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2014 – 2015 Akademik Yılı,
Açılış Töreni ve İlk Ders ile Başladı

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam törende konuşma yaparken

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
2014 – 2015 Akademik Yılı İlk
Dersi ve Açılış Töreni Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim
Planlama,
Denetleme,
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
Başkanı (KKTC YÖDAK) Prof.
Dr. Hüseyin Gökçekuş’un verdiği

Törene akademik personel ile öğrenciler katıldı

ilk ders sunumu ile 21 Ekim 2014
Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Prof.
Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Saygı
Duruşu
ve İstiklal Marşı’nın ardından
DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik
Öğretmenliği Programı Öğretim

Görevlileri Dilşad Asadova ve Şefkat
Sağlamer’in müzik dinletisi ile
başlayan törende, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam da açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. Yeni
akademik yılda öğrencilere başarı
dileyen Prof. Dr. Osam, eğitimin
çok önemli zihinsel bir uğraş

olduğunu vurgulayarak, başarılı
olmanın temel hedefleri olduğunu
söyledi. Yeni yönetim olarak
öğrencilere kapılarının her zaman
açık olduğunu dile getiren Prof. Dr.
Osam, amaçlarının mutlu, huzurlu ve
kaliteli bir eğitim dönemi sağlamak
olduğunu vurguladı. devamı sayfa 2'de

DAÜ 2014 ÖSYM LYS/YGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına
Göre KKTC’de Birinci Sırada
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne
(DAÜ) 2014 ÖSYM LYS / YGS
Ek Yerleştirme sonuçları doğrultusunda 395 yeni öğrencinin kayıt
hakkı elde ettiği bildirildi. DAÜ
Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre geçen yıla oranla DAÜ’ye ek
yerleştirme sonuçları doğrultusun-

da kayıt yaptıran öğrenci sayısında
%58 oranında bir artış yaşandığı
bildirildi. Yapılan söz konusu açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde ek yerleştirme sonuçları doğrultusunda
DAÜ’nün bir kez daha en fazla yerleşen öğrenci sayısı ile birinci sırada

yer aldığı belirtildi. 2014-2015 Akademik Yılı içerisinde DAÜ’ye genel
olarak yaklaşık 6000 yeni öğrencinin kayıt yapması bekleniyor. 2014
ÖSYM LYS/YGS Ek Yerleştirme
sonuçlarına göre KKTC genelinde
üniversitelere yerleşen öğrenci sayıları tabloda belirtilmiştir.

DAÜ
YDÜ
UKÜ
GAÜ

395
289
234
211

LAÜ
20
AKÜN 18
GÜ
11

İletişim Fakültesi
Akreditasyon Sürecinde

IV. Uluslararası
Kıbrıs Sempozyumu
Gerçekleştirildi

Yeni Öğrencileri ve
Aileleri İçin “Hoşgeldiniz
Festivali” Düzenlendi

DAÜ Rusya'da Temsil
Edildi

Sayfa 2

Sayfa 5

Sayfa 6-7

Sayfa 12
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İletişim Fakültesi Akreditasyon Sürecinde
İletişim’in uluslararası düzeyde
eğitim veren bir fakülte olduğunun
altını çizen Prof. İrvan, bunun bir
dış gözlemci tarafından da görülmesinin önemine dikkat çekti.
“Sizin, biz çok iyiyiz demenizin tek
başına bir anlamı yok. Önemli olan,
başkalarının sizi takdir etmesidir.
Akreditasyon da bir nevi takdir
etmedir” diyen Prof. Dr. İrvan, süreç
sonunda akreditasyon almaya hak
kazanacaklarına inandığını belirtti.
Akreditasyonlar DAÜ için de
çok önemli

Prof. Dr. Philip Jeffrey Auter, Prof. Dr. Peter Antony De Caro ve Prof. Dr. James Lawson Parker

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim
Fakültesi,
uluslararası
akreditasyon sürecinden geçiyor.
American Communication Association (ACA) tarafından gönderilen üç kişilik akreditasyon komitesi, DAÜ İletişim Fakültesi’nde
gözlem ve değerlendirmeler yaptı.
ACA Akreditasyon komitesinde
yer alan Prof. Dr. Philip Jeffrey
Auter, Prof. Dr. Peter Antony De
Caro ve Prof. Dr. James Lawson
Parker, mekân ziyareti kapsamında,
Fakülte’nin yöneticileriyle, öğretim
elemanlarıyla
ve
öğrencileriyle
görüşmeler gerçekleştirdiler, dersleri izlediler, Fakülte’nin sahip
olduğu teknik olanakları yerinde
gördüler ve toplantılar yaptılar. 14
kriter üzerinden lisans ve yüksek
lisans programlarını değerlendirerek

akredite eden ACA, başvuru yapan
Fakültelerin bu kriterlere ne kadar
uygun bir eğitim verdiklerini inceliyor.
DAÜ İletişim, uluslararası
akreditasyonda öncülük yapıyor
Akreditasyon süreciyle ilgili bilgi
veren DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Süleyman İrvan, Türkiye
ve KKTC’de uluslararası akreditasyon sürecine giren ilk iletişim
fakültesinin DAÜ İletişim Fakültesi olduğunu ve bu konuda öncülük
yapmaktan mutluluk duyduklarını
ifade etti. Akreditasyon sürecinin
uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu
belirten Prof. Dr. İrvan, “Yaklaşık bir
yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz.
Önce, Fakülte’de oluşturduğumuz
akreditasyon
komitemizle
bir

öz- değerlendirme raporu hazırladık.
ACA’nın kriterlerine uygun eğitim
verdiğimizi ortaya koyduk. Bu
raporu inceleyen ACA akreditasyon
komitesi, çalışmayı yeterli gördü
ve Fakülte ziyareti kararı aldı. 3
kişilik komite Fakülte’de neredeyse
herkesle konuştu, notlar aldı, derslere
girdi, toplantılar yaptı, üniversite
kütüphanesini, DAÜ TV stüdyolarını
gezdi, Bilgi İşlem Müdürü’yle
görüştü” dedi. Komitenin raporunu
yazması ve ACA tarafından nihai
kararın verilmesinin biraz zaman
alacağını kaydeden Prof. Dr. İrvan,
“Biz de bu arada eksikliklerimizi
gidermeye, daha iyi eğitim veren
bir fakülte olmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Akreditasyon,
daha yükseğe sıçrayabilmeniz için
bir başlangıç noktasıdır” dedi. DAÜ

Akreditasyon
komitesiyle
bir
görüşme gerçekleştiren DAÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen,
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin
akreditasyonlara çok önem verdiğini, akreditasyonların sadece
kalite açısından değil aynı zamanda
uygulanan ambargolarla mücadele
açısından da önemli olduğunu ifade
etti. Üniversitede birçok fakültenin akredite olduğunu belirten
Prof. Sözen, yürümekte olan
akreditasyonların
da
başarıyla
sonuçlanacağına inandığını ifade
etti.
“Kendimizi evimizde hissettik”
Akreditasyon Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Phil Auter, DAÜ’de çok
sıcak
karşılandıklarını,
kendilerini evlerinde hissettiklerini ve
harika bir deneyim yaşadıklarını
ifade etti. Fakültedeki meslektaşlar
arasındaki uyumdan ve işbirliğinden
etkilendiklerini ifade eden Prof. Dr.
Auter, Üniversite’nin ve Fakülte’nin
eğitime çok profesyonelce yaklaştığını gördüklerini, raporlarını
en kısa sürede tamamlamak için
çaba göstereceklerini ifade etti.
Nihai kararın ACA yönetim kurulu
tarafından verileceğini belirten Prof.
Dr. Auter, DAÜ İletişim’le ACA
olarak işbirliği yapmaya ve başka
projeler üzerinde çalışmaya da hazır
olduklarını ifade etti.

ACA Akreditasyon komitesi ve Fakülte yetkilileri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen'le birlikte

2014 – 2015 Akademik Yılı, Açılış Töreni ve İlk Ders ile Başladı
Prof. Dr. Gökçekuş:
“İzolasyonlara rağmen
yüksek öğretimde büyük
başarı sağlanıyor”
KKTC YÖDAK Başkanı Prof. Dr.
Gökçekuş, ilk ders sunumunda
KKTC üniversiteleri ve yüksek
öğrenim sektörü hakkında detaylı
bilgiler verdi. “Dünyada Üniver-

site Kavramı ve KKTC’de Yüksek
Öğretiminin Dünü, Bugünü, Yarını”
başlıklı konuşmasında Prof. Dr.
Gökçekuş, KKTC üniversitelerinin
karşılaştığı zorlukların başında izolasyonlar ve Güney Kıbrıs’ın engelleme faaliyetleri geldiğini belirterek,
buna rağmen tanınmayan bir ülkenin üniversitelerinin uluslararası

kabul görmesi ve akredite olmasının
büyük başarı olduğunu vurguladı.
Ülke eknomisinin yüzde 40’ını
yüksek
öğretim
sektörünün
oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr.
Gökçekuş, 300 bin nüfuslu bir ülkede 11 üniversite ve 64 bin üniversite öğrencisi bulunmasının dünyada

başka bir eşi bulunmayan gerçek bir
mucize olduğunu dile getirdi. KKTC
üniversitelerinin programlarının en
saygın uluslararası akreditasyon
kuruluşları tarafından akredite
aldığını anlatan Prof. Dr. Gökçekuş,
bu konuda öncülüğü 17 programı
uluslararası akredite alan DAÜ’nün
yaptığını dile getirdi.
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Nijerya’lı Misafirler
Rektör Vekili
Prof. Dr. Osam’ı
Ziyaret Etti

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam Dr. Bala Adamu Azare'ye hediye takdim ederken

Nijerya Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ne (DAÜ) gelen Nijerya
Abubakar Tatari Ali Polytechnic
Bauchi Üniversitesi Rektörü Dr. Bala
Adamu Azare ve Nijeryalı ünlü sanatçı
Olamide, beraberindeki heyetle birlikte DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet
Osam’ı makamında ziyaret etti. 31
Ekim 2014 tarihinde, saat 10:30’da
gerçekleştirilen ziyaret sırasında
DAÜ’ye hayran kaldıklarını belirten
konuklar, DAÜ’nün uluslararası
standartlarda eğitim veren bir üniversite olduğunu dile getirdiler.
DAÜ’nün gelişimini ve kalitesini her
zaman takip ettiklerini aktaran Dr.
Azare, oğlunun da DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Bölümü’nde
eğitim
aldığını,
dolayısıyla eğitim kalitesini yakından
takip ettiklerini belirtti. DAÜ
hakkında geniş bilgiler veren Prof.
Dr. Osam, Nijerya Abubakar Tatari
Ali Polytechnic Bauchi Üniversitesi
ile yapılabilecek üniversiteler arası
işbirlikleri hakkında görüştü.
54. Nijerya Bağımsızlık Günü
kutlamalarında sahne almak için
KKTC’ye gelen Olamide DAÜ’de
olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 31 Ekim 2014 tarihinde saat 20:00’de DAÜ Rauf Raif
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda
gerçekleştirilen Nijerya Bağımsızlık
Günü kutlamaları, Olamide’nin Lion’s
Garden’da hayranları ile bir araya
gelmesi ile sona erdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam Nijerya'lı ünlü sanatçı Olamide ve grubu ile birlikte
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Uzman Gözüyle
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Erkan Dağlı
DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi

Şarkı Söyleyen Çocuklar
Bütün çocuklar hep dünyaya eşit gelirler. Doğduklarında Alman, Fransız,
Amerika'lı, Türk, Kıbrıs’lı, Çin'li olduklarını bilmiyorlar. İlk çıkardıkları ve
daha müzik olduğunu bilmedikleri “ıngaaaaaa” çığlıklarının da onların ilk
söylediği şarkı olduğunu büyüdükçe farkına varırlar ve küçük tebessümle
hatırlamadıkları o hoş anları hayal ederler.
Çocuklar yine çok küçükken sınırları da bilmezler. Herşeyi yapabileceklerini
düşünürler. Korkuları yoktur. Onlara bakacak, besleyecek, koruyacak ve
yönlendirecek birilerine yani anne ve babalarının bakımına muhtaçtırlar.
İstedikleri en önemli şey de Sevgi’dir..
Büyüdükçe, büyükler onlara doğduklarındaki gibi eşit olmadıklarını ve
farklılıklarını öğretecektir. Her çocuk, yaşadığı coğrafyanın kültürüne uygun
yaşayacaktır.
Büyüdükçe farklılıklarımız sorun oldu. Ayrıştık, parçalandık, kavga ettik,
savaştık, kaybettik veya kazandık. Aslında hep çocuk saflığındaki günlerimizi
aradık. Çocuklara bakarken hep “ne kadar da saflar” diye baktık ama büyüdükçe
kirlendiğimizi, bencilleştiğimizi, ayrıştığımızı, değiştiğimizi hiç eleştirmedik.
Bu yazımda çocukluk yıllarından başlayan, benim çokça üzerinde durduğum
ve aslında çocuk gelişiminde çok önemli olan çocuk koroları ve çocuk şarkıları
üzerinde fikirlerimi paylaşacağım.
İlk müzikleri ninniler olan çocuklarımız, farklı coğrafyalarda yaşasalar da ilk
duydukları mırıltı şeklinde, bazen sözlü bazen de sözsüz ve genelde annesinin
mırıldandığı ninniler ile huzur bulur ve anne ile ilk bağ bu mırıltı dediğimiz ezgi
ve sözlerle bebeğe iletilir. Büyüdükçe, algıları geliştikçe biz anne ve babalara
işte burada çok büyük iş düşmektedir. Çocuğumuz büyürken okul öncesinde
ona CD ve kasetlerde mutlaka klasik müzik dediğimiz klasik batı müziği,
enstrümantal müzikler dinleterek onları yavaş yavaş eğitmeye başlayabiliriz.
Etraftan radyo-tv gibi iletişim araçlarınca adeta bombardıman edilen yoz
müziklere ve çocuğun psikolojik yapısına uygun olmayan, dil gelişimini
olumsuz yönde etkileyecek olan ve kendini olduğundan büyük hissettirecek,
o yaşlarda tadamayacağı duygulara özendirecek yoz sözleri öğrenmeye
başlayacak, biz de farkına varmadan ona alkış tutacağız. Halbuki çocuğun
yaşına uygun şarkıları dinleterek ve hatta çocuk korolarına yönlendirerek,
orada çocuk şarkıları söyleyen çocuklarımız, şarkı söylerken ne kadar çok
şey paylaştığının farkına varacak, mutlu olacak, birçok şey öğrenecektir.
Korolarda şarkı söyleyen insanların yaşamlarında bambaşka bir renk, bir ışıltı,
bir heyecan ve mutluluk vardır. Çocuklar korolarda şarkı söylerken kendilerini
keşfetmeyi öğreniyorlar. Ruhlarını tanıyorlar, derinliklere inerek kendilerine
ve farkındalıklarına yatırım yapıyorlar. Çocuk, müzik sayesinde ve koroda şarkı
söylerken ruhunun içinde var olan gücü keşfediyor ve mutlu bir birey oluyor.
Çocuk korolarında şarkı söyleyen çocuklar şu özellikleri kazanıyorlar.
Çocuklar şarkı söylerken ana dilini doğru ve güzel konuşuyor. Ritimsel
çalışmalar sonucu daha hızlı düşünme becerisi kazanıyor. Dikkat toparlama
süresi daha uzun oluyor. Birlikte çalışma ve başarma duygusu gelişiyor.
Sorumluluk duygusu gelişiyor. Algı yeteneği gelişiyor. Arkadaşları ile kaliteli
bir iletişim kuruyor, paylaşmayı ve dinlemeyi öğreniyor. Özgüveni gelişiyor.
Çocuklar çocuk korolarında sesini doğru kullanmayı öğreniyor. En önemlisi
mutlu insan oluyor.
Yukarıda sıralanan çocuk korolarında şarkı söylemenin etkilerini daha da
artırabiliriz. Çocuk şarkılarının sözlerindeki öğretici özellikler, aile sevgisi,
çevre bilinci, doğa sevgisi, ülke sevgisi vb duygular çocuklara farkında olmadan
aktarılır. Çocuklar hem eğleniyorlar, hem de öğreniyorlar. Şarkıların ses
alanlarının çocukların ses alanlarına uygunluğu da çok önemli bir faktördür.
Çocuklar bağırmadan, yumuşacık, sesini doğru kullanarak, sözleri iyi artiküle
ederek müzikal, şarkının sözlerine uygun duygu vererek yorum yapmalı,
onlara böyle öğretilmelidir.
Çocuk ruhunu anlamamız, onlarla sağlıklı ve mutlu bir şekilde iletişim
kurup onları geleceğe hazırlamamız çok zordur. Bazen her ailenin yapısı ve
sosyal-ekonomik durumu buna yeterli olmayabilir. Bu yüzden çocuklarımız
büyürlerken doğdukları andaki gibi eşit imkanlara sahip olamayacaklardır.
Onlara büyürlerken eşit imkanlar sunulamayacaktır. Çocuğumuza
yapacağımız en güzel yatırım; eğitim vermek ve büyürken onlara bizim
yönlendirmelerimizle ders dışı kendini mutlu hissedeceği alanlar yaratmak ve
boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak olacaktır. Spor, dans, müzik, kitap
okumak gibi güzel ve sağlıklı hobiler kazanmasını sağlayarak mutlu bir birey
olmasını sağlamalıyız.
Müzik öğretmenleri, gerek okullarda gerekse müzik dersanelerinde veya
dernekler bünyesinde çok sayıda çocuk koroları oluşturmalı, bu yönde
gerçekleşen çalıştay, seminer ve eğitimlerle yenilikleri öğrenmeli ve bunu
oluşturacakları korolarda uygulamalıdırlar. Limana bağlı olan sandalların
içinde büyük balık avlayamazsınız. Sandalınız küçük de olsa büyük balık
avlamak için büyük denizlerde avlayacak cesareti kazanmanız gerekir. Haydi
eski ve yeni müzik öğretmenleri, ne duruyorsunuz? Hemen bir çocuk korosu
kuruyor ve çocuklarımızla çalışmaya başlıyorsunuz.. Şarkı söyleyen çocuklar
sizi bekliyor…
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Ankos Yönetim Kurulu DAÜ Rektör Vekili’ni Ziyaret Etti

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği’nin
(ANKOS) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğindeki
yıllık çalıştayı için Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC)
gelen ANKOS Yönetim Kurulu
Üyeleri, DAÜ Rektör Vekili Prof.
Dr. Necdet Osam’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 27 Ekim 2014
tarihinde, Salamis Bay Conti Resort
Otel’de gerçekleştirilen çalıştayın
ardından DAÜ Rektör Vekili Prof.
Dr. Osam’ı makamında ziyaret eden
ANKOS yönetim kurulu üyeleri

DAÜ ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek
DAÜ’ye verdikleri destekten ötürü
teşekkürlerini iletti.
Prof. Dr. Osam, DAÜ’de kütüphanenin ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirterek, böylesi anlamlı bir
çalıştaya ev sahipliği yapmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
DAÜ’nün gurur kaynağı olan bir
üniversite olduğunun altını çizen
Prof. Dr. Osam, DAÜ’yü daha
büyük başarılara taşıyacaklarına
vurgu yaptı. DAÜ hakkında geniş

bilgiler veren Prof. Dr. Osam,
DAÜ’de gelişimin devam edeceğini de vurguladı. ANKOS Yönetim
Kurulu Başkanı Sami Çukadar,
DAÜ’yü her zaman takip ettiklerini
belirterek, DAÜ’nün başarıları ile
gurur duyduklarını aktardı. Ziyaret
sırasında Prof. Dr. Osam tarafından Çukadar’a ziyaretleri anısına
teşekkür plaketi takdim edildi. Söz
konusu ziyaret öncesinde ANKOS
Yönetim Kurulu üyeleri ve ekibine DAÜ Deniz Tesisleri’nde DAÜ
Rektörlüğü tarafından öğle yemeği
de verildi. Hemen ardından ise

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam ANKOS Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

DAÜ Kütüphanesi ziyaret edilerek,
kütüphane hakkında geniş bilgiler
alındı.
DAÜ Kütüphanesi Müdürü
Soykan Açılış Konuşmasını
Gerçekleştirdi
Öte yandan DAÜ Kütüphanesi
Müdürü Osman Soykan, Salamis
Bay Conti Resort Hotel’de gerçekleştirilen ANKOS Yıllık Çalıştayı
açılışında açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında ANKOS
sayesinde DAÜ Kütüphanesi’nin
de 2000 yılından günümüze en
uygun koşullarda veritabanı aboneliklerini sağlamakta olduğunu ve
ANKOS’un veritabanları yanında üniversite kütüphaneciliğinin
diğer alanlarında sunduğu mesleki
bilgilendirme, rehberlik hizmetlerinden hayli yararlandıklarını ifade
etti ve “Yetkin, egitimli, idealist
ve gönüllü Kütüphanecilerin akılcı
birlikteliği sayesinde bugün, bizlere
yol gösteren, şevk veren ve gurur
duydugumuz büyük meslek birliğimiz “ANKOS” karşımızda bir
yıldız olarak parlamaktadır. Şahsım
ve Üniversitem adına ANKOS’a
destekleri için şükranlarımı arz
ederim. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, ANKOS Çalıştayı’na
bir nebze de olsa destek verecek
olmaktan mutluluk duymaktayız.”
şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Robert Morris Üniversitesi
İşbirliği ile 2. İstanbul Tasarım Bienali’ne Katılıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel
Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü ile ABD’de
faaliyet gösteren Robert Morris
Üniversitesi (RMU), Medya
Sanatları Bölümü öğrencilerinin
“MARAŞ – Hayalet Şehir” temalı
ortak çalışmaları İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) tarafından
düzenlenen 2. İstanbul Tasarım
Bienali’nde sergilenecek.
Robert Morris Üniversitesi’nin
davetlisi olarak Eylül ayında
ABD’nin Pittsburgh kentine
giden DAÜ Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan’ın
girişimleri sonucu ortaya çıkan
işbirliğinin bir neticesi olan
sergi, 1 Kasım – 14 Aralık 2014
tarihleri arasında İstanbul’da
gezilebilecek.
30’dan
fazla
üniversiteden
60’ı aşkın çalışmanın izleyicilerle buluşacağı 2. İstanbul
Tasarım Bienali’nde ayrıca Oslo

Mimarlık ve Tasarım Okulu
– AHO (Norveç), Graz Üniversitesi (Avusturya), Oregon
Üniversitesi (ABD) ve Yale
Üniversitesi
(ABD),
Kadir
Has Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde bienale katılacak. Bienalin
ana sergi mekânı Galata Özel
Rum İlköğretim Okulu olurken,
Akademi Programı bünyesindeki sergiler Tophane – Karaköy
hattında izleyiciyle buluşacak.
Bu arada, ABD’de bulundukları
süre içerisinde çeşitli sunumlar
ve atölye çalışmaları gerçekleştiren Doç. Dr. Çavuşoğlu ile
Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, Robert
Morris Üniversitesi kampüsünde
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı öğrencilerinin
hazırlamış olduğu çalışmalardan
oluşan bir de sergi açtı.
Doç. Dr. Çavuşoğlu ile Yrd. Doç.
Dr. Tüzünkan, Robert Morris
Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin İstanbul Tasarım Bienali
ile sınırlı olmadığını, her iki
üniversite arasında öğrenci ve

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan RMU'da çeşitli temaslarda bulundu

öğretim üyesi değişim programı konusunda da anlaşmaya
varıldığını belirtti. Bu anlaşma
çerçevesinde, Robert Morris

Üniversitesi’nden iki öğretim
üyesi önümüzdeki ay DAÜ’ye
gelerek çeşitli akademik etkinlikler gerçekleştirecek.
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IV. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Gerçekleştirildi
Bağlamında Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin Hakları”
konusunda yapılan sempozyumun
açılış töreninde Cumhurbaşkanı
Dr. Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk
Kültür Derneği Başkanı, Emekli
Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç,
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Haberal, DAÜ Rektör Vekili
Prof. Dr. Necdet Osam ve Mersin
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yüksel Özdemir birer
konuşma gerçekleştirdiler.

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam

Emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs
Araştırmaları Merkezi (DAÜKAM) IV. Uluslararası Kıbrıs
Sempozyumu’na
ev
sahipliği
yaptı. Söz konusu sempozyum
Kıbrıs Türk Kültür Derneği, T.C.
Başkent
Üniversitesi,
Mersin
Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte düzenlendi. Kıbrıs
Türk Kültür Derneği Genel
Merkezi (Ankara) tarafından iki

yılda bir düzenlenmekte olan ve
bu yıl 16 – 18 Ekim 2014 tarihleri
arasında DAÜ Rauf Raif Denktaş
Kültür ve Kongre Sarayı’nda
gerçekleştirilen IV. Uluslararası
Kıbrıs Sempozyumu açılış töreni
16 Ekim 2014 Perşembe günü, saat
10:00’da DAÜ Rauf Raif Denktaş
Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer
aldı. “Uluslararası Hukuk ve 1982
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi

Cumhurbaşkanı Dr. Eroğlu,
Müzakereler Konusunda
Açıklama Yaptı
Sempozyumun
açılış
törenini
onurlandıran Cumhurbaşkanı Dr.
Derviş Eroğlu, konuşmasında
müzakereler konusunda açıklama
yaparak, Kıbrıs Türk tarafının
samimiyetle bir anlaşma istediğini
vurguladı ve Türk tarafının
müzakere masasında olduğunu
kaydederek, Rum tarafına mesaj
verdi ve “Gelirlerse görüşürüz”
dedi. Eroğlu Rum yönetimi lideri
Nikos Anastasiadis’in müzakereleri
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askıya alması ile Kıbrıs sorununda
yeni bir çıkmaza girildiğini
vurguladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu
“Kural, masadan kim kalktıysa
onun masaya dönmesidir herhalde” diyerek Rum tarafının
masaya dönmek için öne sürdüğü
“Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
egemenliğini tanımalı” ön şartının
kabul edilemez olduğunu da
vurguladı. Kıbrıs Türk Kültür
Derneği Genel Başkanı, Emekli
Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç
ise konuşmasında, sempozyumun
içeriği, niteliği ve gerçekliğinin
Türkiye ve KKTC’nin ulusal
çıkarları açısından çok önemli
olduğunu belirtti ve sempozyumda sunulacak tebliğlerin devlet
yönetimindeki
karar
alıcılara
ileriye yönelik ciddi ışık tutacağını
söyledi.
Başkent
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal,
Kıbrıs davasının çeşitli evrelerinden bahsettiği konuşmasında,
Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz
tutumu nedeniyle adada kalıcı
bir anlaşmanın sağlanamadığını
belirtti.
DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet
Osam, yeni akademik yılın başında
böylesi önemli bir sempozyuma
ev sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyduklarını ifade ederek,
Doğu Akdeniz bölgesinin geleceğini
siyasi ve ekonomik gelişmelerin
belirleyeceğini belirtti. Mersin
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yüksel Özdemir ise,
sempozyum ile Kıbrıs’ta gerçekçi
ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamayı
amaçladıklarını vurguladı.

Sempozyuma katılanlar konuşmaları ilgi ile dinledi

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve
DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı

Turizm Fakültesi Öğretim
Üyesinden Büyük Bir Başarı Daha
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Turizm Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Osman M. Karatepe büyük bir başarıya daha imza atarak
İkinci Nesil Akademisyenler sıralamasında dünyada ilk 22 akademisyen arasına girmeyi başardı.
Prof. Dr. Karatepe Güney Kıbrıs’ta
‘Cyprus University of Technology’ ve ‘University of Central
Lancashire’da (Cyprus) bulunan A.
Zopiatis, A.L. Theocharous ve P.
Constanti’nin 2014 yılında Scientometrics adlı dergide yayınlamış
oldukları makalede, turizm ve otel
işletmeciliği alanında en fazla yayın yapan ve çalışmalarına yönelik
h-endeksi en yüksek olan dünya genelinde ikinci nesil akademisyenler

arasında ilk 22 akademisyen arasında gösterilmiştir. Konuyla ilgili bilgi veren Turizm Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kılıç,
Prof. Dr. Karatepe’nin bu başarısının özelde Doğu Akdeniz Üniversitesi, genelde ise bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye
Üniversiteleri için gurur verici bir
başarı olduğunu ifade etti. DAÜ
Turizm Fakültesi’nin KKTC’nin
turizm ve otelcilik eğitiminde amiral gemisi olma konumuna uygun
olarak sadece donanımlı mezunlar
vermediğini, bunun yanında doktora ve yüksek lisans programları ve
ulusal ve uluslararası yayınlarıyla
akademik dünyaya da katkı verdiğini belirtti. Prof. Dr. Karatepe’nin

Kıbrıs ile ilgili her türlü araştırmayı
desteklemek ve yürütmek amacıyla
organize edilen ve üç gün süren
sempozyumda yaklaşık 40 katılımcı
tarafından 31 bildiri sunuldu.

başarılı çalışmalarının bu katkının
önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Prof.
Dr. Karatepe’nin uluslararası akademik dünyada yükselen bir yıldız
olduğunu ve bunun ülkesel tanıtım
boyutu yanında diğer akademisyenlere de örnek teşkil etmesi açısından önemli bir gelişme olduğunun
altını çizdi.
Prof. Dr. Karatepe, 2011 yılında K.
Park, W.J. Phillips, D.D. Canter ve
J. Abbot’un Journal of Hospitality
and Tourism Research adlı süreli
dergideki makalesinde, pazarlama
ve insan kaynakları yönetimi konularına yönelik yazmış olduğu bilimsel makalelerle, dünya genelinde otel işletmeciliği alanında ilk 50
öğretim üyesi arasında onsekizinci
(18.) sırada, Avrupa genelinde ise
ikinci (2.) sırada yer almıştı. 2012
yılında K.A. Way, R.J. Harrington

Prof. Dr. Osman M. Karatepe

ve M.C. Ottenbacher’in Journal of
Culinary Science and Technology
adlı süreli dergideki makalesinde
ise, Prof. Dr. Karatepe, pazarlama
ve insan kaynakları yönetimi konularına yönelik yazmış olduğu bilimsel makalelerle, yine Avrupa’da
ikinci (2.) sırada, dünya genelinde
ise onbirinci (11.) sırada gösterilmişti.
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Yeni Öğrencileri ve Aileleri İçin “Hoşgeldiniz Fe

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel
Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Oryantasyon Günleri kapsamında, 17
Ekim 2014 Cuma akşamı, saat
20:00`de DAÜ Stadyumu`nda
“Hoşgeldiniz Festivali” gerçekleştirildi.
Hoşgeldiniz
Festivali kapsamında Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü`ne bağlı kulüpler stand açarak Üniversiteye
yeni kayıt yaptıran öğrencilere
kulüplerini tanıttılar ve isteyen öğrencileri kulüplere üye
yaptılar. Öğrenci Kulüplerinin yanı sıra Öğrenci Konseyi,

Fakülte ve Yüksekokullar da
stand açarak DAÜ’nün yeni
öğrencilerine tanıtım yaptılar.
Ayrıca düzenlenen çeşitli spor
yarışmaları, sahne gösterileri, rekreasyon etkinlikleri de
geceye renk kattı. Hoşgeldiniz
Festivali’nde Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, İran, Sudan,
Fas ve Filistin’li öğrencilerin
çeşitli kültürel dans ve müzik
şovları
gerçekleştirilirken,
Amerikan - Kıbrıs - Brezilyan
Jiu Jitsu Takımı ve Amerikan
Futbol Takımı da birer gösteri
sundular. Müzikal ve Müzik
Kulüplerinin performaslarının ardından ise yerli müzik

gruplarından KA Band sahne
alarak, öğrencilere ve ailelere
İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan güzel bir konser
verdi. Gecede Koop Ltd. sponsorluğunda öğrencilere hellim,
meyve suyu ve meyveli süt
dağıtıldı. Ayrıca gecenin diğer
sponsorlarından Oza Kahve ile
öğrencilere kahve, Ekor tarafından çörek, Doğuş Çay ve
Cipso tarafından ise çay ve cips
ikramı yapıldı.
Yeni Öğrenciler DAÜ ve
KKTC’ye Hayran Kaldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 17. Oryantasyon

Günleri etkinlikleri kapsamında yeni gelen öğrencilerine ve ailelerine hem DAÜ’yü
hem de Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni (KKTC) daha
iyi tanımaları için kültür turları
gerçekleştirdi.

tafa Paşa Spor Sarayı, Kütü
hane, Öğrenci Hizmetleri g
birimler ziyaret edilerek ge
bilgiler verildi. Öğrenciler
veliler kampüs turu sonun
DAÜ’ye hayran kaldıklarını i
de ettiler.

DAÜ’ye Hayran Kaldılar
Söz konusu ziyaretlerin ilki
olan Kampüs Turu 10 Ekim
2014 Cuma günü gerçekleştirildi. Yönetsel birimler başta
olmak üzere, Aktivite Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Araştırma Merkezi, Lala Mus-

Gazimağusa Kenti Tanıtıld
Öğrencilerin eğitim hayat
rını sürdüreceği kenti daha
tanımaları için aynı gün Ga
mağusa turu da düzenlen
Tur kapsamında Namık Kem
Meydanı, Lala Mustafa Pa
Camii, Othello Kalesi, Sur
gibi Gazimağusa kentinin ta

"Hoşgeldiniz Festivali"nde öğrenciler eğlenme ve kaynaşma fırsatı yakaladı

DAÜ öğrenci kulüpleri "Hoşgeldiniz Festivali"nde gösteri yaptılar

DAÜ’nün Yabancı Öğrencilerinden Muhteşem Kon
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Tanıtım Ofisi tarafından organize

edilen ve yaklaşık 30 öğrenciden oluşan
‘InterContinental Concerts’ adlı DAÜ’lü

"InterContinental Concerts" müzik grubu gecede birbirinden güzel şarkılar seslendirdi

öğrenci müzik grubu,
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda
eşsiz bir konser sahneleyip
dinleyicilerden büyük ilgi
gördüler.

Kıtalar arası dinleti grubu olan ‘InterContinental
Concerts’ 10 farklı ülkeden
yetenekli, sorumluluk ve
bilgi sahibi yabancı öğrencilerden oluşan bir müzik
grubu olup, amaçları barış,
Konsere özellikle yabancı öğrenciler ve aileleri büyük
sevgi ve hayata dair olguları bir araya getirip müzik aracılığı ile sanat da ‘The fellowship
yapmaktır. Saat 20:00’de başlayan konserde filmlerini de sergi
grup üyeleri dünyaca tanınan şarkılardan öğrenci, öğretim g
hazırladıkları repertuarları ile beğeni top- nısıra Akademik İş
ladı. Grup konserinde “My life”, “Unrecog- Yardımcısı Prof. Dr
nized” ve “The Journey” gibi şarkılara yer tım İşlerinden Soru
verdi. Grup konser esnasında aynı zaman- Prof. Dr. Hasan Am
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z Festivali” Düzenlendi

ayı, Kütüpmetleri gibi
lerek geniş
renciler ve
u sonunda
ıklarını ifa-

Tanıtıldı
m hayatlanti daha iyi
gün Gazidüzenlendi.
mık Kemal
stafa Paşa
lesi, Suriçi
ntinin tari-

hi ve turistik yerlerini gezen
grup, oryantasyon asistanları
tarafından bilgilendirildi.
Lefkoşa, Girne ve Karpaz
Turları Gerçekleştirildi
Yeni gelen öğrencilerin Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
tanımaları ve şehirleri görmeleri için de ayrıca Lefkoşa, Girne
ve Karpaz bölgelerine 11 Ekim
2014 tarihinde kültür turları gerçekleştirildi. Lefkoşa’da
Selimiye Cami, Büyük Han,
Bandabulya Çarşısı, Yiğitler
Burcu ve Ledra Palas’ı ziyaret
eden öğrenciler daha sonra

Girne’ye hareket ederek Girne Kordon Boyu, Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı’nı
ziyaret ettiler. 12 Ekim 2014
Pazar günü ise Kapraz bölgesini ziyaret eden öğrenciler
Dipkarpaz köyü ve Apostolos
Andreas Manastırı’nı yakından
görme fırsatı yakaladılar. Yaklaşık 1000 öğrenci ile gerçekleştirilen söz konusu ziyaretler
sonunda öğrenciler ve velileri
hem DAÜ’ye hem de KKTC’ye
hayran kaldıklarını ve DAÜ’yü
tercih etmekten dolayı son
derece memnun olduklarını
dile getirdiler.
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Öğrenciler Gazimağusa kentini yakından tanıma fırsatı buldular

Öğrenciler Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii önünde

Konser

eleri büyük ilgi gösterdi

lowship of EMU’ adlı tanıtım
de sergilediler. Konsere birçok
retim görevlisi ve velilerin yademik İşlerden Sorumlu Rektör
Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Tanıden Sorumlu Rektör Yardımcısı
asan Amca da katıldı.

DAÜ’lüler Cumhuriyet Bayramı’nda
Fener Alayı Yürüyüşü Gerçekleştirdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından
29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fener Alayı
yürüyüşü organize edildi. “91. Yılında
Cumhuriyet ve Demokrasi Değerlerine Sahip Çıkan Herkesi Bekliyoruz”
sloganıyla organize edilen yürüyüş, 29
Ekim 2014 Çarşamba günü, cumhuriyetin kurulduğu yıla atfen saat 19:23’te
başladı.
DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplanan
300’e yakın DAÜ’lü öğrenci önce
saygı duruşundu bulundular ve İstiklal
Marşı’nı okudular. Öğrenciler daha
sonra ellerinde bayraklar ve fenerler ile
19:23’te yürüyüşlerine başlayarak Gazimağusa Sulu Çember’e kadar yürüdüler.
Sloganlar eşliğinde yürüyen DAÜ’lü
öğrenciler coşkuyla Cumhuriyet’in

91. yıldönümünü kutladılar. Gazima-

İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler,

ğusa Sulu Çember’de ise Atatürk’ün

Cumhuriyet’i ilelebet koruyacaklarına

Gençliğe Hitabesi’ni ve bir kez daha

dair söz verdiler.

Cumhuriyet DAÜ öğrencileri tarafından da coşkuyla kutlandı
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Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Model Uçak Tasarladı

Doğu
Akdeniz
Üniversitesi
(DAÜ) Mühendislik Fakültesi,
Makine Mühendisliği Bölümü
son sınıf öğrencisi Bashar Sharqawi bitirme projesi kapsamında
model uçak tasarımı ve imalatını gerçekleştirdi. Mühendislik
Fakültesi, Makine Mühendisliği öğretim görevlisi ve bitirme
projesi ders danışmanı Cafer
Kızılörs bitirme projesi olarak
tasarlanan söz konusu model
uçağın tamamen bölüm imkanları
kullanılarak imal edildiğini belirterek uçağın öğrencinin tamamen
kendi fikri olarak tasarlandığını
belirtti.
Söz konusu tasarlanan model
uçağın yangınla mücadele amacı
ile geliştirilen bir ürün olduğunun altını çizen Kızılörs, modelin başarılı bir model olduğuna
inandığını belirtti. Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
(KKTC)
Hava Sporları Federasyonu’ndan
model uçağı uçurmak için yardım
aldıklarını
aktaran
Kızılörs,
modelin başarı ile uçurulduğunu
da aktardı. Kızılörs, projenin
gerçekleşmesinde emeği geçen
herkese teşekkürlerini iletti.
Proje sahibi Sharqawi ise proje
üzerinde iki yıl çalıştığını belirterek uçağın 40 dakika sürekli uçuş
yapabildiğini ve 400 kilometre
hıza ulaşabildiğini vurguladı.
Pilot uçağın 1 kilogram yük taşıyabildiğini ve yüksek kaliteli mini

kameralarla kesintisiz görüntü ve
ses kaydı yapabildiğini de ekle-

ve çevre dostu bir yapıya sahip
olduğunu bildirdi.

Bashar Sharqawi bölüm yetkilileri eşliğinde uçağının deneme uçuşunu gerçekleştirdi

Uçak 40 dk boyunca uçuş gerçekleştirebiliyor

Tablet Kazanan Gülşah İnkaya’ya
Hediyesi Takdim Edildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
2013 – 2014 Akademik Yılı Tanıtım Günleri etkinliğinde DAÜ
Rektörlüğü’ne bağlı Sosyal Medya
Birimi tarafından düzenlenen “2018
Mezunları” isimli etkinliğe katılarak, çekiliş sonunda tablet kazanan
Gülşah İnkaya hediyesini almak
için DAÜ’ye geldi. Kazandığı hediyeyi Tanıtım İşleri’nden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Amca’dan alan İnkaya, DAÜ’ye
teşekkürlerini ileterek aldığı hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu
belirtti. 2013 – 2014 Akademik
Yılı’nda Gazimağusa Meslek Lisesi ile birlikte DAÜ Tanıtım Günleri etkinliğine katıldığını belirten
İnkaya, Tanıtım Günleri’nin çok
güzel ve eğlenceli geçen bir etkin-

yen Sharqawi, uçağın yaklaşık 2
kilogram ağırlığında olduğunu

lik olduğunu da ifade etti. İnkaya,
liseden mezun olduktan sonra bir

yıl iş hayatına atılma kararı aldığını dile getirerek daha sonra eğitimi
için DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nü tercih etmeyi planladığını vurguladı. DAÜ eğitiminin

Gülşah İnkaya

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca Gülşah İnkaya'ya hediyesini takdim ederken

ne kadar kaliteli ve uluslararası
düzeyde olduğunu bildiğini aktaran
İnkaya, DAÜ’de eğitim almanın bir
ayrıcalık olduğuna inandığını sözlerine ekledi.
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Mezunlarımızla Gururlanıyoruz
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olduğuna vurgu yapan Eti, DAÜ ile bağlarını
hiçbir zaman koparmadığını dile getirerek, Edip
Elektronik şirketi olarak da çeşitli işbirliklerini
sürdürdüklerinin altını çizdi.

Kerem Eti
Gürcan Erdoğan
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1987 yılı
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
mezunu Gürcan Erdoğan, Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumunda (KIBTEK) kıdemli koordinasyon
kurulu üyesi görevini başarıyla sürdürüyor.
DAÜ’den mezun olduktan sonra Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu’nda işe başladığını belirten
Erdoğan, zaman içerisinde DAÜ’de almış olduğu
eğitimin de etkisiyle kariyer basamaklarını
tırmandığını ve bugünkü görevine geldiğini
bildirdi. Erdoğan, DAÜ’nün eğitim kalitesinin
uluslararası düzeyde olduğuna dikkat çekerek
öğrencilerine temel ve teorik kavramları
öğretmenin yanında aynı zamanda vizyon ve
özgüven kazandırdığına da dikkat çekti. DAÜ
kampüsünün çok gelişerek büyüdüğünü belirten
Erdoğan, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına
cevap veren bir kampüs haline geldiğinin altını
çizdi. DAÜ’de alınan eğitim ile mezunların
kariyerlerinde başarıyı yakaladıklarına inandığını aktaran Erdoğan, bügün dünyanın birçok
farklı noktasında DAÜ mezunlarının başarılı
pozisyonlarda çalıştığını da vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2003
yılı İşletme ve Ekonomi Fakültesi Ekonomi
Bölümü mezunu Kerem Eti Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren
Edip Elektronik şirketinin direktörlük görevini
başarıyla sürdürüyor. 2003 yılında DAÜ
Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra
Kanada’da “Yatırım Projeleri ve Risk” üzerine
kurs aldığını belirten Eti aldığı eğitimin
kendisine yeni bir vizyon kazandırdığını dile
getirdi. Kurs bitiminden sonra KKTC’ye
döndüğünü belirten Eti, 2008 yılında Mega
Vizyon isimli bilişim ve teknoloji üzerine hizmet
veren bir şirket kurduklarını aktardı. 2011 yılında
söz konusu şirketi Edip Elektronik bünyesine
kattıklarını dile getiren Eti, birçok farklı ürün
satışının yanında aynı zamanda profesyonel spor
malzeme şatışı da yaptıklarını aktardı. DAÜ’nün
eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu
vurgulayan Eti, özgüven ve vizyon kazanımında
DAÜ’nün büyük rolü olduğunu belirtti. Eti,
DAÜ’nün bir dünya üniversitesi olduğunu
dile getirerek verdiği eğitim ve öğrencilerine
sunduğu imkanlarla dünya piyasası ile rekabet
edebilecek nitelikte mezunlar yetiştirdiğine de
dikkat çekti. DAÜ’nün her zaman ayrı bir yeri

Refik Kuman
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve
Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü 1997 yılı
mezunu Refik Kuman, başarılı çalışmalara imza
atıyor. Mezun olduktan hemen sonra İzmir’de
bulunan Akzo – Nobel isimli endüstriyel
kaplama firmasında üç yıl Maliyet/Enflasyon
Muhasebesi Müdürü olarak çalışan Kuman,
üç yılın sonunda ise Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne dönerek Sümer Ecza deposunu
kurmuş ve işletmeciliğe adım atmış. Kuman,
şu anda ülkenin en önemli ecza depolarından
birisine sahip. Öğrencilik yıllarında her yaz Akzo
– Nobel isimli endüstriyel kaplama firmasında
staj yaptığını vurgulayan Kuman, uluslararası
ticareti daha yakından öğrenmek adına üç yıl
kadar söz konusu firmada çalıştıktan sonra,
hem Üniversitede almış olduğu eğitimi, hem de
staj yaparken edindiği tecrübeleri birleştirerek,
Sümer Ecza Deposu’nu kurduğunu aktardı.
Kuman şu anda iki ecza deposu ve üç eczanenin
işletmesini başarıyla yürütüyor. Kariyerinde
elde etmiş olduğu başarıların arkasında
DAÜ’nün büyük rol oynadığına dikkat çeken
Kuman, DAÜ’de çok kaliteli akademisyenlerin
bulunduğunu ve iş hayatındaki başarısında iyi
akademisyenlerden eğitim almış olmanın çok
önemli olduğunu vurguladı. Kuman, öğrencilere
de DAÜ’nün sahip olduğu imkanlardan
yararlanmalarını temenni ederek, eğitim
süresince staj yapmanın veya öğrenci değişim
programlarına dahil olmanın da önemine vurgu
yaptı. DAÜ mezunu olmaktan her zaman gurur
duyduğunu dile getiren Kuman, DAÜ’nün
KKTC’nin ve bölgenin en iyi Üniversitesi
konumunda bulunduğunu da vurguladı.
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İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri UNDP –PFF Tarafından
Restorasyon Çalışmaları Devam Eden Othello Kalesi’nde
İncelemelerde Bulundular.

Doğu
Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi,
İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlileri UNDP – PFF
proje elemanı Fatma Terlik
eşliğinde, Mağusa Tarihi’nin
en önemli yapılarından olan
Othello Kalesi’nde, restorasyon
ve sağlamlaştırma çalışmalarını incelemek üzere teknik ziyarette bulundular. Restorasyon
ve sağlamlaştırma çalışmaları
esnasında öncellikle 1. dereceden yıpranan yerlere taşların konulması, su drenajı için
çözüm önerileri geliştirilmesi
ve yıllar içinde birikmiş toprağın temizlenip taşınmasının
sağlanması şeklinde üç işlem
yapılmaktada olduğu bilgisini edinen DAÜ’lü ekip, taş
bulma konusunda da problem
yaşandığı bilgisini edindiler.
Bu kent ve dünya kültür mirası açısından önemli bir değer
olan Othello’yu gelecek nesillere aktarabilmemiz ve yaşatabilmemiz için her türlü duyarlılığı gösterip kentlilik görevini
yerine getirme çağrısında bulunan DAÜ’lüler, özellikle bu ve
bundan sonraki restorasyon ve

sağlamlaştırma çalışmaları için
bölüm olarak “Tarihine bir taş
da sen koy” sloganı ile birçok
eylem yapacaklarını da ifade
ettiler. Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Uğur Ulaş Dağlı’nın verdiği
bilgiye göre Bölüm olarak tarihi
mirasa sahip tüm yapılarımızın
öncelikle sağlamlaştırılıp ayakta
kalmalarının sağlanması; daha
sonra ise günümüz ihtiyaçları
ve teknolojileri ile yaşatılmaları gerektiğine inandıklarını; bu
anlamda da bugüne kadar ders
ve araştırmaları kapsamında
sürekli olarak tarihi değeri olan
ve kent için ciddi potansiyellere
sahip tarihi binalara yeni fonksiyon ve projeler geliştirmekte
olduklarını vurguladı.
Prof. Dr. Dağlı ayrıca, bu kentin,
sur kenti, yani taşlarla çevrili
kent olmasından dolayı taşlarının da ayrı bir tarihi değeri olduğunu ve koruma altına alınması
gerektiğini; bu anlamda Müzeler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
ile Eski Eserler Dairesi’ni de
bölüm olarak göreve çağırdıklarını ifade etti.

DAÜ'lü iç mimarlar Othello Kalesi'ni incelediler

Mimarlık Bölümü Önemli Bir Çevre Etkinliği Düzenledi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü sosyal sorumluluk adına örnek teşkil eden çok önemli bir etkinliğe imza attı.
DAÜ Mimarlık Bölümü bünyesindeki mimar adaylarının çok sayıda
sosyal, kültürel ve çevresel sorumlulukları doğrultusunda girişimlerde bulundukları etkinliklere bir
yenisi daha eklendi. DAÜ Mimarlık
Bölümü, bu hedefe uygun olarak
çevresel sorunlara dikkat çekmek
amacıyla bölüm bünyesinde planlanan ve aynı zamanda Yeniboğaziçi
Belediyesi’nin desteği ile ortak bir
etkinlik gerçekleştirdi.
‘Temiz Sahil Koalisyonu’ isimli etkinlik bölgesel ve ulusal düzeyde
topluma hizmet verme doğrultusunda yaratıcı bir araç olma amacı
taşırken aynı zamanda katılımcı
eğitimin hedefi olan sosyal ve çevresel sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlamıştır. Etkinliğin ilk
ayağı, 300’ü aşkın öğrenci, öğre-

tim üyesi ve araştırma görevlisinin
katılımı ile Bedi’s Halk Plajı ile
DAÜ Deniz Tesisleri arasında gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlik
aracılığıyla kültürel duyarlılık artırılırken, kurumsal destek görmüş
kültürel çeşitlilik ve saygı değerleri
doğrultusunda gerçekleşmiş olan
takım çalışmasının desteklenmesi
de amaçlar arasında yer almıştır.

ği geçen tüm öğrencilere, öğretim
üyelerine ve araştırma görevlilerine
anı sertifikası takdim etti. Kapanış
konuşmasını yapan Prof. Dr. Dinçyürek, yüksek katılım ile gerçekleşen bu etkinliğin öğrencileri ile öğretim üyeleri arasındaki iletişimin
güçlenmesine vesile olmasının yanı
sıra yeni akademik döneme böyle-

sine anlamlı bir organizasyon eşliğinde başlamanın mutluluğunu dile
getirdi. Prof. Dr. Dinçyürek ayrıca
bu tür etkinliklerin devamının geleceğine değinip, mimar adaylarının
çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında bilinçlenmelerine Bölüm adına destek verdiklerini belirtti.

DAÜ Mimarlık Bölümü yetkilileri,
ülkenin temiz sahillere ulaşmasını
sağlayan ve çevreye olan saygı gibi
değerler aracılığıyla gerçekleşen
etkinlikte bir süreliğine ‘Sahillerde
Arkamızda Ne Kadar Çöp Bırakıyoruz?’ sorusunu sormamayı ümit
ettiklerini dile getirdi.
Etkinlik 3 kilometrelik sahil şeridinin temizlenmesinin ardından
DAÜ Deniz Tesisleri’nde verilen
kokteyl ile devam etti. Daha sonra
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Özgür Dinçyürek bu anlamlı organizasyonun bir parçası olan ve bu
olayın gerçekleştirilmesinde eme-

Mimarlık öğrencileri uzun bir sahil şeridini temizleyerek doğaya katkıda bulundular
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DAÜ-SEM Gazimağusa Devlet Hastanesi Hemşirelerine
Hizmetiçi Eğitim Veriyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ – SEM),
Gazimağusa Devlet Hastanesi
personeline yönelik “Motivasyon,
Çözüm Üretme ve Başarı” adı altında hizmetiçi eğitim gerçekleştirdi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin
hemşirelerine yönelik 24 Eylül
2014 tarihinde başlayan söz konusu hizmetiçi eğitim Gazimağusa

Devlet Hastanesi’nde, uzman Derviş Yaşar Baha tarafından verildi.
40 kişilik ikişer grup şeklinde gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim iki
gün sürdü. Söz konusu hizmetiçi
eğitim öncesi konuşma gerçekleştiren DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürü, DAÜ-SEM Koordinatörü
Derviş Ekşici hizmetiçi eğitimlerin önemine dikkat çekti. Ekşici,
bireylerin çalıştıkları kurum ve

Gazimağusa Devlet Hastanesi personeli eğitimi ilgi ile izledi

kuruluşlarda maksimum performans sağlayabilmeleri için yılda en
az 52 saat hizmetiçi eğitim almaları
gerektiğini ifade etti. Gazimağusa
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.
Aykut Üretici de konuşmasında,
hemşirelerin hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya kaldığı olumsuz
durumlarda motivasyon ve yaklaşımlarının çok önemli olduğunu
ifade ederek, bu eğitimin çok yararlı

olacağına inandığını sözlerine ekledi. Katılımcılar yapılan bu çalışmanın yaşamlarına ışık tutarak daha
olumlu düşünmelerini sağladığını
ifade ettiler. Çözüm odaklı ve yüksek motivasyonla yaklaşılan olayların daha olumlu sonuçlar yaratarak
kişisel, profesyönel ve kurumsal
gelişimlerine büyük katkılar sağladığını dile getiren katılımcılar,
memnuniyetlerini de ifade ettiler.

Derviş Yaşar Baha eğitim verirken

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu
DAÜ’de İleri Performans Değerlendirmesinden Geçti
Dünya Serbest Dalış Şampiyonu
Devrim Cenk Ulusoy tüm sporcuların yapması gereken sporcuya özel
performans testlerini Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nde gerçekleştirmek üzere
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
(KKTC) geldi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yapılan söz konusu
testlerde Ulusoy, ilk olarak vücut
kompozisyonu ve bazal metabolizma testlerinden geçti. Ulusoy’a daha
sonra sırasıyla istirahat EKG’si, solu-

Dekan Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Ulusoy ile
yakından ilgilendi

num fonksiyon testi, ağız içi basınç
ölçümleri, maksimal oksijen tüketimi
eşliğinde koşubandı egzersiz testi,
vertikal sıçrama, dinamik denge ile
izokinetik donanımla kas kuvvet ve
endurans testleri uygulandı.
KKTC’de İlk
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Mehtap Malkoç ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya
Harutoğlu gözetiminde gerçekleştirilen söz konusu testlerde Prof. Dr.
Harutoğlu, dünya dalış şampiyonunu DAÜ’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu
kadar kapsamlı bir ileri performans
değerlendirmesinin KKTC’de ilk
kez DAÜ’de gerçekleştirildiğini de
vurguladı.Ulusoy, ilerleyen günlerde gerçekleştirmeyi planladığı rekor
denemesi öncesi yaptırması gereken
ileri performans değerlendirmeleri
için DAÜ’yü tercih etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
spor yaşamı boyunca ilk kez bu kadar
kapsamlı ve bilimsel testlerden geçtiğinin de altını çizdi. Ulusoy, ara verdiği üniversite eğitimine tekrardan
DAÜ’de devam etme kararı aldığını
da belirterek Spor Bilimleri programına kayıt yaptırdığını da vurguladı.
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Erkekler Kategorisinde:
Tek Erkeklerde
Talat Şentürk
Çiftlerde
Süleyman Devecioğlu
Mehmet Aksunlar

KKTC Futbol Tenisi Federasyonunun düzenlemiş olduğu Futbol Tenisi turnuvasında DAÜ arka arkaya
3. kez şampiyonluğa ulaştı. DAÜ,
YDÜ, Akdeniz, Magem ve GAÜ
takımlarının katıldığı turnuvada
DAÜ takımı şampiyonluğa namağlup ulaştı.
Dünya Futbol tenisi turnuvasının
önümüzdeki günlerde KKTC'de
yapılacak olmasından dolayı milli
takımın da oluşturulması adına düzenlenen turnuvada DAÜ kadınlar
ve erkeklerde tüm kategorilerde
şampiyonluğa ulaşarak kırılması
zor bir rekora da imza atmış oldu.

SAYI:52 KASIM 2014

Üçlü Erkeklerde
Talat Şentürk
Süleyman Devecioğlu
Mehmet Aksunlar
(Rıdvan Doymaz yedek)
Kadınlar Kategorisinde:
Tek Kadınlarda
Ayşe Mullacuma
Çift Kadınlarda
Ayşe Mullacuma
Makbule Nurtunç
Üçlü Kadınlarda
Ayşe Mullacuma
Makbule Nurtunç
Meryem Bozkurt
Turnuvada ödül alan DAÜ'lü sporcular birarada

DAÜ Rusya'da Temsil Edildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi eğitim
alanında olduğu kadar sosyal ve
sportif alanda da açılım yapmaya
devam ediyor. Sportif olarak
yıllardır süregelen dışa açılım ve
ambargo tanımayan DAÜ, 1-6 Eylül
2014 tarihleri arasında Rusya'nın
Moskova sehrinde gerçekleştirilen
Panatlon oyunlarına katıldı.
Geçtiğimiz yıllarda da bu tür organizasyonlara Büyük erkek voleybol
takımı, hentbol takımı, salon futbolu
takımlarını götüren DAÜ, bu kez en
çok branşla turnuvaya büyük katılım
gösterdi. 4 takımdan oluşan ve 17
kişilik bir sporcu heyeti ile gidilen
turnuvada hedef özelde okulu
genelde de ülkemizi başarı ile temsil
etmekti.Yüzme takımını yıllardır
ferdi olarak geçilemeyen Sena Ilgaz
ve Deniz Karan ikilisi oluştururken,
salon futbol takımı ise Rıdvan
Doymaz,
Süleyman Devecioğlu,
Ömer Debreli, Alirıza Erdoğan,
Ahmet Şahin, Elijah Alex Ameh ve
Hasan Göray'dan oluştu. Tenis takımını ise İran'dan gelen profesyonel
tenisçiler Seyedmerhdad Shahidipour ve Seyedmehrsdad Shahidipour
temsil etti. Ayrıca yaz aylarının
popüler sporu olan plaj voleybolu
dalında da turnuvaya katılan DAÜ
takımında, 3'lü plaj voleybolu

Sporcularımız Moskova'da DAÜ'yü en iyi şekilde temsil etti

turnuvasında takımını sırtlayan ve
şampiyonluğa taşıyan tecrübeli isim
İsmail Kovancı ve plaj voleybolu
sezonunu 1.likle kapatan Aliosman
Nurettin ikilisi yer aldı.
DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal
Konnolu
yaptığı
açıklamada,
"Moskova spor oyunları DAÜ
sporcuları için unutulmayacak bir
anı olarak noktalandı. Olimpiyatların
yapıldığı bu muhteşem tesiste
yarışan
sporcularımız
dünya-

daki akranları ile eşit koşullar
elde ederlerse neler yapabileceklerini gösterdiler. 100 metre
serbest yüzme yarışmasında Sena
Ilgaz birinci ve Deniz Karan da
ikinci olmuştur. Futbol takımımız
turnuvada 5'inci olarak önemli
bir yerde turnuvayı tamamladı.
Tenisçilerimiz üç gün boyunca çok
ciddi rakiplerle mücadele ederek
kürsü görmeseler bile hem oyunları
hem de efendilikleri ile iz bırakarak
Moskova'dan
ayrıldılar.
Beach
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Voleybol takımımız İsmail Kovancı
ve Aliosman Nurettin turnuvada 22 takım arasında 4'üncü
olmuş olsa da Moskova'daki tüm
katılımcı ve izleyiciler tarafindan
şampiyon muamelesi gördüler. DAÜ
çocuklarının onlara sunulan imkanı
iyi değerlendirmesi bizleri çok
gururlandırdı. Unutmadan takım
hocalarımıza da teşekkür etmek
gerekir. Sadece hoca değil iyi birer
lider olduklarını da gösterdiler."
şeklinde konuştu.
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