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Tıp Fakültesi Tekrardan
Hayata Geçiyor
D

oğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) ile Türkiye Cumhuriyeti
(TC) Gazi Üniversitesi (GÜ)
arasında yürütülen görüşmeler neticesinde DAÜ Tıp Fakültesi’ne
2012- 2013 Akademik Yılı’ndan
itibaren öğrenci kabul edilmesi
yönünde mutabakata varıldı. Doğu
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Gazi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza
Ayhan konu ile ilgili detaylı çalışmaları yapmak ve bölgede bu alanda
öncü olacak tıp eğitimini hayata
geçirmek amacı ile gerekli çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılmasına karar verdi. Bu konuda iki
üniversite komiteleri çalışmalara
başlamış olup öğrenci kabul
edilmeyen DAÜ Tıp Fakültesi’ne
tekrardan öğrenci kabul edilmesi
kararı verilmiştir.

T

ekrardan öğrenci kabulüne
başlayacak olan Tıp Fakültesi
ile birlikte DAÜ’nün geçen yıl hayata
geçirdiği Sağlık Bilimleri Fakültesi
ve bu yıl eğitim hayatına başlayan
Eczacılık Fakültesi ile DAÜ sağlık
alanında bölgenin en güçlü ve yetkili
yüksek öğrenim kurumu olarak
büyümeye devam ediyor. Uluslararası
standartlarda kaliteli eğitime önem
vererek akreditasyon ve denklik
çalışmalarıyla bölgenin en güçlü
Yüksek Eğitim Kurumu olan DAÜ,
son iki yıl içinde sağlık alanında
eğitime yapmış olduğu yatırımlarla
çok farklı alanlarda toplam 10
Fakülte, 4 Yüksek Okul ve İngilizce
Hazırlık ve Yabancı Diller Okulu ile
güçlü bir Üniversite olarak yoluna
devam ediyor.

Öğrenciler laboratuvarda çalışma yaparken

Uluslararası Bir Başarı Daha
BTYO ASIIN ve
EURO-INF
Denetiminden
Geçti

D

oğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ)
Bilgisayar
ve
Teknoloji Yüksek Okulu
(BTYO) Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri (Information
Technology) Programı Uluslararası, Avrupa Akreditasyon
sürecinden geçerek dünyada ASIIN
akreditasyonuna sahip üçüncü (Litvanya, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti) ülke olma ünvanına

erişti. Alman Akreditasyon Konseyi
tarafından akredite edilen yedi
ajanstan biri olan ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes
in
Engineering,
Informatics, Natural Sciences and
Mathematics) 14 Mart 2011 tarihinde üniversite ile birlikte Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri (BTBS) programını
denetleyerek 28 Haziran 2011 tarihinden geçerli olmak üzere akredite
edilmesi kararını aldı. BTYO
Müdürü Doç. Dr. Mustafa İlkan
yaptığı akreditasyon tanımında
topluma sunulan program ve
hizmetlerin niteliğinin sistematik bir
yaklaşımla güvence altına alınması
için geliştirilen bir yöntem olduğunu
ve yapılan (devamı sayfa 2’de)

Kıbrıs Uyuşmazlığı ve
Barış Müzakereleri
Konulu Seminer

DAÜ Öğrencisinin Bitirme
Projesi Olarak Yaptığı
İnsansız Uçak
Basına Tanıtıldı

Öğrencilerden Anlamlı
Proje: “Ben Okudum Sen de
Oku”

DAÜ Uluslararası
IV. Tenis Turnuvası
Tamamlandı

Sayfa: 3

Sayfa: 4-5

Sayfa: 7

Sayfa: 8
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Uluslararası Bir Başarı Daha : BTYO ASIIN

DAÜ, Euro Inf. Bachelor
Quality Label Denetiminden
de Geçti
Doç. Dr. İlkan, ASIIN
denetleme kurulunun ASIIN
akreditasyonu yanında aynı zamanda Euro-Inf Label için de
denetlediğini belirterek Euro
Inf. Label ve ASIIN akreditasy-

onunun alınmasının KKTC’de
ve bölgede bunu alan ilk üniversite
olma
ünvanını
da
sağladığını sözlerine ekledi.
Doç. Dr. İlkan, Euro-Inf. Label’ın üniversitelerin lisans ve
yüksek lisans programlarında
bir seviye olduğunu aktararak
akreditasyonun son derece
önemli olduğunu, programın
Avrupa Birliği’nde eğitim veren
enformatik bölümlerine denk
geldiğini ve mezunların uluslararası arenada daha rahat
çalışma fırsatı bulabileceğini
sözlerine ekledi. ASIIN tarafından yapılan denetimler sonunda
verilen EURO-INF Label’ı
bugüne kadar alan sadece üç
kurum olduğunu belirten Doç.
Dr. İlkan, üç kurum içerisinde
DAÜ
BTYO
Bilgisayar

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile
Gazi Üniversitesi’nden
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(haberin başı kapakta) işin belirlenen teknik kriterlere göre
çalıştığının, bağımsız ve tarafsız
kuruluşlar tarafından değerlendirilip onaylanması olduğunu
vurguladı. Doç. Dr. İlkan,
bölümün iki yıldır ASIIN
akreditasyonu için hazırlandığını ve çalışmalar sonunda
da istenilen hedefe ulaşıldığını
belirtti.

SAYI: 20

ve EURO INF Denetiminden Geçti

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programının yer aldığını ve
bunun gurur verici olduğunu
vurguladı. Uluslararası olmanın
önemli olduğunu belirten Doç.
Dr. İlkan uluslararası bilim ligi
içerisinde yer almanın önemini
dile getirdi. Bilişim Adası Kıbrıs
projesi ile E-Devlet projesinin
temel taşlarının Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programı mezunlarının
olduğunu belirten Doç Dr
Mustafa İlkan, ASIIN ve
EURO-INF damgalı diploma
sahibi olmanın mezunlar açısından da birçok yeni kapının açılmasına yardımcı olacağını
kaydetti.

Çift Diploma Uygulaması
K

uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) en köklü ve tek devlet
üniversitesi olan Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ), Türkiye’nin köklü
devlet üniversitelerinden biri olan Gazi
Üniversitesi (GÜ) ile birlikte 20102011 Akademik dönemde çift diploma
uygulamasına başladı. DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile GÜ
Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın bir
araya gelerek imzaladığı anlaşma
çerçevesinde iki üniversite kardeş
üniversite ilan edilerek Eğitim Fakültelerinde İngilizce Öğretmenliği,
Mühendislik
Fakülteleri’nde
ise
Makine Mühendisliği konularında
ortak program açarak 2010-2011

Akademik Dönemi için öğrenci kabulüne başladı. Çift diploma uygulamasınadan
yararlanmak
isteyen
öğrenciler eğitim hayatlarının yarısını
DAÜ’de diğer yarısını ise GÜ’de
tamamladıktan sonra hem DAÜ hem de
GÜ diploması almaya hak kazanacaklar.
Bu uygulama ülkemizde bir ilk olmakla
birlikte dünyada benzer uygulamalar
başarı ile yürütülüyor. Konu ile ilgili
programı tercih eden öğrenciler detaylı
bilgileri her iki üniversitenin web sayfalarından elde edebilecekleri gibi bu
programlarla ilgili tercihleri ÖSYM
klavuzu içerisinde yer alan bilgilerden
de elde edebilirler.

DAÜ ile Şinasi Tekman Ailesi Arasında Protokol İmzalandı

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Ali Tekman

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
ile merhum Şinasi Tekman’ın ailesi
arasında Şinası Tekman’ın eserleri
ile ilgili protokol imzalandı. DAÜ
adına Rektör Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, Şinasi Tekman’ın ailesini
temsilen ise oğlu Ali Tekman’ın
imza koyduğu protokol ile merhum
sanatçı Şinasi Tekman’ın ailesinden
devralınacak eserlerin korunması ve
gelecek
nesillere
aktarılması
amaçlanıyor.
Sorumluluğu DAÜ adına Kıbrıs
Araştırmaları Merkezi’nde (DAÜKAM) olacak eserlerin, ilk aşamada
tamiri ve bakımı gerçekleştirilecek,
envanteri çıkarılarak eserler koruma
altına alınacak. DAÜ-KAM Şinasi
Tekman’ın eserlerinden oluşacak
koleksiyonu DAÜ tarafından tahsis
edilecek mekanlarda sergileme sorumluluğunu üstlenecek. Ayrıca söz
konusu protokol kapsamında DAÜKAM tarafından Tekman’ın eserleri
ve hayatını tanıtıcı yayınlar ve
eğitim programları yapılacak, DAÜ
imkanları doğrultusunda ileride
oluşturacağı Tekman Koleksiyonu
veya müzesi ile ülke kültür-sanatına

ve turizmine katkı koymayı hedefleyerek, bunun için farklı kurum ve
kuruluşlarla ortak çalışmalar
gerçekleştirebilecek.
Şinasi Tekman Kimdir?
1933 yılında Kıbrıs’ın Arçoz
(Yiğitler) köyünde doğdu. 1956 –
1958 İngiltere Winchester’de King
Alfred’s Koleji’nde El Sanatları tahsili yaptı. 1958 yılından itibaren
genellikle zeytin ağacı, derelerin
sürüklediği, deniz atığı ağaç
parçaları, köy ve orman yangınlarında yanmış ağaç kütüklerini kullanarak çeşitli heykeller yaptı.
Yarattığı etkileyici ahşap heykellerin yanısıra fotoğraf ve şiirleriyle
de tanınan Tekman’ın “Çardak” ve
“Çevre” gibi dergilerde şiir ve öyküleri de yayınladı. Şinasi Tekman’a
2005’te DAÜ tarafından Onursal
Doktora payesi verildi. Hayatı
boyunca birçok karma ve kişisel
sergi de açan Şinasi Tekman 2005
yılında aramızdan ayrıldı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi ve AIESEC Doğu Akdeniz’den

Yeni Bir Proje Daha
Dünyanın resmi olarak en büyük öğrenci
organizasyonu AIESEC Doğu Akdeniz
(Association Internationale des étudiants
en Sciences économiques et Commerciales' ) DAÜ işbirliği ile geçmiş dönemlerde yapmış oldukları başarılı projelere
bir yenisini daha ekledi.
AIESEC staj programı çerçevesinde
üçüncüsü düzenlenen “Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ni Ülkemde Nasıl Tanıtabilirim” staj programı, 22 farklı ülkeden
gelen 116 stajyer öğrenci ile 25 Temmuz
2011 tarihinden itibaren resmi olarak
DAÜ Yeşil Salon’da düzenlenen, basın
toplantısı ile projenin detayları anlatıldı.
31 Ağustos 2011 tarihine kadar devam
edecek olan “Doğu Akdeniz Üniver-

sitesi’ni Ülkemde Nasıl Tanıtabilirim”
proje kapsamında Sırbistan, Hindistan,
Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Romanya,
Litvanya, Hollanda, Yunanistan, Polonya,
Mısır, Fas, Cezayir, İtalya, Çek
Cumhuriyeti, Pakistan, Macaristan,
Tunus, Estonya, Brezilya, Çin ve Gürcistan’dan gelen stajyer öğrencilere üniversiteyi akademik, sosyal ve kültürel açıdan
tanıtmak için çeşitli se-miner ve atölye
çalışmaları düzenlendi. Öğrenciler çeşitli
sosyal etkinlik prog-ramlarıyla KKTC
kültürünü de tanıma ve öğrenme fırsatı
yakalayacaklar.
Program bitiminde
ülkelerine dönen stajyerler Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ni
ülkelerinde tanıtma
amaçlı çeşitli faaliyetlerde bulunacaklar.

Stajyer Öğrenciler

Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Barış
Müzakereleri Konulu Seminer
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Sözen, Amerika Loyola
Hukuk Fakültesi’nden DAÜ’ye yaz okulu
için gelen 25 Amerikalı öğrenciye ve yine
DAÜ’yü yaz boyunca ziyaret eden AGEE
(Avrupa Öğrenci Derneği) üyesi 35’i
aşkın Avrupalı öğrenciye “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Barış Müzakereleri” konulu 2
saatlik seminer verdi.
Doç. Dr. Sözen, seminerde Kıbrıs problemi ve toplumlararası müzakerelenin tarihçesinden
bahsederken
Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kurulması ve çöküşü ile
1974 Yunan Cuntası ve Türkiye’nin müdahalesi ve sonrasında yapılan toplumlararası müzakerelerden de bahsetti. Doç.
Dr. Sözen, Kıbrıs’ta tarafların üzerinde
anlaştığı ve yerleşik Birleşmiş Milletler
(BM) parametreleri diye adlandırılan iki
bölgeli, iki toplumlu federasyonun ne anlama geldiği katılımcılara aktarıp müzakerelerde iki liderin yakınlaştığı ve
anlaşamadıkları konulardan bahsetti. Doç.
Dr. Sözen, müzakerelerde yönetim ve güç
paylaşımı; ekonomik konular, AB konuları, toprak, mülkiyet, güvenlik ve garantiler alt başlıklarının ele alındığını
aktardı.
Kıbrıs 2015 projesi bünyesinde Kıbrıs
müzakereleriyle ilgili ada çapında yapılan
kamuoyu araştırmalarındaki önemli bulguların irdelendiği seminerde Doç. Dr.

Doç. Dr. Ahmet Sözen

Sözen, toplumların çözüm şeklindeki
öncelikleri ve ne tür bir federasyona yakın
veya uzak oldukları hakkında paylaşımlarda bulundu. Doç. Dr. Sözen, 2011 ve
sonrası olası senaryolar hakkında kendi
bilimsel makalelerini katılımcılarla paylaşarak Kıbrıs’ta çözüm ve çözümsüzlük
durumunda olası senaryoları aktardı.
Sunumun ardından Amerikalı ve Avrupalı
öğrencilerin sorularını cevaplayan Doç.
Dr. Sözen seminerin oldukça verimli
geçtiğini ifade etti.
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Uzman Gözüyle
Yard. Doç. Dr. Barış ÖZTÜRK
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme Önerileri

Yaz sıcakları, yoğun nem ve ramazan orucunun bir arada
yaşandığı bir ağustos ayında yaşam fonksiyonlarının zarar
görmemesi ve sağlıklı vücut bileşimini korumak için oruç
tutan bireylerin dikkat etmesi gereken bazı kurallar var.
İslam dini açısından kutsal olan ramazan orucu, beslenme
literatüründe “uzun süreli kontrollü açlık” olarak tanımlanmaktadır. Bildiğimiz gibi sağlıklı bir yaşam çeşitli besin
öğelerinin her gün ve yeterli miktarda alınmasını gerektirmektedir.
Yaşam fonksiyonlarımız için olmazsa olmaz olan besin
öğelerini her gün tüketmekte olduğumuz sayısız besinler
içermektedir. Bu besinlerden vücudumuzun enerji ve vitamin-mineral gibi mikrobesin öğeleri yanında, vücudun su
ihtiyacını da karşılamak için yararlanıyoruz. Ramazan orucu
kontrollü bir açlık olgusu olduğu için günün belirli saatlerinde besin tüketimine olanak sunmaktadır. Besin tüketiminin mümkün olduğu saatlerin iyi değerlendirilmesi uzun
süreli açlığın meydana getirdiği olumsuz durumlardan bir
miktar arınmamızı sağlayabilecektir.
Ramazan orucunda uyulması gereken ilk beslenme kuralı
öğün atlamamaktır. Çünkü 12-19 saat sürebilen açlık
sürecine adapte olabilmek için almamız gereken besin
öğelerini 2-4 öğünde ve aralıklı zamanlarda tüketmek vücut
fizyolojisini açlığın olumsuz etkilerinden korumakta daha
etkilidir. Ramazan ayında en çok besin tüketimi iftar
öğününde olduğu için bu öğünün birkaç kısma ayrılması organizma için daha yararlı olacaktır. Uzun süreli açlık sonrası
bir anda aşırı miktarda besin tüketimi kan basıncında ani
yükselmelere, sindirim sistemi problemlerine, solunum sistemi problemlerine ve diğer birçok olumsuzluklara neden
olabilmektedir.
Yukarıdaki risklere maruz kalmamak için yemeğe başlamadan önce su içmek kan akışının normale dönmesini, az
miktarda basit şeker tüketmek kan şekerinin normale dönmesini sağlayacaktır. Ardından düşük kalorili ve sindirimi
kolay olduğu için çorba ve bunun yanında salata/meyve
tüketmek uygun bir seçim olabilir. Sofraya oturmadan önce
hazırlanan tüm besinlerin masaya getirilmesi de önerilmeyen bir davranıştır. Özellikle pilav, makarna ve et
yemeklerinin servis tepsileri ile ortaya konulması aşırı besin
tüketimine sebep olabilir. Çorba ve salata tüketiminin ardından bir süre ara verilmesi, daha sonra ana yemeklerin tüketimine geçilmesi ve tüketilmesi gereken kadar yemeklerin
servis edilmesi tavsiye ettiğimiz yeme davranışlarıdır. Tatlı
tüketimi için uzun bir ara vermek ve ana yemeklerin tüketiminden sonra sofradan uzaklaşmak da diğer tavsiyelerimiz
arasında. Aralıklı olarak su tüketmek vazgeçilmezlerimiz
arasında olmalıdır. Çünkü bir insanın vücut ağırlığı başına
günlük 30-50 ml su tüketmesi en önemli gereksinimlerin
başında gelmektedir. Unutmamamız gereken en önemli
nokta, kola ve diğer gazlı ve şekerli içeceklerin tüketimimin
su tüketimi yerine geçmeyeceğidir. Bu içecekler gereğinden
fazla kalori alımına neden olmakta ve ağırlık yönetimini
olumsuz etkilemektedir.
İftar ve sahur öğünleri için doğru besinlerin seçimi, gerekli
besin öğelerinin optimal miktarda alınmasına imkan sağlayacaktır. Günlük besin seçiminde iftardan başlayarak sahura
kadar besin gruplarının herbirinden gerekli miktarda tüketmeye gayret göstermeliyiz.
Çeşitli kronik hastalıklara sahip bireylerin oruç tutma
kararını vermeden önce uzman danışmanlığına başvurması
ve kullanması gereken ilaçların alımının ihmal edilmemesi
altını çizmemiz gereken bir noktadır. Bildiğimiz gibi şeker
hastaları azar azar ve sık sık tüketilen altı öğünde beslenmek
durumundadırlar. Kan şekerinde meydana gelebilecek ani
düşüşler hastayı komaya sokarak ve ani ölümlere neden olabilmektedir. Bu sebeple konu uzmanlarının ortak görüşü bu
hastaların oruç tutmaması yönünde. Hiper tansiyon ve diğer
kalp-damar hastaları, karaciğer ve böbrek yetmezliğine
sahip bireyler için de uzun süreli açlık büyük olumsuzluklara neden olabilmektedir. Sağlıklı yaşam kurallarının daha
büyük bir titizlikle sürdürülmesi için hassasiyet gösterilmesi
gereken bu süreçte, oruç tutmayı tercih eden tüm bireyler
için sağlıklı bir ramazan ayı diliyorum.
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oğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma
ve Geliştirme Merkezi’nin
(DAÜ-SAGAM), Kocaeli ve
İstanbul Üniversite’leriyle
birlikte yürüttüğü Bathonea

kazı çalışmaları devam ediyor.
Söz konusu kazı çalışmaları
ile ilgili geçtiğimiz günlerde
İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, bölge
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DAÜ SAGAM Küçükçekmece
Bathonea Kazılarında

D

SAYI: 20

İnsansız Uça

belediye başkanları, kaymakamları ve İstanbul bölgesinden
birçok
basın
mensubunun katıldığı basın
toplantısında
DAÜ’yü
Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve
Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ülker Vancı Osam ve DAÜSAGAM Başkan Yardımcısı
Sualtı Arkeoloğu Hakan Öniz
temsil etti. Basın toplantısıyla
Küçükçekmece Gölü yakınlarında yapılan kazı çalışmaları hakkında kamuoyunu
aydınlatıcı bilgiler verildi.

T

Kazılar sırasıda Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, DAÜ-SAGAM Başkan
Yardımcısı Hakan Öniz

üm Türkiye yazılı ve
görsel basın kuruluşlarının geniş yer verdiği
projenin deniz, göl içi, göl
kıyısı, liman, rıhtım ve denizle
ilgili tüm yapılarından DAÜSAGAM sorumlu. Dört yıldır
devam eden projenin en az 20
yıl daha devam edeceği
öngörülüyor. Basın toplantısında kazı çalışmalarında
Roma dönemine ait yazıtlı ve
kabartmalı mezar steli, sikke
ve benzeri yalnızca Mısır’da
olan porfir sütün parçaları bulunduğu belirtilirken, Bathonea’da
geçtiğimiz
yıl
bulunan antik yol kazısına
devam edildiği ve kentin ızgara planlı bir yerleşime sahip
olduğunun belirlendiği açıklandı. Kazı alanında ayrıca
Roma, Bizans ve Osmanlı
dönemlerine ait çanak-çömlek
parçaları ile Hellenistik
dönem izleri taşıyan apsisli
bir yapı kalıntısına da
ulaşıldığı ifade edildi.

T
Rektör Yardımcısı Doç. D

AIESEC Öğrencile
Doğu
(DAÜ)

Akdeniz

Üniversitesi

ülkeden 116 stajyer ö

Akdeniz

ağırlamaya başladı. “D

25 farklı

deniz Üniversitesi’ni Ü

Doğu

AIESEC’den gelen

K

ocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya
Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Şengül Aydıngün’ün
başkanlığında yürütülen proje
dünyanın en büyük 10 keşfi
arasında sayılıyor. Dünyanın
çeşitli
bölge
üniversitelerinden uzmanların katılımıyla gerçekleşen projede
DAÜ-SAGAM Başkan Yardımcısı Hakan Öniz ve ekibi
Küçükçekmece Bathonea kazı
çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Öğrenciler gece boyunca eğlendiler.
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ak Basına Tanıtıldı
D

oğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mühendislik
Fakültesi,
Makine
Mühendisliği Bölümü’nden bu yıl mezun
olan Tamer Khaled Qaimari’nin bitirme projesini basına tanıttı.
nsansız bir uçak yapan Qaimari,
Güvercinlik köyünde basın önünde
uçağını uçurarak söz konusu projesi
hakkında basın mensuplarına
bilgi verdi. DAÜ Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa
Uyguroğlu, Mühendislik
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Hikmet Aybar,
Makine
Mühendisliği
Bölümü Öğretim Görevlisi
Cafer Kızılörs ve DAÜ
Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürü Derviş Ekşici’nin de
hazır bulunduğu proje
tanıtımında
Doç.
Dr.
Uyguroğlu, DAÜ Mühendislik Fakültesi’nin
bölümlerinden mezun olacak her öğrencinin
bireysel olarak bir bitirme projesi yapmalarının zorunlu olduğunu ve bu pro-

İ

Tamer Khaled Qaimari ve
Dr. Mustafa K. Uyguroğlu
basına bilgi verirken

MP-UAV (Multi Purposes – Unmanned Aerial Vehicle
– Çok amaçlı İnsansız Hava Aracı)

jelerini DAÜ imkanlarını kullanarak yapabildiklerini belirtti.
ekan Yardımcısı
Prof. Dr. Aybar
ve Öğretim Görevlisi
Kızılörs
de
Mühendislik Fakültesi’nin öğrencilerine
sağladıkları imkanlar konusunda basına bilgi
aktararak, bu projenin tüm imalâtının
Makine Mühendisliği Bölümü atölyelerinde
yapıldığını ifade ettiler. Konuşmaların
ardından uçağını DAÜ Temizlik İşleri Şube
Amiri Sertaç Eyüboğlu’nun pilotluğunda
uçuran ve nasıl uçtuğu konusunda bilgi
veren Qaimari, uçağının teknik özelliklerini
de anlattı. Projesi üzerinde toplam iki
buçuk yıl çalıştığını ve ortaya MP-UAV
(Multi Purposes – Unmanned Aerial Vehicle – Çok amaçlı İnsansız Hava Aracı) ismini verdiği bu projeyi çıkardığını
söyleyerek, uçağın üç saat sürekli uçuş yapabildiğini, saatte 400 km. hıza ulaşabildiğini, 4 kilo yük taşıyabildiğini, kalkış
mesafesinin 2.5 metre olduğunu ve yüksek

D

erinden DAÜ’ye Tam Not

öğrenciyi

Nasıl Tanıtabilirim?” projesi

akşamı DAÜ Deniz Tesisleri’nde

Doğu Ak-

kapsamında DAÜ’ye gelen staj-

düzenlenen kumsal partisiyle

Ülkemde

yer öğrenciler 27 Temmuz 2011

(Beach Party) hem eğlendiler
hem de birbirlerini yakından
tanıma fırsatı buldular. Geceye
katılan öğrenciler çalan müziklerle

eğlenirken

kendi

ülkelerinden dans gösterileri de
sundular. Çeşitli dans gösterilerinin yanında kendi aralarında
yarışmalar da düzenleyen öğrenciler partinin tadını geç saatlere
kadar çıkardılar.

AIESEC Öğrencileri DAÜ’den
Memnun
AIESEC’li temsilciler DAÜ’den
memnun kaldıklarını dile getirerek ülkelerinde DAÜ’yü en iyi
şekilde temsil edeceklerini ve
DAÜ’ye tekrardan gelmek istediklerini belirttiler.

kaliteli mini kameralarla kesintisiz görüntü
ve ses kaydı yapabildiğini anlattı. Uçağın
çevre dostu bir yapıya sahip olduğunu ifade
eden Qaimari, aynı zamanda her türlü hava
şartlarında uçağın çok dengeli ve manevralı
uçuşlar gerçekleştirebildiğini kaydetti.
Sürtünme kuvveti çok düşük, kaldırma
kuvveti ise çok yüksek olan uçağın böylece
hızlı manevralar yapabildiğine değinen
Qaimari, özel ve akıllı teknolojik malzemeler
kullanarak imal ettiği uçağının sadece 0.9
kg. olduğunu da sözlerine ekledi.

Y

apım şeklinden dolayı uçuş yaparken bir
uçaktan çok kartala benzeyen çok
amaçlı uçağının kullanım alanları hakkında
da bilgi aktaran Qaimari, söz konusu aracın
askeri alanlarda, çeşitli keşifsel araştırmalarda, enkaz araştırmalarında rahatlıkla
kullanılabileceğini ifade etti. “Bu proje
benim kariyerim ve gelişimimin başlangıcı”
diyen Qaimari, kendisinden desteklerini
esirgemeyen DAÜ Makine Mühendisliği
Bölümü öğretim görevlilerine de teşekkürlerini iletti

AIESEC Ukrayna Yöneticisi
Arina Tserkovnaya:
Doğu Akdeniz Üniversitesi uluslararası standartlara sahip bir üniversite ve imkanlar açısından tercih edilmesi gereken bir yüksek eğitim kurumu.
DAÜ kampusunu gördüğüm için çok mutluyum.
AIESEC Rusya Öğrencisi
Vera Merkulova:
Kuzey Kıbrıs’ta ve DAÜ’de bulunmaktan dolayı çok
mutluyum. Böylesine uluslararası eğitim veren bir
üniversitede eğitim görmek DAÜ öğrencileri için
mutluluk verici olmalı. DAÜ ailesi bizi çok misafirperver karşıladı. DAÜ’de bulunmaktan çok mutluyum en kısa zamanda tekrardan geleceğim.
AIESEC Kazakistan Öğrencisi
Aliya Myrzabayeva:
DAÜ’ye ilk kez geliyorum ve çok beğendim.
AIESEC sayesinde diğer ülkeleri ve üniversiteleri
de tanıma fırsatım oluyor. DAÜ harika bir kampusa
sahip, okulun imkanlarına hayran kaldım. Burada
öğrenci olmak isterdim.
AIESEC Hindistan Öğrencisi
Arnav Soni:
DAÜ çok güzel, gelişmiş ve eğitim kalitesi yüksek
bir üniversite. DAÜ’de eğitim görmeyi çok isterdim. Ülkeme döndüğüm zaman çevreme DAÜ’yü
kesinlikle önereceğim. Burada olduğum için çok
mutluyum.
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Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’ndan Yeni Program Çalışmaları
oğu Akdeniz Üniversitesi
D
(DAÜ)
Bilgisayar
ve
Teknoloji
Yüksek
Okulu

ması için Harita ve Kadastro Önlisans
Programı’nın çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

(BYTO) yeni akademik dönemle
birlikte yeni programlar açmaya
hazırlanıyor. BYTO Müdürü
Doç. Dr. Mustafa İlkan
DAÜ’nün kurulduğu günden
itibaren Bilgisayar ve Teknoloji
Yüksek Okulu’nun her dönemde
kendini
geliştirme
çalışmalarında bulunduğunu belirterek, teknolojinin sürekli
geliştiğini bu nedenle de çağı
yakalamak adına yeni bölümler
açmanın kaçınılmaz olduğunu
bildirdi.

oç. Dr. İlkan, Biyomedikal
D
Cihaz Teknolojisi Önlisans
Programı, Tıbbi Dökümantasyon Yönetimi

Önlisans Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı, Bankacılık ve
Sigortacılık Önlisans Programı, Büro Yönetimi Önlisans Programı ile Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın
2010-2011 Akademik Dönem’de eğitim vermeye başladığını belirterek öğrencilerin açılan
yeni programlara yoğun rağbet gösterdik-

arita ve Kadastro Programı’nın
H
amacını baraj, imar, kadastro, yol,
sulama, kurutma gibi önemli pro-

lerini bildirdi. Doç. Dr. İlkan, Önlisans Programlarına kayıt yaptıracak olan Endüstri
Meslek Lisesi, Meslek Lisesi ve Ticaret
Meslek Lisesi mezunlarının sınavsız giriş
hakkı olduğunu belirterek, kritere bakılmaksızın devlet bursu almaya hak kazanacaklarını
bildirdi. BTYO’nun yeni program açma çalışması içerisinde olduğunu da belirten Doç. Dr.
İlkan, 2011-2012 Akademik Dönem’de açıl-

jelerin alt yapısını teşkil eden harita ve
planların yapım ve uygulama işlerinde
bizzat çalışacak mühendis ile işçi
arasında uygulayıcı insan gücü
yetiştirmek olduğunu aktaran Doç.
Dr. İlkan, harita ve kadastro
tekniklerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş
bulma ve çalışma olanakları olduğunu
ve ülkemizde gelecekte de harita
kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve
beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara
gereksinim duyulacağını sözlerine ekledi. Doç. Dr. İlkan, Harita ve Kadastro programının derslerinin Türkçe verileceğini
belirterek öğrencilerin mezun oldukları
zaman arazi ölçümü yapabilen, yapılan ölçümleri haritaya taşıyabilen, ekip çalışmalarına
katılabilen, harita çizebilen ve son teknoloji
ölçüm araçlarını kullanıp kurabilen niteliklere
sahip elemanlar olacaklarını belirtti.

Gazimağusa
Kültür ve Kongre
Merkezi Binası’na
Kavuşmaya
Hazırlanıyor

K

ültür ve sanat kenti Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kontrolünde
tamamlanacak olan Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’ne kavuşmaya hazırlanıyor. DAÜ
Rektörlük Teknik İşler Koordinatörü Mehmet
Şemi bina yapımı tamamlanan Gazimağusa
Kültür ve Kongre Merkezi’nde eksik bulunan iç
donanım, çevre ve mefruşat işleri ile ilgili
ihalelerin tamamlandığını ve iç donanım ve çevre
ihalelerini kazanan Uçanok Emlak İnşaat Şirketi
Direktörü Ali Osman Uçanok ile DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak arasında sözleşme imzalandığını bildirdi. Şemi, mefruşat
ihalesini kazanan Döveç Construction Ltd. ile de
sözleşme imzalandığını aktararak, toplam
6,843,497.10 TL bedelle sonlanması öngörülen
ihaleler kapsamındaki işlerin Doğu Akdeniz
Üniversitesi kontrolünde tamamlanması son-

Kültür ve Kongre Merkezi Binası

rasında binanın Şubat 2012 tarihinde hizmete
girmesinin hedeflendiğini bildirdi.
emi, yaklaşık 10,000 metrekare kapalı alanı bulunan ve modern bir mimari tasarımı ile son
teknolojik özelliklerde donanıma sahip, adada ve
hatta bölgede ilk olan Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi binasında 1200 ve 350 kişilik çok
amaçlı salon, 200, 100 ve 4 adet 60 kişilik konferans
salonları, kapalı ve açık alan sergi salonları, müze

Ş

Sağlık Merkezi Yeni
Akademik Döneme Hazır

D

oğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sağlık Merkezi
sunduğu olanaklarla hem
öğrencilerinin hem de personelinin sağlığını ve gelişimini
önemsediğini gösteriyor. DAÜ
Sağlık Merkezi Başhekimi Op.
Dr. Salih Çavuşoğlu merkezin
beden ve ruh sağlığını korumak,
hastaları en iyi şekilde tedavi
etmek ve özellikle öğrencilerin
ruhsal ve bedensel gelişimlerine
yardımcı olarak sağlıklı
yetişmelerine katkıda bulunmanın yanında ayakta tadavi
hizmetleri sunarak kendilerine
başvuranların sağlıklı bir şekilde
merkezden
ayrılmalarını
sağladıklarını belirtti.
p.
Dr.
Çavuşoğlu,
merkezde
poliklinik

O

salonları, sanat atölyeleri, müzik, tiyatro ve eğitim
odaları, kafeterya, depo, VIP ve basın odaları ile
yönetim odaları ve yeterli sayıda otopark bulunduğunu bildirdi. Ülkenin kültür ve kongre turizmine
önemli katkı sağlayacağını belirten Şemi, tesisin
bina, donanım, çevre ve mefruşat yapımları ile ilgili
mali kaynağın Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti
tarafından karşılandığını aktardı.

hizmetleri, acil durumlarda ambulans hizmetleri bulunduğunu
belirterek hastaya ilk müdahale
yapılabilecek konumda olduklarını sözlerine ekledi. Sağlık
Merkezi kadrosunda çeşitli
branşlarda uzman doktorlara
yer verdiklerini aktaran Op. Dr.
Çavuşoğlu branş hizmeti olarak
kulak, burun ve boğaz, göz, diş,
kadın doğum, psikiyatri,
dahiliye, cilt hastalıkları ve
labaratuvar gibi branşlarla
öğrencilere ve personele hizmet
verdiklerini belirtti.
astaları ayakta veya gün
içinde müşadeye alıp
yataklı tedavi edebilecek kadar
donanıma sahip olduklarını ve
hastanın durumuna göre gerektiği zaman devlet hastahanesine

H

sevk ettiklerini belirten Op. Dr.
Çavuşoğlu, üniversitenin yürürlükteki mesai saatlerine paralel
olarak hizmet vermekte olan
merkezin 17:00 – 20:00 saatleri
arasında ise ilk yardım hizmetleri sunduğunu aktardı.
KKTC’ye gelen her öğrencinin
sağlık sigortalarının yapıldığını
ve bunun için devlet hastahanelerinden yararlanabildiklerini vurgulayan Op. Dr.
Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda
12.000 hastayı muayene ettiklerini, her geçen dönem sayıda
artış olduğunu ve önümüzdeki
yıl sayıda artış olması durumunda merkezin her türlü
servis ve hizmet imkanını sunabilecek durumda olduğuna
dikkat çekti.
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Yabancı Dil Öğretimine Yönelik
Atölye Çalışması Yapıldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Yabancı Diller Okulu tarafından
düzenlenen yabancı dil öğretimine
yönelik atölye çalışmaları etkinliği,
geçtiğimiz günlerde DAÜ kampusunda gerçekleştirildi.
İngiliz dili eğitmenleri ve araştırmacılara açık olan bu etkinlikte, DAÜ
Yabancı Diller Okulu’nda çalışan dil
eğitmenleri yurtiçi ve yurtdışında
sunmuş oldukları bildiri ve çalışmaları katılımcılar ile paylaştılar. Dil
öğretimi üzerine bilimsel araştırma

sonuçlarının ve atölye çalışmalarının sunulduğu bu etkinlikte
eğitmenler, katılımcılarla bilgi ve
deneyimlerini paylaşarak dil öğretimine yönelik son yönelimleri
tartıştılar. Deniz Plaza sponsorluğundaki etkinliğin açılış ve kapanış konuşmaları, dil öğretiminde
teknoloji kullanımı üzerine uzman
Steve Neufeld tarafından gerçekleştirildi, dil öğretiminde teknoloji
kullanımının da içinde olduğu son
yönelimler irdelendi.

Steve Neufeld

Öğrencilerden Anlamlı Proje: “Ben Okudum Sen de Oku”

D

oğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü son sınıf öğrencileri,
“Ben Okudum Sen de Oku” adını
verdikleri sosyal sorumluluk
projesi çerçevesinde DAÜ öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak
okudukları kitapların ihtiyaç
duyan üniversite öğrencilerine
ulaşması için bir kampanya yürüttüler. Kampanya çerçevesinde
bağışlanan kitaplar Türk Eğitim
Vakfı Adana Şube’sine gönderildi.
AÜ İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim görevlisi
Anıl Kemal Kaya’nın denetiminde gerçekleşen sosyal sorumluluk projesinde Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümü’nden
Kemal Aydın, Yıldız Aydilek,

D

Sevcan Ünal, Merve Tuğba
Aksoy ve Mihrab Özbay adlı
öğrenciler görev aldı.
rojeyi gerçekleştiren öğrenciler, “Ben Okudum Sen de
Oku” projesinin, üniversite
öğrencilerinin eğitim hayatlarında yardımcı kitaplara duydukları ihtiyaçtan doğduğunu
belirttiler. Türk Eğitim Vakfı
Adana Şubesi Başkanı Remzi
Uçar, proje kapsamında toplanan
kitapların ihtiyaç duyulan okul
kütüphanelerine ulaştırılacağını
söyledi. Kampanyalarını başarıyla
sonuçlandırmanın mutluluğunu
yaşayan öğrenciler, okudukları kitaplarını bağışlayarak kampanyalarına destek veren öğretim
elemanlarına teşekkür ettiler.

P

“Ben Okudum Sen de Oku” adlı projede görev alan öğrencilerimiz

Uluslararası İngilizce Yaz Okulu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Uluslararası İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcılığı, DAÜ promosyonları kapsamında uluslararası düzeyde yaz
okulu düzenledi. 6 Haziran – 30 Ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan Yaz Okulu
kapsamında farklı ülkelerden (Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Çin,
Libya, Rusya, İran, Filistin, Türkmenistan, Ukrayna) katılımcıların yer
aldığı kısa dönemli İngilizce kursları
çerçevesinde 2 haftadan 2 aya kadar
farklı zaman dilimlerinde İngilizce
öğrenme fırsatı sunuluyor.
Yaş ve İngilizce seviyelerine göre
ayrılan gruplardan oluşan katılımcılara
DAÜ İngilizce eğitmenleri tarafından
İngilizce dersler verilecek. Hem öğrencilerin hem eğitimcilerin katılacağı yaz
okulunda düzenlenecek olan kursların
yanında katılımcıların boş zamanlarını
değerlendirebileceği çeşitli sosyal aktivite ve geziler düzenlenecek.

Farklı ülkelerden katılan kursiyerlerin, kurs arası gezilerinden görüntü
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DAÜ Uluslararası IV. Tenis Turnuvası Tamamlandı

D

oğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sürekli Eğitim
Merkezi ve DAÜ Tenis Kulubü’nün 11-16 Temmuz 2011 tarihleri
arasında
ortaklaşa
düzenlediği
Gürpınar
Su,
Güneşoğlu Petrol, Duvarcı
Kardeşler ve MeySu sponsorluğunda gerçekleştirilen “DAÜ IV.
Uluslararası Tenis Turnuvası” 16
Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. 9,
10, 12 ve 14 yaş arası gerçekleşti-

rilen turnuvaya Kuzey Kıbrıs’tan
DAÜ Tenis Kulübü, Gazimağusa
Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli
Tenis Kulübü, Girne Tenis
Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü ve
Türkiye’den de Alanya Tenis Kulubü katıldı. DAÜ Tenis Kortlarında saat 20:00’da düzenlenen
ödül törenine, Kuzey Kıbrıs Tenis
Federasyonu Başkanı Saffet
Barutçu, DAÜ Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Osman Yılmaz, DAÜ Öğrenci

Dereceye Giren Sporcular
9 Yaş Erkeklerde
Celal Konuklu
Halil Deniz
Baybora Akbaş
Cağın Göknur
Ersen Simtaş
Artemis Arıburun
Kuday Elmazoğlu
Berke Dincer

9 Yaş Kızlar
B Kategorisi
Çağla İldeniz
Çağla Kaanoğlu
Goral Üregül
Asya Koçak
Ela Gaziasker

9 Yaş Erkekler
B Kategorisi
Berkan Dağlı
Batuhan Yıldırım
Eran Emirzadeoğlu
Doğuhan Yıldırım
Hasan Önderol
Doruk Pehlivanoğlu
9 Yaş Kızlarda
Melin Onkaya
Ödül Okur
Fatma Kayol
İzlem Biler
Zehra Açıkel
İrem Oben

Şevki Öksüzoğluları
Yarkın Kuloğlu
Salim Eray
Osman Tanyeli
12 Yaş Kızlarda
Zehra İmren
Sengul Tılkı
Ecem Acıkel
Gulsen Unveren

10 Yaş Erkeklerde
Necati İnce
Turkay Ersener
Celal Konuklu
Fikret Ayhan
Ahmet Gazioğlu
Deniz Mutlu
10 Yaş Kızlarda
Saadet Alara Aktuğlu
Zeynep Tuğçe Tuğcu
Melin Onkaya
Semra Ünveren
Umut Başak Demirbaş
12 Yaş Erkeklerde
Zeka Başel
Rifat İnce
Mustafa Zorba

Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam,
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü ve DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş
Ekşici, Spor İşleri Müdürü Cemal
Konnolu ve Turnuva sponsoru
Gürpınar
Su’dan
Gökhan
Gazioğlu da katıldı.
dül töreninde açılış konuşması gerçekleştiren Ekşici’nin ardından Prof. Dr. Osam,
Prof. Dr. Yılmaz, Ülker Vancı
Osam ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Saffet Barutcu
birer konuşma yaptılar. Ödül
töreninde başarılı sporculara
ödülleri verilirken turnuvada
görev alan hakemlere katılım belgeleri, kulüplere ve turnuvaya
katkı sağlayan sponsorlara da
plaketler verildi.

Ö

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz, Tutku Aksoy’la birlikte

14 Yaş Erkeklerde
Rasim Ulker
Saner Anız
Yarkın Kuloğlu
Zeka Basel
Kemal Hoca
Tahır Eray
Hasan İldeniz
14 Yaş Kızlarda
Tuge Sabancı
Şengül Tilki
Zehra İmren
Tutku Aksoy
Özay Barutcu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Necati İnce ile birlikte

Küçük Sporcular Turnuva sonrası birarada

D O Ğ U

A K D E N İ Z

Ü N İ V E R S İ T E S İ

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC

Uluslararası Kariyer İçin
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Rektör

Sorumlu

Prof. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yardımcısı
Tanıtım ve Gelişim

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürlüğü

Genel Koordinatör
Derviş Ekşici
Halkla İlişkiler
veEditörü
Haber
Basın Müdürü

Haber Koordinatörü
Burcu Betin
Halkla İlişkiler ve
Basın Birim Sorumlusu

Sayfa Düzeni
Selda Adaöz
Müge Debreli
Baskı
DAÜ Basımevi

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

