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DAÜ Bu Yıl da Kıbrıs’ta Birinci
Dünya genelinde yüksek eğitim kurumlarının web
sayfalarını belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendiren ve sıralama yapan Eduroute isimli internet
sitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) Kıbrıs
genelindeki Üniversiteler arasında bu yıl da birinci
olarak değerlendirdi. Eduroute tarafından 2011 yılı
için belirlenen sıralama methodları doğrultusunda
DAÜ, Kıbrıs genelinde 1. sırada yer alırken, bölge
genelinde 128. sırada, dünya genelindeki en iyi 500
üniversite arasında ise 313. sırada yer aldı.
Eduroute; yüksek eğitim kurumları hakkında bilgi
ve kaynakları sağlayarak dünya, ülke ve bölge
bazında üniversiteleri çeşitli kıstaslar doğrultusunda internet üzerinden değerlendirmektedir.
Eduroute; üniversitelerin kendi web sayfalarında
belirttikleri çalışmaları inceleyerek yıllık olarak
değerlendirip, üniversiteler arası web endeksli
sıralama yapmaktadır. Eduroute’un sıralama
metodları ise; %20 üniversitelerin yıllık olarak yaptığı ve yayınladığı çalışmalar, %10’u üniversitelerin
online olarak yayınladıkları bilimsel yayınlar, %30’u
web sayfalarının niteliği ve %40’ı ise web sayfalarında bulunan bağlantıların kalite ve içeriğinden
oluşmaktadır.
DAÜ’nün Eduroute tarafından yapılan sıralamada
almış olduğu dereceler, yüksek öğretim kurumu

DAÜ, bu yıl da elde ettiği başarı ile kalitesini bir kez daha kanıtladı

olarak kaliteye verdiği önemi yansıtmaktadır.
Yapılan akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmaların yanısıra söz konusu çalışmaların nitelikli bir

web sayfası aracılığı ile tüm dünyada paylaşılması da
DAÜ’nün kaliteye verdiği önemin göstergesi olarak
değerlendiriliyor.

Eserlerin Bizimle Yaşayacak
13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş,
vefatından önce Üniversitemiz ile bir
protokol imzalayarak kitaplarını,
belgelerini, çalışmalarını ve hatıra
eşyalarını, belirlenen koşullar altında
korunması, gelecek nesillere aktarılması ve bilimsel araştırmalara kaynak oluşturulması amacı ile DAÜ’ye
devretti.
Kıbrıs Türk Toplumu’na hayatı
boyunca hizmet etmiş olan Rauf
Raif Denktaş’ın ulusal ve uluslararası zeminlerde yapmış olduğu
çalışmaların yanı sıra, Kıbrıs
adasında 1571 yılından bu yana varlığını sürdüren Türklerin tarihi ile ilgili alanlarda da araştırma yapmayı
ve bunları yayınlamayı hedefleyen ve
geçtiğimiz Kasım ayında Üniversite
Yönetim kurulu kararı ile hayata

geçirilen DAÜ Rauf Raif Denktaş
Kıbrıs Türk Tarihini Araştırma
Merkezi (DAÜ-RRDAM), imzalanan protokol esasları kapsamında
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş‘ın
şahsına ait eserlerini ve özel arşivini
bünyesine devralacak. İlgili Merkez
ilk aşamada, eserlerin tasniflenmesini, koruma amaçlı olarak kopyalanmasını,
digital
ortama
aktarılmasını ve arşivlenmesini
gerçekleştirecek. Eserlerin sergilenmesi ve kullanım koşulları ise DAÜ
ile
Kurucu
Cumhurbaşkanı
Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş
arasında imzalanacak ikinci bir protokol ile belirlenecek. Ayrıca eserlerden gizlilik özelliği taşıyanlar gizlilik
derecesine göre tasnif edilecek ve
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın
oğlu Serdar Denktaş’ın yazılı olarak
belirleyeceği tarih sonrasında araştır-

macıların kullanımına sunulacak.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan
ve Kurucu Cumhurbaşkanımız
Rauf Raif Denktaş’ın vefatından
duyduğu derin üzüntüyü dile getiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, yaşamını
Kıbrıs Türkü’nün onurlu mücadelesine ayırmış, Anavatan Türkiye
ile birlikte ortak Kıbrıs Türk
davasını yürütmüş ve gelecek nesillere de ışık tutan büyük bir insanı kaybettiğimizi ifade etti.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ve eğitim
görmek üzere Anavatan’dan,
Türk Dünyası Ülkelerinden ve
diğer ülkelerden gelenleri bir baba
şefkati ile bağrına basan, onlarla
gönül bağı kurmuş olan bu büyük
lideri özleyeceğiz.” diyen Prof. Dr.
Öztoprak, DAÜ’nün merhum

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş

DAÜ’den, Üniversite
Adaylarına Özel Deneme
Sınavları

“Türkülerle DAÜ-3”
Kubat’ı Konuk Etti

Sudanlı DAÜ Mezunundan
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Denktaş’ın sadece bu ülkeye değil
tüm Türk Dünyasına yaptığı hizmetleri unutmayacağını, eserlerine sahip
çıkacağını ve onun ortaya koyduğu
ideallerin yaşatılmasının takipçisi
olacağını vurguladı.
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Azeri Öğrenciler,
20 Ocak’ı Andılar
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde
(DAÜ) okuyan Azeri Öğrenciler, 20
Ocak 1990’da Bakü’de hayatını
kaybeden Azeri Türkleri için anma
töreni düzenlediler.
Saat 15.00’te DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplanıp Atatürk Anıtı
önüne çelenk bırakan kalabalık
Azeri Öğrenci grubu, saat 16.00’da
Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda etkinliklerine devam ettiler.
Azerbaycan ve Türkiye milli
marşlarının okunmasının ardından,
DAÜ Azerbaycan Öğrenciler Birliği
Başkanı Elçin Süleymanov, günün
anlamı ve tarihsel önemine ilişkin
bir açılış konuşması gerçekleştirdi.
DAÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi ve
Yabancı Öğrenci Temsilcisi Süleymanov konuşmasında, o dönemki
Sovyetler Birliği’nin 20 Ocak
1990’da Dağlık Karabağ için
toplanıp bağımsızlık isteyen sivil
halkın üzerine tanklarla yürünmesi

sonucu 137 Azerbaycanlı’nın şehit
olduğunu kaydetti. Süleymanov,
ayrıca Ermenilerin Karabağ’da giriştiği katliamlar sonucu Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgal
etmelerine rağmen, Fransız parlementosunun Karabağ sorununu
uluslararası kamuoyuna yanlış aksettirdiğini vurguladı. Fransız
siyasilerin tavrını kınayan konuşmasında Süleymanov, Fransız parlementosuna “Azerbaycan’a gelin
gerçekleri görün, burası demokratik
bir ülke, gelin ve gözünüzü açın”
şeklinde seslendi. Süleymanov,
Karabağ’da yaşananların uluslararası
toplum
tarafından
bilindiğini, hatta Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin bile Karabağ’ı
Azerbaycan toprağı olarak kabul ettiğini ifade etti. Fransız siyasilerin
Ermenistan’ı destekleyen tutumlarını “adaletsiz” ve “kabul edilemez”
şeklinde niteleyen Süleymanov
“gerçekler ortaya çıkacaktır” dedi.

Azeri öğrenciler Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.

Azeri öğrenci Süleymanov, 13 Ocak
2012 günü aramızdan ayrılan
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Raif Denktaş’ın Azerbaycan
açısından örnek alınması gereken

tarihsel bir kişilik olduğunu da belirtti. Azeri Öğrenciler etkinliklerinde ayrıca Rauf Raif Denktaş
için saygı duruşunda da bulundular.

DAÜ ile Özel Hastaneler Arasında Protokol İmzalandı

Dr. Süleyman Uluçay, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu ve Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Protokol İmzalanırken

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi

ile KKTC genelindeki çeşitli özel
hastaneler arasında Danışman-

lık, Staj ve İşbirliği Protokolü
imzalandı.
30 Aralık 2011 Cuma günü,
Gazimağusa Califorian Restorant’ta gerçekleşen bir akşam
yemeği ile imzalanan protokollere DAÜ adına Rektör
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
imza koyarken, Cyprus Life Hospital adına Genel Müdür Günhan Nalbantoğlu, Etik Hastanesi
adına Dr. Güven Erkal, Mağusa
Kunter Güven Hastanesi adına
İdare Amiri Hatice Kunter,
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi
adına Dr. Süleyman Uluçay ve
Mağusa Yaşam Hastanesi adına
Dr. Mustafa Kalfaoğlu imza koydular.
Özel Hastaneler Birliği Başkanı
Dr. Özkan Korun ve DAÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hülya Harutoğlu’nun da
hazır bulunduğu gecede imzalanan protokoller ile Üniversite

– İşletme işbirliği çerçevesinde
DAÜ ve söz konusu özel hastaneler arasında danışmanlık,
staj ve işbirliği sağlanması ve
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencilerine deneyimli hastane
personeli tarafından eğitim ve
staj
imkanı
sağlanması
amaçlanıyor. Protokol kapsamında özel hastaneler DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine verilecek danışmanlık
hizmetinin sağlanması için bir
danışman görevlendirecek ve staj
imkanı yaratacak, ayrıca deneyimli uzman personel DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
akademik programa uygun
olarak
DAÜ
tarafından
karşılanacak belirli bir ücret
karşılığında ders verecektir.

Üniversite Adaylarına Özel Deneme Sınavları
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversite giriş
sınavlarına yönelik deneme sınavları düzenliyor.
DAÜ bu amaçla üç Yükseköğretime Geçiş Sınavı
(YGS) yanında üç de Lisans Yerleştirme Sınavı
(LYS) deneme sınavı gerçekleştirecek.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2012 tarihinde
gerçekleşti-rilecek olan YGS sınavı için üç deneme
sınavı 15 Ocak, 15 Şubat ve 15 Mart 2012 tarihlerinden itibaren DAÜ’nün internet sitesi üzerinden
yapılacak. Deneme sınavlarını almak isteyen öğrenciler öncelikle www.emu.edu.tr/denemesinavi adresine girerek sınav sayfasına üye olacaklar. Üye
olduktan sonra öğrencilerin elektronik posta adreslerine sistem tarafından kullanıcı adları ve şifreleri
gönderilecek. Öğrenciler bu bilgilerle DAÜ internet

sayfasından belirtilen tarihlerden itibaren deneme sınavlarına girebilecekler. Sınav sonuçları
ise sınavın tamamlanmasının ardından anında
öğrencinin elektronik posta adresine cevap
anahtarı ve aldıkları puanları gösteren tablo
halinde yine sistem tarafından gönderilecek.
Haziran ayı ortasından itibaren gerçekleştirilecek olan LYS sınavları için ise yine aynı sistemle
öğrenciler 1 Mayıs, 15 Mayıs ve 1 Haziran 2012
tarihlerinden itibaren DAÜ’nün internet sayfasından deneme sınavlarını alabilecekler.
Bir devlet üniversitesi olan DAÜ, üniversitelerin
temel görevlerinden biri olan topluma hizmet
çer-çevesinde, üniversite giriş sınavlarına hazırlanan
öğrencilerin hazırlıklarına katkı sağlamak ve öğren-

cilerin eksikliklerini giderme açısından geri besleme
yapmayı hedeflemektedir.
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Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarına Öğrenci Kabul Ediliyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 20112012 Akademik Yılı Bahar döneminde
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma
Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan
yüksek lisans ve doktora programlarına
öğrenci kabul ediyor. DAÜ Lisansüstü
Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Elvan Yılmaz, 2011- 2012
Akademik Yılı Güz döneminde açılan
Pazarlama Yönetimi yüksek lisans programı
ve Turizm İşletmeciliği doktora programının yanında bu dönem açılan İşletme
doktora programına ve Bilgisayar
Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programına da öğrenci kabul edileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Elvan Yılmaz, toplamda 22 tezli,
13 tezsiz yüksek lisans ve yeni açılan İşletme
doktora programı ile birlikte 17 doktora
programına öğrenci kabul edileceğini belirterek yüksek lisans ve doktora öğrencisi
sayısında geçen yıla göre %40 oranında ciddi
bir artış olduğuna dikkat çekti. Yüksek
lisans programlarına başvuracak adayların
lisans derecesine, doktora programlarına
başvuracak adayların ise yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerektiğini vurguladı.
Açıklamada adayların İngilizce düzeylerini

gösteren TOEFL veya dengi bir sınav sonuç
belgesi sunmalarının beklendiğini belirten
Prof. Dr. Elvan Yılmaz, DAÜ İngilizce
Yeterlik koşullarını sağlayacak geçerli bir
belge sunamayan adayların 9 Şubat 2012
tarihinde İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak olan sınava alınacağını belirtti.
Prof. Dr. Yılmaz, İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrencilere DAÜ Yabancı Diller ve
İngilizce Hazırlık Okulu tarafından Lisansüstü İngilizce Destek programı sunulduğunu da vurguladı.
Başvuruların en geç 3 Şubat 2012 tarihine
kadar http://emu.edu.tr/applyonline adresinden online olarak yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Elvan Yılmaz, başvuru
koşulları ve programlar hakkında daha fazla
bilginin Enstitü Müdürlüğünden veya ilgili
bölümlerin bölüm başkanlıklarından elde
edilebileceğini aktardı. Lisansüstü eğitimin
yalnızca akademik kariyeri hedefleyenler için
olmadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, lisansüstü eğitimin mesleki gelişim açısından da
son derece önemli olduğunu aktararak
günümüzün değişen ve gelişen toplumlarında mesleki başarıda önemli rol oynayan
etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti.

DAÜ’de TOLES Kursları Başlıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs
ve Türkiye çapında resmi TOLES (Hukuk
İngilizcesi Becerileri Sınavları) koordinatörlüğünü sürdürmeye ve Sınav Merkezi
olmaya devam ediyor. Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ve Hukuk Fakültesi
işbirliği ile başlatılmış olan TOLES kurs
ve sınavları için artık İngiltere’ye gitmeye
gerek kalmadığını belirten DAÜ Öğretim
görevlisi ve TOLES Kursları ve Sınavı Koordinatörü Peril Emiroğluları Hukuk İngilizcesi kursları için fırsatın ayağımıza
kadar geldiğine değindi. Doğu Akdeniz
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenecek olan kurslara başvurular hala devam etmektedir. 9 hafta
süresince devam edecek olan kursların ilk
haftası ücretsiz Demo Haftası olarak planlanmaktadır. “Temel Hukuk İngilizcesi I”
adı altında düzenlenecek olan kursların ilk
etabını tamamlamış olan katılımcılar için
on günlük bir aradan sonra kursun devamı
olan “Temel Hukuk İngilizcesi II” programı düzenlenecek.
Kursun ilk haftasında düzenlenecek olan

Demo Haftası 13 – 15 Şubat 2012 tarihleri
arasında DAÜ Hukuk Fakültesi LA4 Amfisinde, Lefkoşa Atatürk Öğretmen
Akademisi Konferans Salonu’nda ve Girne
Belediyesi Terminal Konferans Salonu’nda
saat 17:30 – 19:30 saatleri arasında düzenlenecek. Demo haftası süresince katılımcılar örnek Hukuk ingilizce derslerini
izleme fırsatını yakalayabilecek ve kursa
ilgi duydukları takdirde hemen orada kursa
kayıt yaptırabilecekler veya DAÜ Sürekli
Eğitim Merkezi’nden (DAÜ-SEM) veya
http://sem.emu.edu.tr adresinden temin
edecekleri başvuru formunu doldurup
DAÜ-SEM Sekreterliği’ne teslim edebilirler ya da fakslayabilirler. (Fax no: 0392
630 2472)
Demo Haftası süresince de kayıtlar ayrıca
devam edecektir. İlgilenenler ayrıntılı bilgiye 630 2471 veya 630 2423 ve 0542 864
0646 numaralı telefonlardan veya
peril.emirogulları@emu.edu.tr, sfleps.promotion@emu.edu.tr adreslerinden ulaşabilirler.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü ve DAÜ-SEM Koordinatörü Derviş Ekşici ile Peril Emiroğulları Barolar Birliği ziyaretinde
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Uzman Gözüyle
Prof.Dr. İlkay Erdoğan Orhan
Eczacılık Fakültesi Dekanı

Fitoterapi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular
Son zamanlarda “doğala dönüş” veya “yeşil akım” şeklinde
ifade edilen eğilim doğrultusunda, bitkisel ilaçlar/ürünler
tedavide sıklıkla ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve medyanın da desteği ile oldukça popüler hale
gelmiştir. Aslında bitki çeşitliliği açısından geniş bir potansiyeli ve kültür zenginliğine sahip olması ve birçok tıbbi
bitkinin gen merkezi olması nedeniyle Türkiye florası,
ekonomik açıdan büyük önem arz etmesine rağmen, maalesef, bu potansiyel etkili bir şekilde kullanılamamaktadır.
Bugün ülkemizde yıllık yaklaşık 400-450 milyon dolar
civarında olduğu tahmin edilen bitkisel ilaç/ürün pazarının
neredeyse %95’i ithal ürünlerden oluşmaktadır. Aslında
ülkemiz ilaç sanayii bu ürünleri üretecek, geliştirecek ve
yeni ürünleri pazara sunacak yeterli kaynak, bilgi birikimi
ve teknolojiye sahiptir. Ancak yerli ilaç sanayiinin bu alana
sahip çıkmasıyla, oldukça pahalı olan bitkisel preparatlar,
yerli üretim sonucunda çok daha ucuza elde edilecek, kaliteli
ve ilaç formunda preparatlar elde edilecek ve pazar payları
büyüyecektir. Ancak, piyasada bulunan bu tip bitkisel ürünler üzerinde yeterli kalite kontrolleri yapılmadığı da bir
gerçektir. Bu nedenle halkımız kullandıkları ilaç formundaki
bitkisel preparatların özellikle Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat
alıp almadığına dikkat etmeli, kaliteli “fitofarmakoterapötikleri” satın almaya yönelmeli ve eczacılar tarafından yönlendirilmelidir.
Bir diğer ürkütücü nokta da; toplumsal düzeyde bitkilerin
“her derde deva olduklarına” dair yaygın bir inancın olmasıdır. Bu durum, özellikle medyada çıkan haberler ve bu
konuda “uzman” olmadığı halde, “uzmanmış” gibi gösterilerek her gün televizyonlara çıkarılan kişilerin halkı yanlış
yönlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Ancak gerçek, bu
yaygın inançtan çok uzak olup; oldukça dikkate değer ilaç
ve gıda etkileşimlerine neden olmalarından dolayı, fitoterapötikleri kullanırken doğru ve bilinçli şekilde kullanmanın, eczacı ve hekime mutlaka danışılmasının ve hastanın
kullandığı bitkisel preparat konusunda doktorunu haberdar
edip onayını almasının ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir.
Şu da iyi bilinmelidir ki; tıbbi bitkiler ve bunlardan hareketle
hazırlanan ilaçlar konusunda akademik eğitim alan ve bu
konuda bilimsel donanıma sahip olan tek meslek grubu
eczacılıktır. Ülkemizde Eczacılık fakültelerinin “Farmakognozi” Anabilim dallarında, doğal kaynaklı ilaç hammaddeleri, özellikle bitkisel ilaçlar üzerinde yoğun araştırmalar
yapılmaktadır. Bu nedenle, eczacıların bu konuya sahip çıkması ve söz sahibi olması gerekmektedir. Askında hekimlerimizin de bu konuda bilgi sahibi olmaları çok önemlidir.
Ancak hekimlerin çoğunluğunun da “bitkiler yararsızdır,
kocakarı ilacıdır” şeklindeki yaklaşımları da doğru değildir
ve hastalarını kullandığı bitkisel ürünü doktoruna haber
vermeden kullanmaya itmektedir. Fitoterapi, hatta daha
doğru bir tanımlamayla “modern fitofarmakoterapi”nin
esası; bilimsel zeminde yapılan araştırmalara ve klinik çalışmalara dayanmaktadır. Modern tıbba yardımcı, koruyucu,
tamamlayıcı veya tedavi edici amaçla kullanıldığından alternatif tedavi olarak düşünülmesi çok yanlıştır. Fitoterapiyi “bitkilerle tedavi” yerine, yukarda verdiğimiz tanıma
uygun olan “bitkisel ilaçlarla tedavi” olarak yorumlamak
çok daha doğru olacaktır. Çünkü aslında hem halk, hem de
hekimler tarafından yapılan en büyük yanlış; fitofarmakoterapinin ne yazık ki “Anadolu halk tıbbı” veya “geleneksel tıp sistemleri” ile karıştırılmasıdır. Dolayısıyla,
bahsettiğimiz bitkisel ilaçlarla tedavi, aktarlardan temin
edilen bitkilerin kaynatılıp içilmesi gibi kesinlikle anlaşılmamalıdır. Bu yanlış anlaşılmanın, hem halk hem de hekimler bazında giderilmesinde en önemli rol de biz eczacılara
düşmektedir. Bunun için eczanelerinde sattıkları bitkisel
ürünleri en başta eczacıların çok iyi tanıması, etkileri, yan
etkileri ve ilaç etkileşmeleri ile bilgileri hastaya anında aktarması çok önemlidir. Eczacılar, bunların ilaç olduğu fikrini
hem hastalara, hem de hekimlere benimsetme konusunda
çaba göstermeli ve halk arasında var olan “bitkisel ise
zararsızdır” veya hekimler tarafından kabul gören “bitkisel
ise etkisizdir” gibi yanlış düşünceleri düzeltmelidir.
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“Türkülerle DAÜ-3” Kubat’ı Konuk Etti Öğren
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci
Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak
faaliyet gösteren Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü ve DAÜ Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen “Türkülerle DAÜ-3” etkinliği 23 Aralık 2011 Cuma akşamı, DAÜ Lala
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte
açılış konuşmaları ardından ilk olarak Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusü Halk Bilimi Topluluğu sahne aldı. Program akışı içerisinde Atatürk Öğretmen
Akademisi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun

yanı sıra, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türk
Halk Müziği Topluluğu ve Doğu Akdeniz
Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ile
Müzik Kulübü de sahneye gelerek performanslarını sergilediler. Konserlerin ardından
DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem Soyşen,
etkinliğe katkı koyan KKTC üniversitelerine
plaketlerini takdim etti.
Etkinliğin finalinde ise, Türk
Halk müziğine olan sevdasını
modern bir yorumla birleştiren ve
bunun yanı sıra özgün çalışmalarıyla müzik severlerin
beğenisini kazanan, güçlü sesi ve

kendisine has yorumuyla sahne alan Kubat,
türkü severlere unutulmaz bir konser verdi.
Kubat konserinde “Gesi Bağları”, “Karaağaç”,
“Misket” gibi eskimeyen parçalarına yer verdi.
Aralıksız bir buçuk saat türkülerini seslendiren
Kubat’ı dinlemeye doyamayan izleyenler kendisine büyük tezahüratta bulundular. Gece,
Kubat’a plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.

Betondan Ka

Doğu Akdeniz
şaat Mühendis
öğrencileri beto
suda yüzdürme

Hüseyin Vuruş
den Kidiş’ten ol
tamamen elleri
dalanarak yapt
mini verdikler
göletindeki ilk
fakülteden öğre
gösterdi. Öğre
ruşkan, yaklaşık
santim genişliğ
kanonun yapım
gerçekleştiğini

Söz konusu Bit
Project) DAÜ
Bölümü Öğre
Özgür Eren ve
tarafından öne
“bitirme proje

Kubat şarkılarını DAÜ’lüler için seslendirdi

Öğrenciler Kubat’ın türküleri ile eğlenceli dakikalar yaşadılar

Öğrencilerimzin Çalışmaları
TRENDSETTER Dergisi’nde
İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları TRENDSETTER dergisinin 10. yıl kutlama
sayısında geniş yer aldı.
Dergi, kutlama sayısında yer vermek üzere, profesyonel tasarımcıların yanında Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs’taki tasarım okullarına da öğrenci tasarımlarını göndermeleri için çağrıda bulunmuştu. Kış
2012 sayısı olarak çıkan 10. yıl kutlama sayısında,
öğrenci kutlama işleri olarak seçilmiş işlerin
yarısı, İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin
tasarımlarından oluşuyor.
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu,
bölüm öğrencilerinin tasarımlarının dergi editörlerinden büyük övgüler aldığını ve daha sonraki
sayılarda da bölüm öğrencilerinin çalışmaları için
davet yapıldığını belirtti. İletişim Fakültesi

Hamid Zakerihanjani

Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan da, Görsel
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
öğrencilerinin başarılı çalışmalarıyla tasarım
dünyasında kendilerinden söz ettirdiklerini,
tasarım dünyasının önemli dergilerinden birisi

Betondan kano suya b

olan Trendsetter dergisinde kendi öğrencilerinin
çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Dergide, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Anastasia
Artyukhova, Çağhan Emirzadeoğulları, Mandana
Mehrnia, Yunus Luckinger, Hamid Zakerihanjani
ve Mehmet İlkerli’nin tasarımlarına yer verildi.
TRENDSETTER Dergisi
“Yaratıcı dünyaların platformu” sloganını kul-

Mandana Mehrnia

Yunıus
Luckinger

Çağhan
Emirzadeoğulları

lan
yay
toğ
çalı
yen
tan
mar
yar
der
Tür
örn
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nciler Görenleri Şaşırttı

Kanoyu Yüzdürdüler

Üniversitesi (DAÜ), İnsliği Bölümü son sınıf
ondan yaptıkları kanoyu
eyi başardılar.

şkan, Ebru Erkan ve Eroluşan öğrenci grubunun,
indeki olanaklardan faytıkları ve “Diamond” isri kanonun Glapsides
k yüzdürme denemesine
etim görevlileri büyük ilgi
encilerden, Hüseyin Vuk altı metre boyunda, 80
ği ve yüksekliğinde olan
mın yaklaşık dört ayda
dile getirdi.

tirme Projesi (Capstone
Ü İnşaat Mühendisliği
etim Üyeleri Doç. Dr.
e Doç. Dr. Mustafa Ergil
erildi. Doç. Dr. Eren,
esi kapsamında farklı

bırakılırken

A K D E N İ Z

İletişim Fakültesi Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü öğrencileri, Özen
Mutlu Yaşam Merkezi sakinlerine Cafe Inn’de sıcak bir
yılbaşı partisi düzenlediler.
İletişim Fakültesi Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.

Dr. Anıl Kemal Kaya ve öğretim görevlisi Umut Ayman
danışmanlığında yürütülen
proje kapsamında düzenlenen
“Yeni Yılın En Genç Partisi”
etkinliğini Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü öğrencileri Merve Sezer, Vahit Ünlü,
Fevzi Gönültaş, Sinan Ersoy,

deneyimlere yer vererek sürece heyecan
katmak istedik” dedi. İlk kez “farklı” bir
projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren
Doç. Dr. Eren, yurt dışındaki üniversitelerde de benzeri kano projesi yarışmaları
olduğunu da kaydetti. Doç. Dr. Eren,
projenin
İnşaat
Mühendisliği
Bölümü’nün prestiji açısından önem
arzettiği için, kanonun bölümde
sergileneceğini sözlerine ekledi.

an Trendsetter dergisi 2002 yılından beri
yımlanıyor. Ağırlıklı olarak moda, grafik, foğraf, mimari ve endüstriyel tasarım konusunda
ışmalara yer veren dergi, anılan alanlardaki
ni trendleri ele alıyor. Dergide, uluslararası
nınırlığı olan tasarımcıların çalışmalarına,
rka öykülerine, moda ve güzellik çekimlerine,
rışmalara ve sergilere yer veriliyor. Trendsetter
rgisi, zengin görsel içeriği ve kaliteli baskısı ile
rkiye'de bağımsız dergiciliğin en başarılı
neklerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Anastasia Artyukhova
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Öğrencilerimiz Yeni Yılda Yaşlıları Unutmadı

Projeyi gerçekleştiren öğrenciler

DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mürüde Çelikağ
ise, ABET akreditasyon kazanımı sonrası kalite anlamında mühendislik fakültesinin önemli yol aldığını,
akreditasyonda bu sürecin projelere de yansıdığını söyledi.
Verilen eğitimin yanısıra
gerçekleştirilen projelerin dört
yıl boyunca öğrencilerin eğitim
ve yeteneklerini sergilemesinde
öğrencilere fırsat tanıyarak onları mezuniyet sonrası piyasaya
da hazırladığına değinen Yrd.
Doç. Dr. Mürüde Çelikağ, sözlerini “bunun devamı gelecek ve
öğrencileri kaliteli şekilde
piyasaya hazırlayacağız” dedi.

Ü N İ V E R S İ T E S İ

Umut Ayman ve öğrenciler yaşlılarla yakından ilgilenerek, onlara mutlu dakikalar yaşattılar

Muhlis Mert, Mustafa Uğur
Aydın, Elif Can ve Mersede
Angha organize ettiler.
Partide Özen Mutlu Yaşam
Merkezi sakinleriyle tek tek
ilgilenen öğrenciler, onlarla
beraber şarkılar söyleyip dans
ettiler, birlikte pasta yiyip
meyve suyu ve çay içtiler ve
hazırladıkları hediye paketlerini misafirlere vererek onları mutlu ettiler. Özen Mutlu
Yaşam Merkezi sakinlerinden
eski TRT sanatçısı olan
Binnaz Halukaran, Türk
Sanat
Müziği
eserleri
seslendirerek partiye renk
kattı. Yaşlılarla birlikte gelen
yaşam merkezi sorumlularından Doğa Yıldız da şarkı
söyleyerek yüzleri güldürmeyi başardı. Sorumlu
Doğa Yıldız, “Doğu Akdeniz
Üniversitesi öğrencilerine bu
anlamlı etkinliği düzenleyip
yaşlılarımızı mutlu ettikleri
için çok teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Cafe Inn, Namport,
Gloria Jeans, Savrunlar
Ticaret sponsorluğunda düzenlenen parti eğlenceli bir
şekilde biterken, etkinliği
düzenleyen öğrenciler, misafirlerinin daveti üzerine bir
sonraki etkinliğin Özen
Mutlu Yaşam Merkezi’nde
yapılmasını kararlaştırdı.

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kermesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu Sosyal Yardım Projesi kapsamında kermes düzenledi. Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu “Intermediate” grubu
tarafından düzenlenen etkinlikte
okul bahçesine stant kuran öğrenciler kitap, cam eşyası, yiyecek ve
kıyafet gibi malzemelerin satışını
yaptılar. Etkinlikten elde edilen
gelirin bir kısmı hayvan barınağına
bir kısmı da yaşlılar evine
bağışlanacak.
“Hayvanlara Yardım Etme Projesi”, “Kusları Koruma ve Sigarayı
Bırakma Projesi”, “Yaşlılara
Yardım Projesi”, “Geri Dönüşüm
ve Çevre Projesi” ve “Kıbrıs Türk
Kültürünü Tanıtma Projesi” isimli
beş farklı projenin birleşimiyle
düzenlenen kermesin amacı öğrencilere toplumu tanıma fırsatı
sunarak katkı koyabilmelerini
sağlamak olarak belirlendi. Düzenlenen kermes ile biraraya gelen
farklı kültürlerden öğrenciler etkileşim içerisinde olarak hem
içinde yaşadıkları toplumu tanıma
şansı elde edip hem de yaptıkları
satışlarla İngilizcelerini geliştirme
şansı yakalayabiliyorlar.
Düzenlenen etkinliğin ikinci ayağı
olarak her grup temsil ettikleri
proje adı altında çeşitli etkinlikler
de gerçekleştirdi. Serife Nalbantoğlu organizyonu ile “Yaşlılara
Yardım Projesi” kapsamında proje
öğrencileri tarafından gerçekleşti-

rilen etkinlikte öğrenciler Doğu
Akdeniz Doğa Koleji 7. Sınıf
öğrencilerine yaşlılara nasıl

yardımcı olunabileceği konusunda
farkındalığı artırma amaçlı sunum
gerçekleştirdiler.

Öğrenciler kermes sırasında hem eğlendi hem de projelerinin hayata geçmesinin gururunu yaşadılar
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DAÜ ile Çözüm Dershaneleri Arasında İşbirliği Protokolü
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) ile Çözüm Dershaneleri

Prof. Dr. Halil Nadiri ve Yalçın Balcı birlikte

(Balcı Özel Eğitim, Sağlık,
Gıda, Turizm – Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şirketi.)
arasında
eğitim
alanında
işbirliği
yapılmasına yönelik
bir protokol imzalandı.
9 Ocak 2012 tarihinde
imzalanarak yürürlüğe giren söz konusu
protokol kapsamında,
iki kurum tarafından
uygun görülen eğitim
programları ve zaman
içinde kurumların günün koşullarına göre
geliştirecekleri ve çe-

şitlendirecekleri benzer programlar taraflarca belirlenecek
dönemlerde uygulamaya konulacak ve iki kurumun uygun
göreceği diğer alanlarda işbirliği imkanları geliştirilecek.
Protokol ayrıca iki eğitim kurumunun DAÜ Sürekli Eğitim
Merkezi bünyesinde işbirliği
yapmasını da öngörüyor. Protokol kapsamında DAÜ ile ilgili
broşür, afiş vs. için Çözüm Dershaneleri’nin faaliyet gösterdiği
mekanlarda pano veya tanıtım
alanı ayrılacak ve Çözüm Dershaneleri eğitmen ve personeline

DAÜ öğretim elemanları
tarafından karşılıklı belirlenecek
konularda eğitim verilecek.
DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan protokole Üniversite
adına Tanıtım ve Gelişimden
Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil Nadiri, Çözüm
Dershaneleri adına ise Kurucu
Müdür Yalçın Balcı imza koydu.
Protokol İmza Töreni’nde DAÜ
Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürü ve DAÜ-SEM Koordinatörü Derviş Ekşici ve Tanıtım
Ofisi Sorumlusu Rıza Çinkılıç
da hazır bulundu.

Mezunlarımızın Başarıları Gururlandırmaya Devam Ediyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
verdiği mezunlarının elde etmiş
oldukları başarılarla gurur duymaya
devam ediyor. DAÜ mezunu
Hüseyin
Dinç’in
kariyerinde

Hüseyin Dinç

kazandığı başarılar bütün DAÜ
ailesini gururlandırdı. 1991 yılı
mezunlarından olan Dinç, Elektrik
Elektronik Teknolojisi Bölümü’nden başarı ile mezun olduktan sonra
Würth Otomotiv Şirketinde Satış
Müdürü olarak iş hayatına atılmış
ve başarı basamaklarını hızla tırmanarak dünyanın 5. büyük petrol ve
gaz arama, üretim & pazarlama şirketi, Avrupa ve Afrika’da ise Rafinaj
& Pazarlama alanında 1’inci büyük
şirket olan Total Oil Türkiye
A.Ş.’de Müşteri İlişkileri Müdürü
görevini üstlenmiştir.
Dinç, DAÜ’nün verdiği eğitimin
kalitesi ve görünmeyen diğer
katkıları sayesinde bugün bu noktada olduğunu belirterek DAÜ’de

almış
olduğu
eğitimin
ve
kazandırdıklarının
kariyerinde
büyük rol oynadığına değindi. DAÜ
öğrencilerin mezun oldukları zaman
gelişmiş analitik düşünce becerisini
elde ederek mezun olduklarını belirten Dinç, bunun yanında iletişime
geçme ve doğru iletişim kurma becerisi de elde ettiklerini dile getirdi.
Yurt dışındaki veya Türkiye‘deki
sayılı Üniversitelerden mezun olan
iş arkadaşları ile birlikte çalışırken,
bir DAÜ mezununda farkettikleri
en önemli özelliklerin başında
DAÜ’lü öğrencinin öz güveninin
yüksek olması, hayata 360 derece ile
bakmayı bilmeleri ve kendilerini
doğru ifade etme becerisine sahip
olmalarının geldiğini belirterek,
tüm bunların DAÜ sayesinde

kazandırıldığını vurguladı.
DAÜ‘nün en büyük ve fark yaratan
özelliğinin ise eğitimde alt yapıyı
çok iyi verdiği ve bu alt yapıyı alan
bir öğrencinin ise mezun olduğu dal
dahil, her alanda başarılı olabilecek
genel bir donanıma sahip olduğunu
aktaran Dinç, bundan sonrasının
ise mezun olan öğrencinin kişisel
gayreti, idealleri ve becerileri ile
belirlendiğine dikkat çekti. DAÜ’de
okuyan ve yeni mezun olacak
DAÜ’lülerin, eğitimini aldıkları
bölüm dersleri ile gelişimlerine
başladıklarını
aktaran
Dinç,
sonrasında ise çevrelerine gösterecekleri özellikleri ile de DAÜ’lü
olma- nın farkını yaşayacaklarını belirtti.

Sudanlı Mezunumuzdan Uluslararası Kariyer
Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu Sudanlı Yasir Hassan
İbrahim Obied, Suudi Arabistan’ın prestijli
Arabsat Satellite Communication’ın Teknik
Müdürlüğü’ne getirildi.
1995 yılında eğitimini DAÜ’de tamamlayan
Obied, 1998 yılından beri iletişim sektörü devlerinden Arabsat bünyesinde mühendis olarak
görev yaptı. Geçtiğimiz günlerde ziyaret amaçlı

Yasir Hassan İbrahim Obied, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı
ziyareti sırasında

geldiği DAÜ’de Üniversite Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak’ı da ziyaret eden Obied,
üniversite yıllarında da Prof. Dr. Öztoprak’ın
öğrencisi olduğunu söyledi.
40 yaşındaki Obied, öğrenci olduğu dönemde de
DAÜ’nün, müfredat açısından en güncel ve yeniliklere ayak uydurabilen, dahası gerçekçi eğitim
veren bir kurum olduğunu belirterek; “Bu yüzden
gençlere hiç tereddüt etmeden gelip burada
öğrenim görmelerini tavsiye ederim” şeklinde
konuştu. Obied, mezuniyeti sonrası 16 yıl sonra
ilk kez DAÜ’yü ve KKTC’yi ziyaret etme fırsatı
yakaladığını söyleyerek Rektör Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak’ın kendisini kabul etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Aradan
uzun zaman geçmesine karşın Rektör Prof. Dr.
Öztoprak’ın kendisini görür görmez tanıdığını
söyleyen Obied, Rektör Prof. Dr. Öztoprak’ın
öğrencisinin yurt dışında önemli bir kuruluşta
üstlendiği sorumluluktan dolayı memnuniyetini
ifade ettiğini, kendisine ülke ve çalıştığı firma
hakkında bilgiler verdiğini, DAÜ’de aldığı derslerin çok faydasını gördüğünü ve uluslararası
kariyer yönünde kendisine büyük fırsat sağladık-

Yasir Hassan İbrahim Obied

larını aktardı. “Bu aslında rüyanın gerçekleşmesi
gibi. DAÜ’nün buradaki payı büyük.” diyen
Obied, şu an Arabistan’da mutlu olduğunu ve
kendisi öğrenim görürken DAÜ’nün birçok farklı
kültürün bir araya geldiği bir ortam olduğunu ve
bugün iş hayatında bu kültürlerle iyi iletişim
kurabildiğini, bunun da DAÜ sayesinde olduğunu
anlattı. DAÜ’deki eski günlerini de özlediğini
ifade eden Obied, adanın güvenli ve huzurlu bir
yer olduğunu ve geçen bunca zamana rağmen
kendisini buraya bağlı hissettiğini söyledi.
Bilindiği gibi, DAÜ mezunu Osama Hasan
Abulbaki ise, geçtiğimiz aylarda ülkesi Sudan’da
Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilmişti.
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Dağhan Fellahoğlu, İletişim Fakültesi’nde
Kurum Kültürünü Anlattı
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü
Dağhan Fellahoğlu, İletişim Fakültesi’nde düzenlenen konferansta Kuzey
Kıbrıs Turkcell’in kurum kültürünü
anlattı. Kurum kültürünü, “kurumun
çalışanları tarafından paylaşılan, yeni
elemanların öğrendiği ve çalışanlar
tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan
değerler, gelenekler ve inançlar bütünü” olarak tanımlayan Fellahoğlu,
kurum kültürünün kurumsal performans, çalışanların morali ve motivasyonu, müşteri bağlılığı ve
verimlilik açısından çok önemli
olduğunun altını çizdi.

Turkcell yerel değil, global bir şirkettir
Konuşmasında Turkcell’in kurumsal
yapısına, iş anlayışına ve hedeflerine
de değinen Dağhan Fellahoğlu, şirketin 9 ülkede 60 milyonun üzerinde
abonesi olduğunu ve bölgede lider
konumda bulunduğunu belirtti. Şirketin temel değerlerinden de söz eden
Fellahoğlu, “önce müşterimiz için
varız, açık iletişime inanırız, fark
yaratırız, çevik bir takımız ve her şeyden önce insana değer veririz, hayat
paylaşınca güzel” dedi.
Şirkette takım ruhuna önem verdiklerini, açık kapı politikası uyguladıklarını ve çalışanların kurum kimliğini
sahiplenmelerini önemsediklerini vurgulayan Fellahoğlu, şirkete eleman
alırken sadece okul başarısına bakmadıklarını, kuruma katkı yapabilecek
özelliklere sahip insanlar aradıklarını
belirtti.
Meslek içi eğitime önem veriyoruz

Dağhan Fellahoğlu
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Şirkette meslek içi eğitimi çok
önemsediklerini söyleyen Dağhan
Fellahoğlu, global şirketlerin çoğunda
yıllık meslek içi eğitimin ortalama 41

Dağhan Fellahoğlu konferans sonrası öğrencilerle birlikte

saat olduğunu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de ise 55 saat eğitim verdiklerini
ifade etti. Kurum çalışanlarına yönelik
olarak her yıl düzenli biçimde memnuniyet anketi uyguladıklarını belirten Fellahoğlu, “bir çalışan işten
ayrılmak istiyorsa bunun gerekçesi
bizim için çok önemlidir” dedi.
Sosyal sorumluluk projelerini
destekliyoruz
Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediklerini vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel
Müdürü Fellahoğlu, yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi. Açtıkları
trafik eğitim parkında öğrencilerin
trafik kurallarını öğrendiklerini,

destekledikleri KKTC Tekerlekli
Sandalye Basketbol Milli Takımı’nın
Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade etti.
Topluma karşı sorumluluklarını hiç
unutmadıklarını belirten Fellahoğlu,
kurumsal başarı anlayışı ile toplumsal
sorumluluk arasında iyi bir denge
kurduklarını belirtti.
İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da
yapılan konferansa İletişim Fakültesi
öğrencileri ve öğretim elemanları
katıldı. Konferansın bitiminde,
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süleyman İrvan, Genel Müdür
Dağhan Fellahoğlu’na bir teşekkür
plaketi takdim etti.

İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri, “Mobilya ve Detay” Dersi Kapsamında,
Üretim Tesisine Gezi Düzenledi
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İç
Mimarlık Bölümü, Inar 403 - “Mobilya ve Detay” dersi öğrencileri,
mevcut dönem üretim gezisini
“Pero Moben Mutfak” Üretim
Tesisine gerçekleştirdiler. Mobilya
ve Detay dersinde amaç, mobilya
sektörü hakkında gerekli olan
teorik bilginin verilmesinin yanı
sıra, öğrencilerin birim tasarım
paralelinde belirlenecek doğru
malzeme seçimi ile tasarım ve
malzemenin gereği olan detay
gelişim becerilerini geliştirmeye
yönelik tutulmasıdır.

Dersin yürütücüsü, DAÜ Öğretim
Üyesi Dr. Betül Bilge, ders kurgusu paralelinde her dönem farklı
üretim tesislerine yapılan gezilerin, uygulama alanında yapılan
farklı tekniklerin öğrenilmesi
açısından önemli olduğunu vurguluyor. Bu sayede DAÜ İç Mimarlık
Bölümü öğrencileri, tasarımlarını
gerçekleştirdikleri farklı fonksiyona yönelik mobilyaların, kendi
ölçekleri içerisinde ve malzeme
seçimi doğrultusunda uygulanacak
olan üretim tekniklerini yerinde
değerlendirme şansını buluyorlar.

İç Mimarlık öğrencileri gezileri sırasında farklı teknikler öğrendiler

DAÜ’de “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi” Konulu Konferans Düzenlendi
Atatürk’ün, 27 Aralık 1919’da
Ankara’ya gelişinin 92. yıldönümü
olması nedeniyle Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Atatürkçü

Prof. Dr. Turgut Turhan ve Doç. Dr. Hasan Cicioğlu
konferans sırasında

Düşünce Kulübü “Atatürk’ün
Ankara’ya Gelişi” konulu konferans
düzenledi. DAÜ Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut
Turhan ile DAÜ Atatürk
Araştırma
ve
Uygulama
Merkezi Başkanı Doç. Dr.
Hasan Cicioğlu`nun konuşmacı
olarak katıldıkları konferans 27
Aralık 2011 Salı günü, saat
16:00’da Aktivite Salonu’nda
düzenlendi.
DAÜ Atatürkçü
Kulübü Başkanı

Düşünce
Mustafa

Karaahmetoğlu‘nun yapmış olduğu
açılış konuşmasının ardından sözü
Prof. Dr. Turgut Turhan aldı.
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin Kurtuluş Savaşı’nın en önemli olaylarından biri olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Turhan, Atatürk’ün Kurtuluş
Savaşı’nın en iyi Ankara’dan
yönetilebileceği yönündeki inancından ve mücadelesinden bahsetti.
Daha sonra Prof. Dr. Turhan,
Atatürk’ün milli mücadelenin
merkezi olarak Ankara’yı seçmesindeki başlıca sebepleri öğrencilerle
paylaştı. Turhan’ın ardından sözü

alan Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, 27
Aralık 1919’da Ankara’ya giden
Atatürk’ün, Ankara halkı tarafından
nasıl karşılandığını anlattı. Ankara
halkının, Atatürk’ü ve temsil heyeti
üyelerini büyük sevgi ve sevinç gösterileri ile karşıladıklarını ifade eden
Doç. Dr. Cicioğlu, Ata’nın coşku
dolu bu karşılamadan dolayı çok
duygulandığını ifade etti.
Konferansın sonunda Prof. Dr.
Turgut Turhan ile Doç. Dr. Hasan
Cicioğlu’na teşekkür plaketleri
takdim edildi.
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DAÜ Cup of Nations Basketbol Turnuvası

Nefesleri Kesti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Cup of Nations Basketbol
Turnuvası bayanlarda Türkiye, erkeklerde KKTC’nin şampiyonluğu ile 28 Aralık 2011 Çarşamba akşamı sona erdi.
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ve Spor İşleri
Müdürlüğü tarafından organize edilen maçlar DAÜ’de farklı
kültürden birçok öğrenciyi bir araya getirmeye devam ediyor.
20 Aralık 2011’de 8 erkek takımı ve 4 bayan takımının
katılımıyla başlayan turnuvada, erkeklerde 8 takımın 2 gruba
ayrıldığı grup maçları sonunda KKTC ve TC birinci gruptan,
Sudan ve Kazakistan da ikinci gruptan çıkıp adlarını dörtlü finale yazdırdı.
Baştan sona çekişmeli geçen Türkiye, KKTC, Sudan ve
Kazakistan’ın oynadığı dörtlü final grubu maçlarının ardından,
Kazakistan’ı mağlup eden Sudan turnuva 3’üncüsü olurken,

Maçlarda heyecan hakimdi

erkekler finalinde Türkiye’yi 49-41 mağlup eden KKTC turnuva
şampiyonu oldu.
Bayanlarda tek grup mücadelesi sonunda oynanan KKTC ve TC
finalini 28 - 22 kazanan Türkiye, Cup of Nations Basketbol Turnuvası şampiyonu oldu.
Organizasyonda seyircilerin ilgi gösterdiği dans gösterileri de yer
alırken, erkeklerde üç sayı ve smaç yarışması geceye damgasını vuran
diğer yarışmalardı.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, turnuva şampiyonu KKTC’li sporcularla birlikte

Turnuva ödül töreni ile sona ererken, DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman Yılmaz ve Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam da
törene katıldılar.

Turnuva sonrası sporcular ve Yönetim birarada.

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC
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Genel Koordinatör
Derviş Ekşici
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürü

Sayfa Düzeni
Selda Adaöz
Müge Debreli

Haber Koordinatörü
Burcu Betin Türkoğlu
Halkla İlişkiler ve
Basın Birim Sorumlusu

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

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Rektör

Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yardımcısı
Tanıtım ve Gelişim

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürlüğü

Baskı
DAÜ Basımevi

