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Mezunlarımızla Gurur Duyuyoruz
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
yeni mezunlar vermenin gururunu
yaşıyor. 1 Şubat 2012 Çarşamba
günü, saat 14:00’te, DAÜ Lala
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda
gerçekleştirilen 2011-2012 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet
Töreni’nde yaklaşık 650 mezun
diplomalarına kavuşmanın coşkusunu yaşadı. 2012 Güz Dönemi
Mezunları ile birlikte DAÜ’nün
bugüne kadar vermiş olduğu mezun
sayısı 91 farklı ülkeden 35 bine
ulaştı. DAÜ TV, Bayrak Haber,
Kanal T ve Kıbrıs TV tarafından
canlı yayınlanan tören dünyanın
birçok ülkesinden izlenirken, duygusal anlara da sahne oldu.
Törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Mehmet Daysal, KKTC
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanı Kemal Dürüst, Sağlık
Bakanı Ahmet Kaşif, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, ÖRP Başkanı ve Milletvekili
Doç. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak,
Gazimağusa Kaymakamı Beran
Bertuğ, (devamı sayfa 4 ve 5’te)

Mezun sayımız 91 farklı ülkeden 35 bine ulaştı

Mezunlar tören sonunda coşkuyla keplerini havaya fırlattılar

DAÜ Kıbrıs’ın Birincisi

2011 yılı sonu
“ We b o m e t r i c s
Dünya Üniversiteler Sıralaması
( We b o m e t r i c s
Ranking of World
Universities)’nda
KKTC’nin devlet
üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyada faaliyet
gösteren 20 bini aşkın üniversite
içerisinde sıralamaya alınan 12 bin
üniversite arasında büyük bir yükseliş göstererek gurur verici bir
başarıya imza attı.

DAÜ’nün KKTC Bayrağı ile, 2010
yılı sonundaki başarısının ardından
yaklaşık 400 sıra birden yükselerek
1025. sıraya yerleştiği açıklandı.
Dünya genelinde 1025. sıraya yer-

leşen DAÜ, Kıbrıs genelinde de
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
Devlet Üniversitesi olan ve sıralamada 1066. sırada yer alan Kıbrıs
Üniversitesi’ni geride bırakarak birinciliğe yükseldi. Yapılan sıralamada DAÜ ve diğer KKTC
Üniversiteleri Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti adı ile belirtilirken,
KKTC’deki diğer üniversiteler ise

dünya sıralamasında 3382 ile 8093
sıraları arasında yer aldılar.
2011 yılı içerisinde web görünürlüğünü yükselten DAÜ, bu yıl
yapılan ölçümlerde, üniversitelerde
yapılan yayın ve yayınlara yapılan
atıflara ait yüzdeliğinin arttırılması
ile kaliteli bilimsel üretiminin
karşılığını almıştır.
DAÜ elde ettiği başarı ile Avrupa
Üniversiteleri
arasında
437.,
Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet

gösteren 180'i aşkın Devlet ve Vakıf
Üniversiteleri arasında ise Tıp
Fakültesi olmayan üniversiteler
içerisinde 7., ücretli eğitim veren
üniversiteler arasında ise 5. sırada
yer almıştır. Bu başarı, üniversitemizi gururlandırması yanında,
hedeflenen kaliteli eğitim ve uluslararası kariyer vizyonu ile
önümüzdeki yıllarda daha iyi
sıralarda yer alması açısından motive etmektedir.

DAÜ, 3 bin dönümlük kampüsü ile de dikkat çekiyor

KKTC Milli Eğitim,
Gençlik ve Spor
Bakanı’ndan
DAÜ’ye Ziyaret

İletişim Öğrencileri
SOS Çocuk Köyü’nü
Güzelleştirdi

Jüri, Genç Gazetecileri
Terletti

1.Rauf Raif Denktaş
Kupası Şampiyonu DAÜ

Sayfa: 3

Sayfa: 4

Sayfa: 6

Sayfa: 8

2

YIL:3
D O Ğ U

A K D E N İ Z

SAYI:27

ŞUBAT 2012

Uluslararası Kariyer İçin

Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrenci Hizmetleri Ofisi’nden 2316 öğrenciye muhaceret işlemi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Öğrenci Hizmetleri Ofisi, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Vergi
Dairesi işbirliği içerisinde, 2316
DAÜ öğrencisinin muhaceret işlemini yaptı.
DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı Öğrenci Hizmetleri Ofisi,
geçtiğimiz dönem süresince 28 iş
günü süren muhaceret işlemlerini
18 Kasım 2011 tarihinde sorunsuz
olarak bitirip, öğrenci memnuniyeti
sağladı.
DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü
yapmış olduğu açıklamada, Kaymakamlık ve Vergi Dairesi’ne personel göndererek üniversite ile
gerçekleştirdikleri işbirliğinden
ötürü memnuniyetini dile getirdi.
Açıklamada, eğitim almak üzere
adaya gelen DAÜ’lü öğrencilerin
yanısıra, ülkenin diğer üniversitelerindeki öğrenciler ve KKTC

halkının da muhaceret işlemleri için
kendilerine yoğun talepte bulundukları ifade edildi.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü, yeni
kayıt yapacak öğrencilerin adaptasyonu ve memnuniyeti gözönünde
bulundurularak önümüzdeki dönemlerde de muhaceret hizmetinin
üniversitede sürdürülebilmesi için
yine ayni kurumlardan yardım isteneceğini kaydetti.
Muhaceret işlemlerinden ayrı
olarak, Öğrenci Hizmetleri Ofisi,
DAÜ öğrencilerinin tüm akademik
ve kampus içi sıkıntılarını giderme,
sağlık sorunlarında destek sağlama,
kalacak yer arayışında öğrencilere
çözüm bulma, öğrencilerin yurt dışı
evrak ve kayıp eşya takip işlemlerini
sürdürme işlemleri hususlarında da
hizmetler veriyor.
DAÜ Öğrenci Hizmetleri Ofisi ile
ogrencihizmetleri@emu.edu.tr veya

Öğrenciler, Öğrenci Hizmetleri Ofisi’nde işlem yaptırırken

studentsercives@emu.edu.tr elektronik posta adresleri veya 630 11
11 numaralı Çağrı Merkezi vasıtasıyla iletişim kurulabilir. Yapılan
açıklamada mesai saatlerinin dışında

veya resmi tatil günlerinde ise
öğrencilerin Çağrı Merkezine mesaj
bırakarak sorunlarına çözüm bulabilecekleri belirtildi.

TOLES Tanıtım Günleri Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık
Okulu ve Hukuk Fakültesi işbirliği
ile başlatılan ve DAÜ Sürekli
Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) işbirliği ile düzenlenecek olan Kıbrıs ve
Türkiye çapında resmi TOLES
(Hukuk İngilizcesi Becerileri Sınavları) kursları için tanıtım günleri
yapıldı. KKTC’nin üç büyük bölgesi
olan Gazimağusa, Girne ve
Lefkoşa’da yer alan tanıtım günleri
13 - 15 Şubat 2012 tarihlerinde
gerçekleştirildi.
DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim

üyelerince gerçekleştirilen tanıtım
günleri süresince katılımcılar örnek
Hukuk ingilizcesi derslerini izleme
fırsatını yakaladılar ve kursa ilgi
duyanlar hemen kursa kayıt yaptırabilme imkanına sahip oldular.
TOLES kursları ile ilgilenenler
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nden
veya http://sem.emu.edu.tr adresinden de temin edebilecekleri başvuru
formlarını DAÜ-SEM sekreterliğine teslim ederek veya fakslayarak (Fax no: 03926302472)
kurslara kayıt yaptırabilirler. İlgile-

TOLES tanıtım günlerine katılan katılımcılar, Hukuk İngilizcesi derslerini izleme fırsatı yakaladılar

nenler ayrıntılı bilgiye 6302471
veya 6302423 nolu telefonlardan

veya peril.emiroglulari@emu.edu.tr
adreslerinden ulaşabilirler.

Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman’ın Yeni Kitabı “Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti İdari Yargılama Hukuku” Çıktı
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin önemli hukukçu
ve düşünürlerinden biri olan Yrd.
Doç. Dr. Tufan Erhürman’ın,
hukuk sistemimizdeki önemli bir
boşluğu dolduracak eseri yayınlandı. KKTC İdari Yargılama
Hukuku’nu Türk ve İngiliz hukuk
sistemleriyle karşılaştırmalı bir
biçimde inceleyen kitap, Işık
Kitabevi tarafından yayınlandı.
Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman’ın,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde idari yargıyı ve idari
yargılama usulünü konu alan çalışması, bu alanda daha önce herhangi bir çalışma yapılmamış
olması nedeniyle ayrı bir önem arz
ediyor.
Yurttaşların, açacakları idari davalar aracılığıyla idarenin işlem,
karar ve ihmallerinin denetlenmesi
sürecine katılmak suretiyle hukuk
devletinin gerçekleştirilmesine

katkıda bulunma olanaklarını ele
alan kitap, bu yönüyle, hukukun
üstünlüğü ilkesinin KKTC’de
hâkim kılınması açısından da yeni
açılımlar getiriyor.
Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek
Anayasa Mahkemesi, KTFD ve
KKTC Yüksek İdare Mahkemesi
ve TC Danıştay kararlarından
örneklerle zenginleştirilen 710
sayfalık kitap, uygulamacılar açısından da
önemli bir kaynak
teşkil ediyor. Bu
arada doktrine yapılan
atıflar
da,
KKTC İdari Yargılama
Hukuku’nun
eleştirel bir gözle
değerlendirilmesine
ve gelişim olanaklarının araştırılmasına katkıda bulunuyor.
Eserin
önsözünde
“Kıbrıs Türk idari

yargılama hukukunun bugün,
Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek
Anayasa Mahkemesi, Kıbrıs Türk
Federe Devleti Yüksek İdare
Mahkemesi ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti
Yüksek
İdare
Mahkemesi kararlarından oluşan,
son derece zengin bir içtihat külliyatına sahip olduğu”nu söyleyen
yazar, bu külliyatın “KKTC idari
yargılama hukukunun, etkisi
altında bulunduğu İngiliz ve
Türk hukuk sistemlerinden ayrı
ve özgün bir sistem olarak ortaya
çıktığını” kanıtladığını ortaya
koyuyor.
Yrd. Doç. Dr. Erhürman’ın KKTC
İdari Yargılama
Hukuku adlı kita-

Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman

bı, bu özgün hukuk sisteminin
ayrıntılı ve sistematik bir incelemesini okuyucuyla buluşturmak suretiyle, KKTC hukukuna ve
hukukçularına önemli bir katkı
sağlıyor.
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Kıbrıs Sigorta’dan DAÜ’ye 140 bin dolar
Kıbrıs Sigorta, geçtiğimiz yıl sonu DAÜ-3
yurdunda meydana gelen talihsiz yangın
sonucu oluşan maddi zararı tazmin etti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne gelen Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Kiraz, DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak’a 140,388 Amerikan
doları tutarındaki çeki takdim etti.
Üniversite Rektörlüğü yaptığı açıklamada,
Kıbrıs Sigorta’nın yaşanan şansızlığın hemen
ardından konuya ilgili ve duyarlı davrandığını
belirtti. Rektörlük ayrıca üniversitenin maruz
kaldığı zararın kısa bir süre içerisinde tazmin
edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kıbrıs Sigorta’ya gösterdiği iyi niyetten ötürü teşekkür etti.

karşılamaları için para yardımı yapılmıştı.
Yangının ardından psikolojik travmayı atlatabilmeleri için Psikolojik Danışmanlık,
Rehberlik ve Araştırma Merkezi psikologları
olay yerine gelerek öğrencilerle birlikte olmuşlardı.
Rektörlük ayrıca, hiç bir şekilde arzu
edilmeyen bu ve benzeri olaylar karşısında
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin gerek öğrencilerine, gerekse öğrenci ailelerine karşı “önce
insan” felsefesiyle ve sorumluluk bilinciyle
hareket ettiklerini ve öğrenci güvenliği için
gereken tüm önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Bilindiği gibi, 14 Aralık 2011’de sabahın
erken saatlerinde DAÜ-3 yurdu klimalarında
başlayan yangın, hızla çatıya ulaşmış ve alevlerin oda içlerine düşmesi sonucu üst kattaki
odaların yanmasına sebep olmuştu.
Yangın sonrası, DAÜ Kriz Yönetimi
Masası’nın koordine olmasıyla mağdur
öğrenciler için kampusteki özel bir yurt hızla
hazır hale getirilip öğrenciler yeni odalarına
yerleştirilmiş, eşyaları yanan ya da zarar
gören öğrencilere de acil gereksinimlerini

K.S.Y.K. Başkanı Uğur Kiraz çeki Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’a
takdim ederken.

KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanı’ndan DAÜ’ye Ziyaret
KKTC Mili Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı
Kemal Dürüst ve UBP Gazimağusa Milletvekili Afet Özcafer Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile Rektörlük
makamında görüştüler.

DAÜ’nün belirli bir yere geldiğini belirterek
Üniversitelerin en önemli misyonunun
araştırma yapmak ve kaliteli eğitim vermenin yanında uluslararasılaşma olduğunu
vurguladı. Prof. Dr. Öztoprak, DAÜ’nün
uluslararasılaşma açısından önemli yol kat ettiğini aktararak DAÜ’nün birçok programının uluslararası kuruluşlarca akredite
edilmiş olmasının DAÜ’nün uluslararasılaşmada elde ettiği başarının en önemli göstergesi olduğuna dikkat çekti. Öğrenci
nüfusunun % 25’inin yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Öztoprak, bunun büyük bir başarı olduğunu
ve DAÜ’nün çeşitli ülkelerin akreditasyonlarını da aldığını belirtti. Prof. Dr. Öztoprak,
DAÜ’yü geliştirmek için elllerinden geleni
yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek Milli Eğitim,
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da her konuda
desteğini beklediklerini sözlerine ekledi. Ziyaret sonrasında Bakan Dürüst ve Milletvekili Özcafer DAÜ Rektörü ile birlikte TC
Yardım Heyeti katkılarıyla yapılan Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi
(KÜKOM) binasını incelemelerde bulundular.

Bakan Dürüst ziyaretinde, DAÜ’nün öğrenci
sayısı açısından, kurumsallaşma yönünden,
kendi bünyesindeki mali yapısını ve diğer
bütün düzenlenecek olan olumlu atılımlar
yönünden gerçekleştirdiği başarılı gelişmelerin ortada olduğunu dile getirerek Milli
Eğitim, Gençlik ve Spor alanında hükümetin
politikalarını yürüten sorumlu bakan olarak
DAÜ’yü önemsediklerinin altını çizdi.
DAÜ’nün kendini dünyada kanıtlamış bir
üniversite olduğunu belirten Bakan Dürüst,
DAÜ’nün KKTC ismiyle özdeşleştiğini ve
DAÜ dendiği zaman da başta Anavatan
Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere gerek İran
gerek Avrupa gerekse Ortadoğu’nun birçok
ülkesinde akla uluslararası ve kaliteli eğitim
veren bir üniversite geldiğinden dolayı büyük
gurur duyduklarını dile getirdi. DAÜ’nün bir
onur kaynağı olduğunu dile getiren Dürüst,
DAÜ’nün çalışmalarını daha da güçlendirerek öğrenci sayısındaki akışını artırması
yönündeki dileklerini belirtti. DAÜ’den mezun
olan öğrencilerin çeşitli
başarılı pozisyonlarda görevler üstlendiğinin örnekleri ile karşılaştıklarını
aktaran Bakan Dürüst,
DAÜ’nün sonuna kadar
yanında olduklarının altını çizerek tüm çalışanlara
bugüne
kadar
gerçekleştirdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.
DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak, Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Bakan Kemal Dürüst ve

Milletvekili Afet Özcafer ile birlikte
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Uzman Gözüyle
Özge Efe

DAÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunu
SosyalPaylaşımOrtamlarıTanıtımveGeliştirmeUzmanı

Şirketlerin Müşteri Bulma ve Tutmasında
Sosyal Medya’nın Önemi
İnternet kullanıcıları giderek bir çığ gibi büyüyor. İnternet
aracılığıyla ‘Sosyal Medya’ yalnızca gençler tarafından değil
herkes tarafından kullanılmakta ve yayılmaktadır. İnternet kullanıcıları Sosyal Medya’da birer haber ve bilgi kaynağı olmasının yanında aynı zamanda da birer iletişim aracıdırlar.
İnsanlar, Sosyal Medya’nın samimi ortamından dolayı Sosyal
Medya aracılığıyla düşüncelerini diğer iletişim ortamlarından
daha rahat ve özgürce dile getirebilmekte, bu düşünceler üzerinde tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler.
Ayrıca kullanıcılar bu ağlar aracılığıyla iş bulabilmektedirler.
Kısaca kullanıcılar Sosyal Medya’yı doğru amaçlar doğrultusunda kullandıkları zaman çok güzel fırsatlar elde edebilirler.
Şirketler belirli bir strateji oluşturup ‘Sosyal Medya’yı da
doğru kullandıkları takdirde şirket prestijleriyle birlikte
tanınırlıklarını da artırdıkları gibi markalaşıyorlar da. Şirketler
Sosyal Medya’yı kullanarak ücretsiz olarak şirketleri adına
sayfa açabilirler ve bu sayfalardan potansiyel müşterilerine kolaylıkla ulaşabildikleri gibi ürünlerini de tanıtabilirler ayrıca
müşterilerinin isteklerine de cevap verebilirler. Şirketler hedef
kitlesini belirleyip insanların hoşlandığı şeyleri düşünerek
kendi ürününü nasıl sunabileceğine karar verdikten sonra
markalarını duyurmaları daha da kolaylaşır. Örneğin
markanızı eğlenceli kılabilecek, satışlarınızı artırabilecek,
markanızı konumlandırabilecek insanların severek eğlenerek
sizin markanızın reklamını yapmadıklarını hissederek paylaşabilecekleri bazı videolar, ses kayıtları veya küçük mikrositeler
yapabilirler ve bu kayıtları sayfalarında yayınlayarak takipçilerine sunabilirler.
Şirketler Sosyal Medya’yı kullanarak ürünlerini en etkili bir
biçimde pazarlama şansına da sahip oluyor. Ayrıca şirketler
sosyal paylaşım sitelerini kullanarak web sitelerini duyurabildikleri gibi ziyaretçi sayısını da artırabilirler. Hedef kitleye
firma ya da markaları ile ilgili uygulamaları gönderebildikleri
gibi mesajlar içeren reklam da yayınlayabilirler. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal içerikli sitelerin yaygın
olarak kullanılması firmalara potansiyel müşterilerine ulaşıp
reklam yapma imkânı sunmaktadır. Firmalar akılcı davranıp
bu fırsatlardan yararlanarak farkındalık yaratabilir ve
markalarının akılda kalmasını sağlayabilmektedirler. Televizyona reklam vermek maliyetli olduğu gibi etkili de olamayabilir. Dizi aralarında koyulan reklamlar ilgi çekmeyebilir.
Bunun tam tersi olarak Sosyal Medya aracılığı ile oluşturdukları sayfalarda insanlarla sürekli olarak iletişim halinde oldukları için yaptığınız reklamlar daha da fazla ilgi çeker.
Kampanyalar yaparak çevrenizi genişletebilirsiniz. Ayrıca
potansiyel müşterilerinizin sorunlarını anında çözdüğünüz zaman hem müşteri temsilciliği yapmış oluyor hem de reklam
yapmış oluyorsunuz.
Sosyal Medya ile ilgili şirketlerin elde ettiği olumlu sonuçlara
birçok örnek verebiliriz. Bunun en büyük nedenlerinden biri
ise Sosyal Medya’nın hem firmalar hem de müşteriler için
sağladığı ve başka alanlarda gerçekleştiremeyeceği birçok
imkânın düşük maliyete sağlıyor olmasıdır. Ayrıca firmalar yer
ve zaman fark etmeden müşterileriyle iletişime geçebiliyor onlara anında geri dönebiliyor ve böylelikle %100 müşteri memnuniyeti elde edebiliyor. Bu markalar için bir fırsat olmanın
yanında büyük risklerde taşıyor. Yapılan araştırmalara göre
Sosyal Medya’nın sağladığı risklerin başında şunlar gelebilir;
çalışanların Sosyal Medya’daki ifadeleri şirket imajına zarar
verebilir, şirketle ilgili gizli bilgiler dışarıya sızabilir ya da
çalışanların dikkatinin sürekli olarak dağılması sonucu şirket
maddi hasara uğrayabilir. Yanlış bir davranış sonucu şirket
büyük zarar görebilir. Ayrıca konuya başka bir yönden bakacak
olursak iş yerinde düzenlemeler ve ürünlerle ilgili duyurular
işverenin yönetimi altındadır. Çalışanların ürünlerde indirime
gidileceği, zam yapılacağı veya işçi alımı yapılacağı gibi konularda Sosyal Medya’da bilgi vermesi işverenin yönetim
hakkının ihlali anlamına gelebilir.
Kısaca Sosyal Medya doğru kullanıldığında hiçbir zararı yoktur. Doğru kullanılmadığı zaman problemlerle karşı karşıya
gelebilirsiniz. Belirlediğiniz strateji yanlış olduğu anda marka
imajınıza ve müşteri güvenine hasar verebilirsiniz. Ayrıca firmalar ürün ve müşteri memnuniyetini sağlayamadığı takdirde
müşteri kaybına da neden olabilir. Bunu engellemek için şirketinizi çok iyi tanıyan bir Sosyal Medya danışmanınızın olması gerekir.
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Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp,
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Yanalak ile akademisyenler ve çok sayıda
öğrenci velisi katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan törende, kısa bir süre önce
aramızdan ayrılan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Raif Denktaş da unutulmadı. Törenin ilk

SAYI:27

dakikalarında merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş için kısa bir
anma programı gerçekleştirildi. Anma Programı ardından ise Mezunlar adına iki
mezunumuz tarafından konuşma gerçekleştirildi. 2011–2012 Akademik Yılı Güz Dönemi
mezunları adına Sembolik Ağaç Dikme Töreni
ile devam eden programda daha sonra açılış
konuşmaları yer aldı.

Mezunlarımızla G

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak:
“Öğrencilerimizin alacağı diplomalar
hepimizin ortak kıvancıdır”.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztop-

rak, “Bugün verilec
öğrencilerimizin, akad
ve elbetteki değerli vel
ortak çabalarının bir
konuşmasına başlayara
bir kıvanç konusu o

İletişim Öğrencileri SOS Çocuk Köyü’nü Güzelle
İletişim Fakültesi öğrencileri
tarafından SOS Çocuk Köyü’nde

gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyün

SOS Çocuk Köyü bahçesi iletişim öğrencileri sayesinde artık daha düzenli

bahçesi yeniden düzenlendi.
Sosyal
sorumluluk
projesi

çerçevesinde sponsor arayışına
giren öğrencilere Akdoğan esnaflarından Ansızın Petrol,
Stavrogonna
Süpermarket,
Sahra Butik, Kasapoğlu Market, Emir Döner House, Foto
Ferah, Bilal Kuyumculuk, Tezcan Pastanesi, Sumru Shoes,
Buğra Eczanesi, Say Lastik,
Yücelen Dağıtım, Wonderland
Turizm, Yamaç Market, Fiyonk ve Geçit Restaurant
destek verdi. Ayrıca Aslan Boya
bir kamyon çim toprağı, İntergaz Ltd. ise 3 top boru
yardımında bulundu.
Projeyi yürüten öğrenciler,
SOS Çocuk Köyü personelinin

de yardımlarıy
bahçesinin etra
Ayrıca çocuklar
halı
döşend
malzemelerin
amacıyla köyü
hurdalık yapıld
İletişim Fakült
ve Reklamcılık
Yardımcısı Yr
Kemal Kaya ile
Umut Ayman'ı
yürütülen proj
Elif Yaman,
türkün, Mura
Mathias ve Mü
öğrenciler göre
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Gurur Duyuyoruz

cek olan diplomalar,
demik personelimizin
lilerimizin yıllar süren
ürünüdür.“ sözleriyle
ak, diplomaların ortak
olduğunu vurguladı.

eştirdi

yla çocuk köyünün
afını telle çevirdiler.
rın yatak odalarına
di
ve
hurda
depolanabilmesi
ün içine bir adet
dı.
tesi Halkla İlişkiler
k Bölümü Başkan
rd. Doç. Dr. Anıl
e öğretim görevlisi
ın danışmanlığında
jede Ayça Deveci,
Hakan E. Günat Karasu, David
üslüm Sayir isimli
ev aldı.

DAÜ’nün her zamankinden daha güçlü, her
zamankinden daha başarılı bir konuma
geldiğini ifade eden Prof. Dr. Öztoprak, son
üç yıl içinde kazanılan akreditasyonlar,
öğrenci akışı, yeni fakülte ve yeni programlar
konusunda da bilgi aktardı. DAÜ mezunlarının bu bölgede başka bir üniversitede bu
denli yoğun bulunmayan, çok kültürlü ve çok
uluslu bir ortamda öğrenim gördüklerini
ifade eden Prof. Dr. Öztoprak, konuşmasında
mezunlara da seslenerek “Sizlere bugünden
sonra “meslektaşlarım” diye hitap edebilecek
olmanın onuruyla seslenmek istiyorum.
Bugün hayatınızın en önemli günlerinden
birini yaşıyorsunuz. Birazdan alacağınız
diplomalarla iş hayatına atılacaksınız. Hangi
görevde, hangi ülkede, hangi yaşta olursanız
olun vicdanınızla hareket edin, bilime ve
meslek ahlakına bağlı kalın, her zaman barışa
ve kardeşliğe hizmet edin.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni sahiplenin, ona
destek olun. Üniversitenizle bağınızı koparmayın. Üniversiteniz desteğinizle geliştikçe
sizlerin de itibarınız artarak gelişecektir.” şeklinde konuştu.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak’ın konuşmasının ardından YÖDAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Ali Bıçak ve Milli Eğitim, Gençlik ve
Spor Bakanı Kemal Dürüst de birer konuşma
yaparak mezunları kutladılar.
Açılış konuşmalarının ardından Fakülte, Yüksek Okul ve Bölüm birincilerine diploma ve
ödülleri protokol tarafından takdim edildi.
Daha sonra ise Yüksek Lisans, Doktora,
Lisans ve Ön Lisans mezunları diplomalarına
kavuşmanın sevincini yaşadılar.
Tören diplomaların takdiminin ardından konfeti yağmuru, ses ve ışık gösterisi ile sona erdi.
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2011-2012 Güz Dönemi
Mezunlarına Özel
“Mezuniyet Kokteyli”
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1 Şubat 2012 Çarşamba günü,
saat 14:00’te DAÜ Lala
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda
gerçekleştirilen 2011-2012
Akademik Yılı Güz Dönemi
Mezuniyet Töreni öncesi 30
Ocak 2012 Pazartesi akşamı,
saat 18:30’da DAÜ Deniz
Tesisleri’nde güz mezunlarına
özel “Mezuniyet Kokteyli”
düzenlendi.
Gecenin açılış konuşmasını
Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal
ve Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Koordinatörü Tuncer Tuncergil
yaptı. Tuncergil’in ardından
sözü alan DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Y. Öztoprak,
konuşmasında
mezunlara
“meslektaşlarım” diye hitap
ederken, dört yıl süren
akademik hayatlarının ardından iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencilere gelecek
yaşamlarında başarılar ve bol
şanslar diledi.
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak kokteylde mezunlarla yakından ilgilendi

Geceye kendilerine özel
olarak gönderilmiş kokteyl
davetiyesine uyarak gece kıyafetleri ve takım
elbiseleriyle katılan mezunların heyecanı ve
mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Geceye,
mezunların yanı sıra Rektör Yardımcıları,
Dekanlar, Bölüm Başkanları ve Akademik
Personel de katılarak mezunların mutlu-

luğunu ve coşkusunu paylaştılar. Rektör
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam,
mezunların masalarını tek tek dolaşarak sohbet ettiler ve hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Matematik Kulübü’nden Kıbrıs’a Nefes

DAÜ’lüler diktikleri fidanlarla Kıbrıs’ın doğasına katkıda bulundular

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri ve öğretim elemanları Matematik Kulübü organizasyonluğunda, Bedis bölgesine fidan diktiler. Kıbrıs’taki orman sayısının azlığına dikkat çeken
öğrenciler; insanların ağaçları bilinçsizce kesmelerinden duydukları rahatsızlıklarını dile getirdiler. Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımızın vefatından duydukları üzüntüyü de dile getiren

öğrenciler; onun düşüncelerini sembolize eden bir fidanı da
anısına diktiler.
Katkılarından dolayı Orman Daire’sine, DAÜ Matematik
Bölümü’ne ve DAÜ Aktivite Merkezi’ne teşekkürlerini ileten
öğrenciler, daha yeşil bir Kıbrıs için, Kıbrıs halkını daha duyarlı
olmaya davet ettiler.

Öğrencilerden ilkokul voleybol takımına forma
Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri,
Gazimağusa’daki Şehit Osman Ahmet
İlkokulu voleybol takımındaki öğrencilere forma yaptırdı. Formaların tesliminde konuşan ilkokul müdürü Kadir
Tatlıtürk, “DAÜ öğrencileri bize daha
önce de yardımcı oldular ve okulumuzu
boyadılar. Hepsine teşekkür ediyorum”
diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

DAÜ İletişim amblemli formaları giyen
kız voleybol ve erkek voleybol takımı
öğrencileri, yeni formalarını çok
beğendiklerini ifade ederek DAÜ’lü abi ve
ablalarına teşekkür ettiler. Öğrenci
takımlarının antrenörü olan Mustafa İlhan Tuncay ise, "Gençlerin duyarlı ve
yardımsever olması çok güzel, okulumuzun bu formalara ihtiyacı vardı. Hepinize çok teşekkür ederiz" dedi.
Şht. Osman Ahmet ilkokulu Voleybol Takımı DAÜ İletişim formaları ile
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Jüri, Genç Gazetecileri Terletti
DAÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü son sınıf öğrencileri, gazete
yöneticileri ve öğretim üyelerinden
oluşan jüri önünde hazırladıkları
gazeteleri savundu.

vent Kavas ve Yrd. Doç. Dr. Metin
Ersoy yer aldı.
Jüri toplantısında, Gazetecilik
Bölümü öğrencileri Seçkin Gültekin, Ayçın Külter, Serhat
Daimagüler ve Enver Güngör, önce
gazetelerini tanıtan birer sunuş yaptılar ve ardından jüri üyeleri her bir
gazete için değerlendirme ve eleştirilerini aktardı. Hazırlanan gazeteler, dersin sorumlu öğretim
üyesi tarafından hazırlanan on
kritere göre jüri üyeleri tarafından
notlandı. Öğrenciler, gazetelerine
yöneltilen eleştirilerden önemli
dersler çıkardıklarını ve böylesine
önemli bir jürinin önünde sunum
yapmanın kendilerine büyük bir
deneyim kazandırdığını belirttiler.

Öğrenciler hazırladıkları gazeteleri, gazete yöneticilerine sundular

Dersin sorumlu öğretim üyesi ve
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süleyman İrvan da fakülte olarak
medya sektörüyle ve özellikle
Kıbrıslı Türk gazetecilerle işbirliğine çok önem verdiklerini, mezu-

niyet projelerinin değerlendirmesine deneyimli gazetecileri mutlaka
davet ettiklerini ve etmeye de devam
edeceklerini belirtti. Prof. Dr. İrvan,
“Bu jüride öğrencilerimiz tümüyle
kendi bireysel emekleriyle harman-

ladıkları gazeteleri sunma ve kendi
eksikliklerini görme fırsatı yakaladılar. Mezun olduktan ve medya
sektöründe çalışmaya başladıktan
sonra bugün yapılan eleştirilerin
değerini daha iyi anlayacaklar” dedi.

DAÜ’deki Konferansta Konuşan Erdoğmuş,
“Fırsat Yaratmanın Yolları”nı Anlattı

bek internet projesinin bugün insanların bebekleri için hem online
alışveriş yaptıkları hem de bebek
danışmanlığının yürütüldüğü bir
yer haline geldiğini ve “bebelog”
teriminin bu şekilde ortaya çıktığını
anlattı. Halil Erdoğmuş konuşmasını şu sözleriyle tamamladı:
“Mazeret, yerinde saymak isteyenler

için en güçlü silahtır.” Konferansın
sonunda İletişim Kulübü Başkanı
Çağlar Akgül, Anadolu Ulaşım
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğmuş ile Pazarlama ve Halkla
İlişkiler Müdürü Eylem Çelebi’ye
birer teşekkür plaketi verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü’nde mezuniyet projesi dersi
için hazırladıkları bireysel gazetelerle jüri önüne çıkan öğrenciler,
jüri üyelerinin yaptığı yapıcı eleştirilerle hatalarını görme ve mesleğe
daha emin adımlarla adım atma
olanağı yakaladılar.
Jüride, Haberdar Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat,
Halkın Sesi Gazetesi Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu, Kıbrıs Gazetesi
Haber Müdürü Ali Baturay,
Yenidüzen Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Cenk Mutluyakalı, İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Gazetecilik Bölümü
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Le-

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim Kulübü’nün organize ettiği
”Kurumsal İmaj ve Marka Konumlandırma” konulu konferansta
konuşan Anadolu Ulaşım Yönetim
Kurulu Başkanı Halil Erdoğmuş,
hayatın her alanında olduğu gibi iş
hayatında da sürdürülebilir projenin
çok önemli olduğunu vurguladı ve
“küçük fırsatlar hayatımızdaki
başarının en büyük anahtarıdır”
dedi. Çok sayıda öğrenci ve öğretim
üyesinin katıldığı konferans, DAÜ
Aktivite Merkezi’nde gerçekleşti.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Halil Erdoğmuş
sözlerine, “başarmak” kavramıyla
başladı. Nasıl başarılı olunabileceğinin ipuçlarını paylaşan Erdoğmuş, çocukluğundan başlayarak
bugüne nasıl geldiğinin kısa bir
hikâyesini anlattı.

Advantage Kart’ın da fikir babalarından birisi olan Erdoğmuş,
Türkiye’de otobüslerde koltuk
arkasına ekran koyma fikrinin bulucusu ve fikrin ilk uygulayıcısı olduğunu söyledi. “Teflon Bilet” gibi
uygulamaları da hayata
geçirdiklerini söyleyen
Erdoğmuş, yolcuların
bu yenilikleri memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.
Konuşmasında “e-bebek” projesinden de söz
eden Erdoğmuş, internet kullanıcısı olarak
Türkiye’de bebekler ve
anne-babalar için internette pek bir bilgi bulunmadığını fark ettiğini, başta bilgilendirmekle başlayan e-be-

İletişim öğrencileri Halil Erdoğmuş ve Eylem Çelebi ile birlikte

Gazimağusa Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
personeline yangın eğitimi verdi.

Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

DAÜ Güvenlik İşleri Şube Amirliği
işbirliği çerçevesinde her yıl gerçekleştirilen organizasyonda “yangın
yapısı ve gelişimi”, “yangın çıkış sebepleri”, “yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri” ile
“yangın anında hareket tarzı” konuları irdelendi.
DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda
gerçekleştirilen ve meydana gelmesi
muhtemel yangınların ele alındığı
video gösteriminde İtfaiye Müfettişi
Ramadan Gürpınar, geçtiğimiz yıl
KKTC genelinde 831 yangın meydana geldiği bilgisini de verdi. Gürpınar, söz konusu yangınların

Yangın söndürme tatbikatı ilgi ile izlendi

341’inin ihmalden kaynaklandığını
belirtti. Soru cevap şeklinde geçen
Gürpınar’ın yaptığı sunumun ardından, İtfaiye Başmüfettişi Aktivite
Merkezi park alanında yangın
söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.
DAÜ Güvenlik İşleri Şube Amirliği’ne bağlı olarak çalışan Güvenlik
elemanlarının ve Üniversite içindeki
birçok birimin yoğun ilgi gösterdiği
ve başarı ile sona eren eğitimin tatbiki kısmındaysa olası bir yangın felaketinde yangın söndürme tüplerinin nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiği üzerinde de duruldu.
İki aşamalı eğitim etkinliği itfaiye
memuru Naci Ertok’un yangın
dolaplarına ilişkin verdiği tanıtıcı
bilgilerin ardından sona erdi.
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DAÜ Mezununun TBMM’deki Başarısı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İşletme ve
Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
mezunu Aydın Keskin Kadıoğlu TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevini başarı ile yerine
getiriyor. Kadıoğlu, 2001 yılında DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden başarı ile mezun
olduktan sonra 2003 yılında DAÜ Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk alanında Yüksek Lisans
eğitimini tamamladı.
2001-2002 yılları arasında KKTC Dante Reklam
Organizasyon Danışmanlık Şirketi’nde Organizatörlük ve Yöneticilik görevini yerine getiren
Kadıoğlu, 2002-2003 yılları arasında yüksek
lisans eğitimini yürütürken dönemin Rektör
Danışmanlığı görevini de yerine yetirmiştir.
Başarılı kariyer başamaklarını hızla tırmanmaya
öğrencilik yıllarında başlayan Kadıoğlu, 20032004 yılları arasında Bursa Orhangazi
Belediyesi’nde Yerel Gündem 21 Danışmanlığını,
2004 - 2005 yılları arasında ise Ukrayna Kiev’de
İthalat – İhracat Uzmanlığı görevini yerine getirdi. 2005 yılından itibaren siyasi kariyerine
adım atan Kadıoğlu, 2011 yılına kadar Samsun
TBMM Milletvekili Danışmanlığı’nı ve AK Parti
Teşkilat Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerini başarı ile yerine getirdi.
2011 yılı itibari ile İstanbul TBMM Milletvekili
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Danışmanlığı görevini sürdüren Kadıoğlu, kariyeri süresince bir dönem KKTC Başbakanı
TBMM Parlamento Özel Danışmanlığını da
yaptı. Kadıoğlu öğrencilik yıllarında ayrıca
Öğrenci Dernek Temsilcilikleri ve Öğrenci
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuş olup bir çok organizasyon ve etkinliklerin kuruluş ve oluşumunda yer almıştır.
Kadıoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde almış
olduğu eğitimin her şeyden önce Türkiye’ye
dışarıdan bakmayı ve bununla beraber farklı
ülkelerden gelen öğrencilerle beraber sosyal
paylaşımı, ikili ilişkilerin ve düşüncelerin farklı
pers-pektiflerden değerlendirilmesi yeteneğini
kazandırdığını belirterek DAÜ’deki öğrencilik
yıllarının üniversitedeki öğrenci kulüpleri ve
öğrenci yönetim kurullarında idarecilik, kuruculuk, yöneticilik ve başkanlık yapmasının siyasi ve
ileriye dönük yaşamında önemli bir tecrübe
olduğunu vurguladı. DAÜ’de sunulan olanakları
iyi değerlendirerek sosyal ve beşeri ilişkilerinde
güçlü ve sağlam bir irade sahibi olduğunu aktaran Kadıoğlu, Üniversite tercihinde bireyin
kendi hayatını ve geleceğini tayin ettiğini unutmaması gerektiğine değindi. Kadıoğlu, yeni
mezunlara iş bulma ve bir yerlere gelebilme
endişesi taşıyıp asla umutsuzluğa kapılmamaları
gerektiğini belirterek pragmatik düşünceye sahip

Aydın Keskin Kadıoğlu, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile birlikte

olabilmek için çevre ve çevrenin şartlarına değil,
kendi gerçeklerini hedefleriyle birleştirerek
gerçeği yansıtmaları gerektiğine değindi.

DAÜ-SAGAM New York Times’da

Liman yolu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve
Görüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGAM) uluslararası başarılarına İstanbul’da yaptığı çalışmalarla bir yenisini daha ekledi. İstanbul’un 13
kilometre batısındaki Küçükçekmece gölü yakınlarında bulunan arkeolojik alanda, arkeologlar

geçtiğimiz günlerde DAÜ-SAGAM’ın katkısıyla
olağanüstü bir keşfe imza attı.
New York Times gazetesinde yankı bulan
habere göre, 2007 yılından beri süren arkeolojik
çalışmaları takip eden keşifler sonucundaysa,
Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
sahipliğini yaptığı Bathonea’da dördüncü ve altıncı yüzyıldan kalma önemli kalıntılar da
günyüzüne çıkmış oldu.
Keşfi ilginç kılan bir diğer etmen ise bugüne dek
Bathonea’da hiçbir batık geminin keşfedilmemesi. Konuyla ilgili New York Times’a
bilgi veren DAÜ-SAGAM Sualtı Arkeoloğu ve
DAÜ-SAGAM Başkan Yardımcısı Hakan Öniz,
keşiflerin yapıldığı gölde endüstriyel akışın yol
açtığı kirlilikten dolayı göle dalışların tehlike
arzettiğine değindi.
New York Times yazarı Jennifer Pinkowski’nin
kaleme aldığı iki sayfalık ayrıntılı makalede, su
altı arkeolojisinin önemli isimlerinden Öniz, göl
çevresindeki köylerde ağızdan ağıza anlatılan,
“gizemli minare” efsanesine dair iz bulmak için
2008 senesinde gölde araştırmalar yaptı.

Efsaneye göre söz konusu gizemli yapının insanların günahlarına göre alçalıp yükselirken, özellikle kıyıdan 800 metre uzakta bulunan
kalıntılara ise, yeni ipuçlarına ışık tutabilecek
izler gözüyle bakılıyor. İstanbul bölgesi, son
birkaç yılda, özellikle Yenikapı transit projesinde gemi batıklarının çıkarıldığı çok çarpıcı
keşiflere de sahne olmuştu.
Bütün bu yaşananlarla birlikte, Bathonea’daki
arkeologlar, uygarlığın ilk günlerinden kalma
eserleri kazıp ortaya çıkarmak için umutlarını
sürdürüyorlar.
Tarihi milattan önce ikinci yüzyıla dayanan antik liman kenti Bathonea, bölgede yaşanan kuraklıkla birlikte göldeki su tabakasının
alçalmasıyla birlikte 2007 yılında meydana çıkmıştı. Projenin başkanlığını Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Şengül Aydıngün’ün
yaptığı araştırma kapsamında deniz, göl ve kıyıdaki liman yapılarının kazılarını DAÜ-SAGAM
ekibi yürütüyor.

Öğrenci Konseyi Başkanlığı’ndan Genç İşadamları Derneği Başkanlığı’na
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) her
alanda verdiği mezunlarının kariyerlerinde
elde etmiş oldukları başarıları ile gurur
duymaya devam ediyor. DAÜ mezunu
Gökhan Gökten DAÜ Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında başarı
ile mezun olduktan sonra Gökten İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin başına geçti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin İskenderun
şehrinde faaliyet gösteren şirket kaliteli ve
önemli sayıda iş makinaları parkına sahip
büyük bir şirket konumundadır.
Gökten, şirket bünyesinde elde ettiği
başarıları İskenderun Genç İşadamları
Derneği’nde de devam ettirerek üç
dönemdir Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, bir dönemdir
Türk-Amerikan İşadamları Derneği

Çukurova Şubesi’nin (TABA) Başkanlığı’nı
ve Genel Başkan Yardımcılığı ile Türkiye
Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK)
Yönetim Kurulu üyeliğini yürüttüğünü belirtti.
Gökten, iş hayatında başarılı olmasının en
büyük nedeninin DAÜ’de almış olduğu
eğitimden kaynaklandığını belirterek,
günümüz değişen ve gelişen toplumlarında
rekabetin son derece önemli olduğunu ve
DAÜ farkı ile iş hayatında nasıl rekabet
edilmesi gerektiği yönünde yeterli bilgiye
sahip olduğunu aktardı. Gökten, DAÜ’de
eğitim görürken uzun süre öğrenci konseyi
başkanlığı yaptığını aktararak bunun getirdiği tecrübe ve sorumluluğu iş
yaşamında ve sosyal faaliyetlerinde de aralıksız sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Gökhan Gökten
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Ü N İ V E R S İ T E S İ

1.Rauf Raif Denktaş Kupası
Merhum lider Rauf Raif
Denktaş adına düzenlenen bu
turnuva adada ilk olma özelliğini taşımaktadır. Önceki
yıllarda Federasyon Kupası
adı altında gerçekleştirilen
turvuvada şampiyon, voleybol liginde mücadele eden
takımların tek maç eleme
methodu ile belirlenmektedir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi
erkek voleybol takımı yarı final maçında karşılaştığı
Erenköy Belediyesini 3-0’la
geçerek adını finale yazdırmıştır.
Finalde
rakibi
Vakıfları baştan sona üstün
bir oyun sergileyerek 3-0’lık
net bir skorla yenerek
şampiyon olmuştur. Bu yıl
ligde yenilgisiz yoluna devam

eden ekibimiz sezonun ilk
kupasınıda alarak playoff finalleri öncesinde moral
tazelemiştir.

Şampiyonu DAÜ

Hem ülkemizde hemde yurt
dışında katılacağı turnuvalarda şampiyonluk hedefi
olan üniversitemiz voleybol
erkek takım kadrosu; antrenör Ecevit Savaş Cankat,
sporcular Umut Nalbant, İsmail Kovancı, Kemal Şah,
Salih Hekimoğlu, Cafer Duvarcı, Muzaffer Yeldağ,
Kerem Karaduman, Tunç
Derebey, Aliosman Nurettin,
Seyfettin Gedik, Hüseyin
Birşan, Mehmet Aksunlar ve
Kemal Derebey’den oluşmaktadır.

Sporcularımız tüm maçlarda üstün bir oyun sergiledi

DAÜ Erkek Voleybol Takımı birarada

Sporcularımız kupayı Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunundan aldılar

DAÜ Tenisçileri Antalya’yı Fethetti
Antalya Club Alibeyköy Tatil Köyü’nde düzenlenen
10-12 yaş "Haftasonu Tenis Turnuvası" tamamlandı.
Turnuvaya antrenör Çağlar İzkan eşliğinde
katılan DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı 9 DAÜ
Tenis Kulübü sporcusu adaya döndü.
Alınan sonuçlardan son derece memnun olan
antrenör ve tenisçilerimizin elde ettiği netice şu
şekilde:
10 Yaş Kızlar:
Melin Önkaya - Şampiyon

10 Yaş Erkekler:
Celal Konuklu - Şampiyon
Mert Altay - Şampiyon
Efe Celal Efe - 2.lik
Dudu Pektunç - 2.lik
12 Yaş Kızlar:
Saadet Alara Aktuğlu - Grup Birinciliği
Zeynep Tuğçe Tuğcu - Grup Birinciliği
Ecem Açıkel - Grup Birinciliği
12 Yaş Erkekler:
Fikret Ayhan - Grup İkinciliği
Turnuvada derece alan minik sporcularımız birarada
Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC

D O Ğ U

A K D E N İ Z

Ü N İ V E R S İ T E S İ

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

Uluslararası Kariyer İçin
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi

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

