversitelerinden biri
olan Warwick Üniversitesi’nin
master niteliğine sahip olup hem
de bir yıl içerisinde yüksek
lisans programını bitirme şan-
sına erişecekler. Programdan

mezun olan öğrenciler çift
diploma hakkına sahip olup hem
DAÜ hem de Warwick Üniver-
sitesi’nin diplomasına sahip ola-
bilecekler.  İlgilenen adaylar
daha fazla bilgi ve başvuru for-
muna http://executiveeduca-
tion.emu.edu.tr adresinden
ulaşabilirler. 

Eğitim Olanakları  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Diploma 
Warwick Üniversitesi'nden 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve KKTC
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Mesleki Teknik Eğitim Dairesi işbirliği
çerçevesinde organize edilen Bilgisayarlı
Muhasabe Kursu DAÜ’de verildi.
Gazimağusa Ticaret Lisesi, Güzelyurt Ticaret
Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Bekirpaşa
Ticaret Lisesi öğretmenlerinin katıldığı 20 saat-
lik eğitim organizasyonu, DAÜ Bilgisayar ve
Teknoloji Yüksek Okulu’ndan (BTYO) Öğretim
Görevlisi Ayhan Tecel tarafından başarıyla
gerçekleştirildi. 
DAÜ BTYO’da hayata geçirilen kurs
başlangıcında, BTYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa
İlkan ve DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü
ve DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü
Derviş Ekşici de hazır bulundu. KKTC’nin ilk ve
tek meslek yüksek okulu BTYO Müdürü Doç.
Dr. İlkan, üniversite kapısının her zaman liselere
açık olduğunu söyledi. Doç. Dr. İlkan kursun,
KKTC’de bilgisayar uygulamalı muhasebe
eğitimi veren ilk ve tek program olduğunu ifade
etti ve organizasyonu tertiplemekteki
amaçlarının ülke mesleki eğitimine katkı

olduğunu vurguladı.
Gelecekteki  BTYO’nun hedeflerinden de
bahseden Doç. Dr. İlkan, kursa Şubat 2012’de 20
saat daha eklenerek devam edeceğini belirterek
şu ifadelere yer verdi:

“Kursa ülkemizdeki mevcut ticaret liselerinden
20 öğretmen katıldı.  Kursta Analiz
Systems şirketinin yazılımı olan
muhasebe alanındaki Expert Systems
muhasebe yazılımının hem teorik hem
de uygulamalı eğitimleri verilecektir.
Ayrıca Ticaret Liselerine Analiz Sys-
tems yazılımı olan Expert Systems
paket muhasebe programı eğitim
amaçlı olarak hibe edilecek ve katılım-
cılara belgeleri de verilecektir.”
Kursu gerçekleştiren Ayhan Tecel ise,
geleceğin iş dünyasında aranan
kişinin bilgiyi en verimli şekilde kul-
lananlar olacağını söyledi.
Günümüzde artık hiçbir işyerinin
hesap makineleri, kalem ve defter kul-
lanarak hesap tutmadıklarını belirten

Tecel, muhasebe paket programları vasıtasıyla
her türlü stok, muhasebe kasa ve benzeri işlem-
leri hatasız ve hızlı bir şekilde bilgisayarla
yapıldığının da altını çizdi . “Bilgisayarlı muhase-
beye geçmiş olan bu kurumların muhasebedeki
verimliliği ve güvenilirliği tartışılmaz” diyen
Tecel, sözlerine “elde tutulan muhasebeyle bil-
gisayarla tutulan muhasebe karşılaştırıldığında
bilgisayarlı muhasebe öğrenmenin kaçınılmaz
bir zorunluluk olduğu görülmektedir” diye
devam etti.
Bilgisayarlı muhasebe kursu, geçtiğimiz yıl yine
Ayhan Tecel tarafından 280 KKTC Sayıştayı
personeline verilmişti. 

Ticaret Liseleri için Bilgisayarlı
Muhasabe Kursu  Verildi

“Her yerde internet” hedefiyle yola çıkan
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),

üniversite içi internet erişimini yüzde 100 artırdı.
DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamaya göre, şu an 234mbps internet
hızında dünyaya açılan DAÜ kampüsü içerisin-
deki tüm birimler kesintisiz ve hızlı internet
hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyorlar.
Geçen yıla göre yüzde 100 artırılan kablosuz in-
ternet erişiminin, bu yıl da yüzde 80 artırıl-
masının amaçlandığı da belirtilen açıklamada,
sözkonusu hizmetin kamuya açık alanları da kap-
samaya devam edeceğine dikkat çekildi. Açıkla-
mada ayrıca, bir yıl gibi kısa bir zaman zarfında,
tüm üniversite dış mekanlarının da internet kap-
sama alanı içerisine alınacağı ifade edildi.

Yine bir ilk

Hem kablolu hem de kablosuz internet erişimini
geliştirmek üzere yapılan çalışmaların diğer
üniversiteler nazarında bir ilk olduğunun altını
çizen Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü, üniversite
öğrencileri ve halkın hakkı olan bilgiye ulaşmak
açısından kablosuz internet hizmetinden istifade

edilmesinin artık günümüz mobil hayat şart-
larında kaçınılmaz önem arzettiğini belirtti.
Hayata geçirilmesi yolunda yoğun çalışmaların
sürdürüldüğü yeni projeler olduğuna da yer ve-
rilen açıklamada, medya okuryazarlığı
bağlamında katkıların gelecekte sürdürülmeye
devam edileceği şu sözlerle ifade edildi: 
“Hedefimiz uzaktan eğitim materyallerini, yani
açık kaynakları, hızlıca artırmak ve bunu öğren-
cilerimizin ve halkın kullanımına sunmak. Hayat
boyu eğitim felsefesine inanan herkes bahse konu
kaynaklardan faydalanabilecek, dahası tüm bilim-
sel metinler ve ders notlarına erişebilecekler.”

Kampüs kart ve elektronik iç yazışma 
projeleri

Üniversite içerisinde tüm hayatın artık elektronik
ortam akışında devam edeceği ifade edilen açık-
lamada, elektronik ortamın en önemli parçaların-
dan olan kampüs akıllı kart projesinin bilimsel ve
hizmetsel kaliteyi yukarılara çıkarmasının bek-
lendiği ifade edildi. DAÜ personeli ve öğrenci-
lerinin yanısıra, halkın da rahat bir şekilde akıllı
kart dolayısıyla tüm kampüs hizmetlerinden fay-

dalanabileceği açıklandı. Söz konusu hizmetlerse,
kafeterya, laboratuvar, kütüphane, fotokopi ve
diğer kampüs içi olanakları kapsıyor. 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü’den yapılan açık-
lamada ayrıca kampüs içerisindeki gündelik iç
yazışmaların bundan böyle elektronik ortamda
işeleyeceği ve manuel yapılan rutin getir götür
işlemlerinin artık elektronik imzayla dolaşacağı
bildirildi. Açıklamada “Böylesi hızlı ve etkili
iletişimin işlemlerimize zaman ve kalite kazandır-
ması bir yana, kağıtsız ortamda doğa ve çevrenin
korunmasına katkı koyacağını söylemeye bile
gerek yoktur.” ifadesine de yer verildi. 

DAÜ’de İnternet Devrimi

Uluslararası Kariyer İçin

Ayhan Tecel kursiyerlerle birlikte



YIL:2      SAYI:22     EYLÜL  2011

Uluslararası Kariyer İçin D O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ 7

KKTC’de İlk Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü’nü
kuran Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hülya Harutoğlu 8 Eylül
Dünya Fizyoterapistler
Günü’nün 101 ülkeden
300.000’i aşkın fizyoterapist
tarafından meslek etkinlik-
lerinin halka duyurulması ve
farkındalık yaratmak amacı ile
çeşitli bilimsel ve sosyal ak-
tivitelerle kutlanmakta ol-
duğunu belirtti. Prof. Dr.
Harutoğlu, 2010 yılında mo-
dern alt yapısı ve güçlü eğitim
kadrosuyla KKTC’de ilk
olarak eğitim hayatına

başlayan ve dünya standart-
larını yakalama yolunda hızla
ilerleyen DAÜ Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü’nün,
2011-2012 Akademik Yılı’nda
da kontenjanını tam olarak
doldurmanın gururuyla, yeni
akademik yıla başladığını be-
lirtti. DAÜ Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon Bölümü  olarak
geleceğin mesleği  fizyote-
rapistliğin  KKTC’de yasal
açılardan dünyadaki örnekle-
rine uygun çağdaş düzeye
ulaşmasını dilediklerini ak-
taran Prof. Dr. Harutoğlu,
Türkiye sağlık sisteminde
2011’de meslek yasası ile yasal
tanıma ulaşan fizyoterapist-

lik mesleğinin KKTC’de halen
yönetmeliklerle  yürütülmekte
olduğuna dikkat çekti. Bu du-
rumun dikkate alınması ve
fizyoterapi uygulamalarının
Ada genelinde yaygınlaştırıl-
ması gelişmiş ülke standart-
larına çıkarılması dileği ile tüm
meslektaşların  “8 Eylül Dünya
Fizyoterapi gününü” kutladık-
larını aktaran  Prof. Dr. Harut-
oğlu, daha sağlıklı, yaşam kalitesi
yüksek  bir toplum  yaratma
inancı ve sorumluluğu  ile çalış-
malarına devam edeceklerini be-
lirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İnşaat Mühendisliği
Bölümü, bir ilke daha imza atarak
yeni kurduğu Yapı Mekaniği La-
boratuvarı ile akademik ve
toplumsal hizmet verme yolunda
büyük adımlar atıyor.

DAÜ İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden yapılan açıklamaya
göre, Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım
Heyeti’nin katkılarıyla hayata
geçirilen Yapı Mekaniği Laboratu-
varı KKTC’de bir ilk olma özel-

liğini taşıyor. Eğitim yanında
topluma hizmet misyonu da
taşıyan DAÜ İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nün önümüzdeki yıllarda
üniversite ve piyasa işbirliğinin
yenilikçi ve verimli projelerle daha
sık desteklenmesinin amaçlandığı
dile getirilmiştir.

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Mürüde Çelikağ, topluma önemli
hizmetler de sağlayacak olan Yapı
Mekaniği Laboratuvarı’nın lisans
öğrencilerinin öğreniminden ayrı
olarak lisansüstü öğrencilerinin de
bilimsel araştırma ve geliştirmelerine
yoğun tatbiki katkıda bulu-
nacağının altını çizdi. Üniver-
sitenin ilk kurulan bölümlerinden
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Programı, Eylül ayı başında altı
yıllık ABET (American Board of
Engineering and Technology)
akreditasyonu elde ederek kendini
ispatlarken, KKTC üniversiteleri
arasında uluslararası tanınma ve
kariyer konusunda tek olarak başı

çekmektedir. 

Yapılan açıklamada, ABET ile
gelen uluslararası tescil, kalite
güvence ve diploma tanınırlığı
gibi avantajlarla yola devam eden
DAÜ İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nün, yeni kurulan Yapı
Mekaniği Labaratuvarı ile 520
lisans ve 115 lisansüstü öğren-
cisini kaliteli eğitim ve öğretimle
donatmayı amaç edindiği aktarıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu,
düzenledikleri  üç günlük atölye
çalışmasının ardından gerçekleşti-
rilen sertifika töreninde İranlı tu-
rizm öğrencileri ve öğretim
görevilerine katılım belgelerini
takdim etti.
Turizm pazarlama, planlama ve
maliyetlendirme hususlarına ilişkin
üç günlük atölye çalışmasının sona
ermesiyle DAÜ Uluslararası İlişki-
lerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Majid Hashemipour’un da
hazır bulunduğu törende, Turizm ve
Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Altınay, Müdür
Yardımcısı  Doç. Dr. Hasan Kılıç ve
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Habib
Alipour katılımcılara sertifikalarını
dağıttı.
DAÜ Tower Bar’daki organizasyon
boyunca Azad ve Goldash Üniver-

sitelerinden gelen İranlı katılım-
cıların mutluluğu gözlerden kaç-
madı. 
Ülkeyi tanıtma bağlamında düzen-
lenen Karpaz ve Girne gezileriyle
de etkinlik süresince istediklerini
gerçekleştirdiklerini belirten Altı-
nay, Turizm ve Otelcilik Yüksek
Okulu’nun gelecekte de benzer
çalışmalara yer vereceğini ifade ede-
rek,  DAÜ müfredatı çerçevesinde,
Azeri turizm gruplarına yönelik bir
eğitim çalışması ve seminerin de
uygulamaya konması için gerekli
çalışmaların devam ettiğini belirtti.
İranlı katılımcı Nafiseh Ghashghaie
ise katıldığı atölye çalışmasından ve
ülkemizde bulunmaktan dolayı duy-
duğu mutluluğu dile getirdi. Atölye
çalışmasının kendileri için çok fay-
dalı geçtiğini ifade eden
Ghashghaie, DAÜ’de benzer orga-
nizasyonların yeniden hayata geçi-

rilmesi halinde, tekrar katılmak iste-
diklerini kaydetti.

Ghashghaie, “Çok güçlü bir prog-

ramdı. Özellikle planlama kısmı
hayli etkileyiciydi. Öyle ki benzerine
İran’da denk gelmek pek mümkün
değil” dedi.  

DAÜ, Dünya Fizyoterapistler Günü Kutlamalarında

Yrd. Doç. Dr. Mürüde Çelikağ

Sertifika Töreni Tower Bar’da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

DAÜ Turizm’de İranlı Turizmciler İçin Sertifika Töreni

DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Laboratuvar Atılımı

Yapı Mekaniği Laboratuvarı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mühendislik Fakültesi, Endüstri
Mühendisliği Bölümü mezunu Emre
Tok, yöneticilik (Online & Compete
Business Group Lead) yaptığı Mic-
rosoft Türkiye’den Microsoft İn-
giltere’nin Londra’daki merkezine
terfi alan ilk Türk yönetici oldu. Lon-
dra merkez ofisinde görevine
başlayan Emre Tok’un yeni görevi
ürün pazarlama müdürlüğü oldu
(Bing Arama Ürünü Grubu - Partner
Product Marketing Lead).
DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan
İzbırak’ın verdiği bilgiye göre
Endüstri Mühendisleri ile İşletme
Mühendisleri sadece her tür ürünün
imalatının yapıldığı fabrikalarda
değil, ayni zamanda hizmet sek-
töründe de başarıyla çalışmalar yap-
makta ve firmaların daha az harcama
ile daha çok ve daha kaliteli
ürün/hizmet sunmalarına katkıda
bulunmaktadırlar. 
Üniversitelerin mühendislik prog-
ramlarına akreditasyon veren ku-
rumların en saygını olan ABD

merkezli ABET (Accreditation
Board for Engineering and
Technology) tarafından akredite
edilmiş olan DAÜ Endüstri
Mühendisliği Bölümü ilk mezun-
larını verdiği 1998 yılından
günümüze kadar 800’den fazla
mezun vermiş olup mezunları
imalat ve hizmet (ulaşım,
yazılım, bankacılık, hastaneler,
marka yöneticiliği, danışman-
lık, turizm, eğitim vs.) sektör-
lerinde başarı ile hizmet
vermektedirler.

Emre Tok

Microsoft İngiltere’ye DAÜ’den Endüstri Mühendisi Müdür

22 Haziran 2011 tarihinde başlayan
ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ve
Deniz Yıldızları Yüzme ve Su
Sporları işbirliğiyle gerçekleştirilen
“2011 Yaz Dönemi Yüzme Kursu”
geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 4 –
12 yaş arası toplam 49 öğrencinin
katıldığı Yüzme Kursu Yüzme Eğitim
Koordinatörü Tanur Fenercioğlu ile
Eğitmen Ümit Eruz ve ekibi tarafın-
dan verildi. 

2011 Yaz Dönemi Yüzme Kursu Ser-
tifika Töreni ise 26 Eylül 2011
Pazartesi günü, DAÜ Tower Bar’da
gerçekleştirildi. DAÜ Halkla İlişkiler
ve Basın Müdürü ve DAÜ-SEM Ko-
ordinatörü Derviş Ekşici
Sertifika Töreni’nde
yaptığı konuşmada
DAÜ-SEM Yüzme
Kursu ile yaz tatilindeki
çocukların hem eğlen-
melerini hem de sağlıklı
bir ortamda yüzme
öğrenmelerini sağladık-
larını belirterek DAÜ-
SEM kursları hakkında
bilgi verdi. Ekşici’nin
konuşmasının ardından
çocuklara Katılım Bel-
geleri Derviş Ekşici,
Tanur Fenercioğlu ve
Ümit Eruz tarafından
verildi.  

DAÜ-SEM Yaz Dönemi Yüzme Kursu Tamamlandı

Miniklere sertifikaları DAÜ Tower Bar’da düzenlenen kokteylde verildi.


