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Bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Eğitim Fakültesi’nin ev
sahipliği yaptığı “21. Ulusal Özel
Eğitim Kongresi”, 20 – 21 – 22 Ekim
2011 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Kongreye Türkiye ve KKTC’nin
yanısıra ABD ve İngiltere’den de
konuşmacılar katıldı. 
20 Ekim 2011 tarihinde, saat 9:30’da
Salamis Bay Conti Resort Otel’de
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve DAÜ
tanıtım filminin gösterilmesi ile
başlayan kongrede açılış konuş-
masını gerçekleştiren 21. Ulusal
Özel Eğitim Kongre Başkanı ve
DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Konrot, kong-

renin gözlerini hayattayken yanlış te-
davi sonucu kaybeden ve hayatını
özel eğitime adayan ve bu uğurda
birçok başarıya imza atan değerli
eğitimci Mithat Enç’in birinci ölüm
yıl dönümünde ilkinin yapılmasıyla
başladığını belirterek, her yıl farklı
bir üniversitenin ev sahipliğinde
gerçekleştiğini ve kongre ile hem
Mithat hocanın adının yaşatıldığını
hem de özel eğitim alanının gelişme-
sine katkı sağlandığını belirtti. 
Kongrede emeği geçen herkese
teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kon-
rot’un ardından konuşan DAÜ
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Necdet Osam, kongre sonrasında

DAÜ’den özel eğitim alanı ile ilgili
çok ciddi bilimsel çalışmaların
dünya geneline yayılacağına
inandığını belirterek, özel eğitim
alanının özel meşekat gerektiren bir
dal olduğunu ve yapılacak olan çalış-
maların son derece önemli olduğunu
aktardı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak ise açılış konuş-
masında,  20 yıldan bu yana
Türkiye’nin değişik üniver-
sitelerinde  düzenlenmekte olan
“Ulusal Özel Eğitim Kongresi”nin
bu yıl Doğu Akdeniz Üniversite-
si’nde yapılıyor olmasından duy-
duğu  mutluluğu belirtti. Prof. Dr.

Öztoprak, üç gün süresince özel
eğitim alanının gündemindeki sorun-
ların ve özel eğitim alanındaki ulusal
ve uluslararası gelişmelerin tartışıla-
cağı bu platformun önemli bir pay-
laşım ortamı olacağına inandığını da
sözlerine ekledi. 
Üç gün boyunca yoğun bir program
dahilinde gerçekleşen kongrede 80
bildiri, 18 poster sunumu, kurs,
panel, açık oturum ve çalıştaylar
gerçekleştirildi. Kongre programı
kapsamında katılımcılar için KKTC’-
yi tanıtıcı geziler de düzenlendi. 

21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’ne Ev Sahipliği Yaptık

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
aramızdan ayrılışının 73. Yıldönümünde
düzenlenen  anma töreni ile O’nu saygıyla
andı. DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi (DAÜ ATAUM) ve DAÜ
Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından or-
ganize edilen anma töreni DAÜ Atatürk
Anıtı önünde gerçekleştirildi.
ATATÜRK’ün kendi sesinden 10. Yıl
Nutku’nun dinlenmesi ile başlayan
törende DAÜ’lü akademisyen, personel ve
öğrenciler de hazır bulundu. Atatürk’ün
hayata gözlerini kapadığı saat olan saat
09:05’te DAÜ’lüler ATA için iki dakikalık
saygı duruşunda bulunup ardından İstik-
lal Marşı’nı hep bir ağızdan okudular.

Çelenk sunumunun ardından DAÜ -
ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan Ci-
cioğlu, DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı
Ekrem Soyşen ve DAÜ Rektörü Prof.  Dr.
Abdullah Y. Öztoprak, kısa birer konuşma
yaparak ATATÜRK’e olan saygı ve
özlemlerini dile getirdiler.

DAÜ Atatürk Anıtı önündeki Anma
Töreni ardından saat 10:30’da ise DAÜ
Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda konferans
ve  belgesel gösterimi gerçekleştirildi.
Konferansta Prof. Dr. Turgut Turhan
“ATATÜRK’ün Hastalık Dönemi”, Doç.
Dr. Hasan Cicioğlu “İnsan  ATATÜRK”
ve Mustafa Karaahmetoğlu “Gençliğe
Unutturulmaya Çalışılan ATATÜRK”
konulu konuşmalarını gerçekleştirdi.

ATA’mızı Saygıyla Andık

Rektör Prof. Dr. Öztoprak anıta çelenk sundu

Kongrede özel eğitimle ilgili atölye çalışmaları da yapıldı

Kongreye katılım yoğundu



Kaliteli eğitim vermeyi kendine
prensip haline getiren Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ), öğrenci
memnuniyetine ve özellikle başarılı
öğrencilerine verdiği değer ve
önemi göstermeye her fırsatta
devam ediyor. Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından her yıl düzenlenen
Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları
kapsamında ilk 2001–5000 öğrenci
arasına girme başarısını gösteren ve
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili
puan türü ile öğrenci alan program-
larından birine yerleştirilen öğren-
cilere Teşvik Bursu 2 kapsamında
çeşitli ödüller ve olanaklar
sağlanıyor. Teşvik Bursu 2 burs
kapsamında öğrencilere öğrenim
ücreti muafiyeti, Doğu Akdeniz
Üniversitesi yurtlarında ücretsiz

konaklama (2 kişilik odalarda),
akademik yıl süresince (10 ay) ayda
400 TL cep harçlığı ve bir netbook
bilgisayar sağlanmaktadır. 

DAÜ, 2011 – 2012 Akademik Yılı
“Teşvik Bursu 2” kapsamında
başarılı olan Bilişim Teknolojileri
öğrencisi Yasin Fırat Yenievli ve
Mütercim Tercümanlık Bölümü
öğrencisi Murat Erkol’a netbook
ve çeşitli hediyeler DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
tarafından takdim edildi. Prof. Dr.
Öztoprak, öğrencileri elde etmiş
oldukları başarıdan dolayı tebrik
ederken, DAÜ’nün başarılı öğren-
cilerini her zaman ödüllendirdiğini
ve başarının yanında olduğunu be-
lirterek öğrencilere akademik ha-
yatlarında başarılar diledi.
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Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

DAÜ’den Azeri Milletvekili
Gular Ahmadova Geçti

Prof. Dr. Hasan AMCA,
23. MDK Toplantısı’na Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Azerbaycan Öğrenci Bir-
liği tarafından düzenlenen etkinlik
3 Kasım 2011 Perşembe günü,
saat 12:00’de DAÜ Mehmet Ta-
hiroğlu Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. DAÜ Azerbaycan Öğrenci
Birliği Başkanı Elçin Süleymanov
açılış konuşmasında Azerbaycan –
Türkiye ilişkileri üzerine
değinerek, Azerbaycan tarihinde
Mustafa Kemal Atatürk’ün Azer-
baycan Devletine yapmış olduğu
yardımlardan bahsetti, Haydar
Aliyev ve Mehmet Emin Re-
sulzade’nin Azerbaycan Dev-
leti’nin siyasi tarihindeki önemini
vurguladı. DAÜ Azerbaycan
Öğrenci Birliği Başkanı Süley-
manov’un açılış konuşmasının
ardından ise Azerbaycan Devleti
Milletvekili Güler Ahmadova
öğrencilerle buluştu.

Konuşmasına böyle güzel bir or-
ganizasyonda yer almaktan dolayı
duyduğu mutluluğu belirterek
başlayan Azeri Milletvekili Ah-
madova, konuşmasında bağımsız
bir devletin vatandaşı olmanın

önemi konusunun yanı sıra devle-
tini en iyi şekilde tamsil etmenin
ve yüceltmenin önemine değindi.
Dünyadaki Azerbaycanlılardan
örnekler vererek, İran’da yaşayan
40 milyon Azerbaycanlıya
değinerek tüm Azerbaycanlıların
birleşmesini öneren Ahmadov,
Azerbaycan halkının özgür ve
bağımsız bir şekilde sonsuza dek
yaşamalarını dilediğini ifade etti.
Konferans sonunda Azeri mil-
letvekili Ahmadova DAÜ Mehmet
Tahiroğlu Salonu’nda toplanan
Azeri öğrencilerin sorularını
yanıtladı.

Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinliğin ardın-
dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak’ı makamında
ziyaret eden Ahmadova, DAÜ’de
öğrenim gören Azerbaycanlı
öğrencilerin faaliyetlerini oldukça
başarılı bulduğunu belirtti. Prof.
Dr. Abdullah Y. Öztoprak ise
Azeri milletvekili Ahmadova’ya
gerçekleştirdiği nezaket zi-
yaretinden ötürü teşekkürlerini
ileterek plaket takdim etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin
(DAÜ) de aralarında bulunduğu
ve yaklaşık 70 Mühendislik Fakül-
tesi Dekanı’nın katıldığı 23.
Mühendislik Dekanları Konseyi
(MDK) Toplantısı Ankara’da
gerçekleştirildi.

Yayın etiğinin irdelendiği ve
mühendislik eğitiminde yaşanan
güncel sorunlara çözüm öneri-
lerinin tartışıldığı iki günlük kon-
seyde, Prof. Dr. Hasan Amca,
DAÜ’nün, en iyi ilk beş  Mü-
hendislik Fakültesi arasında
dördüncü sırada yer aldığına
dikkat çekti.

Hacettepe Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi kampusunda yapılan
dekanlar toplantısında Prof.
Amca, “Bir ay kadar önce İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) 23
programı ABET tarafından
akredite edildiğinde, İTÜ Rektörü
bir basın bildirisi yayınlamıştı.
Türkiye ve KKTC’nin en iyi beş
mühendislik fakül-
tesinin sıralandığı bu
bildiride DAÜ de en
iyi ilk beş Mühendis-
lik Fakültesi arasına
konmuştu” diye
konuştu. 
Organizasyonda Tür-
kiye ve KKTC’de
mühendislik eğiti-
minin sorunları üze-
rinde görüş alışverişinde
bulunuldu ve mühen-
dislik eğitiminin etkin
ve verimli bir biçimde
yürütülmesini sağla-
mak üzere öneriler

geliştirildi.
Mühendislik fakültelerindeki gün-
cel gelişmelerin ele alındığı
serbest tartışma süresince,
Türkiye’de yeni açılan    devlet
üniversitelerinin mühendislik
fakültelerine öğretim elemanı bu-
lamayışı, bu sıkıntılara rağmen
YÖK tarafından kontenjanların
hızla artırıldığının sıkça gündeme
geldiği vurgulandı. 

Mühendislik Dekanları 
Konseyi
Mühendislik Dekanları Konseyi,
Türkiye ve KKTC’deki devlet ve
vakıf  üniversitelerinde yer alan
Mühendislik ve Mühendislik - Mi-
marlık fakültelerinin dekanların-
dan oluşmaktadır. 

Konsey, ayrıca, Türkiye ve
KKTC’de akademik alanda atılan
en önemli adımlardan biri olup,
yükseköğretim kalite standartları
oluşumunda bir mil taşı oluştur-
maktadır. 

Rektör Prof. Dr. Öztoprak başarılı öğrencilerle

MDK Toplantısı katılımcıları birarada.
Prof. Dr. Öztoprak, Azeri Milletvekili Ahmadova’ya plaket takdim etti.
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Uzman Gözüyle

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekan

Siz de Dünyanın Öldürücü  
İlk 4 Hastalığından Birisi Olan 
KOAH Adayı Olabilirsiniz !

Kronik Obstrüktif  Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili,
farkındalık yaratmak ve bilinci artırmak  amacıyla her yıl
Kasım ayının 3. haftası Çarşamba günü tüm dünyada
“Dünya KOAH Günü” etkinlikleri yapılmaktadır. Bu yıl
Dünya KOAH Günü 16 Kasım’a denk gelmektedir. Tüm
dünya ülkelerinde yapılan etkinliklerle, KOAH’ta erken
teşhisin önemi, hastalığı oluşturan risk faktörleri, önleme
yöntemleri, ve bu hastalar için tedavi  olanakları  anlatıl-
maktadır.

KOAH  yıkıcı, ilerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü ol-
mayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir kro-
nik bir akciğer hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır,
solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ve am-
fizem zemininde gelişen KOAH’da hastalar, öksürük ve
balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes dar-
lığına kadar değişik semptomlara sahiptirler. KOAH’ın 3
önemli belirtisi;

      • Öksürük
      • Balgam Çıkarma
      • Nefes Darlığı’dır

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tüm dünyada KOAH önde
gelen 4. ölüm nedenidir. Her yıl 3 milyondan fazla kişi
bu hastalıktan ölmekte ve tüm dünyada 40 yaş üstü
yetişkinlerin %10'dan fazlası bu hastalığa sahip görün-
mektedir. KOAH Türkiye'de ise kardiyovaskuler hastalık-
lar ve serebrovaskuler hastalıklardan sonra 3. ölüm
nedenidir ve her yıl 26 bin kişinin ölümüne neden olmak-
tadır. Hastalık 40 yaş üstü yetişkinlerin %20'sinde bulun-
maktadır. 

KOAH için en önemli risk faktörü sigara içimidir. Sigara
içen her beş, altı kişiden birinde KOAH gelişmektedir.
Sigara dumanını soluyan pasif  içiciler de  solunumsal
semptomlara ve KOAH gelişimine rastlanır. KOAH’nin
diğer  nedenleri; iş yeri ortamındaki tozlar ve kimyasal
maddeler (buhar, iritan maddeler, dumanlar) ve iyi
havalanmayan evlerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla
kullanılan organik yakıtların  yol açtığı iç ortam hava
kirliliğidir. 

Risk faktörlerine maruziyet öyküsü olan kişilerde ve ök-
sürük, balgam, eforla nefes darlığı olan hastalarda KOAH
tanısı düşünülmelidir.Tanı için  mutlaka bir göğüs
hastalıkları doktorunun muayenesine başvurulmalıdır.
Tanıyı kolaylaştıran  en kolay ve ucuz yöntemlerden
birisi solunum fonksiyon testleridir . Bu testler, sadece
tanıda değil, hastalığın şiddetinin belirlenmesi ve
hastalığın seyrinin takibinde de kullanılmaktadır. 

KOAH  ne kadar erken teşhis edilirse, tedavi de o kadar
etkili olur. KOAH'lı hastaların; doktorlarının önerilerine
uygun şekilde ilaçlarını kullanmaları çok önemlidir. Buna
ilaveten  Kardiyo-pulmoner rehabilitasyon alanında uz-
manlaşmış fizyoterapistler tarafından kişiye özel  plan-
lanan  solunum egzersizleri, gevşeme ve kuvvetlendirme
egzersizleri  , akciğer  hijyeni, ergoterapi  ve yaşam tarzı
değişikleri  ile ilgili rehabilitasyon programlarına  katıl-
maları  iyileşmenin seyri açısından son derece  yararlıdır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi çok yakın za-
manda halka açılarak ileri teknoloji ile yapılan solunum
fonksiyon testleri ve KOAH lı hastaların eğitimi konu-
larında  topluma hizmet sunmaya  başlayacaktır.

Faaliyetlerine kısa bir süre önce başlayan
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Sağlıklı Yaşam
Merkezi halka hizmet sunmaya  devam
ediyor. Fakülte Dekanlığınca yapılan açık-
lamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi kuru-
luşunun ikinci yılında geçtiğimiz yıla göre
daha geniş akademik kadrosu, teknolojik
sağlık donanımları ve ekonomik fiyatlarla
haftaiçi her gün ve cumartesi günleri ka-
musal hizmetini sürdürüyor.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hülya Harut-
oğlu, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ın en eski ve
köklü devlet üniversitesi olmasından
dolayı verilen hizmetlerde kar amacı
gütmediklerini ifade etti. Yapılan açıkla-
mada, üniversite personeli ve öğrencilere
de özel indirim uygulandığı ifade edildi.
Harutoğlu, “Döner sermaye yapısından ve
devlet üniversitesi olduğumuzdan kar
marjı düşünmüyoruz, yani amacımız para
kazanmaktan ziyade toplumsal hizmeti
sürdürülebilir kılmaktır ve bu bağlamda
bütün ada halkını merkezimize davet edi-
yoruz” dedi.

Ülkemizin bazı kronik  hastalıkları önce-
den önleme veya geciktirme  konusunda
sorunlar yaşadığını ve toplumsal bi-
linçlenmenin aciliyetinin artarak sürdüğü
belirtilen açıklamada, yeni açılan merkezin
bir  misyonunun da  söz konusu sağlık
sorunlarının önüne geçmek olduğu ifade
edildi.
Diyabet, obezite, kalp damar hastalıkları,
eklem hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi
sağlık sorunlarının toplumumuzda
giderek yaygınlaştığına dikkat çeken
Dekan Prof. Harutoğlu, fakültenin bu
alandaki çalışmalarının yoğun bir şekilde
devam ettiğini  söyledi. Özellikle
obezitenin toplumsal bir sorun olarak
sağlıklı yaşamı tehdit ettiğinin altını çizen
Prof. Harutoğlu, Dünya Sağlık
Örgütü’nün de bu konuda  alarm verdiğini
vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:
“Obezite,  tek başına bir hastalık olmakla
birlikte birçok hastalığın oluşumu da
tetikleyen önemli bir risk faktörüdür. Bu
hastalık özellikle  kalp damar hastalıkları,
kanser, kas iskelet sistemi, hormonal
bozukluklar gibi pek çok önemli
hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazır-

lamaktadır. Bununla birlikte obezlerde es-
tetik kaygılar nedeniyle ciddi ruh sağlığı
bozuklukları da gözlemleniyor. Biz fakülte
olarak uzman kadromuzla Sağlıklı Yaşam
Merkezi’mizde bu tür sağlık sorunlarını
oluşmadan önlemeye çalışıyor, eğer oluş-
muşsa da ilerlememesi için yapılması
gerekenler konusunda hastalarımızı bil-
inçlendiriyoruz. Merkezimizde bu amaçla
üst düzey  teknoloji  kullanarak,
antropometrik ve metabolik tüm ölçüm-
leri büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Bu
çalışmaları sürdürürken fizyoterapist,
diyetisyen ve spor bilimci gibi farklı
meslek mensuplarını içerisine alan güçlü
bir ekiple multidisipliner çalışma an-
layışıyla hareket ediyoruz. Bu amaçla bize
başvuran bireylere gereken teşhisi koy-
duktan sonra kişiye hastalığa özel egzer-
sizlerini başlatmak üzere üniversitemiz
bünyesinde hizmet sunmakta olan Spor
Merkezine yönlendirme yapıyoruz.”
Prof. Harutoğlu, yeni açılan bu merkezin
sadece obezite için değil, ayrıca diabet
hastaları, kalp-damar hastaları, karaciğer
ve böbrek hastaları, metabolik hastalıklara
sahip bireyler, gebeler, emzikliler ile bebek
ve çocuklara yönelik diyet ve egzersiz
eğitimi konusunda hizmet verdiğini be-
lirtti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardım-
cısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm
Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Barış Öztürk ise
yeni merkezin tam donanımlı laboratuvar-
lar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekip-
manlarla dünya standartlarına göre
düzenlendiğini belirtti. Öztürk, Segmen-
tal Analiz yapan 1000 Khz ve 12
elektrotlu vücut analiz cihazının Kıbrıs’ın
kuzeyinde bir ilk olarak sadece DAÜ
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde mevcut
olduğunu ve bu teknolojinin Türkiye’de
bile çok az sayıda mekezde bulunduğunu
ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Öztürk, cihazla
vücuttaki yağ ve kas oranlarının bölgelere
göre ayrı ayrı ölçüldüğünü, hücre içi ve
dışındaki sıvı oranlarının saptandıktan
sonra metabolizma hızının belirlendiğini
ve bireyin gereken kalori gereksinmesine
uygun aylık program çerçevesinde haf-
talık olarak gözetim altına alındığını be-
lirtti. Bununla birlikte bu merkezde ileri
metabolizma ölçümleri, egzersiz perfor-
mans testleri, karın bölgesi analizleri ve
çocuk ve engellilere özel antropometrik
ölçümlerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Sağlıklı Yaşam Merkezi
Halka Açılıyor

Merkez son teknoloji cihazlara sahip

Merkeze başvuran kişilerle yakından ilgileniliyor.



Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Azeri Öğrenci
Topluluğu ve Azeri öğretim görevlileri 18 Ekim
1991’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ın

20. Bağımsızlık Günü’nü çeşitli gösteri ve etkin-
liklerle kutladı. DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçek-
leşen “Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü

Kutlamaları”na DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdul-
lah Y. Öztoprak, Ulus-
lararası İlişkilerden
Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Majid
Hashemipour, Akademik
İşler Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr.
Osman Yılmaz, Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürü
ve DAÜ-SEM Koordi-
natörü Derviş Ekşici,
DAÜ’de eğitim gören
Azerbaycanlı öğrenciler,

akademisyenler ve diğer ülkelerden öğrenciler
katıldı.
Saat 20:00’de başlayan gecede Azerbaycan
Öğrenci Topluluğu’nun yanında DAÜ öğrenci
topluluklarından çeşitli kulüpler de yer aldı. Ge-

ceye damgasını vuran iki büyük
konserde ise 2010 Eurovision
Şarkı Yarışması 5.’si  Safira
Alizada ve Tünzale Ağayeva
şarkılarıyla geceye renk kattılar.
“Bağımsızlık Günü Kutla-
maları” çerçevesinde öğrenciler
geleneksel danslarından gös-
teriler sunup, ülkelerine özgü
yemek ve kültürlerini birbirle-
rine tanıttılar. Bağımsızlık
günü kutlamalarında 2010-
2011 Akademik Yılı’nda
öğrenci topluluklarında Baş-
kanlık yapmış olan öğrencilere
sertifikalar verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mi-
marlık Bölümü 2011-2012 Akademik
Yılı’nda, kuruluşunun 20. yıldönümünü
bir dizi akademik ve sosyal etkinliklerle
kutluyor. 
20. yıl aktiviteleri çerçevesinde, ilk orga-
nizasyon, geçtiğimiz günlerde Gazi-
mağusa Suriçi’nde, tarihi dokunun
merkezinde yer alan İkiz Kiliseler’de
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin ve
öğretim üyelerinin yoğun katılımıyla
gerçekleşen gecede, öncelikle Bölümün
20 yıllık gelişimine katkıda bulunan tüm
öğretim üyeleri bir görsel sunuş vesile-
siyle tekrardan hatırlanmış ve ayrıca
aramızdan ayrılan değerli öğretim
üyeleri bir kez daha saygıyla anılmıştır. 

MİAK akreditasyon sürecine katkıda
bulunan tüm öğretim üyelerine serti-
fikaları geceye katılan Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Majid Hashemipour tarafından

verilirken, sürece katkıda bulunan tüm
araştırma görevlilerinin sertifikaları
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür
Dinçyürek ve Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Resmiye Alpar Atun tarafından
verilmiştir. 

Kuruluşunun 20. yılında, kurumda

görev alan öğretim üyelerine hazır-
lanan anı belgeleri ise DAÜ Mimarlık
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özgür
Dinçyürek tarafından geceye katılan
öğretim üyelerine takdim edilmiştir.

Etkinlik, Mimarlık Bölümü öğrencileri
arasında üstün başarı göstermiş olanlara
yüksek onur ve onur sertifikalarının
öğretim üyeleri tarafından verilmesi ile
son bulmuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İn-
giliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencisi
Elena Gnedova, özellikle kanserli çocuk-
lar ve yeni doğum yapan kadınlar için
“Bir Damla, Bir Hayat” adlı kan bağışı
kampanyası düzenledi. DAÜ Ulus-
lararası Merkez katkılarıyla Elena Gne-
dova tarafından organize edilen ve
DAÜ’de okuyan öğrencilerin yaptıkları
kan bağışlarıyla gerçekleşen organizas-
yon 1 – 4 Kasım 2011 tarihleri arasında
DAÜ Atatürk Meydanı’nda yer aldı.
Kampanya Gazimağusa Devlet Has-
tanesi Başhekimliği’nin onayıyla ve Has-
tane personel ve teçhizat yardımıyla
gerçekleştirildi. Kampanyaya aynı za-
manda DAÜ Sağlık Merkezi de katkı
koydu.
Kampanyanın ilk gününe DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Gazi-
mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.
Erdal Özcenk de katıldı. Elena Gne-

dova’ya böyle duyarlı bir etkinlik orga-
nize ettiği için teşekkürlerini ileten Prof.
Dr. Öztoprak aynı zamanda kan
bağışında da bulundu
Halk da Kan Verdi
Söz konusu Kan Bağış Kampanyası Pro-
jesi Koordinatörü Rus öğrenci Gnedova,
dört gün süresince sabah 10’da başlayıp
öğleden sonra saat 5’te sona eren bağışa
yoğun bir katılım olduğunu ve halktan
da kan bağışında bulunulduğunu be-
lirtti. 
Gnedova “Amacım kanserli çocuklara ve
doğum esnasında kan kaybeden kadın-
lara yardımcı olmak. Çünkü onların
kana ihtiyaçları olabilir. Bu sayede be-
beklere de yardım etmeyi çok istiyorum”
ifadelerini kullandı.
“Bir Damla, Bir Hayat” kampanyasında
iyiyi paylaşmanın, nihayetinde bize en
iyiyi getireceğini kaydeden Gnedova,
etkinliğin bugüne dek düzenlediği ilk

kampanya olduğuna değindi.
Gnedova sözlerini noktalarken şu
ifadelere yer verdi: 
“Bir keresinde zor durumda olan bir
arkadaşım için apar topar kan verdim.
Durumu kritikti. Hayatı kurtuldu.  Daha
sonra kanımın onun aradığı kan

olduğunu öğren-
dim. Bugün ha-
yatta. Verdiğim
kan bedeninde do-
laşıyor. Bu mutlu-
luk verici bir
durum.”

D O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ
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Dünyada ilk yüz
tasarım okulu ara-
sında yer alarak
Tayvan’ın Taipei

kentinde düzenlenen 2011 Tasarım Öğrencileri Ulus-
lararası Sergisi’ne davet edilen Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları

büyük beğeni
topladı. 
Taipei Dünya
Ticaret Merkezi’n-
deki serginin açı-
lışı 25 Ekim’de
yapıldı. Serginin
açılışına 67 ülke-
den katılan bin-
lerce izleyici,
tasarım öğrenci-
lerinin çalışma-
larını izleme fırsatı
buldu. DAÜ İle-
tişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve

Görsel İletişim Tasarımı bölümü lisans ve yüksek lisans
öğrencilerinin çalışmalarından oluşan DAÜ posteri de
dünyadaki ilk yüz tasarım okulunun çalışmaları arasında
yerini aldı. İngilizce ve Çince olarak hazırlanan posterde,
DAÜ hakkında genel bilgiler yanında bölümün vizyonu
ve misyonu ile çalışmaları hakkında bilgilere de yer verildi.
Sergide yer alan tasarım çalışmaları daha sonra bir kata-
logda yayımlanarak kalıcı hale getirilecek.   
Bölüm Başkanı Senih Çavuşoğlu ICOGRADA genel
kuruluna katıldı
Öte yandan öğrenci tasarımları sergisinin açılışında da yer
alan DAÜ İletişim Fakültesi Gürsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Senih
Çavuşoğlu, 27-28 Ekim tarihlerinde yapılan Uluslararası
Grafik Tasarım Birlikleri Konseyi (ICOGRADA) genel
kuruluna üye olarak katıldı. Çavuşoğlu, ICOGRADA’nın
tasarım alanındaki en önemli uluslararası örgütlerden
birisi olduğunu, bu örgüte üye olmak için çok çaba gös-
terdiklerini ve sonunda bu uluslararası örgütün üyesi
olarak DAÜ’yü en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. 

Mimarlık Bölümü Kuruluşunun 20. Yılını Etkinliklerle Kutladı
Öğrencimiz Elena Gnedova’dan Örnek Davranış

İletişim Öğrencilerinin Tasarımları Tayvan’da Beğeni Topladı

Rengarenk Uluslararası Etkinlik
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), öğrenci sayısının
geçtiğimiz yıllara oranla ciddi artış
gösterdiği 2011-2012 Akademik
Yılı’nın ilk günlerinde, canlı ve
renkli çok kültürlü etkinliklere
sahne oluyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), kültürler arası iletişim ve
etkileşimi güçlendirmek adına her
yıl geleneksel olarak düzenlediği
“Uluslararası Gün ve Gece”yi
geçtiğimiz günlerde DAÜ Atatürk
Meydanı’nda gerçekleştirdi.
Öğlen 12:00’de başlayıp gece yarısı
24:00’e kadar devam eden etkinlik,
yaklaşık 60 farklı ülkeden öğrenci
topluluğunun renkli katılımına
evsahipliği yaptı.
DAÜ Uluslararası İlişkilerden So-
rumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı
Uluslararası Merkez tarafından or-
ganize edilen etkinlikte  üniver-
sitenin tanıtımı ve kültürler arası
iletişim pekiştirilirken, ülkeler
kendi kültürlerinden örnekler
sergileyen kıyafetler giyip, ülkerine
has yemek kültürlerini ve
danslarını tanıttılar. Geceye DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-

toprak da katılarak öğrencilerin
standlarını gezdi ve kültürel özel-
likleri konusunda daha detaylı bilgi
aldı. Ayrıca DAÜ Rektör Yardım-
cıları da gecede yer aldılar.
Gecenin ilerleyen saatlerinde,
ülkeler, sergiledikleri farklı ve
çeşitli moda şov, oyun ve yarış-
malarla etkinliğe renk kattı. Ulus-
lararası kültürel zenginliklerin
sunulduğu geceye DAÜ öğrenci ve
akademisyenlerinin dışında, Gazi-

mağusa halkının da yoğun ilgi
gösterdiği gözlemlendi.
DAÜ Uluslararası İlişkilerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Majid Hashemipour,  “Ulus-
lararası Gün ve Gece”nin
DAÜ’deki çok ulusluluğu bir kez
daha gözler önüne serdiğini ve
tüm öğrencilerin DAÜ’de barış
ve huzur içinde eğitim gördük-
lerini ifade etti.

Uluslararası Kariyer İçin

Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Dinçyürek

Gecede sertifika alanlar birarada.

Geceye Azeriler büyük ilgi gösterdi
Azeri Sanatçı Safira Alizade

Azerbaycan Bağımsızlık Günü Kutlandı

Değişik ülkelerden öğrencilerimiz, düzenlenen gecede doyasıya eğlendiler.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İn-
giliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencisi
Elena Gnedova, özellikle kanserli çocuk-
lar ve yeni doğum yapan kadınlar için
“Bir Damla, Bir Hayat” adlı kan bağışı
kampanyası düzenledi. DAÜ Ulus-
lararası Merkez katkılarıyla Elena Gne-
dova tarafından organize edilen ve
DAÜ’de okuyan öğrencilerin yaptıkları
kan bağışlarıyla gerçekleşen organizas-
yon 1 – 4 Kasım 2011 tarihleri arasında
DAÜ Atatürk Meydanı’nda yer aldı.
Kampanya Gazimağusa Devlet Has-
tanesi Başhekimliği’nin onayıyla ve Has-
tane personel ve teçhizat yardımıyla
gerçekleştirildi. Kampanyaya aynı za-
manda DAÜ Sağlık Merkezi de katkı
koydu.
Kampanyanın ilk gününe DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Gazi-
mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.
Erdal Özcenk de katıldı. Elena Gne-

dova’ya böyle duyarlı bir etkinlik orga-
nize ettiği için teşekkürlerini ileten Prof.
Dr. Öztoprak aynı zamanda kan
bağışında da bulundu
Halk da Kan Verdi
Söz konusu Kan Bağış Kampanyası Pro-
jesi Koordinatörü Rus öğrenci Gnedova,
dört gün süresince sabah 10’da başlayıp
öğleden sonra saat 5’te sona eren bağışa
yoğun bir katılım olduğunu ve halktan
da kan bağışında bulunulduğunu be-
lirtti. 
Gnedova “Amacım kanserli çocuklara ve
doğum esnasında kan kaybeden kadın-
lara yardımcı olmak. Çünkü onların
kana ihtiyaçları olabilir. Bu sayede be-
beklere de yardım etmeyi çok istiyorum”
ifadelerini kullandı.
“Bir Damla, Bir Hayat” kampanyasında
iyiyi paylaşmanın, nihayetinde bize en
iyiyi getireceğini kaydeden Gnedova,
etkinliğin bugüne dek düzenlediği ilk

kampanya olduğuna değindi.
Gnedova sözlerini noktalarken şu
ifadelere yer verdi: 
“Bir keresinde zor durumda olan bir
arkadaşım için apar topar kan verdim.
Durumu kritikti. Hayatı kurtuldu.  Daha
sonra kanımın onun aradığı kan

olduğunu öğren-
dim. Bugün ha-
yatta. Verdiğim
kan bedeninde do-
laşıyor. Bu mutlu-
luk verici bir
durum.”
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lararası Sergisi’ne davet edilen Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları
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buldu. DAÜ İle-
tişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve

Görsel İletişim Tasarımı bölümü lisans ve yüksek lisans
öğrencilerinin çalışmalarından oluşan DAÜ posteri de
dünyadaki ilk yüz tasarım okulunun çalışmaları arasında
yerini aldı. İngilizce ve Çince olarak hazırlanan posterde,
DAÜ hakkında genel bilgiler yanında bölümün vizyonu
ve misyonu ile çalışmaları hakkında bilgilere de yer verildi.
Sergide yer alan tasarım çalışmaları daha sonra bir kata-
logda yayımlanarak kalıcı hale getirilecek.   
Bölüm Başkanı Senih Çavuşoğlu ICOGRADA genel
kuruluna katıldı
Öte yandan öğrenci tasarımları sergisinin açılışında da yer
alan DAÜ İletişim Fakültesi Gürsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Senih
Çavuşoğlu, 27-28 Ekim tarihlerinde yapılan Uluslararası
Grafik Tasarım Birlikleri Konseyi (ICOGRADA) genel
kuruluna üye olarak katıldı. Çavuşoğlu, ICOGRADA’nın
tasarım alanındaki en önemli uluslararası örgütlerden
birisi olduğunu, bu örgüte üye olmak için çok çaba gös-
terdiklerini ve sonunda bu uluslararası örgütün üyesi
olarak DAÜ’yü en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. 

Öğrencimiz Elena Gnedova’dan Örnek Davranış

İletişim Öğrencilerinin Tasarımları Tayvan’da Beğeni Topladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakül-
tesi ev sahipliğinde 21.si KKTC’de düzenlenen
Ulusal Özel Eğitim Kongresi katılımcıları için
DAÜ Rektörlüğü tarafından 20 Ekim 2011
Perşembe günü, saat 18:00’de Üniversitenin Deniz
Tesisleri’nde “Hoşgeldiniz Kokteyli” verildi.

Kokteylde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz, Sosyal ve
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, DAÜ Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Osam, Kongre
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot ve Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Elemanları 250’yi aşkın kongre
katılımcısı ile biraraya gelerek, DAÜ Deniz Tesis-
leri’nin güzel atmosferinde sohbet etme fırsatı
yakaladılar.

Ulusal Özel Eğitim Kongresi “Hoşgeldiniz Kokteyli” 
DAÜ Beach Club’ta Gerçekleştirildi

2011-2012 Akademik Yılı DAÜ Öğrenci Konseyi Tanıtıldı
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde
gerçekleştirilen tanıtım ve devir teslim töreninde
2010-2011 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi üyele-
rine plaket ve sertifikaları verilirken, 2011-2012
Akademik Yılı’nda görev yapacak Öğrenci Konseyi
de tanıtıldı. Tanıtımda Vakıf  Yöneticiler Kurulu
Başkanı Eşber Serakıncı, DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Öztoprak, Rektör yardımcıları, Rektör ko-
ordinatörleri, bazı fakülte dekanları, bölüm başkan-
ları, öğretim üyeleri ve öğrenciler hazır bulundular.
2011-2012 Akademik Yılında görev yapacak olan
DAÜ Öğrenci Konseyi’nde görev alan öğrencilerin
isimleri ise şöyle: Ekrem Soyşen (Başkan, Bilgisayar
ve Teknoloji Yüksek Okulu temsilcisi), Fatih

Bozkurt (Başkan Yardımcısı, İşletme ve Ekonomi
Fakültesi temsilcisi), Ömer Sami Kaya (Genel
Sekreter, Eğitim Fakültesi temsilcisi), Yasin Orçun
Kuzucu (Mali İşler Sorumlusu, Hukuk Fakültesi
temsilcisi), Selime Aybike Ulu (Üye, Sağlık Bilimleri
Fakültesi temsilcisi), Sevda Üzrek (Üye, Fen ve Ede-
biyat Fakültesi temsilcisi), Fuad Shabanov (Üye,
Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu temsilcisi),
Elchin Süleymanov (Üye, Yabancı Öğrenci temsil-
cisi), Mustafa İsmail Güleryüz (Üye, İletişim Fakül-
tesi temsilcisi), Mehmet Salih Arslan (Üye,
Mimarlık Fakültesi temsilcisi), Misagh Shahmo-
hammadi (Üye, Eczacılık Fakültesi temsilcisi),
Özgür Mercan (Üye, Mühendislik Fakültesi temsil-

cisi), Jalil Mahmudov (Üye, Yabancı Diller ve İn-
gilizce Hazırlık Okulu temsilcisi). 
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Yard. Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu

Kan bağışında bulunanlar önce muayene edildi.             Pr. Dr. Öztoprak da kan bağışında bulundu

Yeni Öğrenci Konseyi birarada.

Elena Gnedova



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Folklor Enstitüsü’nün başlattığı ve
bu yıl 7.si düzenlenecek olan ulus-
lararası sempozyuma ev sahipliği
yapmaya hazırlanıyor. 1 – 3 Aralık
2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek
olan “Ortak Türk Geçmişinden
Ortak Türk Geleceğine” konulu
uluslararası sempozyum, söz
konusu Enstitü ile ortak olarak
DAÜ Eğitim Fakültesi tarafından
düzenlenecek.  Bu iki kurumun
işbirliği ile 2010 yılında Bakü
şehrinde altıncısı düzenlenen sem-
pozyuma DAÜ’den bildiri ile katılan
DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe
Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr.

Vügar Sultanzade, ilk defa Azerbay-
can sınırları dışında düzenlenecek
olan bu uluslararası sempozyumun
Kuzey Kıbrıs’ta ve DAÜ Eğitim
Fakültesi çatısı altında düzen-
lenecek olmasından mutlu olduk-
larını dile getirdi. 
Doç. Dr. Sultanzade, sempozyumun
amacının Türk halkları arasındaki
tarihi ilişkileri bir daha göz önüne
sermek, Türk masalların
kültürümüzde etkilerini ve
eğitimdeki, geleceği şekil-
lendirmedeki olası rollerini bilimsel
yaklaşımla irdelemek ve bunun
sonucunda elde edilen bilgi, belge,
yorum ve sentezleri Türk ve dünya
kamuoylarına sunmak olduğunu

vurguladı. Doç. Dr. Sultanzade,
sempozyumun ana konusunun
“Türk Masalları: Dil, Kültür ve
Değerler” olduğunu aktararak sem-
pozyumda sunulacak bildirilerin
“Türk Kültür ve Değerlerinin Et-
kisini Kendinde Yaşatan Masallar”,
“Türk Masallarının Dil Özellikleri”,
“Türk Masallarının Komşu Halk-
lara Etkisi”,  “Yazılı Edebiyata Türk
Masallarının Etkisi” ve “Türk Dili
ve Türk Kültürü” alt başlıkları
olarak belirlendiğini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan’dan
başka, Türkiye, Dağıstan ve Kırım’-
dan 50 civarında bilim adamının
sempozyuma katılımının bek-
lendiğini aktaran Doç. Dr. Sultan-

zade, sempozyum sonunda Türk
dünyasına yararlı bilimsel çalış-
maların ortaya çıkacağına
inandığını sözlerine ekledi.
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Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi Kentsel Araştırma ve
Geliştirme Merkezi (DAÜ
KENT-AG) Başkanı ve
Mimarlık Bölümü öğretim
üyesi, ve Uluslararası
Kalkınma Derneği (SID)
Lefkoşa Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Derya Oktay’ın
“Gazimagusa’da Kentsel
Yaşam Kalitesi ve Mahalle
Memnuniyeti” (The Qua-

lity of  Urban Life and
Neighborhood Satisfaction
in Famagusta, Northern
Cyprus) başlıklı çalışması,
saygın yayın kuruluşu
Springer tarafından yayım-
lanan “Kentsel Yaşam
Kalitesinin Araştırılması:
Kuram, Yöntemler ve
Görgül Araştırmalar” (In-
vestigating Quality of
Urban Life: Theory, Met-

hods and Empirical Re-
search) başlıklı kitabın 10.
bölümü olarak yer aldı. 
Ünlü araştırmacılar Prof.
Dr. Robert W. Marans ve
Prof. Dr. Robert J. Stim-
son’ın editörlüğünü yap-
tığı, kentbilim ve
çevre-davranış araştırma-
cıları arasında bir klasik
olacağına inanılan bu kitap
ile, KKTC’nin Gazimağusa
kenti, Detroit, Phoenix, Is-
tanbul, Salzburg, Brisbane,
Queensland ve Washing-
ton Eyaleti ile birlikte,
kentsel yaşamı bilimsel

yöntemlerle araştırılarak
yayımlanmaya değer bulu-
nan yedi kentten/eyeletten
biri olarak dünya lite-
ratürüne geçmiş oldu.
Prof. Dr. Ahmet
Rüstemli’nin ikinci yazarı
olduğu çalışma, Prof. Ok-
tay’ın TÜBİTAK
desteğiyle, DAÜ KENT-
AG kapsamında yürüt-
tüğü, ve DAÜ Yayınevi
tarafından bir kitap olarak
yayımlanan “Gazima-
ğusa’da Kentsel Yaşam
Kalitesinin Ölçülmesi” te-
malı araştırma projesinin

sonuçlarından bir kesiti ve
irdelemelerini içeriyor.

Türkiye’nin En Genç Milletvekillerinden DAÜ Mezunu Mehmet
Muş Üniversitesini Ziyaret Etti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve
Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 2005
yılında mezun olan, 1982 doğumlu Mehmet Muş,
2011 yılı seçimlerinde AKP’den İstanbul mil-
letvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Dışişleri Komisyonu Üyesi olan
Mehmet Muş, Türkiye’nin en genç ikinci mil-
letvekili. 

TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin ülkemize
yapmış olduğu ziyarette yer alan  Mehmet Muş,
mezun olduğu Üniversiteyi unutmayarak
DAÜ’ye de ziyarette bulunarak İşletme ve
Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Tanova
ile görüştü. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakülte-
si’ne yaptığı ziyarette, Üniversitenin ve Fakül-

tenin altyapısında kısa bir zamanda ilerlemeler
olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini söyleyen
Milletvekili Mehmet Muş, Doğu Akdeniz
Üniversitesi mezunu olmaktan da her zaman
gurur duyduğunu ifade ederek öğrencilik döne-
minde öğretim üyeleri ile kurmuş olduğu yakın
ilişkileri anlattı. Dekan Prof. Dr. Cem Tanova da
görüşmede mezunların sorumluluk gerektiren
görevlere gelmesinin önemli olduğunu ifade etti
ve Mehmet Muş’a görevinde başarılar diledi.
Prof. Dr. Tanova, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin
bir devlet üniversitesi olarak üstlenmiş olduğu
sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme az-
minde olduğunu ve bu anlayışla topluma ve
akademik camiaya hizmet etmekte olduğunu be-
lirtti.

DAÜ, Uluslararası Sempozyuma Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor

Prof. Oktay’ın  Gazimağusa 
Araştırması Uluslararası Öncü Bir
Kitabın Bölümü Olarak Yayımlandı

Doç. Dr. Vügar Sultanzade

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu’nun orta düzey (intermedi-
ate) kurunda öğretim gören öğren-
cileri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
dönem boyunca öğretmenleriyle

birlikte çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştirmektedirler.
Geçtiğimiz günlerde Kuşları Ko-
ruma, Hayvanlara Yardım, Kıbrıs
Kültürünü Tanıma, Çevre ve Geri
Dönüşüm proje gurupları, Çevre

Koruma Dairesi Gazimağusa Şubesi
ve İskele Belediyesi’nin de katkı ve
desteğiyle İskele piknik alanında
çevre temizliği yaptılar.
On iki farklı ülkeden altmış
öğrencinin katıldığı bu çalışmayla
öğrenciler çevre temizliğinin yanı
sıra  fotoğraf  ve video çekimi de
yaptılar. Bu çalışmaların görüntüleri
internet ortamında paylaşılarak
çevre konuları hakkında öğretim
elemanlarının yönlendirmesiyle

tartışma ve paylaşım ortamı
yaratılacaktır.
Ayni gün, Yaşlılara Yardım proje
gurubu da Gazimağusa’da Özen
Huzur Evi’ni yaşlılarla sohbet
etmek, onları yakından tanımak
amacı ile ziyaret ettiler. Öğrenciler,
dönem boyunca Huzur Evi’ne ya-
pacakları ziyaretleri, yaşlıların
ihtiyaçları ve istekleri doğrul-
tusunda şekillendirmeyi hedefliyor-
lar.

YDO ve İngilizce Hazırlık Okulu, Çevre
Koruma Dairesi Gazimağusa Şubesi ve
İskele Belediye’sinin Ortak Sosyal
Sorumluluk Projesi

Prof. Dr. Derya Oktay

İskele piknik alanı öğrencilerimiz sayesinde temizlendi.

Mehmet Muş ve Prof. Dr. Tanova birarada.
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Gazimağusa Kadınlar Birliği’nden DAÜ Öğrencilerine Burs
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Gazimağusa Şubesi
Başkanı Emine Sütcü ve Yönetim Kurulu üyeleri
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitim
gören üç kız öğrenciye eğitim bursu verdi. Sütcü
ve beraberindeki heyet DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret
ederek, üç öğrencinin dönemlik okul harcını
karşılayan çeki takdim etti. Ziyarette DAÜ
Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa Uyguroğlu da hazır bulundu.

Emine Sütcü, ziyarette birliğin esas amacının
eğitime katkı olduğunu vurgularken başarılı olan
öğrencilerin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmeleri
gerektiğine de değindi. Sütcü, Kıbrıs Türk
Kadınlar Birliği’nin her yıl yapmış olduğu etkin-
liklerden elde edilen gelirin, başarılı bayan öğren-
cilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için
kullanıldığını ve bu bursların her yıl düzenli
olarak verildiğini ifade etti. Prof. Dr. Öztoprak
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Gazimağusa
Şubesi’nin yapmış oldukları anlamlı bağıştan
dolayı teşekkürlerini iletirken, her kurum ve ku-
ruluşun eğitime benzer katkılar sağlaması gerek-
tiğine değindi.

DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği’nden Van Depremzedelerine Yardım Eli 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mezunları Dayanışma Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Özlem Avcı ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Cemal Kılıç, Mahmut
Dağtekin ve Hasan Kavaz DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı
makamında ziyaret ederek, Van dep-
remzedeleri için DAÜ Mezunları
Dayanışma Derneği olarak toplamış
oldukları yardım parasını takdim ettiler.
1 Kasım 2011 Salı günü, saat 14:00’te
gerçekleşen ziyarette Dernek adına
konuşma yapan Avcı, DAÜ yönetimi
tarafından başlatılan Van Depremzedele-
rine Yardım Kampanyası’nın çok duyarlı

bir kampanya olduğunu ifade ederek, bu
kampanyaya öncülük eden Prof. Dr. Öz-
toprak’a teşekkür dileklerini iletti ve
Dernek olarak bir nebze de olsa destek
vermekten mutlu olduklarını dile getirdi. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak ise Van
ve çevresinde meydana gelen deprem
yaralarının bir an önce sarılmasını ve
Van’daki depremzedelere hep birlikte
yardım eli uzatabilmenin çok önemli
olduğuna değinerek, bu konuda da DAÜ
Ailesi’nin geleneği olan gönül seferber-
liğinin her zamanki gibi yansıdığını
söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Kon-
seyi, Van deprem bölgesindeki deprem felaket-
zedeleri için yardım kampanyası düzenledi.

DAÜ’lü öğrencilerin yanısıra akademisyen, yönet-
sel personel ve Gazimağusa halkının kısa zamanda
bağışladıkları insani yardım malzemeleri, hafta içi
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde bu-
lunan Öğrenci Konseyi Ofisi’nde toplandıktan
hemen sonra geçtiğimiz günlerde yaklaşık 500
kişinin hayatına malolan ve depremin hasarlarını
yoğun şekilde yaşamaya devam eden Van’a gönder-
ildi.

İnsanlık için herkese “duyarlılık” çağrısında bulu-
nan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem Soyşen,
7.2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tahribatın
ardından “bölgedeki kötü hava şartlarının göz
önünde bulundurularak”,  kıyafetlerin soğuk hava
düşünülerek hazırlandığını ekledi.

Başkan Soyşen, yaptığı açıklamada, deprem mağ-
durlarının yaşadıkları sıkıntının aciliyetini
sürdürdüğünden dolayı, bir kamyonet gıda ve giye-
cek malzemelerinden oluşan yardım paketlerini,
tüm gümrük sıkıntılarına rağmen özel kargo şirketi
vasıtasıyla doğrudan Van’a gönderdiklerini ekledi. 

Soyşen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Hocalarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın, persone-
limizin ve Gazimağusa halkının duyarlılığıyla çok
kısa bir zamanda bir kamyonet yardım malzemesi
yükledik. Yardımları MNG kargo aracılığyla Van’a
göndermiş bulunmaktayız. Yolladığımız yardım
paketlerinde genel olarak giyecek, içecek, yiyecek
gibi kışlık malzemelerin yanısıra, tıbbi malzeme ve
çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak acil yardım
malzemeleri de bulunmakta.” 

Öğrenci Konseyi’nden Van’a Anlamlı Yardım 

Gazimağusa Kadınlar Birliği Üyeleri Rektör Prof. Dr. Öztoprak ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Uyguroğlu ile birlikte

DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri 
Rektör Prof. Dr. Öztoprak ile birlikte.

Yardım öncesi bağışlar titizlikle toplandı



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
son sınıf  öğrencisi Doğukan Demir,
Microsoft’un her yıl seçtiği
“Öğrenci Temsilciliği”ne (Microsoft
Student Partners) bir kez daha
seçildi. 
Her yıl ortalama 60 kişi seçilirken,
bu yıl hem Türkiye hem de KKTC’-
den yapılan başvurulardan 30
öğrencinin kabul edildiğini belirten
KKTC Microsoft öğrenci temsilcisi
Doğukan Demir, MSP olma şerefine
erişen öğrencinin bilgisayar
teknolojilerini yakından takip edip
reklamını yapabilecek özelliklere

sahip olması gerektiğini söyledi.
KKTC’den sadece kendisinin kabul
edildiği MSP programı için Demir,
Microsoft’un adada DAÜ’yü önce-
likli olarak tercih ettiklerini belirtti.
Demir, “DAÜ Microsoft seçmeleri
nazarında öncelikli, çünkü okuldaki
ACM Student Chapter ile yap-
tığımız Microsoft teknolojilerine
yönelik çalışmaları ve kendileriyle
olan ilerlemiş ilişkilerimizden dolayı
bizi iyi biliyorlar” diye konuştu. 
MSP seçimleri için Microsoft’a
başvuran kişilerden kendilerini tanı-
tan, becerilerini belirten ve bilgisa-
yar teknolojileri alanındaki

geçmişlerinin yanısıra gelecekteki
planları doğrultusunda hedeflerine
ilişkin bir video hazırlamaları is-
tendiğini belirten Demir, yapmış
olduğu tanıtım videosu ile bu yıl da
KKTC Microsoft Student Partners
programına seçildiğini anlattı.
Demir, Microsoft Student Partner
programına seçilen öğrencilerin bir
çok avantaj elde ettiğini ve Micro-
soft’un Most Valuable Professional
(MVP) (En Değerli Personel) eki-
binin MSP’lerle yakından ilgi-
lendiğini ve dolayısıyla da
öğrencilerin bu kişilerle çalışma fır-
satı yakaladıklarını bildirdi.

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC

Sorumlu
Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yardımcısı
Tanıtım ve Gelişim

Genel Koordinatör
Derviş Ekşici 
Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürü

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürlüğü

Haber Koordinatörü
Burcu Betin Türkoğlu
Halkla İlişkiler ve 
Basın Birim Sorumlusu

Sayfa Düzeni
Selda Adaöz
Müge Debreli

İletişim
Tel: 630 1212
Faks: 365 1886
E-posta: dau.haber@emu.edu.tr
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
son sınıf  öğrencileri, öğretim üyeleri Yrd. Doç.
Dr. Anıl Kemal Kaya ile öğretim görevlisi Umut
Ayman’ın danışmanlığında gerçekleştirdikleri
sosyal sorumluluk projeleri ile duyarlılıklarını
sergilemeye devam ediyorlar. Bu akademik yıl-
daki ilk sosyal sorumluluk projesi olan “okullar
renkleniyor” projesi çerçevesinde 3 gün süren
çalışma ile Büyükkonuk İlkokulu baştan sona
boyandı ve geleneksel Eko Günü etkinliğine yeni
renkli görüntüsüyle girdi.
DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü son sınıf  öğrencilerinden

Doğa Uçkan, Tuğçe Erdinç, Cihan Aktun,
Semra Birinci ve Harun Macit’in gerçek-
leştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kap-
samında Büyükkonuk İlkokulu 13-15 Ekim 2011
tarihleri arasında öğrenciler ve diğer gönüllüler
tarafından boyandı. Öğrencilerin ve gönüllülerin

DAÜ’den Büyükkonuk  köyüne ulaşımı
Kösezade Turizm, yemek ihtiyaçları ise Namport
Pastanesi tarafından karşılandı. 

Sıra Yedikonuk İlkokulu’nda
Karpaz bölgesindeki Büyükkonuk belediyesine
bağlı Büyükkonuk ve Yedikonuk ilkokullarının
eksikliklerini hızla gidermeyi misyon edinen
öğrenciler, Yedikonuk İlkokulu’nun kitap ve ki-
taplık ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sı-
vadılar. Kitap toplama kampanyası başlatan
öğrenciler, 4-11 yaş grubuna uygun kitapları
bağışlamak isteyen duyarlı yurttaşların DAÜ
İletişim Fakültesi’ni arayabileceklerini, Fakül-
tenin 3. katında bu amaçla renkli karton kutular
hazırladıklarını dile getirdiler. Kampanyaya
katkıda bulunmak isteyenler 6302192 /
6302006  numaralı telefonlara başvurabilirler. 

DAÜ İletişim Öğrencileri İşbaşında

Büyükkonuk İlkokulu
Renklendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili
Eğitimi Bölümü ELTE 301/ ELTE
302 Teaching English to Young
Learners  (Çocuklara İngilizce
Öğretme Dersi I & II) öğrencileri
KKTC Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı Mehmetçik İlkokulu ve
Ziyamet İlkokulu’na üç boyutlu dil
öğrenme materyalleri bağışladılar.
DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Bölümü
tarafından yapılan açıklamaya göre,
30 öğrencinin otobüsle üniversite-
den hareket edip katıldığı etkinlikte
hem okul öncesi hem de ilköğre-
timde kullanılmak üzere DAÜ
öğrencilerinin yaptığı projeler
sunuldu. 
DAÜ İngiliz Dili Eğitimi Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Naciye Kunt, iki seneden beri
ilkokullara bağışlarda bulunduk-
larını ve bu etkinliklerin öğretmen

adayı öğrencilerin okulları yerinde
görmesi açısından üniversite öğren-
cilerine bir artı katacak ayrıcalık
olduğunu kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Naciye Kunt, bölge
içerisinde ihtiyaçlı başka okullar
olabileceği ihtimalinden ötürü, gele-
cekte de benzer bağış etkinlik-
lerinde bulunabileceklerine değindi. 
“Amacımız İngilizce eğitimini
çocukların anlayabileceği düzeye in-
dirmek ki bu da eğlence ve moti-
vasyon barındıran teknik ve
metodlar gerektiriyor” diyen Kunt ,
“Ben ve öğrencilerim zevkle gerçek-
leştirdiğimiz etkinliğin amaç ve
sonuçlarından çok mutluyuz” şek-
linde konuştu.
Yrd. Doç. Dr. Naciye Kunt sözlerini
şöyle tamamladı: 
“Günümüzde İngilizce globalleşme
yaşı çok küçüldü. Aynı zamanda İn-
gilizce öğrenen küçük çocukların

sayısı da büyüdü. İşte bizim
bölümümüzün farkı da burada
yatıyor. Tamamen YÖK programı
içerisinde ve dünya standartlarında
tema üniteleri yardımıyla küçüklere
İngilizce öğreterek tecrübemizi pay-
laşıyoruz. Yani hayvanlar, trafik ku-
ralları gibi temaları okuma, yazma,

dinleme, gramer ve kelime bilgisi
özelinde kullanıyoruz.”  
Bilindiği gibi, DAÜ İngiliz Dili
Eğitimi öğrencileri, geçtiğimiz yıl
tematik ünitelerden yola çıkarak
oluşturdukları projeleri Yeniboğaziçi,
Mormenekşe ve Alaniçi ilkokullarına
bağışlamışlardı.

İngiliz Dili Eğitimi Öğrencileri
Mehmetçik ve Ziyamet İlkokulu’na 
Bağışta Bulundular

Doğukan Demir

Öğrencilerimiz minik ilkokul öğrencileri ile birlikte.

Öğrencilerimiz Büyükkonuk İlkokulu’nu boyarken


