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DAÜ HUKUK
FAKÜLTESİ
DEKANI
PROF. DR.
ESİN KONANÇ’I
KAYBETTİK
20 Aralık 2009 akşamı Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik
kazasında hayatını kaybeden DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç, 24 Aralık 2009 Perşembe günü gözyaşları ile uğurlandı.
Prof. Dr. Konanç için ilk tören Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ile başlayan törende Prof. Dr. Esin Konanç’ın fotoğraflarından oluşan bir
sunum yapıldı. Sunumun ardından ise Prof. Dr. Esin Konanç hakkında çeşitli
konuşmalar yapıldı. Oldukça hüzünlü bir ortamda gerçekleşen törenin ardından
Prof. Dr. Konanç’ın naaşı Lala Mustafa Paşa Camii’ne götürüldü. Burada kılınan
cenaze namazının ardından Prof. Dr. Esin Konanç’ın naaşı, Gazimağusa Belediye
Kabristanlığı’na defnedildi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN BİR İLK
siyasi kurumların demokrasi seviyelerini
değerlendirecek iki yıllık bir süreye
yayılacaktır.

DAÜ Avrupa Birliği
Komisyonu’nun
Sistemine Kayıt Oldu.

Doç. Dr. Erol Kaymak ve Doç. Dr. Ahmet Sözen

Devlet Kurumlarına
Verilen İlk Resmi Proje
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ)
Avrupa Birliği’nden ilk proje geldi. DAÜ
Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) Direktörü ve aynı zamanda DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Sözen’in bir yılı aşkın
süredir büyük bir özveri ile üzerinde

çalıştığı ve takip ettiği Avrupa Birliği
(AB) proje süreci en sonunda meyvesini
verdi. Doç. Dr. Sözen, DAÜ adına AB’nin
259 milyon Euro’luk yardım projeleri
çerçevesinde “Kıbrıs İçin Demokratik Denetim” (“A Democratic Audit for Cyprus”)
isimli projesi ile DAÜ’ye 193,497.01
Euro getirdi. DAÜ Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Kaymak’ın
katkılarıyla hazırlanan proje Kıbrıs’ın
hem kuzeyinde hem de güneyindeki

Dr. Ahmet Sözen konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, proje başvuru sürecinde
DAÜ dışında bir sivil toplum örgütü
adına başvurması tavsiye edildiğini,
ancak kendisinin başvuruyu DAÜ bünyesinde bulunan Kıbrıs Politikalar
Merkezi adına yapmakta ısrar ettiğini ve
bunu başardığını vurguladı. AB yetkilileriyle bir sene süren yazışmalar ve
ikna çabaları sonunda DAÜ adına projeyi kazanarak DAÜ’yü AB Komisyonu’nun sistemine sokmayı da başardıklarını
anlatan Dr. Sözen, bunun ise bundan
sonra DAÜ’nün AB’nin bir projesine
başvururken her hangi bir uygunluk
(eligibility) sürecine tabi olmadan doğrudan başvurabileceği ve bunun da DAÜ
için milyonlarca Euro tutarında proje almasının önünü açması anlamına geldiğini
ifade etti.

Proje kontratında imzalar DAÜ adına
Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet
Sözen ve AB Komisyonu adına Kıbrıs
Türk Masası Şefi Andrew Rasbash tarafından atıldı. Böylece AB Komisyonu
doğrudan DAÜ ile bir ilişkiye girmiş
oldu.

DAÜ Tarihinde
Dışarıdan
Kazanılmış En
Büyük Proje
Proje için kazanılan 193,497.01 Euro’nun, şimdiye kadar DAÜ tarihinde
dışarıdan kazanılmış en büyük proje tutarı olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Ahmet Sözen ise bu
projenin en önemli özelliğinin DAÜ için
kazanılan paradan çok, yapılacak doğru
projelerle bu projenin açtığı kapıdan
ileride daha büyük AB projelerinin de
alınabilmesi ve çok daha büyük AB fonlarını elde etme şansının doğmuş olduğunu vurguladı.
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DAÜ MEZUNLAR DERNEKLERİNE
BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
İran DAÜ Mezunlar
Derneği Kuruldu

Eşber Serakıncı (DAÜ VYK Başkanı)

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
Başkanı Eşber Serakıncı’dan
Yeni Yıl Mesajı
Serakıncı: “DAÜ Yeni
Yönetimin Başarılı
Çalışmaları ile
Yükselmeye Devam
Edecektir”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı
Eşber Serakıncı, DAÜ’nün 30. yılını
doldurmuş köklü bir eğitim kurumu
olduğunu ifade ederek “DAÜ önümüzdeki yıllarda da yeni oluşturulan
Rektörlüğün projeleri ve VYK’nın
desteği ile yükselmeye devam edecektir” dedi.
Yaklaşık 6 ay önce KKTC hükümeti
tarafından DAÜ’nün VYK Başkanlığı
görevine atanan Eşber Serakıncı,
DAÜ’nün icraatleri ve geleceği konusunda bazı değerlendirmelerde bulundu.
Bugünlerde en büyük hedeflerinin
DAÜ Rektörlüğü ile birlikte üniversite içerisinde yeniden yapılanmayı
sağlamak ve bununla birlikte öğrenci
memnuniyetini artırmak olduğunu
vurgulayan Serakıncı, DAÜ’nün geçmiş
dönemde bir takım sıkıntılardan
geçtiğini, bu sıkıntıların halen devam
ettiğini, ancak çalışanları ile birlikte
seferber olup mevcut sıkıntıları aşarak
DAÜ’yü daha da yukarılara taşımak
için olağanüstü durumlarda olduğu
gibi olağanüstü şartların gerektirdiği
plan ve projeler çerçevesinde çok
stresli olsa da olağanüstü gayret
içerisinde olduklarını ifade etti.

“Görevimiz Bu
Gemiyi Yüzdürmek”
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak
üzerlerinde büyük sorumluluk olduğunu belirten Başkan Serakıncı, DAÜ
Rektörlüğü ile uyum içinde çalıştıklarını da vurguladı. Serakıncı, DAÜ’nün
genelde KKTC ekonomisine, özelde
ise Gazimağusa ekonomisine büyük
katkısı olan bir kurum olduğunu ifade
etti ve “DAÜ VYK olarak üzerimizde
çok büyük sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Biz DAÜ gemisini yüzdürmek için buradayız. DAÜ Rektörlüğü
ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları
bu geminin yüzdürülebilmesinde esastır.
Esas amacımız ise DAÜ’yü eski parlak
günlerinin de ötesinde daha da iyi
konumlara getirmektir. DAÜ Türkiye
üniversiteleri arasında akademik açıdan çok iyi bir konumda olmasına rağmen hedef TC üniversiteleri arasında
üniversitemizi ilk üçte yarışır bir hale
getirmektir. “

KKTC’de açılan ve açılacak olan TC
üniversitelerinin DAÜ için olası etkileri konusunda da değerlendirmelerde
bulunan DAÜ VYK Başkanı Serakıncı, DAÜ’yü diğer KKTC ve birçok
TC üniversitesinden ayıran çok önemli özellikleri olduğunu ifade ederek;
“Biz sağlam durduğumuz sürece hiç
bir eğitim kurumu bizi etkileyemez”
dedi. DAÜ’nün bölgede en çok akreditasyonu olan üniversite olduğunu
açıklayan Serakıncı, akreditasyona
sahip olmanın ise tanınmak ve kabul
görmek demek olduğunu, DAÜ’nün
bu anlamda dünyanın birçok önde
gelen ülkeler içerisinde de tanındığını
ve eğitiminin kabul gördüğünü, mezunlarının dünyanın dört bir tarafında iyi
kurumlarda önemli pozisyonlarda
çalıştıklarını söyledi
DAÜ VYK Başkanı Eşber Serakıncı
sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu
bilgi ve deneyim başta Rektörümüz
olmak üzere tüm akademisyenler ve
diğer çalışanlarımızda mevcuttur.
Tüm bu gayretlerin tüm DAÜ ailesine büyük bir haz ve zevk verdiği
inancındayım. Bu yolda başarı beraberinde mutlaka kısa bir süre de
olsa, meşakkat ve acı reçeteleri de getirmektedir, getirecektir. Esas hedef
olan “DAÜ’nün şahlanması”ndan asla
vazgeçilmeyeceğidir.
Hedefe doğru atılan her sağlıklı adımın, acılı, sıkıntılı olmasına rağmen
gelecek endişelerini bertaraf ederek
içinde bulunduğumuz büyük rekabet
ortamında emin adımlarla ilerlemiş
olmamız, tüm DAÜ ailesine büyük bir
haz ve şevk verdiği inancındayım.
Bunu her geçen gün DAÜ ailesinde
artan bir şekilde görmekteyim. Şunu
da hemen belirtmeliyim ki; DAÜ
ailesinde oluşan heyecan ve dirilişindeki yarattığı anafor, başta Mağusa
kenti olmak üzere tüm KKTC’de ve
hatta Anavatanımız TC’de hissedilmiştir. Bu yönde aldığımız mesajlar
bunu yaratan DAÜ ailesi adına beni ve
arkadaşlarımı yaşadığımız stresleri
unutmamıza ve sizlerle çıktığımız bu
meşakkatli ve acılı yolda hep beraber
başaracağımıza olan inancımızı güçlendirmektedir. DAÜ’nün başarı ve
geleceği sizlerin özveri, azim ve gayretlerinizle DAÜ ailesinin omuzlarında
yücelip yükseltecektir.
Bu gemiyi yüzdürmek hepimizin ikinci bir vatan görevi olacaktır. Parolası “Başarmak ve Şaha Kalkmak”
olan tüm DAÜ ailesini en içten
duygularla kutlarken, başta Rektörlük olmak üzere DAÜ çalışanlarına
ben ve VYK üyesi arkadaşlarım
adına saygılar sunarım.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ)
kurulduğu günden beri mezun verdiği
çok sayıda İranlı, kendi ülkelerinde
“DAÜ Mezunlar Derneği” kurdular.
1 Aralık 2009 tarihinde kurulan dernek,
İranlı mezunlar tarafından büyük ilgi
gördü. Derneğin açılış törenine DAÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid
Hashemipour da katıldı. Bugüne kadar
İran’dan 3000 öğrencinin eğitim
gördüğü ve 800 İranlı öğrencinin mezun
olduğu DAÜ, böylelikle İran’da faaliyet
gösterecek olan bir derneğe kavuşmuş
oldu.
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hashemipour, konuyla ilgili DAÜ Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’ne yapmış

olduğu açıklamada, kurulan bu yeni
derneğin amacının diğer derneklerde
olduğu gibi DAÜ ile mezunların
bağlantı içinde olmalarını sağlamak ve
DAÜ’ye yeni öğrencilerin kazandırılması
konusunda katkıda bulunmak olduğunu
söyledi. Prof. Dr. Hashemipour, İran
DAÜ Mezunlar Derneği’nin diğer DAÜ
dernekleriyle de işbirliği içinde çalışarak
DAÜ’yü en iyi şekilde temsil edeceğini
vurguladı ve İran DAÜ Mezunlar
Derneği’ndeki DAÜ mezunlarının, yeni
mezun olacak olan öğrencilere iş bulma
konusunda da yardımcı olacaklarını ifade
etti. İran DAÜ Mezunlar Derneği’nin şu
andaki başkanının Mehrnaz Soleymanlou olduğu bilgisini de veren DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hashemipour,
yakın zamanda yönetim kurulu seçimlerinin de yapılacağını dile getirdi.

DAÜ Hazırlık Okulu Öğretim
Görevlisi Ali Billuroğlu’nun British
Council Ödüllü Kitabının Dördüncü
Baskısı Yayımlandı

Öğr. Gör. Ali Billuroğlu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi
Ali Billuroğlu’nun “BNL 2709-The
Essence of English/İngilizce’de En Çok
Kullanılan Kelimeler” isimli ilk kitabının
dördüncü baskısı Rüstem Kitabevi
tarafından yayımlandı.
Geçen yıl British Council tarafından İngilizce eğitimindeki yeniliklere yönelik
olarak düzenlenen ve dünya genelinde
yüzlerce projenin katıldığı yarışmada ilk
altıya girerek büyük bir başarı elde eden
söz konusu kitabı eski DAÜ öğretim
görevlisi Steve Neufeld ile birlikte hazırladığını ve çok kısa bir sürede görmüş
olduğu ilgiden dolayı dördüncü baskısının yapıldığını ifade eden Ali Billuroğlu,
kitabın dört yılı aşkın bir araştırmanın
sonucu, binlerce İngilizce ders kitabının
analiz edilerek kaleme alındığını söyledi.
Ders verdiği dönemlerde öğrencilerde

kelime eksikliği gördüğünü ve İngilizce’de kelime bilgisinin önemine çok
inandığını belirten Billuroğlu, “BNL
2709-The Essence of English/İngilizce’de En Çok Kullanılan Kelimeler”
kitabını İngilizce’nin DNA’sı olarak
tanımladı ve İngilizce bilmeyen bir
kişinin bu kitaptaki kelimeleri öğrenerek
İngilizce bir metnin %85’ini anlayabileceğini ifade etti.
DAÜ Öğretim Görevlisi Ali Billuroğlu,
kitaptaki 2709 sözcüğün herhangi bir
konuşmadaki her 20 söz-cükten 19’unu
veya yazılı bir metindeki her 10 sözcük
ten 9’unu içermekte olduğunun altını
çizerek “Bu kelimeleri öğrenen bir
kişinin İngilizce’yi konuşabileceğini
garanti edemeyiz ancak bunları öğrenmediği takdirde İngilizce’yi asla konuşamayacağını yüzde yüz garanti edebiliriz”
diye vurguladı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ
SAGAM), “İskele-Boğaz Balıkçıları
Kalkındırma ve Dayanışma Derneği” ve
İskele Belediyesi ortaklığı ile Avrupa
Birliği Kırsal Kalkınma Programına
sunulan, yaklaşık 300.000 EURO
bütçeli “Sürdürülebilir Balıkçılık ve
Yapay Resifler” projesi, 19/12/2009
Cumartesi günü Avrupa Birliği Program Destek Ofisi’nde imzaların atılması
ile resmiyet kazandı.
DAÜ-SAGAM Başkanı Burak Ali
Çiçek’ten alınan bilgiye göre bu proje ile
bölge denizlerine uygun yapay resifler
ile denizel organizmalara barınma-yuvalama-beslenme alanları oluşturarak
verimliliği; böylece bölge balıkçısının
ürününü artırmak; kıyı balıkçılığının
daha verimli hale getirilmesiyle, bölgede
varlığı bilinen Fok (Monachus monachus),
Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta
ve Chelonia mydas) ve koruma altındaki
diğer türlerin balıkçılara, ağlarının
yırtılmasına sebep olarak verdiği zararları karşılayacak bir destek mekanizması

oluşturarak, bu canlıları korumak; belli
bölgelerde oluşturulacak koruma zonları
ile (bu zonlarda gelişen yeni bireylerin
alana dağılmasıyla), balıkçılık verimini
artırmak; bölge balıkçısının pazarlama,
depolama, hijyen, uluslararası standartlar ve teknikler konusunda kapasitesini
artırmak ve koruma–kullanma detaylarının ekolojik denge prensipleri dahilinde
şekillendiği “sürdürülebilir kıyı balıkçılığı”na katkıda bulunulması hedefleniyor.
DAÜ-SAGAM Başkanı Çiçek yapılacak
olan çalışmaların KKTC Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı ilke ve uygulamaları paralelinde ve yakın işbirliği
içerisinde yürütüleceğini ifade ederek bu
projenin ayrıca Devlet-Üniversite-Belediye-Sivil Toplum işbirliği açısından güzel
bir örnek oluşturacağını vurguladı.
DAÜ-SAGAM Başkanı Çiçek aynı zamanda önümüzdeki haftalarda projenin
“proje başlangıç günü” organizasyonu
ile daha geniş bir şekilde tanıtılacağı ve
kamuoyunun konu hakkında daha detaylı aydınlanacağı bilgisini de verdi.

DAÜ Eğitim Fakültesi
10. Yılını Doldurdu
“Temel felsefemiz, insana nitelikli
yatırım yaparak, toplumsal gelişimi kendi kültürümüzü özümseyerek evrensel kültürlerle de
buluşarak ileriye götürmektir.”
diyen DAÜ Eğitim Fakültesi
Dekanı Doç. Dr. Necdet Osam,
Eğitim Fakültesi hakkında genel
bilgiler aktardı. Fakültenin 10.
Yılını doldurduğunu kaydeden
Doç. Dr. Osam, 7 bölüm altında
(İngiliz Dili Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Türkçe Öğretmenliği,
İlköğretim Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Güzel sanatlar
Eğitimi ve Orta Öğretim Alanlar
Doç. Dr. Necdet Osam
Öğretmenliği) 14 programda
eğitim verildiğini, 2346 öğrenciye ve 75 civarında öğretim elemanına sahip kalabalık
bir fakülte olduklarını söyledi.
Avrupa Üniversiteler Birliği Değerlendirme Sistemi’nden Şubat 2007’de geçtiklerini
ifade eden Doç. Dr. Osam, aynı zamanda Bologna Süreci ile ilgili tüm çalışmaları
yakından takip ettiklerini, bunu da Türkiye’den sadece 5 eğitim fakültesinin yaptığını
vurguladı.
Fakültede hemen hemen her bölümün her yıl konferans düzenlediklerini ve bu kon-
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DAÜ UNESCO’DA
Resmen Temsil Edildi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Kurumu (UNESCO) Sualtı
Kültürel Mirasını Koruma Konvansiyonu toplantılarının ikincisi 1-3 Aralık
2009 tarihlerinde Paris`te UNESCO’nun Genel Merkezi`nde düzenlendi.
Toplantıya KKTC Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) resmen gözlemci
olarak ve Sivil Toplum Örgütü (NGO)
statüsüyle katıldı. Katılan toplam 16
NGO arasında Üniversite olarak yanlızca DAÜ temsil edildi.
Toplantı, dünyada sualtı kültürel mirasının ve buna bağlı olarak sualtı arkeolojisinin geleceğinin belirlenmesi
anlamında büyük önem taşımaktadır.
Ulusal ve uluslararası sularda, sualtı
kültürel mirasının nasıl korunacağı, sualtı arkeolojisi çalışmalarının ne gibi
yöntemlerle uygulanacağı, kültürel
değerlerin hangi standartlarda envanterleneceği konularının altyapıları bu
toplantıda belirlenmiştir.
Toplantı yerleşiminde ise gözlemci
ülkeler ABD, Rusya, Almanya ve
Fransa’nın yer aldığı sırada Almanya ile
Fransa’nın arasında oturulmuştur. Bu
sıranın önündeki sırada taraf ülkeler
Romanya, Panama, Paraguay, Portekiz,
Santa Lucia ve Portekiz bulunmuştur.
Arka sırada ise İtalya, Yunanistan ve

Azerbaycan ile NAS (İngiltere Gemi
Arkeolojisi Topluluğu) yer almıştır.
Diğer ülkeler ise salonun diğer
sıralarında yer almışlardır. Taraf
ülkelerin yer alma düzeni UNESCO
tarafından belirlenmiştir. Gözlemcilerin
yer alma düzeni ise katılımcıların kendileri tarafından değerlendirilmiştir.
DAÜ, Sualtı Görüntüleme ve Araştırma
Merkezi Başkan Yardımcısı ve Sualtı
Arkeoloğu Hakan Öniz tarafından temsil edilmiştir. DAÜ`nün sualtı faaliyetlerinin tanıtıldığı ve sempozyum
çağrılarının yer aldığı özel bir broşür,
bütün katılımcı ülkelere ve temsilcilere
dağıtılmıştır.

feransların yayın haline getirildiğini de belirten Doç. Dr. Osam, fakülte olarak konferanslara da ağırlık verdiklerini söyledi. Doç. Dr. Osam, özellikle İngilizce Öğretmenlik yetiştiren kurumlarla sıkı etkileşim içerisinde bulunduklarını, bu bağlamda
UK NARIC (Birleşik Krallık Milli Tanınma Bilgi Merkezi) tarafından Eğitim Fakültesi diplomalarının tanındığını, böylece fakülteden mezun birçok öğretmenin İngiltere, Avustralya ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim alanında
çalışabildiklerini söyledi.

DAÜ Eğitim Fakültesi’nin İlkleri
DAÜ Eğitim Fakültesi’nin KKTC’de kurulan ilk Eğitim Fakültesi özelliğini
taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Osam, aynı zamanda DAÜ Eğitim Fakültesi’nin İngiliz
Dili Eğitimi alanında ilk doktora derecesini veren kurum olduğunu da söyledi.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Fakülteleri bağlamında ilk yüksek
lisans ve doktora programları DAÜ Eğitim Fakültesi’nde açılmış olup, kalitede ödün
vermeden, çok sıkı bir eleme sürecinden başarı elde edenlerin kabul alabileceği özellikte olan programlardır. Bu programlarda öğrenim görenlerin dünya literatürüne
kazandırmış olduğu bilimsel yayınları unutmamak gerekir.” diyen DAÜ Eğitim
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Necdet Osam fakültenin tüm programlarının Yüksek
Öğrenim Kurumu tarafından akredite edilmiş olduğunu da sözlerine ekledi.
DAÜ’de kurulan Müzik Öğretmenliği programının KKTC’de ilk ve tek olduğunu
da vurgulayan Doç. Dr. Osam, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı
ile sıkı bir işbirliği içinde olduklarını, bunun yanında ise Almanya’da bulunan LundaKonigshofen Gençlik Senfoni Orkestrası ile de işbirliği içinde olduklarını açıkladı.
Doç. Dr. Osam “Fakültemiz, Kıbrıs’ta bulunan devlet okullarına, üniversitelere ve
özel okullara nitelikli öğretmenler yetiştirdiği gibi, Türkiye, İngiltere, Azerbaycan,
Makedonya, Kazakistan ve Avustralya gibi ülkelere de nitelikli öğretmenlerini gönderebilme başarısını elde ettiğini sizlerle paylaşmanın haklı onurunu taşıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcılığı’na bağlı olan Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ve DAÜ Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen ‘Türkülerle DAÜ’ etkinliği 8 Ocak
2010 Cuma akşamı gerçekleştirildi.
DAÜ öğrencileri arasında yapılan anket sonucu Türkiye’nin sevilen sanatçılarından
Yavuz Bingöl “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin onur konuğu olarak gecede yer aldı.
“Türkülerle DAÜ” gecesine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ
Rektör Yardımcıları, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Uzman Müşaviri
Ekrem Toklucu, Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Kültür ve Sanat Danışmanı Mehmet
Ali Serak, CTP Gazimağusa Milletvekili Dr. Arif Albayrak, DAÜ öğretim üyeleri

SAYI: 2
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ile öğrencileri ve Gazimağusa halkı katıldı.
Türkülerle DAÜ” gecesi programı DAÜ Öğrenci Hizmetleri Sosyal ve Kültürel
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın yapmış olduğu
açılış konuşması ile başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü
öğrencilerinin konseri yanı sıra, KKTC Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği
Korosu Yönetmeni ve Türk Halk Müziği Sanatçısı İlker Dölek’in konseri de yer aldı.
Program akışı içerisinde Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin konserinin
ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Halk Müziği Kulübü sahne aldı.
Konserlerin ardından ‘Türkülerle DAÜ’ etkinliğine katkı sağlayanlara plaketleri
takdim edildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak, Yavuz Bingöl’e yapmış olduğu
katkıdan dolayı plaketini takdim ettikten sonra Yavuz Bingöl sahneye gelerek yeni
çıkacak olan albümünden türkülere yer verirken, çok sevilen unutulmaz parçalarından “Turnalar” ve “Sarı Gelin” türkülerini de seslendirdi. “Türkülerle DAÜ” gecesi,
katılan herkes tarafından çok beğenildi.

DAÜ’DE “SANATÇILARLA SÖYLEŞİ
GÜNLERİ” BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü,
Öğrenci Memnuniyetini Artırma Projesi kapsamında ünlü sanatçıların konuk olacağı
çeşitli aktiviteler düzenliyor. Söz konusu aktivitelerin ilki 10 Aralık 2009 Perşembe
günü, 15:00-16:30 saatleri arasında DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleştirildi.
“Vahşet Tanrısı” isimli tiyatro oyununun başrol oyuncuları Türkiye’nin ünlü
sanatçısı, Aşk-ı Memnu dizisinin “Matmazel”i Zerrin Tekindor ile ünlü oyuncular

İştar Gökseven, Ülkü Duru ve Zafer Algöz, DAÜ’lü öğrencilerle söyleşi yaptılar.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, ünlü sanatçıların öğrencilere seslenişi ve
“Vahşet Tanrısı” isimli oyun hakkında bilgi vermeleriyle başladı. Ünlü sanatçılar
Yasemin Reza tarafından yazılan ve İstanbul’da yoğun ilgi gören oyunun ABD ve
Avrupa’da da sahneye konduğunu söylediler ve 2010 DAÜ Bahar Şenlikleri döneminde KKTC’de de sahnelebileceğinin müjdesini verdiler. Tiyatro oyunculuğunun
sinema ve dizi oyunculuğundan çok daha zevkli bir meslek olduğunu da vurgulayan
oyuncular, oyunculuğun eğitim gerektirdiğini ve bir oyuncunun kendisini mutlaka
geliştirmesinin çok önemli olduğunu vurguladılar. Öğrencilerden gelen tüm soruları
içtenlikle yanıtlayan ünlü sanatçılar DAÜ’de üniversite öğrencileriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını da belirttiler. Söyleşinin sonunda ise “Vahşet
Tanrısı” isimli tiyatro oyununun hazırlık ve prova aşamalarından sahnelenme aşamasına kadar olan görüntülerden derlenen kısa bir film öğrencilere gösterildi.
Öğrencilerin akademik hayatlarının yanısıra sosyal yaşamlarının da kendileri için
çok önemli olduğunu ifade eden DAÜ Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel İşler
Rektör Koordinatörü Tuncer Tuncergil, bu bağlamda öğrencilerin boş zamanlarını
en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için birçok aktivite organize etmeye çalıştıklarını
ve öğrenci kulüplerine de yapacakları etkinlikler konusunda destek olduklarını
söyledi
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ÜNLÜ RESSAM BEDRİ BAYKAM
DAÜ’DE KONFERANS VERDİ
Dünyaca ünlü ressamımız Bedri Baykam,
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Aydınlanma Kulübü’nün davetlisi olarak Kıbrıs’ta
öğrencilerle buluşarak “Sanat ve Toplum İlişkisi” konulu bir konferans verdi.
Konferanstan önce DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret ederek
kısa bir görüşme yapan Bedri Baykam, daha
sonra onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
Öğle yemeğinin ardından konferansın yapılacağı Aktivite Merkezi Salonu’na geçildi.
Konferans, Aydınlanma Kulübü Fahri Danışmanı Semih Çelik’in açılış konuşması ile
başladı. Kulüp yönetimi tarafından konferansa
misafir olarak davet edilen ancak randevularının yoğunluğu nedeniyle konferansa katılamayan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş’tan gelen telgrafın okunması ise sa-

londa coşkulu alkışlara neden oldu.
Açılış konuşmasının ardından sahneye davet
edilen Bedri Baykam, Türk sanatında son yıllardaki gelişmelerden toplumun sanata ve
sanatçıya bakışına, toplumsal yapıyla sanat etkileşiminden sanat eserinde bulunması gereken
temel niteliklere kadar çok geniş bir yelpazede
birçok konu hakkında fikirlerini dile getirdi.
Bedri Baykam, konferansın son kısmında ise
öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.
Yaklaşık 2 saat süren konferans, DAÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın
Bedri Baykam’a katılımından dolayı teşekkür
plaketi takdim etmesiyle son buldu. Konferansın ardından Bedri Baykam, salondan ayrılmayarak öğrencilerle sohbet etti ve onlara
kitaplarını imzaladı.

NİJERYA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ DAÜ’DE KUTLANDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Nijeryalı Öğrenci Birliği ve Uluslararası Merkez,
26 Kasım 2009, Perşembe akşamı DAÜ Deniz Kulübü Tesisleri’nde “Nijerya’nın
Bağımsızlık Günü” kutlama etkinliği gerçekleştirdiler. Her yıl 1 Ekim’de kutlanan
Nijerya Bağımsızlık Günü, bu yıl Nijerya Öğrenci Birliği seçimleri nedeniyle 26
Kasım 2009 gününe ertelendi.
DAÜ’de öğrenim gören Nijeryalı öğrencilerin yanısıra KKTC’deki diğer üniversitelerden öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen geceyi diğer ülkelerden DAÜ’de
eğitim gören birçok öğrenci de izledi.
Geceye YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş Ekşici, Öğrenci İşleri
Müdürü Hüseyin Ünsal Yetiner ve kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.
Gecede Nijerya kültürel dans gösterileri, tiyatro ve yerel kıyafetlerden oluşan defile
gibi çeşitli etkinlikler yer aldı. Gece boyunca misafirlere Nijerya’nın yöresel yiyecekleri ikram edildi ve Nijerya ile ilgili tanıtıcı bir belgesel film gösterildi.
Oldukça renkli bir ortamda geçen DAÜ Nijerya Gecesi’nde Nijeryalı öğrenciler
gönüllerince eğlenme ve bu arada kültürlerini tanıtma fırsatını buldular.

“ÜNİVERSİTEM” BEĞENİLDİ

Aynur Devecioğlu

Geçen ay yayın hayatına başlayan Doğu
Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) aylık
ücretsiz gazetesi “Üniversitem”, özellikle Gazimağusa halkı, DAÜ çalışanları
ve öğrencileri arasında ses getirdi. Tüm
Gazimağusa ve kampüs içinde okunan
“Üniversitem” gazetesi için gelen yorumlar gazetenin beğenildiğini gösteriyor. DAÜ ile ilgili sosyal ve kültürel
etkinlik haberlerinin yer aldığı “Üniver-

sitem” gazetesine okuyucular, büyük
alışveriş merkezlerindeki gazete standlarında, çeşitli kafeterya ve restorantlarda veya DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürlüğü’nde ulaşabiliyorlar.
“Üniversitem” gazetesi ile ilgili görüşlerini aldığımız Gazimağusa esnafından
berber Hasan Yiğittürk, gazetenin övgü
almaya değer bir çalışma olduğunu ve
çok beğendiğini ifade etti. Gazimağusa
esnafından bir diğer isim sigortacı ve
restorant sahibi Aynur Devecioğlu ise
“Üniversitem” gazetesi hakkındaki
görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
“Gazete çok güzel. Haberler derli toplu,
yani düzenini beğendim. Çok yerinde bir
çalışma olmuş. DAÜ, öğrenci potansiyeli
gerçekten yüksek bir üniversite ve böyle
bir gazeteyle haberlerinizi bizlere
duyurmanız çok güzel.”
DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Derya Oktay ise “Üniversitem”
gazetesi ile ilgili sorduğumuz soruyu
“Ben üniversitemizin bu şekilde etkinliklerimizi bir araya getirmesini ve duyurmasını her zaman destekliyorum. Bu
gazete de başarılı bir yayın organı olmuş.
Bence bu tür yayınlar heyecanı arttırarak, üniversitemizde birlik ve beraberliğe katkıda bulunuyor.“ diyerek
yanıtladı.

Prof. Dr. Derya Oktay

Hasan Yiğittürk
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DAÜ KENT-AG Başkanı
& Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi

“GAZİMAĞUSA’DAKİ
YAŞAM KALİTESİ”
ARAŞTIRMASI VE
SONUÇLARI ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
Michigan Üniversitesi merkezli “Uluslararası Yaşam Kalitesi Araştırmaları Programı”nın parçası olarak DAÜ Kentsel
Araştırma ve Geliştirme Merkezi kapsamında - çok disiplinli bir danışmanlar
grubu ile birlikte TÜBİTAK destekli
olarak yürütülen “Gazimağusa’daki Yaşam
Kalitesinin Ölçülmesi” temalı araştırmamızda, hızlı ve denetimsiz bir büyüme
dinamiğine sahip olan Gazimağusa’nın
sosyal ve fiziksel çevre koşulları ve halkın
bu koşulları nasıl yorumladığı dikkate alınarak yaşam kalitesi değerlendirilirken,
kentteki yaşam kalitesini değerlendirmek
için uygun olan göstergelerin belirlenmesine çalışılmıştır. (Proje bütçesi: 78,122.00
YTL) Çok yöntemli bir araştırma yaklaşımının benimsendiği projenin son kısmında, kentteki 398 hanede yüzyüze anket
gerçekleştirilmiştir. KKTC`deki kentlerin
sosyal boyutlarıyla ilgili, somut verilere
dayalı olarak, GIS haritalarıyla bütünleşen ilk araştırma olan çalışma kapsamında
elde edilen veriler, Gazimağusa’da yaşayan
tüm kesimlerin genel yaşam kalitesi algısı, mahalle ve konut yakın çevresi, kamusal
hizmetler, yerel yönetim hizmetleri, kamusal mekanlar, çevrenin bakımı, park ve
rekreasyon alanları, trafik, ulaşım, eğitim
ve sağlık hizmetleri, üniversite-kent ilişkisi, vb. gibi ana başlıklar altında irdelemeleri içermektedir.
Kentsel yaşamın çok çeşitli boyutlarının
hem genel hem de mahalleler bazında
araştırıldığı projenin sonuçlarına göre,
Gazimağusa’da yaşayanların genel kentsel yaşam kalitesi algıları, konut yakın
çevresinden olan memnuniyetlerine
oranla daha düşüktür. Kentteki yaşam
kalitesini nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda, görüşmecilerin %47’si ne iyi ne
kötü, %40’ı iyi ya da çok iyi, %13’ü iyi
değil ya da hiç iyi değil şeklinde yanıtlamıştır. Kent, görüşmecilerin %58’i
tarafından kamusal ulaşımın düzeyi ile,
%40’ı tarafından doğal çevre ile, %32’si
tarafından tarihi çevrenin korunması ile,
%34’ü tarafından yerel yönetim hizmetleri ile, %50’si tarafından yeşil alanların
miktarı ile ilgili sorunları olan, ancak
çoğunluk tarafından (%76) güvenlik
konusunda sorunu olmayan bir kent
olarak algılanmaktadır. Görüşmecilerin
%86’sı gelişmiş ve güvenilen bir toplu
ulaşım sisteminin kentteki yaşam kalitesini
artıracağını düşünmekte, büyük çoğunluğu (%92) Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kent ekonomisine ve kültürel
yaşama katkıda bulunduğuna inanmaktadır.
Burada kısaca açıklanan araştırmanın bulgu
ve yorumlamaları, Gazimağusa halkının
daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşturulması hedefine yönelik kararların alınması,
kentsel donanımların kurulması ve/veya
geliştirilmesi için, politik karar alıcılara
ve planlama yetkililerine rehberlik edebilecek, ilgili araştırmacılar için başvuru
kaynağı oluşturabilecek bir kitap önerisi
olarak DAÜ Yayınevi’ne sunulmuştur.
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DAÜ’de Büyük Ayrıcalık “ECDL
Sertifikasyon Programı”
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
ve Türkiye ECDL Organizasyonu
Başkanı Ayhan Gürel’in imzaladıkları
protokolle Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası,
ECDL (European Computer Driving
License) ile Bilgi Toplumu olma doğrultusunda KKTC’nin en büyük e-toplum
uygulamasını gerçekleştiriyor. DAÜ
Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü
ve DAÜ Halkla İlişkiler Müdürü Derviş
Ekşici tarafından yapılan açıklamada,
“DAÜ, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile
gerçekleştirilen ve her kesimdeki bireyleri kapsayacak çok yönlü Bilgisayar
alanındaki eğitim ve sertifika programları ile, Avrupa yolunda ilerleyen Kıbrıs
Türk Toplumu için de toplumsal görev
ve sorumluluğunun bilincinde bir
kurum olduğunu göstermektedir” dendi.

Uluslararası Geçerliliğe
Sahip Sertifika
DAÜ’nün ECDL eğitmenlerini dünyada
sayılı Profosyonel Sertifikalı Eğitmen
(Certified Professional Trainer – CPT)
olarak bünyesinde bulundurduğunu
kaydeden Derviş Ekşici, Avrupa’da ve
Dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan,
ECDL sertifikasına sahip olan bireylerin

uluslararası geçerlilikte sertifika sahibi
olabileceklerini açıkladı. Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL – European Computer Driving Licence)’nın
dünyanın önde gelen bilgisayar kullanım yetkinliği sertifikası olduğunu ve
ECDL’in son kullanıcı bilgisayar yetkinlikleri için uluslararası alanda evrensel
kriter olarak tanındığını vurgulayan
Ekşici, “ECDL Hükümetler, kamu kurumları, uluslararası organizasyonlar ve
benzer kuruluşlar tarafından önde gelen
bir sertifikasyon olarak benimsenmiştir.
Dünya çapında 148’den fazla ülkede 7
milyondan fazla adaya farklı bir özellik
katmaktadır. Bu sertifikasyonun DAÜ’de
uygulanması da DAÜ için büyük bir
ayrıcalıktır” şeklinde konuştu. Ekşici,
ECDL hakkında şu bilgileri verdi:
“ECDL çoğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, çok uluslu birçok firma ve kamu
sektörü tarafından standart olarak benimsenmiştir. Avrupa Birliği’nin standart bilgisayar okur yazarlık diploması
oluşturulması talebine karşılık Avrupa
Birliği Alt Çalışma grubu ESDIS
tarafından ECDL gösterilmiştir. Avrupa
çapında iş gücünün dolaşımı ile ilgilenen
ve Avrupa Birliği’nin geliştirdiği bir organizasyon olan Europass’te ECDL Bilişim Teknolojisi bilgilerini ispatlamada
gösterilen tek sertifikadır.”

DAÜ-SEM Koordinatörü Derviş Ekşici

Mesleki Eğitime
Yönelik ECDL projesi
DAÜ ECDL test merkezinin kurulduktan sonra topluma ve öğrencilere yönelik yaptığı sınavlarda KKTC’nin en fazla
sınav yapan ve sertifika veren yetkili test
merkezi olduğunu belirten Ekşici, bu
bağlamda Mayıs 2009 tarihinde de belki
de bugüne kadar topluma yönelik en
büyük eğitim hizmeti olan ECDL Core
Sertifikası ile Mesleki Teknik Eğitim
öğrencilerinin istihdam kapasitesinin
artırılması projesinde uzman CPT
eğitmenleri ile eğitim ayağı olduğunu
belirtti.

2010 GÜZ MEZUNLARI 9 ŞUBAT’TA
DİPLOMALARINI ALIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2009-2010
Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet
Töreni 9 Şubat 2010 Salı günü, saat
14:00’te, Lala Mustafa Paşa Spor
Sarayı’nda gerçekleştirilecek. 951 lisans,
65 yüksek lisans, 5 doktora mezun adayı
DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde
coşku içinde diplomalarını almak için
son işlemlerini tamamlıyorlar. Öğrencilerin müzik eşliğinde salona alınması,
saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış
konuşmaları ile başlayacak olan törende
önce fakülte, yüksek okul ve bölüm bi-

rincilerine protokol tarafından diploma
ve hediyeleri takdim edilecek. Törende
daha sonra yüksek lisans ve doktora,
ardından ise lisans mezunları diplomalarını alacak.
Dünyanın dört bir yanından velilerin de
izleyeceği DAÜ 2010 Güz Dönemi
Mezuniyet Töreni Türkiye’den ünlü bir
sanatçının konseri, “Ayrılık Şarkısı”nın
söylenmesi, keplerin havaya atılması,
konfeti yağmuru ve ışık gösterisi ile
coşkulu bir şekilde sona erecek.

YIL: 1

SAYI: 2

OCAK 2010

Uluslararası Kariyer İçin

D O Ğ U

A K D E N İ Z

Ü N İ V E R S İ T E S İ

7

DAÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ'NDE "DOĞA İÇİN EL ELE"
lanan KKTC topraklarının arazi kabiliyetine göre Yard. Doç. Dr. Süha Kocakuşak ve Araştırma Görevlisi Duygu
Çamurcu tarafından haritalar üzerinde
değerlendirildi ve ağaçlandırma çalışması DAÜ 3 yurtlar bölgesinde kalkeritik bünyeli toprak özellikleri gösteren
arazide gerçekleştirildi. Çalışmaya dersin öğretim elemanı Yard. Doç. Dr. Süha
Kocakuşak, çalışmanın gerçekleştirilmesinde yardımcı olan Araştırma
Görevlisi Duygu Çamurcu ve Topluma
Hizmet Uygulamaları dersini alan 130
öğrenci katıldı. Kocakuşak, “Topluma
Hizmet Uygulamaları” dersinin amacının, “toplumsal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci gelişmiş, toplumun ve
ülkenin sorunlarına duyarlı bireyler
yetiştirmek” olduğunu ifade ederek,
ağaçlandırma çalışmasında Kıbrıs’ın

Yard. Doç. Dr. Süha Kocakuşak ve Araş. Gör. Duygu Çamurcu öğrencilerle

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi
Bölümü’nde verilmekte olan “Topluma
Hizmet Uygulamaları” dersinin içeriğine yönelik olarak ağaçlandırma çalış-

maları yapıldı. Çalışma 25 Aralık 2009
Cuma saat 13:00’te DAÜ 3 Yurtlar Bölgesi’nde gerçekleştirildi.
Ağaçlandırılan bölge, Tarım ve Orman
Bakanlığı GIS Laboratuarı’nda hazır-

ekosistemine uyumlu olan çam (pinus
brutia), zeytin (olea satival), servi
(cubressus sempervirents) ve maki florasından olan sandal (arbutus andrachne) gibi türlerin fidanlarının
dikildiğini belirtti. Kocakuşak, topluma
hizmet çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

DAİ Öğrencilerinden DAÜ VYK Başkanı ve
DAÜ Rektörü’ne Yeniyıl Ziyareti

DAÜ ile HÜR-İŞ Federasyonu
Arasında Protokol İmzalandı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile
Hür-İş Federasyonu arasında, Hür-İş’e
bağlı üye sendika üyelerine yönelik Online İngilizce Kursu verilmesi konusunda
bir protokol imzalandı. 24 Aralık 2009
Perşembe günü, saat 09:30’da DAÜ Rektörlük makamında imzalanan protokolü
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı
Yakup Latifoğlu imzaladılar.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, imzalanan
söz konusu protokol çerçevesinde Hürİş’e bağlı KAMU-İŞ, DAÜ PER-SEN,
Bay-Sen, Hava-Sen, Büro-İş, Bel-Sen ve
Memur-Sen üyelerine DAÜ Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından Online İngilizce
Kursu eğitimi verilecek.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, imza töreninde yaptığı konuşmada üniversitelerin eğitimin yanında topluma
hizmet vermekle de görevli kurumlar
olduğunu belirterek, HÜR-İş Federasyonu ile bu tür işbirliklerin ve ilişkilerin

sürdürüleceğini vurguladı. Hür-İş Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu ise sendikaların sadece çalışanların ekonomik
sıkıntılarıyla değil, sosyal ve kültürel gelişimine katkı koymak için de çalışmalar
yapması gerektiğini vurguladı ve DAÜ’nün
verdiği bu hizmetlerin ve işbirliğinin
alkışlanacak bir tutum olduğunu belirtti.
Kursiyerler, DAÜ’ye bağlı, konusunda
uzman öğretim üyeleri tarafından HÜRİŞ Federasyonu için oluşturulan web
sitesi üzerinde 24 saat Online İngilizce
Eğitimi alabilecekler.
Ayrıca, DAÜ-Sürekli Eğitim Merkezi ile
Hür-İş Federasyonu arasında üç farklı
konuda seminer verilmesi konusunda da
görüşmeler yapıldı. Şubat 2010’da Hürİş Federasyonu’na bağlı sendikaların Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan
seminerler DAÜ-SEM tarafından organize edilecek.
Konularında uzman eğitmenler tarafından
gerçekleştirilecek seminerler sonunda
katılımcılara Katılım Belgesi verilecek.

Doğu Akdeniz Koleji’nde Mesleki
Kariyer Günü Etkinlikleri
Doğu Akdeniz Koleji (DAK) Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ve Doğu
Akdeniz Koleji Okul Aile Birliği tarafından lise 11. ve 12.sınıf öğrencileri için organize edilen Mesleki Kariyer Günü
Etkinliklerinin birincisi başarıyla gerçekleştirildi.
Söz konusu etkinliğe 2000-2009 yılları
arası Doğu Akdeniz Koleji mezunları
katıldı. Amerika,İngiltere,İspanya,Türkiye
ve Kıbrıs olmak üzere değişik ülkelerde

üniversite eğitimi alan DAK mezunları,
Mesleki Kariyer Günü etkinliğine
katılarak DAK öğrencilerine okudukları
üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi
verdiler. Ayrıca şu anda yapmış oldukları
mesleklerinden bahsederek deneyimlerini
öğrencilerle paylaştılar.
Öğrenciler etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getirerek geleceklerini planlamada yardımcı olacak bu tür etkinliklerin
sürdürülmesini istediler.

DAÜ VYK Başkanı Eşber Serakıncı DAİ Öğrencileri ile birlikte

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak DAİ Öğrencileri ile birlikte

Doğu Akdeniz Kreşi, Anaokulu ve
İlkokulu öğrencilerinden oluşan bir
grup öğrenci, öğretmenleri ve DAİ
Müdürü Aygül San eşliğinde 29 Aralık
2009 Salı günü, önce Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak’ı, ardından da
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı
Eşber Serakıncı’yı makamlarında ziyaret
ettiler.
Öğrenciler DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öz-

toprak’ın ve DAÜ VYK Başkanı Serakıncı’nın yeni yıllarını kutladılar. Rektör
Prof. Dr. Öztoprak ve VYK Başkanı Serakıncı çocuklarla birebir ilgilenerek onlara sorular sordular.
Ziyaretin sonunda DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve DAÜ VYK
Başkanı Eşber Serakıncı çocuklara
çeşitli hediyeler armağan ederek mutlu
ve sağlıklı, neşe dolu bir yıl geçirmelerini dilediler.
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DAÜ İzmir’de Ses Getirdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi bayan voleybol takımı Türkiye Voleybol Şampiyonasına 15 Aralık 2009’da katıldı. Kafile
Başkanlığını DAÜ Spor İşleri Müdürü
Cemal Konnolu, Antrenörlüğünü ise
Tahir Tuncergil yaptı. 16-20 Aralık
2009 tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilen turnuvada
DAÜ’nün grubunda Akdeniz Üniv., Süleyman Demirel Üniv., Adnan Menderes Üniv. ve Yaşar Üniv. bulunuyordu.
Üniversitemiz turnuva boyunca 4 maça
çıkıp 3 galibiyet elde ederken final
maçında Akdeniz Üniversitesi’ne tie-

break setinde 17-15 mağlup olarak maçı
da 3-2 kaybetti ve grubunu 2. sırada
tamamladı.
Turnuva boyunca üniversitemizin aldığı
sonuçlar:
DAÜ 3 – 0 SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ
DAÜ 3 – 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
DAÜ 3 – 0 ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
DAÜ 2 – 3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ.

Bülent Uygun ve Ahmet Çakır DAÜ’de
Konferans Verdiler

DAİ’nin Hızına Kimse Yetişemiyor

2009-2010 eğitim öğretim yılının,
(Mağusa Bölgesi) 27 Aralık Atatürk
Koşuları’nda 4 yıldır Minik Erkekler
Takım Birinciliğini kimselere kaptırmayan Doğu Akdeniz İlkokulu, Minik
Kızlarda da İkinci olarak yarışı tamamladı.
Eliz Maloney, Beste Cansever, Edanur
İnci, Ayhan Gazioğlu’dan oluşan kız
kros takımı 800m yol koşusunda ikinciliği elde ederken, Diyar M. Othman,
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Osman Talaykurt, Sabri Çiftçioğlu ve
Eray Vudalı’dan oluşan erkek takımı da
1000m yol koşusunda birinciliği yine
okullarına taşıdılar ve şildin DAİ’de
kalmasını sağladılar.
Öğrencilerini, sadece akademik değil
sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da
başarılı olmaları konusunda destekleyen
DAİ , adım adım hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Rektör

Sorumlu
Doç. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yard.
Tanıtım ve Gelişim

Sivasspor Eski Teknik Direktörü Bülent
Uygun ve Spor Yazarı Ahmet Çakır,
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Aydınlanma Kulübü’nün davetlisi olarak
DAÜ’de “Türk Futbolu ve Geleceği”
konulu bir konferans verdiler. DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa üniversite yönetimi,
öğretim elemanları ve üç yüzü aşkın
öğrenci katıldı.
Konferans, Aydınlanma Kulübü Fahri
Danışmanı Semih Çelik’in açılış konuşması ve Bülent Uygun’un hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi ile başladı.
Kulüp yönetimi tarafından konferansa
misafir olarak davet edilen ancak İstanbul’da bulunması nedeniyle konferansa
katılamayan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan gelen telgrafın okunması ise salonda coşkulu
alkışlara neden oldu.
Açılışın ardından başlayan konferansta
Bülent Uygun ve Ahmet Çakır, KKTC
ve Türkiye arasındaki spor ilişkilerinden
Türk futbolunun geldiği noktaya, Milli
Takımın Dünya Kupasına katılamayışından Anadolu takımlarının son yıllarda
yakaladığı başarılara kadar birçok
konuda fikirlerini dile getirdiler.
Ahmet Çakır, Türkiye’nin 86 yıllık tarihinde toplam 6 Spor Şûrası yapıldığını
ancak KKTC’nin 26 yılda gerçekleştirdiği 10 Spor Şûrasının neredeyse
bir rekor olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Çakır, daha sonra KKTC’ye
uygulanan spor ambargosunun nasıl
aşılacağı yönündeki önerilerini sıraladı.
Ahmet Çakır’dan sonra söz alan Bülent
Uygun ise planlı bir yapılanma ve sistemli bir çalışma neticesinde kısıtlı
imkânlara rağmen Sivasspor ile büyük

başarılar yakaladıklarını; buna rağmen
basından yeteri kadar destek göremediklerini ifade etti. Şampiyonluğu kaybettikleri Galatasaray maçında dahi misafir
takım taraftarlarını karanfillerle karşıladıklarını ve aynı şekilde uğurladıklarını
söyleyen Uygun, bu sayede gönüllerin
şampiyonu olmayı başardıklarını belirtti.
Uygun, Sivasspor’un Turkcell Süper
Lig’de dört büyüklerden başka hiçbir
takımın şampiyon olamayacağı zihniyetini yıktıklarını da söyledi.
Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Bülent Uygun ve
Ahmet Çakır’a özellikle Anadolu takımlarının şampiyon olma ihtimali hakkında
çokça soru sorulması dikkati çekti.
Yaklaşık iki saat süren konferansın ardından DAÜ Rektör Koordinatörü Tuncer
Tuncergil, Bülent Uygun ve Ahmet Çakır’a
katılımlarından dolayı teşekkür plaketi
takdim etti. Konferansın kapanışında
kulüp yönetimi tarafından yapılan sürpriz ise katılımcıları oldukça neşelendirdi.
Sahneye çıkan saz ekibinin Sivas’ın Yollarına türküsünü çalmasıyla oldukça
duygulu anlar yaşayan Bülent Uygun,
türküden sonra öğrencilerle sahneye
çıkıp Ankara misket havasını oynadı.
Bülent Uygun, Ahmet Çakır ve DAÜ
Aydınlanma Kulübü Yönetim Kurulu
konferanstan bir gün sonra KKTC
Başbakanı Derviş Eroğlu’nu makamında
ziyaret ederek KKTC’de spor faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda fikir alış verişinde
bulundular. Yapılan görüşmede Bülent
Uygun, Türkiye ile KKTC arasındaki
bağa değinerek, KKTC’de futbolun ilerlemesi ve hak ettiği yere gelebilmesi için
geliştirdiği projelerini anlattı.
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