
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
(DAÜ) 2017-2018 Akademik 

Yılı  4 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 
10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salo-
nu’nda gerçekleştirilen törenle başladı. 
Düzenlenen törende akademik yılın ilk 
dersi Yüksek Yönetim Denetçisi Emine 
Dizdarlı tarafından verildi. Akademik 
personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gös-
terdiği tören sonunda ilk ders anısına 
Rektör Prof. Dr. Necdet Osam Yüksek 
Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’ya 
gümüş tabak takdim etti. 

DİZDARLI 
Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Diz-
darlı ilk ders sunumunda Ombudsman 
Dairesi‘nin yasal statüsü, görevleri  ve 
üniversitelerin özerkliği ile ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Dizdarlı,  anaya-
sal bir kuruluş olan Ombudsman Daire-
si’nin bağımsız ve tarafsız görev yaptığını 
vurguladı. Dizdarlı,  Ombudsman  Daire-
si’nin kuruluş amacının  kamu kurum 
ve kuruluşların yönetim ve hizmetleri-
nin  yasa tüzük ve mahkeme kararına 
uygun olarak  yapılıp yapılmadığını 
denetlemek, soruşturmak ve rapor ver-
mek olduğunu dile getirerek,  2006 
yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme 
Yasası  tahtında herkesin bilgi edin-
me hakkına sahip olduğunu ifade etti. 
Dizdarlı,  kamu kuruşlarındaki idari 
kararların  gerekçeli,  açık ve anlaşıla-
bilir olması gerektiğine dikkat çekerek,  

kamu sektöründe iyi yönetimi etkileyen 
faktörleri; hesap verme sorumluluğu, si-
yasal etik, liyakata dayalı insan kaynak-
ları yönetimi ve denetimi olarak sıraladı. 
Üniversitelerde özerkliğin önemini vurgu-
layan Dizdarlı, üniversitelerin üstlendik-
leri görevleri yerine getirebilmeleri için  
özerk olmaları gerektiğini ifade etti. Diz-
darlı kamu yöneticilerinin yasallık, adalet, 
eşitlik, ve dürüstlük ilkelerinden hareket 
etmeleri,  kararları kamu yararı adına kul-
lanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

PROF. DR. OSAM
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 
da,  DAÜ olarak son 3 yılda önemli işler 
başardıklarını,  son iki yılda atılan adım-
larla DAÜ’nün dünya üniversitesi haline 
geldiğini kaydetti. Eğitimi sektör olarak 

değil evrene hizmet olarak gördüklerini 
söyleyen Prof. Dr. Osam, başarıdan ödün 
vermeyeceklerini ifade etti. DAÜ’nün ya-
tırımlarıyla ilgili konuşan Prof. Dr.  Osam, 
üniversitenin ilk kez  yatırımlarını kendi 
öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini,  her-
hangi kurum kuruluş veya fondan destek 
almadan ayakta durabildiklerini  belirtti. 
DAÜ’nün sorunlarına da değinen Prof. 
Dr. Osam,  en büyük sorunun yeni İhale 
Yasası olduğunu, bu yasayla  üniversite-
lerin adım atmasının yavaşlatıldığını iddia 
etti. DAÜ Yasası’nın da büyük sorun teşkil 
ettiğini ifade eden Prof. Dr. Osam,  yasa ha-
zırlanırken üniversitenin görüşlerinin dikka-
te alınmadığını ileri sürdü. Ülkede üniversite 
sayısının çok fazla arttığını belirterek bunu  
eleştiren Prof. Dr. Osam, ticaret insanlarının 
neden üniversite kurmaya çalıştığını sordu. 
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İngiltere merkezli yükseköğreti-
mi derecelendirme kurulu Times 

Higher Education (THE) 2017 – 2018 
Akademik Yılı için Dünya Üniversite 
Sıralaması’nı açıkladı. 79 farklı ülke-
den 1100 üniversitenin yer aldığı THE 
2017 – 2018 Dünya Üniversite Sıra-
laması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) listede 
yer alma başarısını gösterdi. Böylece 
DAÜ, 2016-2017 Akademik Yılı Dün-
ya Üniversite Sıralaması’nda elde etti-
ği başarıyı sürdürmüş oldu. 

Konuyla  ilgili açıklama yapan DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün 
söz konusu listede dünya sıralamasın-
da 601-800’lük dilim içerisinde yer al-
dığını belirterek elde edilen başarıdan 
onur ve gurur duyduklarını vurguladı. 
Prof. Dr. Osam, başarının asla tesadüf 
olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün 
büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini 
ifade ederek, DAÜ’nün eğitimde ada-
nın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden 
biri olduğunu belirtti.   

Üniversiteleri öğretim, araştırma, bilgi 
transferi, uluslararası görünüm, akade-
mik yayınlar, akademik yayınlara yapı-
lan atıflar, uluslararası akademik kad-
ro, uluslararası öğrenci sayısı, sosyal 
faaliyetler, topluma yapılan hizmetler 
gibi kriterlere göre sıralayan THE’nin 
hazırladığı listede Oxford, Califor-
nia Institute of Technology, Stanford, 
Cambridge, MIT, Harvard ve Prince-
ton gibi dünyanın en iyi üniversiteleri 
yer alıyor. 

DAÜ Eğitimde Amborgo Olmadığını 
Kanıtladı
DAÜ, uluslararası platformlarda elde 
ettiği başarılarla eğitimde ambargo ol-
madığını bir kez daha kanıtlamış oldu. 
Önceki sıralamalarda Türkiye üniver-
siteleri listesinde gösterilen DAÜ, ilk 
kez Kuzey Kıbrıs üniversitesi olarak 
THE tarafından 2016-2017 Akademik 
Yılı içersinde hazırlanan Gelişen Eko-
nomiler ve BRICS Ülkeleri Listesi’nde 
173. sırada yer almış ve  Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ülke olarak sıra-
lamada ilk kez yer almasını sağlamıştı. 
DAÜ ayrıca, 2016-2017  Akademik 
Yılı Dünya Üniversite Sıralaması’nda 
da KKTC’den listeye giren tek üniver-
site olmuştu. DAÜ’nün elde ettiği ba-
şarılar ve Kuzey Kıbrıs’ın ülke olarak 
listelerde yer alması ise Güney Kıb-
rıs’ta çeşitli tepkilere neden olmuştu.    

Times Higher Education Listesine 
Giren Türk Üniversiteleri Belli Oldu
Öte yandan Times Higher Education 
(THE) 2017 – 2018 Akademik Yılı için 

Dünya Üniversite Sıralaması’na giren 
Türk Üniversitelerini de açıkladı. 79 
farklı ülkeden 1100 üniversitenin yer 
aldığı THE 2017 – 2018 Dünya Üniver-
site Sıralaması’nda listeye girmeyi ba-
şaran sadece 23 Türk Üniversitesi oldu. 

DAÜ, Listeye Giren 23 Türk 
Üniversitesinden Biri
Listenin 1000 bandında 17, 1001+ 
bandında 6 olmak üzere Türkiye’den 

23 üniversite listede yer aldı. Listede 
Türkiye’den Koç, Sabancı, Bilkent, 
Boğaziçi olmak üzere dört üniversite 
ilk 500’e girdi. Gebze Teknik, Akde-
niz, Dokuz Eylül, Ondokuz Mayıs ve 
Yeditepe üniversiteleri listede bu yıl ilk 
kez bulunuyor. KKTC’den ise DAÜ, 
601-800 bandındaki yerini koruyarak 
KKTC’den listeye giren tek üniversite 
olma özelliğini taşıyor. Listeye Güney 
Kıbrıs’tan 351-400 bandında Cyprus 

University of Technology, 401-500 ban-
dında ise  University of Cyprus girmeyi 
başardı.  

Söz konusu listede Oxford Üniversitesi 
birinci sırada yer alıyor. Listeyi 
Cambridge, California Institute of 
Technology, Stanford, MIT, Harvard, 
Princeton, Imperial College London, 
Chicago gibi dünyanın en iyi 
üniversiteleri takip ediyor. 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DÜNYA LİGİNDE

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam elde edilen başarıdan gurur duyduğunu söyledi
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20 bini aşkın öğrencisiyle KKTC’nin 
kan bağışı kampanyalarında önem-

li bir rol oynayan Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ), Türk Kızılayı’nın Kan Bağışı 
Kazanma Projesi’ne de destek verecek. 
Proje kapsamında; Türk Kızılayı Kan 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Operasyon 
Müdürü Dr. Metin Kalender ve ekibi, Ku-
zey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı 
Ahmet Ulusoy eşliğinde 6 Temmuz 2017 
Perşembe günü DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. 
Dr. Metin Kalender, söz konusu nezaket 
ziyaretinde, Türk Kızılayı’nın çalışmala-
rı, Kan Bağışı Kazanma Projesi ve Avrupa 
Birliği Projesi kapsamında düzenledikleri 
kongreye ilişkin DAÜ Rektörü Prof. Dr. 

Necdet Osam’ı bilgilendirdi. Prof. Dr. 
Osam, Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Kızılayı yetkililerine ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek, DAÜ’nün kan 
bağışı kampanyalarına her zaman destek 
verdiğini belirtti. Türk Kızılayı’nın pro-
jesine de destek vermekten memnuniyet 
duyacaklarını ifade eden Prof. Dr. Osam, 
KKTC’de Thalassemia hastalığının sık 
görüldüğünü ve bu yüzden kan bağışı 
projelerinin öneminin daha da arttığını 
vurguladı. DAÜ’nün amacının yalnızca 
topluma hizmet etmek olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Osam, bu konuda her türlü 
yardıma açık olduklarını belirtti. Toplan-
tıda, DAÜ’nün projeye ne gibi katkılar 
koyabileceği tartışıldı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, 

Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu 

(YÖDAK), 13-14 Temmuz 2017 tarih-

lerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 

(DAÜ) ziyarette bulundu. Söz konusu 

ziyaret programı kapsamında, YÖDAK 

Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile Kurul 

Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, 

Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. 

Hasan Kömürcügil, saat 09:00’da DAÜ 

Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı maka-

mında ziyaret etti. Ziyarette DAÜ Aka-

demik İşler’den Sorumlu Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, 

Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, 

Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan So-

rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 

Tanova, İdari ve Teknik İşler’den So-

rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öz-

gür Eren ve Rektör Koordinatörü Yrd. 

Doç. Dr. Arif Akkeleş hazır bulundu. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 

YÖDAK yetkililerine üniversite ilgili 

sunum gerçekleştirdi.

Ardından saat 09:45’te DAÜ Vakıf Yö-

neticiler Kurulu’nu ziyaret eden YÖ-

DAK yetkilileri, DAÜ  VYK Başkanı 

İlker Edip, Vakıf Yöneticiler Kurulu 

Üyeleri Recai Ergün, Cevat Rıza, Ali 

Babaliki ve Hayri Orçan ile bir araya 

gelerek fikir alışverişinde bulundu. YÖ-

DAK ziyaret ekibi, program kapsamın-

da iki gün boyunca DAÜ’nün fakültele-

rini ve enstitülerini gezerek, üniversite 

hakkında detaylı bilgi alıp, yerinde göz-

lem yaptılar. 

DAÜ’DEN TÜRK KIZILAYI’NA KAN BAĞIŞI 
KAZANMA PROJESİ’NDE DESTEK

YÖDAK’TAN DAÜ’YE ZİYARET

Kaliteli sağlık hizmeti vermenin temel kriterlerin-
den birisi hasta memnuniyetidir. İçinde bulunduk-
ları fiziksel çalışma şartları, kişisel ruh durumu ve 
psikolojileri, ön yargıları veya öncelikleri ne olursa 
olsun temel hedefimiz hasta memnuniyeti odaklı 
hekimler yetiştirmektir. Hasta psikolojisi taşıyan 
bir kişinin en mahrem duygu, düşünce ve deneyim-
lerini paylaşan bir hekimin hastası ile arasındaki 
güven bağını oluşturması çok önemlidir. Hasta uy-
gun bir şekilde karşılanmalı, tedirginlikleri gideril-
meli, vücut bütünlüğüne ve mahremiyetine saygı 
duyularak muayenesi yapılıp uygun şekilde bilgi-
lendirilerek tedavi verilmelidir. Hekimlerin meslek 
yaşantıları boyunca hastalarına karşı en güncel, en 
geçerli ve en doğru yaklaşımı uygulama konusunda 
sorumlulukları vardır. Mesleki konularda kendile-
rini yetiştirmeli, sürekli gelişimleri takip etmeli ve 
hastalarını güncel tedavi seçenekleri konusunda 

bilgilendirmelidirler. Ülkemizin tek devlet üniver-
sitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi olarak bizler de müfredatları-
mızı hasta haklarına saygılı, kendilerini geliştiren 
ve başarılı hekimler yetiştirmek amacıyla günün 
şartlarına göre düzenlemekteyiz. Hastalarımızın da 
hekimler ile ilişkilerini ve diyaloglarını geliştirme-
leri aldıkları sağlık hizmetinin kalitesinin artmasına 
katkı koyacaktır. Bu amaçla hastaların doktorlarına 
sormalarını önerdiğimiz sorulardan birkaçı aşağıda 
sıralanmıştır;

• Bana konulan tanı nedir?
• Tedavi seçeneklerim nelerdir? Her seçene-

ğimin avantajı/dezavantajı nedir?
• Tedavilerin yan etkileri ne olabilir?
• Tetkik yapılmasına gerek var mı? Bu tetki-

kin yapılma nedeni nedir? Sonuçlar ne za-

man elime geçer? Tetkik 

sonuçlarından ne bekle-

meliyim?

•  Reçete edilen ilacın ismi, 

içeriği nedir, etkisi nasıl gerçekleşir? Nasıl 

kullanmam gerekir? Kullandığım ilaçlarla 

etkileşimi var mıdır?

• İlaç tedavisi dışında başka tedavi yöntem-

leri gerekli olacak mı? Cerrahi seçenekler 

nelerdir? Olası yan etki ve istenmeyen so-

nuçlar ne olabilir?

 

Hastalarımızın ayrıca hastalıklarının takibini yapan 

sağlık kuruluşlarına rahatça ulaşabilmeleri, şika-

yetlerini veya geri bildirimlerini iletebilecekleri bir 

birime yönlendirilebilmeleri gereklidir.

       UZMAN GÖZÜYLE
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Umut Altunç 

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ: DOKTORUNUZA SORDUNUZ MU?

Prof. Dr. Osam Türk Kızılayı yetkilileri ile birlikte

Prof. Dr. Osam YÖDAK yetkilileri ile birlikte

VYK Başkan ve Üyeleri YÖDAK Başkan ve Üyeleri ile birlikte
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İş-
letme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme 

Bölümü ev sahipliğinde ve Ankara Üniver-
sitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre 
ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Da-
lı’nın bilimsel katkısı ile düzenlenen “Ulus-
lararası Kentsel Politikalar Konferansı” 18 
Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 09:30’da, 
Salamis Bay Conti Resort Hotel’de ger-
çekleştirilen açılış töreni ile başladı. Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan açılışta konferans düzenleme kuru-
lu adına konuşan DAÜ İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu katılan herkese hoşgeldiniz diyerek, 
söz konusu konferans ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nde (TC) yaşanan kent sorunlarının ele 
alınacağını vurguladı. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise ko-
nuşmasında konferansın gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, 
çevre ile ilgilenen bir birey olarak tüm dün-
yada kentsel sorunların olduğunun farkında 
olduğunu aktardı. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 
çevreye ve insana saygılı olmaya çalışan 
bir yapıda olduğuna vurgu yaparak, DAÜ 
hakkında geniş bilgiler verdi. DAÜ olarak 
akreditasyonlara verilen önemden bahseden 
Prof. Dr. Osam, son üç yıl içinde yapılan ino-
vasyon, geliştirme ve araştırma çerçevesinde 
DAÜ’nün Times Higher Education (THE) 
listesindeki yerini koruduğunu belirtti.  

“Kentsel Sorunlar Herkesi İlgilendiriyor”
Açılışta konuşan Ankara Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Erkan İbiş, söz konusu konferans 
ile ele alınacak olan konuların çok önemli 
olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. İbiş, Üni-
versiteler olarak kenti şekillendiren temel 
unsurlardan olan kültür ve sanat alanlarını 
da aynı kabın içerisinde değerlendirmek 
gerektiğini vurguladı. Kentsel sorunların 
herkesi ilgilendirdiğine dikkat çeken Prof. 
Dr. İbiş, söz konusu konferans ile alanında 
uzman kişiler tarafından kentsel sorunların 
değerlendirileceğine ve çözüm yolları ara-
nacağına vurgu yaptı. Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kadir Gürdal, DAÜ ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen konferansta bulunmaktan son dere-
ce memnun olduğunu dile getirerek, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hak-
kında detaylı bilgiler verdi. Şehircilik konu-
sunda birçok çalışmanın gerçekleştirileceği 
konferansın başarılı geçmesini temenni eden 
Prof. Dr. Gürdal, sunulacak bildirilerin bir-
çok akademik perspektifte tartışılacağını 
da vurguladı. Açılış konuşmalarının ardın-
dan Prof. Dr. Osam tarafından konferansın 
gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür 
plaketi takdim edildi. DAÜ Eğitim Fakültesi, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğ-
retmenliği Programı Öğretim elemanlarının 
gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından 
ise konferans Onursal Başkanı Prof. Dr. Ru-
şen Keleş tarafından gerçekleştirilen konfe-

ransın ilk sunumu yer aldı. 18 ve 19 Eylül 
2017 tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlar-
da DAÜ, Ankara, Gazi, Abant İzzet Baysal, 
Mersin, Karamanoğlu Mehmetbey, Harran, 
Necmettin Erbakan, Ondokuz Mayıs, Hitit, 
Orta Doğu Teknik, Bilkent, Fırat, Uludağ, 
Bayburt, Bozok, Yüzüncüyıl, Gaziosman-
paşa, Atatürk, Gümüşhane, Pamuklu, Gir-
ne Amerikan Üniversitesi,  Lefke Avrupa 
Üniversitesi, Trakya, Osmaniye Korkut Ata 
ve Hacettepe Üniversiteleri’nden katılan öğ-
retim üyeleri sunumlar gerçekleştirdi. Kon-
feransta ayrıca, Polis Akademisi, Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Planart 
Planlama ve KKTC Çevre Koruma Daire-
si’nden katılan yetkililer de sunumlar ger-
çekleştirdi. Konferans kapsamında Kentsel 

Politikalar başlıklı kitap Konferans Başkanı 
Prof. Dr. Ayşegül Mengi ve DAÜ İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Deniz İşçioğlu editörlüğünde Palme ya-
yınevi tarafından yayınlandı.

Konferans programı kapsamında 17 Eylül 
2017 tarihinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın da 
katıldığı kokteyl gerçekleştirildi. Ulusla-
rarası Kentsel Politikalar Konferansı, 2014 
yılında gerçekleştirilen Uluslararası Türk 
Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu 
ve 2016 yılında gerçekleştirilen Uluslararası 
Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferan-
sı’nın devamı niteliğini de taşıyor. 

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Doç. Dr. Deniz İşçioğlu Prof. Dr. Necdet Osam Prof. Dr. Erkan İbiş Prof. Dr. Kadir Gürdal

DAÜ’DEN “ULUSLARARASI KENTSEL POLİTİKALAR KONFERANSI”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü ev 
sahipliğinde ve Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yö-
netim Politikaları Anabilim Dalı’nın bilim-
sel katkısı ile 18-19 Eylül 2017 tarihlerinde 
düzenlenen “Uluslararası Kentsel Politikalar 
Konferansı” kapsamında düzenlenen KKTC 
Kentsel Politikalar Çalıştayı, KKTC Cum-
hurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılım-
ları ile 7 Ekim 2017 Cumartesi günü, saat 
10:00’da Salamis Bay Conti Resort Hotel 
Othello Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.  
Çalıştaya Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanı 
sıra; DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorum-
lu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren,  
KKTC İçişleri Bakanlık Müsteşarı Gürkan 
Kara, İçişleri Bakanlık Müdürü Hüseyin 
Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı Yerel Yöne-
timler Müdürü Dr. Türel Öksüzoğlu, KKTC 
Turizm ve Çevre Bakanlığı Şehir Planlama 
Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs 
Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. 
Benli, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 

Hüseyin Köle, KKTC bölge Belediye Baş-
kanları ile Temsilcileri, Ankara Üniversi-
tesi Öğretim üyeleri ve Konferans Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Konferans 
Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Mengi de katıldı. 

“DAÜ Belediyelere Katkı 
Vermeyi Sürdürecek”
Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi De-
kan Yardımcısı ve Konferans Düzenleme 
Komite Başkanı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
başta olmak üzere tüm bakanlık, belediye 
ve üniversite temsilcilerine katılımlarından 
dolayı teşekkür etti. Doç. Dr. İşçioğlu’nun 
ardından konuşan Konferans Onursal Baş-
kanı Prof. Dr. Ruşen Keleş konferansın son 
derece verimli geçtiğini ve yerel yönetimler 
ile belediyecilik konularının detaylı olarak 
tartışıldığını ifade etti. DAÜ İdari ve Teknik 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Özgür Eren ise konuşmasında DAÜ’nün 
belediyelere teknik ve mühendislik desteği 

verdiğini, dolayısı ile belediyelerin yaşadık-
ları sorunları yakından gördüğünü belirtti. 
Prof. Dr. Eren, DAÜ olarak KKTC beledi-
yeciliğine gerek teknik, gerek mühendislik 
alanlarında destek vermeye devam edecek-
lerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan
Çalıştaya Tam Destek
Siyasi yaşamının uzun bir zamanını yerel 
yönetici olarak geçirdiğini aktaran KKTC 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kentsel po-
litikalarla ilgili bu tür uluslararası konferans-
ların yapılması gerekenlerle ilgili siyasilere 
ışık tutacak önemli çalışmalar ortaya koydu-
ğunu ve bu çalışmaların devamını beklediği-
ni ifade etti. Kentsel politikaların oluşturul-
masında planlamanın önemine vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi iradenin 
varlığının her planlamanın uygulanmasında 
etkili olduğuna işaret etti.  KKTC’de yer alan 
yaklaşık 1.5 milyon dönümlük kamu arazi-
sinin en doğru şekilde planlanmasının gele-
cek kuşaklara bir borç olduğunu ifade eden 

Cumhurbaşkanı Akıncı, DAÜ Uluslararası 
Kentsel Politikalar Konferans’nın organi-
zasyonunda emeği geçen herkese teşekkür 
ettiğini belirterek, KKTC Cumhurbaşkanı 
olarak desteğinin tam olduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ar-
dından KKTC Kentsel Politikalar Çalıştayı, 
Kıbrıs Türk Belediyeciler Birliği Başkanı 
Ahmet Y. Benli’den başlayarak tüm beledi-
ye başkanlarının çalıştaya katkı koymasıyla 
birlikte sona erdi. 

Basın Toplantısı ile Veriler Halka Açık-
landı 
Çalıştay sonunda elde edilen veriler ile ilgili 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 9 Ekim 
2017 Pazartesi günü, saat 14:00’de, DAÜ Va-
kıf Yöneticiler Kurulu Toplantı Odası’nda 
basın toplantısı gerçekleştirildi ve çalıştayda 
elde edilen veriler halka açıklandı.

KKTC KENTSEL POLİTİKALAR ÇALIŞTAYI CUMHURBAŞKANI 
MUSTAFA AKINCI’NIN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Kamu Hizmeti Komisyonu ara-

sında protokol imzalandı. DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam ve Kamu Hizmeti 
Komisyonu Başkanı Kamil Kayral tara-
fından, 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü, 
DAÜ Rektörlük Makamı’nda imzalanan 
protokol, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 
düzenleyeceği sınavlar için soru tedariği-
ne yönelik kriterler içeriyor.
 
2015 yılında yine DAÜ ile bu protokolü 
imzaladıklarını dile getiren Kamu Hiz-
meti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, 
2017 yılında yapılan ufak değişikliklerle 
daha güvenilir hale getirilen protokolü 
kendileri için en önemli kurum olan DAÜ 
ile yeniden imzalamaktan dolayı duy-
dukları mutluluğu dile getirdi. Sınav ve 
soru güvenliği nedeniyle tekrar DAÜ’ye 
geldiklerini ifade eden Kayral, bu anlaş-
manın kendileri için değerli bir anlaşma 
olduğunu da sözlerine ekledi. Kayral’ın 
DAÜ’yü güvenilir olarak tanımlamasın-
dan dolayı teşekkür eden DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün 2016 
– 2017 Dünya Üniversite Sıralaması liste-
sinde yer almayı başaran ilk ve tek Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üni-

versitesi olmasının ve Türkiye Cumhuri-

yeti (TC) üniversiteleri değerlendirmesi 

içinde de ilk yedide bulunmasının gurur 

verici olduğunu kaydetti. Kamu ve sosyal 

sorumluluk çalışmalarına devam ettikle-

rini belirten Prof. Dr. Osam, “En iyi hiz-

meti vereceğimizden şüphe duyulmasın. 

DAÜ’nün toplum ve kamu yararına olan 

çalışmalara devam edeceğini de gururla 

duyururum.” ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninde Kamu Hizmeti 

Komisyonu Genel Sekreteri Metin Gül-

tekin ve Sınav İşleri Müdürü Mehmet 

Öznacar, DAÜ İdari ve Teknik İşler’den 

Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öz-

gür Eren, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. 

Dr. Arif Akkeleş ve Halkla İlişkiler ve Ba-

sın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da hazır 

bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 
Kuzey Kıbrıs Turkcell arasındaki Mo-

bil İletişim Sponsorluğu Anlaşması yeni-
lendi. Söz konusu anlaşmaya ilişkin imza 
töreni, 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü, saat 
14:30’da, DAÜ Rektörlüğü Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Söz konusu iş birliği 
protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Mü-
dürü Harun Maden imza koydu.

İmza töreninde DAÜ Mali İşler’den Sorum-
lu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural, 
DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, 
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yar-
dımcısı Ayhan Barış, Kuzey Kıbrıs Turkcell 
Şebeke Teknolojileri Müdürü Metin Kay-
han, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi 
Müdürü Serenay Yalçınkaya ile DAÜ Halk-
la İlişkiler ve Basın Müdür vekili Murat Ak-
tuğralı da katıldı.

“DAÜ Adanın En Köklü Üniversitesidir”
İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, her zaman kaliteye 
önem verdiklerini ve bu doğrultuda bilime 
yatırım yapan alanında öncü kuruluşlarla 
çalıştıklarını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs 
Turkcell ile iş birliği yapmaktan dolayı duy-
dukları memnuniyeti aktardı. Kuzey Kıbrıs 

Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de 
KKTC’nin üniversiteler adası olma yönün-
de ilerlediğini belirterek, yükseköğrenimi 
iletişim ve teknolojiden ayrı düşünmenin 
mümkün olmadığını ifade etti. Kuzey Kıb-
rıs Turkcell olarak hem üniversiteler, hem 
de eğitim gören öğrenciler için dünyanın en 
ileri teknolojilerini adaya kazandırdıklarını 
söyleyen Maden, “DAÜ, Kıbrıs’ın en eski 
ve köklü üniversitesi olarak, mezun ettiği 
öğrencilerle dünyanın dört bir yanında isim 
yapmıştır. Turkcell ailesi içerisinde de; hem 

yönetici, hem de uzman pozisyonunda çok 
sayıda DAÜ mezunu vardır. Her zaman çok 
yakın bir ilişki içerisinde olduğumuz DAÜ 
ile bundan sonrasında da iş birliğimiz, iliş-
kilerimiz ve desteklerimiz devam edecektir” 
diye konuştu.

DAÜ Servislerine Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti
DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında 
2017 yılında yenilenen üç yıllık Mobil İle-
tişim Sponsorluğu Anlaşması kapsamında 
bir bilgisayar laboratuvarı yapılması ve ki-

şisel gelişimden dil eğitimine kadar Turkcell 
Akademi platformundan alınacak tüm dijital 
eğitimlerin ücretsiz alınması sağlanacak. 
Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Turkcell, GSM 
ekipmanlarını DAÜ’lü öğrencilerin dene-
yimine açacak. Bunun yanı sıra, DAÜ’nün 
okul servislerinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti ve-
rilecek ve DAÜ’nün daha da dijitalleşmesi 
için farklı projeler geliştirilecek. Kuzey Kıb-
rıs Turkcell, her yıl düzenlenen DAÜ Bahar 
Şenlikleri ve Oryantasyon Günleri’nin de 
yine ana sponsorluğunu üstlenecek.

DAÜ İLE KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ARASINDA 
PROTOKOL İMZALANDI

KUZEY KIBRIS TURKCELL İLE MOBİL İLETİŞİM SPONSORLUĞU 
ANLAŞMASI YENİLENDİ

DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri imza töreni sonrası bir arada

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral protokol imza töreninde bir arada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Oxford Üniversitesi, Doğu Ak-

deniz Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştir-
mek üzere, Uluslararası Kadın Sağlığı 
Haritası Projesi kapsamında iş birliği 
yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, 
Oxford Üniversitesi’nden Dr. Nilüfer 
Rahmioğlu Ramiz, uluslararası araş-
tırmanın Kıbrıs’ı kapsayan bölümünü 
üstlenecek olan Kıbrıs Kadın Sağlığı 
Araştırma İnisiyatifi’ni (KISAA) tem-
silen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’a makamında ziyarette bulundu. 
Söz konusu ziyarette DAÜ Uluslararası 
İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da 
hazır bulundu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, tarafların iş birliğiyle 
ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bu-
lunduğu ziyarette, projenin KKTC’ye 
sağlayacağı akademik ve bilimsel kat-
kıların önemine işaret ederek, çalışma-
ların başarılı geçmesini temenni etti. 

KISAA Proje Yürütücüsü Dr. Nilü-
fer Rahmioğlu Ramiz’in, söz konusu 
bilimsel çalışmaya ilişkin verdiği bil-
gilere göre; Kuzey Kıbrıs’ta toplum 
düzeyinde sağlık sorunlarının belirle-
nebileceği güvenilir veri eksiklikleri 
bulunurken, diğer yandan uluslararası 
platformlarda Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs 

geneli için bildirilen tüm sağlık istatis-
tiklerinden hariç tutuluyor. Proje saye-
sinde bölgesel kadın sağlık ve hastalık 
dağılımlarının ve görülme sıklıkları-
nın belirlenmesi, kadın hastalıklarının 
belirtilerinin ve tedavilerinin ekono-
mik yükünün hesaplanması, Akdeniz 
yaşam tarzının kadın sağlığı üzerin-
deki etkisinin incelenmesi ve Doğu 
Akdeniz toplumlarına özgü genetik 
faktörlerin kadın sağlığı üzerindeki 
etkilerinin araştırılması amaçlanıyor.

İlk aşamada, kesitsel bir tarama çalış-
ması ile 18-60 yaş arası tüm kadınla-
rı temsil eden, hedef nüfusun yüzde 
10’undan oluşan 8 bin kadından sis-
tematik bir şekilde sağlık profilleri 
ile ilgili bilgi toplanacak. Veri topla-
nacak hastalıklar ise, endometriozis, 
polikistik över sendromu, rahim mi-
yomları ve infertilite gibi jinekolojik 
hastalıklar, jinekolojik kanserler ve 
migren ile tiroid hastalıkları gibi ka-
dınlarda daha sık görüldüğü tespit 
edilmiş hastalıklardan oluşacak. Aynı 
zamanda kadınların sağlık hizmetle-
rine erişimi ve hastalıkların kişisel, 
sosyal ve ekonomik yükünü de hesap-
lamak için gerekli veriler toplanacak. 
Hastalık oranları diğer ülkelerin veri-
leriyle karşılaştırılarak, Kıbrıs Türk 

Toplumu’nda farklı sıklıklarda görü-
len hastalıklar belirlenecek.

DAÜ, Kuzey Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz 
Bölgesi’ni temsil eden ilk kadın sağlığı 
kaynağını oluşturacak ve ciddi ulusla-
rarası tanınırlık elde edecek olan çalış-
mada; saha çalışmaları, ulaşım, sos-

yal medya ve hedef kitle bazlı tanıtım 
desteği verecek. Aynı zamanda, DAÜ 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve DAÜ Fen 
ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyo-
loji ve Genetik Bölümü de veri toplama 
gruplarının koordinasyonunu yürüte-
cek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ve Naci Talat Vakfı arasında 

Lefkoşa Kent Müzesi Danışmanlık, 
Sürdürülebilirlik ve Proje Geliştirme 
alanında iş birliği protokolü imzalan-
dı. DAÜ Rektörlük binasında 13 Eylül 
2017 Çarşamba günü, saat 14:30’da 
gerçekleştirilen imza töreninde iş birli-
ği protokolüne DAÜ Uluslararası İşler 
ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve Naci 
Talat Vakfı Başkanı Sıla Usar İncirli 
imza koydu.

Gerçekleştirilen söz konusu protokol 
kapsamında Lefkoşa Kent Müzesi’ni 
aktif tutmak amacıyla sergiler ve top-
luma yönelik etkinlikler düzenlemek 
hedefleniyor. İmzalanan protokol ile 
Lefkoşa Kent Müzesi’nin program-

lanması ve koordinasyonuna DAÜ Mi-
marlık Fakültesi destek verecek.

Protokol sırasında konuşan DAÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Tanova, DAÜ 
olarak Naci Talat Vakfı ile iş birliği 
içerisinde bulunmaktan memnun ol-
duklarını dile getirerek, üniversite ola-
rak topluma hizmet edecek çalışmalara 

destek vermeye çalıştıklarını belirtti. 
Naci Talat Vakfı Başkanı Dr. Sıla Usar 
İncirli, vakıf hakkında bilgiler vererek 
üretim, girişimcilik, sanat ve kültüre 
her zaman değer veren çalışmalar içe-
risinde olmaya çalıştıklarını bildirdi. 
DAÜ’nün her zaman sosyal sorumlu-
luğunun bilincinde, akademik üretim, 
kültür ve sanata değer veren bir eğitim 

kurumu olduğunu belirten Dr. İncirli, 
DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan 
mutluluk duyduklarını vurguladı. Söz 
konusu imza töreninde konuşan DAÜ 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Özgür Dinçyürek, hem kurum hem de 
Mimarlık Fakültesi olarak imzalanan 
protokol ile çalışmalara aktif olarak 
başlayacaklarını aktardı.   

NACİ TALAT 
VAKFI İLE 
İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

DAÜ, OXFORD ÜNİVERSİTESİ İLE 
KADIN SAĞLIĞI ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Prof. Dr. Necdet Osam ve Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve Naci Talat Vakfı Başkanı Sıla Usar İncirli
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NİN 7 PROGRAMI
ABET TARAFINDAN AKREDİTE EDİLDİ

DAÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
PROGRAMLARI DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (UNWTO) 

TARAFINDAN BİR KEZ DAHA AKREDİTE EDİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi’ne bağlı 

7 program Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde bulunan mühendislik ve teknolo-
ji eğitim programlarını kalite standart-
ları açısından denetleyen ve akredite 
eden bağımsız bir kuruluş olan ABET 
(Mühendislik ve Teknoloji Akreditas-
yon Kurulu) tarafından değerlendirile-
rek akredite edildi. 

ABET heyeti tarafından, Kasım 2016 
tarihinde gerçekleştirilen değerlendir-
meler sonucunda Bilgisayar, Elektrik-E-
lektronik, Endüstri, İnşaat, Makine, 
Mekatronik ve Yazılım Mühendisliği 
programları ABET akreditasyonuna sa-
hip oldu. Böylelikle DAÜ, Türkiye’de 
sadece ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ 
ve Hacettepe Üniversitelerinin sahip ol-
duğu ABET akreditasyonuna sahip olan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
tek üniversite olma özelliğini de koru-
maya devam ediyor. 

ABET; öğrenciler, eğitim hedefle-
ri, program çıktıları, sürekli gelişme 
döngüsü, müfredat, öğretim kadrosu, 
bina ve olanaklar, yönetim desteği ve 
programa özgü kriterler ana başlıkları 
altında değerlendirme yaparak öğrenci 
kabulünden danışmanlık hizmetlerine, 
mezunların belirlenen eğitim hedefleri-

ne ulaşıp ulaşmadığından, program he-

defleri ile üniversite hedeflerinin birbiri 

ile olan uyumuna, sürekli gelişme ve 

ilerleme sürecinden, çağdaş bir eğitim 

müfredatına, öğretim kadrosundan bö-

lüm olanaklarına kadar farklı alanlarda 

değerlendirmelerde bulunuyor.

“DAÜ Uluslararası bir Üniversite”

DAÜ Mühendislik Fakültesi Deka-

nı Prof. Dr. Aykut Hocanın, ABET öz 

değerlendirme raporlarının ABET Mü-

hendislik Akreditasyon Komisyonu’na 

Temmuz 2016’da gönderildiğini, ziya-

retin ise Kasım 2016’da gerçekleştiril-

diğini belirterek, Amerika’dan gelen 

uzman ekibin ziyareti sırasında idari ve 

yönetsel birimler de dahil olmak üzere 

değerlendirmeler yapıldığını vurguladı. 

Prof. Dr. Hocanın, denetlemeden ge-

çen programların yanında mühendislik 

fakültesi öğrencilerinin ders aldığı di-

ğer fakülte ve bölümler, öğrenci işleri, 

kütüphane, rektörlük gibi birimlerin de 

ziyaret edildiğini aktardı. 

Karar raporunda DAÜ’nün uluslararası 

bir üniversite olduğunun vurgulandığı-

nı belirten Prof. Dr. Hocanın, raporda 

ayrıca programda olan öğrencilerin staj 

ve uygulamalı eğitim yapabildiklerinin 

de üzerinde durulduğunu belirtti. Prof. 

Dr. Hocanın, değerlendirme raporunda 

DAÜ mezunlarının uluslararası piya-

salarda kolaylıkla iş bulabileceğinden 

ve kadrosunun son derece yetkin ol-

duğundan da bahsedildiğini ifade etti. 

Prof. Dr. Hocanın, eğitim çıktılarının, 

programlar tarafından oluşturulan ölç-

me ve değerlendirme sistemleriyle çok 

iyi denetlendiğini ve sürekli iyileştirme 

düngüsünün de öğrencilerin eğitiminin 

iyileştirilmesinde önemli rol oynadığına 

vurgu yapıldığını aktardı.  

Prof. Dr. Osam: “Gurur duyuyo-

rum.”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 

konu ile ilgili yaptığı açıklamada elde 

edilen başarıdan dolayı gurur duyduğu-

nu dile getirerek DAÜ Rektörlüğü’nün 

belirlediği vizyon ve hedefler doğrultu-

sunda ilerlemeye devam edeceklerinin 

altını çizdi. DAÜ’nün akreditasyonla-

ra verdiği önemi vurgulayan Prof. Dr. 

Osam, her zaman kaliteye önem ver-

diklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Osam, 

uluslararası platformda elde edilen 

en önemli başarılardan birinin Times 

Higher Education (THE) 2016 – 2017 

Akademik Yılı Dünya Üniversiteler 

Sıralaması’na girmeyi başaran ilk ve 

tek KKTC üniversitesi olması olduğu-

nu da vurguladı. 

Yüksek öğrenim alanında turizm 
programlarını akredite eden en 

prestijli kurumların başında gelen Dün-
ya Turizm Örgütü, 2002 yılından beri 
akredite ettiği Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Turizm ve Otel İşletme-
ciliği programlarını bir kez daha akre-
dite ederek, “Turizm Eğitiminde Kalite 
Belgesi” (TedQual) akreditasyonu ile 
verilen eğitimin kalitesini bir kez daha 
onayladı. 

Konuyla ilgili bilgi veren DAÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan  Kı-
lıç, fakülte olarak turizm alanında uzun 
yıllardır verdikleri eğitimin yine turizm 
alanında dünyanın en prestijli, en saygın 
ve  en  üst otoritesi  olan Dünya Turizm 
örgütü tarafından bir kez daha akredite 
edilmesinin  kurum  olarak kendilerini  

mutlu ettiğini ve onurlandırdığını belir-
ti. Turizm eğitiminde kalite anlayışının 
öncüsü olan DAÜ’nün bu anlayışının, 
Dünya Turizm Örgütü gibi bir otorite 
tarafından tescil edilmesi ve bu tesci-
lin gerek Türkiye’de gerekse KKTC’de 
DAÜ’de karşılık bulmasını ise ayrı bir 
gurur kaynağı  olarak değerlendiren 
Prof. Dr. Kılıç, fiziksel altyapı, akade-
mik alt yapı, eğitmen kalitesi, yönetim 
anlayışı, öğrenci memnuniyeti ve etik 
ilkeler üzerinden  gerçekleştirilen dene-
timde ise yüzde olarak akredite edilen 
kurumlar arasında en üst seviyelerde 
puanlar aldıklarını ifade etti. 

Uluslararası alanda turizm eğitiminde 
standartların sürekli  yukarı çekildiği 
bir süreç yaşandığının altını çizen Prof. 
Dr. Kılıç, akreditasyonların ise bu stan-

dartları kurum olarak yakaladıklarının  
bir göstergesi olarak kabul edildiğinin 
de altını çizdi. 

DAÜ olarak Rektörlüğün vizyonu ve 
planları doğrultusunda Turizm ve Otel 
İşletmeciliği eğitiminde üstlendikleri 
amiral gemisi rolünün tüm gereklerini 
yerine getirdiklerini ve altyapıyı sürek-
li geliştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. 
Kılıç, bunun için hiç bir fedakarlıktan 
kaçınılmadığını ve bunun sonucunda 
tüm mezunların rahatlıkla iş bulabildik-
leri ve turizm sektörünün tüm beklen-
tilerini karşılayan bir eğitim modelini 
de hayata geçirdiklerini vurgulayarak, 
bu başarıda pay sahibi olan  DAÜ Rek-
törlüğü’ne ve tüm ekip arkadaşlarına 
teşekkür etti.

Prof. Dr. Necdet Osam

Prof. Dr. Aykut Hocanın

Prof. Dr. Hasan Kılıç
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BTYO’DAN YENİ BİR AKREDİTASYON DAHA

ECZACILIK FAKÜLTESİ, NİJERYA ECZACILAR KONSEYİ 
TARAFINDAN AKREDİTE EDİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 

(BTYO) Bilgi Teknolojileri (IT) Yüksek 

Lisans programı ASIIN (Almanya) akre-

ditasyonu aldı. Yüksek Lisans programı 

olarak bir ilki başaran DAÜ Bilgisayar 

ve Teknoloji Yüksekokulu ayni zaman-

da Euro Inf kalite belgesini de yüksek 
lisans alanına kazandırmış oldu.  Yeni 
alınan akreditasyonlarla birlikte BT-
YO’da akreditasyonlu program sayısı 
13’e yükselmiş oldu.  DAÜ BTYO’nun 
bünyesinde bulunan Elektrik ve Elekt-
ronik Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), İnşaat 

Teknolojisi    (2 ve 3 yıllık), Bilgisayar 
Programcılığı (2 ve 3 yıllık), Biyomedi-
kal Cihaz Teknolojisi (2 ve 3 yıllık) ve 
Harita ve Kadastro (2 yıllık)  program-
ları özverili ve ciddi bir çalışma sonu-
cunda geçtiğimiz dönem akreditasyon 
almıştı. 

DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa 
İlkan, Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans 
programının aldığı ASIIN akreditasyonu 
ile birlikte BTYO’nun önemli bir başarı-
ya daha imza attığını belirtti.  BTYO’nun 
DAÜ’de kurulan ilk akademik birim 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkan, 
DAÜ BTYO’nun, alanında uzman ara 
elemanlar da yetiştirdiğini sözlerine 
ekledi. 

Akreditasyonun bir standardı yakala-
ma, bir sınav süreci ve üçüncü bir göz 
tarafından belirlenen standartlara göre 
denetlenme olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. İlkan, 28 AB ülkesinde geçerli olan 
akreditasyonlara sahip olduklarını kay-
detti. Ayrıca akreditasyonların eğitimde 
kalitenin yakalandığının kanıtı olduğu-
nu ifade eden Prof. Dr. İlkan, mesleki 
eğitimin en yüksek seviyesinin Alman-

ya olduğunu ve BTYO’nun da FIBAA 
ve ASIIN akreditasyonlarının Alman 
kökenli akreditasyonlar olduğunu kay-
detti. 

Prof. Dr. İlkan Bilgisayar Teknolojisi 
ve Bilişim Sistemleri programının ulus-
lararası ASIIN akreditasyonuna sahip 
olduğunu belirterek akreditasyon ile 
mezunlarının tüm dünya ve özellikle 
Avrupa’da serbest dolaşımının sağlandı-
ğını ve eğitim kalitesinin de  EQAINE 
tarafından verilen EuroInf Label ile tes-
cillendiğini vurguladı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eczacılık Fakültesi, Nijerya Ecza-

cılar Konseyi (The Pharmacists Council 

of Nigerya-PCN) tarafından akredite 

edildi. 28-29 Ağustos 2017 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen denetlemelere 

Nijerya Eczacılar Konseyi Başkanı Mo-

hammed N. A. Elijah ve Konsey Eğitim 

ve Staj Bölüm Başkanı Dr. Idoko Ant-

hony Sule katıldı. 

Denetlemeler kapsamında öncelikle 

DAÜ Eczacılık Fakültesi’ni ziyaret eden 

heyet DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan 

Vekili Doç. Dr. H. Ozan Gülcan ve De-

kan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aybike 

Yektaoğlu ile bir araya geldi. Eczacı-

lık Fakültesi’nde çeşitli incelemelerde 

bulunan heyete fakültenin faaliyetleri, 

altyapısı, eğitim kalitesi, laboratuvarlar, 

öğrencilere verilen barınma ve beslenme 

hizmetleri, kurumsal yapı, üniversite ve 

devlet desteği, sürdürülebilir kalite ve 

mali yapı ve uluslararası statüsü hakkın-

da bilgiler verildi. 

Denetlemeler kapsamında DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardım-

cıları Prof. Dr. Cem Tanova ve Prof. Dr. 

M. Yaşar Özden ile DAÜ Rektörlük Ofi-

si’nde bir araya gelen heyet, DAÜ hak-

kında geniş bilgiler alarak üniversitenin 

akreditasyon çalışmaları ve kaliteye ver-

diği önem hakkında bilgilendirildiler. 

Temaslar sonrasında DAÜ Rektörlüğün-

de toplantı düzenleyen Nijerya Eczacılar 

Konseyi Başkanı Mohammed N. A. Eli-

jah gözlemleri sonucunda oluşturdukları 

raporu açıkladı. DAÜ Eczacılık Fakül-

tesi’ni konsey olarak akredite ettiklerini 

bildiren Elijah, ayrıca konsey hakkında 

bilgiler de verdi. Prof. Dr. Osam, Ecza-

cılık Fakültesi’nin aldığı akreditasyon 

nedeniyle son derece gururlu ve onurlu 

olduklarını kaydederek DAÜ’nün eği-

tim kalitesinden ödün vermeyen bir üni-

versite olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. 

Osam, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden 

mezun olan Nijerya uyruklu öğrencile-

rin Nijerya Eczacılar Konseyi tarafından 

verilen akreditasyon sayesinde ülke-

lerindeki şartları tamamladıktan sonra 

mesleklerini hemen icra edebileceklerini 

bildirdi. Prof. Dr. Osam, konuşmasında, 

DAÜ’nün kaliteye yatırım yapan bir 

üniversite olduğuna da vurgu yaptı. 

Prof. Dr. Mustafa İlkan

Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ yetkilileri Nijerya Eczacılar Konseyi yetkilileri ile birlikte
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 

Okulu (YDİHO) ev sahipliğinde yapılan 
‘Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Konular’ 
temalı Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi 
Konferansı (ICONFLE 2017), 20 Ekim 
2017 Cuma günü, Rauf Raif Denktaş Kül-
tür ve Kongre Sarayı’nda, saat 09:00’da ya-
pılan açılış konuşmaları ile başladı. 

Söz konusu konferansta Kuzey Kıbrıs, Tür-
kiye ve yabancı ülkelerden gelen eğitimci 
ve akademisyenler etkili yabancı dil öğre-
timine yönelik müfredat hazırlama, ölçme 
ve değerlendirme, eğitim teknolojileri, öğ-
retim yaklaşımları, ve mesleki gelişim alan-
larında yapılan poster ve bildiri sunumları 
ve atölye çalışmalarına katıldılar.

İki gün süren konferansta Müfredat Tasa-
rımı ve Materyal Geliştirme, Dil Sınavları, 
Ölçme ve Değerlendirme, Mesleki Gelişim, 
Yöntembilim, Öğretmen Eğitimi, Eğitim 
Teknolojisi ve Dil Öğrenimi, Öğrenci / 
Öğretmen Özerkliği, Küresel ve Kültürel 
Konular, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası 
Akreditasyon konularında çeşitli sunumlar 
ve tartışmalar gerçekleştirildi. Alanlarında 
uzman altı ana konuşmacının sunumları-
nın ve toplamda 60 bildirinin paylaşıldığı 

etkinlikte katılımcılar yabancı dil öğretimi 
alanındaki son yenilikler ve yaklaşımlar 
hakkında bilgi alışverişinde bulundular. 
DAÜ YDİHO Müdürlüğü tarafından yapı-
lan açıklamada, YDİHO tarafından bu tür 
konferans ve mesleki gelişim etkinlikleri-
nin DAÜ Rektörlüğü’nün de desteğiyle dü-
zenlenmeye devam edileceği ifade edildi.    

Açılış konuşmalarında söz alan DAÜ 
YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan 
Eyyam, dünyanın farklı yerlerinden gelen 
katılımcıları ağırlamaktan ötürü duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 60 temsilcinin 
katıldığı konferansta 41 sunum, 5 çalıştay 
ve 15 poster sunumunun yer alacağını be-
lirtti. Konferansın gerçekleşmesinde katkı-
sı olan herkese teşekkür eden Yrd. Doç. Dr. 
Eyyam, tüm katılımcılara verimli bir kon-
ferans geçirmeleri dileğinde bulundu. 

Yrd. Doç. Dr. Eyyam’dan sonra söz alan 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise 
katılımcılara DAÜ hakkında bilgiler vere-
rek, DAÜ’nün Times Higher Education lis-
tesinde yerini koruma başarısını gösterdi-
ğini de katılımcılar ile paylaştı. Konferans 
bittikten sonra eline bildiri kitabı ulaşması 
temennisinde bulunan Prof. Dr. Osam, ka-
tılımcıların üniversitenin, konferansın, ülke 

ve yemeklerin tadını çıkarmaları tavsiye-
sinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumu-
nu gerçekleştiren Prof. Penny Ur, ilk kez 
KKTC’ye geldiğini belirterek, DAÜ’ye 
ve sponsor olan Cambridge Üniversitesi 
Yayınlarına teşekkür etti. Öğretmenliğin 
ve araştırmacılığın iki farklı meslek oldu-

ğunu vurgulayan Prof. Ur,  araştırmanın 
öğretmenlere küçük ama önemli katkıla-
rı olduğunu kaydetti. Prof. Ur “Bana göre 
sınıf içindeki deneyim bir öğretmen için 
en önemli birikimdir.” dedi. Prof. Ur’a su-
numunun ardından günün anısına DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından 
Lefkara işi pano takdimi edildi. 

2017 ULUSLARARASI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KONFERANSI 
DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Necdet Osam Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam Prof. Dr. Penny Ur

Prof. Dr. Necdet Osam, Prof. Dr. Penny Ur’a sertifika takdim ederken
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2011 yılından bu yana Türkiye, Yu-
nanistan, Tayvan, Mauritius, 

Japonya ve Çin’de düzenlenen “Advances 

in Hospitality and Tourism Marketing and 

Management” (AHTMM –Turizm ve Otel-

cilik Pazarlama ve Yönetim Konferansı) 

adlı dünyaca ünlü uluslararası konferan-

sın yedincisi 11 Temmuz 2017 Salı günü, 

saat 11:00’de, Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde, 

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sara-

yı’nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı. 

15 Temmuz 2017 tarihine kadar devam 

eden konferansta dünyanın her kıtasından 

onlarca ülkeden Kuzey Kıbrıs’a gelen yüz-

den fazla konferans katılımcısı, Kuzey Kıb-

rıs’a ilişkin gerçekleri ve sahip olduğumuz 

turizm potansiyelini yerinde tecrübe etme 

imkanına sahip oldu. Turizm ve konaklama 

işletmeciliği alanındaki akademik çevre-

lerce en bilinen uluslararası konferanslar 

içerisinde yer alan AHTMM konferansı 

kapsamında; turizm potansiyelinin bilim-

sel veriler ve profesyonellerin uygulama 

sonuçları ışığında tartışılması, uygulanabi-

lir öneriler geliştirilerek potansiyel farkın-

dalığın artırılması ve harekete geçirilmesi, 

sorunların turizm akademisyenleri, ilgili 

kamu bürokratları ve sektör temsilcileri gö-

züyle irdelenmesi ve çözüm önerileri geliş-

tirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda, KKTC 

turizmi kaynaklarının tanıtılması olmak 

üzere, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, 

kazanımların sağlanması, turizm potan-

siyelinin değerlendirilerek geliştirilmesi 

amaçlandı. Bu çerçevede, akademik değeri 

yüksek, ülkemiz turizminin geliştirilmesi 

hedefine ışık tutacak konularda hazırla-

nacak olan bildiriler sunuldu. Dünya’daki 

başarılı ve öğretici turizm sektörü uygu-

lama örnekleri bir araya getirilerek bildiri 

kitapçığı aracılığı tüm Dünya’daki turizm 

paydaşları ile paylaşılmıştır. Konferans ile 

ilgili diğer tüm bilgilere www.ahtmm.emu.

edu.tr adresinden ulaşılabilir.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve Konfe-

rans Eş Başkanı Prof. Dr. Hasan Kılıç açı-

lış konuşmasında konferansın DAÜ’de ve 

Gazimağusa’da gerçekleşiyor olmasından 

ötürü duyduğu gururu ifade etti.  Konferans 

süresince çalışma ve araştırmaların payla-

şılacağını ve fikir alışverişlerinde bulunula-

cağını kaydeden Prof. Dr. Kılıç, konferansın 

KKTC turizm sektörünün gelişimi yolunda 

çok önemli ve özel olduğunun da altını çiz-

di. Prof. Dr. Kılıç’ın ardından konuşan Kon-

ferans Başkanı, Washington Devlet Üniver-

sitesi’nden Prof. Dr. Doğan Gürsoy, KKTC 

turizminin gelişimi, yabancı öğrencilerin 

turizme katkısı ile ilgili konuşmasının so-

nunda katılımcılara konferans süresince iyi 

vakit geçirmeleri temennisinde bulundu. 

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi 

Özboğaç ise 1996 yılında DAÜ’den mezun 

olduğunu ve konferans vesilesiyle tekrardan 

DAÜ’de olmaktan ötürü duyduğu mutlulu-

ğu dile getirdi. Özboğaç konuşmasında iyi 

bir pazarlama, yönetim ve reklamlarla ülke 

turizminin daha iyi olacağına dikkat çekti. 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter 

konuşmasında bu konferanslarda çok yarar-

lı bilgilerin paylaşıldığı ve dileğinin bu kon-

feransların sonunda paylaşılan bilgilerin 

yetkili devlet kurumlarına da iletilmesi ve 

uygulamaya alınması olduğunu ifade etti. 

Ayrıca konferansın Gazimağusa’da gerçek-

leşiyor olmasından ötürü duyduğu memnu-

niyeti de sözlerine ekledi. Arter’in ardından 

söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 

Osam ise Washington Devlet Üniversitesi 

ile ortaklaşa olarak böyle bir konferansı dü-

zenledikleri için DAÜ Turizm Fakültesi’ne 

teşekkürlerini iletti. DAÜ’nün 106 farklı 

ülkeden öğrencisi ve 35 farklı ülkeden de 

öğretim görevlisi olduğunu kaydeden Prof. 

Dr. Osam, katılımcılara DAÜ hakkında bil-

giler vererek, DAÜ’nün önemli işlere imza 

attığına dikkat çekti. Prof. Dr. Osam, açılış 

konuşmalarının ardından konferansa katkı-

da bulunanlara teşekkür plaketi takdim etti. 

ULUSLARARASI TURİZM KONFERANSI DAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Necdet Osam Prof. Dr. Doğan Gürsoyİsmail Arter Fethi Özboğaç

Prof. Dr. Hasan Kılıç
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2017 – 

2018 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk 
Dersi, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 
09:30’da, MED 101 No’lu Amfi’de gerçek-
leştirildi. Söz konusu törene DAÜ Akade-
mik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Na-
hide Gökçora, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Kara-
hasan, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 1. Yıl 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay, Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi akademisyenleri 
ve yeni öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri adına 2. sı-
nıf öğrencileri Çağın Şehit ile Mariam Hai-
dar, yeni gelen öğrencilere sunum yaparak; 
fakülte, dersler, kampüs, sosyal yaşam ve 
Kıbrıs’la ilgili genel bilgi verdi.  

“Dünya Tıp Okulları Listesi’nde Yer 
Alan Güçlü Bir Program”
Törenin açılış konuşmasını DAÜ Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Na-
hide Gökçora gerçekleştirdi. Fakülte olarak 
bu yıl 6. Akademik Yıl’a giriş yaptıklarını 
ve ilk mezunlarını verecek olmanın heye-
canını yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. 
Gökçora, yüksek kalifiye, başarılı ve etik 
kuralları benimsemiş hekimler yetiştirmeyi 
hedeflediklerinin altını çizdi. DAÜ’de bi-
limsel araştırmanın ilk öncelikleri arasında 
yer aldığını belirten Prof. Dr. Gökçora, öğ-
rencilerin ilk eğitim gününden başlayarak 
deneyimli danışman hocalar kılavuzluğun-
da, takımlar halinde araştırma projelerine 
dahil edildiklerini ve çalışmalarını ulusal ve 
uluslararası bilimsel ortamlarda sunmaları 

konusunda desteklendiklerini ifade ederek, 
geçen yıl büyük başarıyla gerçekleştirdik-
leri “İkinci Doğu Akdeniz Uluslararası 
Tıp Öğrencileri Kongresi”nden duydukları 
mutluluğu belirtti.

Geleceğin hekimlerinin kendilerini sürekli 
geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. 
Gökçora, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakül-
tesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
arasındaki Ortak Tıp Programı’nın YÖK ta-
rafından akredite olduğunu söyledi ve eğitim 
programının aynı zamanda World Directory 
of Medical Schools – Dünya Tıp Okulları 
Listesi’nde yer alan güçlü bir program ol-
duğuna işaret ederek yeni öğrencilere başa-
rılar diledi.

“DAÜ’yü Tercih Eden Öğrenciler Çok 
Şanslı”
DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaraman-
lı da yeni gelen öğrencilere “Hoşgeldiniz” 
diyerek başladığı konuşmasında fakülte ve 
eğitim programına ilişkin bilgi verdi. DAÜ 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni tercih 
eden öğrencilerin birçok yönden çok şanslı 
olduklarının altını çizen Prof. Dr. Özkara-
manlı, DAÜ ve Marmara Üniversitesi gibi 
köklü ve güçlü iki kurumun ortak progra-
mında okumalarının kendileri için büyük 
bir fırsat olduğunu dile getirdi. İki üniver-
sitenin de Times Higher Education Dünya 
Listesi’nde yer aldığını aktaran Prof. Dr. 
Özkaramanlı, hekimliğin sosyal ve özel 
yaşamdan bir takım fedakarlıklar yapılması 
gereken bir meslek olduğunu vurgularken, 
öğrencilere DAÜ’de bulundukları süre 
boyunca kampüs olanaklarından ve akti-
vitelerden tam anlamıyla faydalanmalarını 

tavsiye etti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ayşegül Karahasan ilk dersi verdi. 
Hekimlik mesleğinin dünyadaki tüm eşit-
sizliklerin ötesinde, ayrım gözetmeksizin 
tüm insanlar için son başvuru noktası oldu-
ğunu ve hekimliğin temel motivasyonunun 
başka insanlara yardım etmek ve acılarını 
dindirmekten sağlanan mutluluk olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Karahasan, tarih bo-
yunca çeşitli engeller ve zorluklara rağmen 
bu motivasyonla çalışarak insanlığa hizmet 
etmiş bazı önemli tıp insanlarının hayatları 
ve başarılarından kesitler sunduğu konuş-
masını Türkiye ve KKTC ile ilgili genel 
bilgilerin yanı sıra kendi meslek yaşamı 

boyunca edindiği tecrübe ve tavsiyelerini 
yeni öğrencileriyle paylaşarak sonlandırdı. 
2017 – 2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, 
İlk Ders’in ardından yeni öğrenciler ve Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi akademisyenle-
rinin kaynaşması amacıyla verilen koktey-
lle sona erdi.

Kokteyl sonrası düzenlenen oryantasyon 
programında ise Öğretim Üyelerinden  Yrd. 
Doç. Dr Mümtaz Güran ve Yrd. Doç. Dr. 
Mevhibe Hocaoğlu öğrencileri entegre tıp 
eğitimi ile ilgili bilgilendirip, ölçme ve de-
ğerlendirme, türkçe dil yeterliliği, katılım 
zorunluluğu gibi konularda bilgi verdi. Or-
yantasyon programı kapsamında fakültede 
bulunan derslikler, laboratuvarlar ve kütüp-
hane ziyaret edildi.

DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 
YENİ ÖĞRENCİLERİNE ‘MERHABA’ DEDİ

Prof. Dr. Ayşegül Karahasan
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 

Bölümü, yeni öğrencilerinin bölüme 
ve üniversiteye daha rahat uyum sağ-
layabilmesi için oryantasyon etkinliği 
düzenledi. Söz konusu etkinliğe, DAÜ 
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay Hasipoğlu, 
DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Yeşim 
Üstün, öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe 
Işık Gürşimşek ve Yrd. Doç. Dr. Eda 
Kargı ile bölüm araştırma görevlile-
rinin yanı sıra 2017-2018 Akademik 
Yılı’nda DAÜ’ye kayıt yaptıran yeni 
öğrenciler katıldı. Oldukça geniş ka-
tılımlı oryantasyon etkinliğinde ko-
nuşan DAÜ Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay 
Hasipoğlu, yeni öğrencilere çok güzel 
bir dört yıl geçirmeleri temennisinde 
bulundu. 

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eği-
tim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Ye-
şim Üstün, yeni öğrencilere DAÜ’yü 
tercih ettikleri için teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında, öğrencileri 
bölümde alacakları dersler hakkında 
detaylı olarak bilgilendirdi. Birinci 
sınıf dersleriyle ilgili bilgi veren Prof. 
Dr. Üstün, öğrencilere sosyal aktivi-
telere katılmaları ve farklı ülkelerden 
gelen öğrencilerle arkadaşlık kurarak 
kültür alışverişinde bulunmalarını tav-
siye etti. 

“DAÜ Uluslararası Bir Üniversite”
DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Ayşe Işık Gürşimşek, konuşmasında 
yeni öğrencileri en iyi şekilde yetişti-
receklerini vurgulayarak öğrencilere 
çok iyi bir üniversitede bulunduklarını 
hatırlattı. DAÜ’nün uluslararası nite-
liği bulunan bir kurum olduğuna işaret 
eden Prof. Dr. Gürşimşek, öğrencilerin 
dört yılın sonunda buradan sorumlu bi-
rer öğretmen olarak mezun olacaklarını 
ifade etti. DAÜ’nün yeni öğrenciler için 

kendilerini yalnızca mesleki yönden 
değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel 
olarak da geliştirebilecekleri bir ortama 
sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Gürşimşek, öğrencilere yabancı dilleri-
ni geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. 
DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Eda Kargı da Temel Eğitim Bölümü 
olarak öğrenciler için çok verimli çalış-
malar gerçekleştirdiklerini ve topluma 
faydalı birer insan olabilmeleri için 
tüm imkanlarını seferber ederek eğitim 

vereceklerini belirtti. Bölüm araştırma 
görevlileri de tek tek kürsüye çıkarak 
konuşma yaptı ve kendilerini tanıtarak 
yeni öğrencilere her konuda yardımcı 
olmaya hazır olduklarının altını çiz-
di. Konuşmaların ardından soru-cevap 
bölümüne geçildi. Öğrencilerin sorula-
rını yanıtlayan DAÜ Eğitim Fakültesi, 
Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri, 
ardından yeni öğrencilere 2017-2018 
Akademik Yılı’na dair bilinmesi gere-
ken önemli unsurları içeren “Öğrenci El 
Kitabı” dağıtımında bulundu. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Hukuk Fakültesi, yeni 

öğrencileriyle birlikte 2017 – 2018 
Akademik Yılı’na başlamanın he-
yecanını yaşadı. 29 Eylül 2017 
Cuma günü, saat 12:30’da, DAÜ 
Hukuk Fakültesi Binası LAW A1 
Amfisi’nde gerçekleşen DAÜ Hu-

kuk Fakültesi 2017 – 2018 Akade-
mik Yılı Açılışı, Ankara Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuk 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Selin Esen Arnwi-
ne’ın “Türkiye’de Anayasa Deği-
şiklikleri” başlıklı ilk ders sunumu 

ile yapıldı. İlk ders, DAÜ Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin 
Gürkanlar, DAÜ Hukuk Fakültesi 
akademisyenleri ve yaklaşık 350 
öğrencinin yoğun katılımıyla ger-
çekleşti. İlk derste 1982 Anayasası 
ve 2017 yılında üzerinde yapılan 
değişiklikler masaya yatırıldı. Hü-

kümet sistemi ve başkanlık siste-
minin de farklı ülkelerden örnek-
lerle tartışıldığı ders oldukça verimli 
geçti. Dersin tamamlanmasının ardın-
dan DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Metin Gürkanlar, Prof. Dr. 
Selin Esen Arnwine’a çiçek takdimin-
de bulundu.

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
YENİ ÖĞRENCİLERİNE ‘HOŞGELDİNİZ’ DEDİ

HUKUK FAKÜLTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI’NA BAŞLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik 

Bölümü Doktora Programı mezunu Dr. 
Ali Övgün, dünyanın en önemli fizik 
araştırmalarının yapıldığı The European 
Organization for Nuclear Research – 
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde 
(CERN) karadelikler ve solucan delik-
lerinin nasıl keşfedilebileceği üzerine 
çalışma yapmak üzere kabul aldı. Dr. 
Övgün, Ekim ayı boyunca CERN’in  
Teori Bölümü’nde misafir araştırmacı 
olarak çalışmalara katıldı. 

DAÜ Fizik Bölümü Yüksek Lisans 
eğitimini 1.5 yılda tamamlamasının 
ardından doktora eğitimine başlayan 
Dr. Övgün, 3.5 senede doktora progra-
mından 14 Web of Science yayını ya-
parak mezun oldu. Fizik alanında top-
lam 45 uluslararası yayını bulunan Dr. 
Övgün’ün makalelerinden 35’i Web 
of Science dergilerinde yayınlandı. 10 
tanesi ise dergilerdeki hakem kontro-
lünde bekliyor. 

DAÜ’deki doktora eğitimini tamamla-
dıktan sonra bir yıl DAÜ’de yarı za-
manlı akademisyen olarak çalışan Dr. 
Övgün, şu anda Şili’nin TÜBİTAK’ı 
konumunda bulunan CONICYT’te 
çalışıyor. Şili Valparaiso’daki Pontifi-
cia Universidad Catolica de Valparai-
so (PUCV) Üniversitesi’nde doktora 
sonrası projelerde çalışan Dr. Övgün, 
toplam değeri 500,000 TL (135,000 
USD) olan proje üzerinde çalışıyor. 
Dr. Övgün, 15 Mart 2017 – 15 Mart 
2020 tarihleri arasında PUCV’daki 
Doktora Sonrası Fizik Araştırmacısı 
pozisyonunda çalışmasını sürdürecek.

“Bu Başarıyı DAÜ’ye Borçluyum”
CERN’e başvuruda bulunurken ken-
disine özgeçmişi ve hangi okullardan 
mezun olduğuna dair ayrıca soru-
lar sorulduğunu belirten Dr. Övgün, 
“Bunun yanında yayınlarımın listesi-
ni de istediler. Bunları verdikten bir 
buçuk ay sonra kabul aldım. CERN’e 
turist olarak gitmek kolay ama Misa-
fir Araştırmacı olarak orada bulun-
mak; araştırmaları ve deneyi yakın-
dan takip etmek, oradaki fizikçilerle 
aynı ortamda çalışma fırsatı yaka-
lamak kolay değil. Bunu da yüksek 
lisans ve doktoramı yaptığım DAÜ 
başta olmak üzere, DAÜ’deki danış-
manım Prof. Dr. Mustafa Halilsoy ile 
yeni bölüm başkanımız Prof. Dr. İz-
zet Sakallı’ya borçluyum. Ayrıca beni 
her zaman destekleyen DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ’de 
çalışan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.

Yeni Karadelik Modelleri Üretecek
CERN’e gitme amacının, dünyanın 
teorik ve deneysel fizik merkezi olan 

106 farklı ülkeden verdiği başarılı 
mezunlarla dünyanın dört bir 

yanında adından söz ettiren Doğu Akde-
niz Üniversitesi (DAÜ), bir mezunu ile 
daha gurur yaşıyor. 2008 yılında DAÜ 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sis-
temleri Lisans Programı’ndan oldukça 
yüksek bir ortalamayla mezun olan Sa-
lihu Dasiku, İngiltere’de yer alan Shef-
field Hallam Üniversitesi’nin en genç 
Kıdemli Okutman’ı olarak hem Nijer-
ya’yı, hem de DAÜ’yü gururlandırdı. 

29 yaşında olan Dasiku, Yüksek Lisans 
ve Doktora eğitimini İngiltere’deki Bru-

DAÜ MEZUNU DR. ALİ ÖVGÜN CERN’DE 

bir yerde fizikçilerle fikir alışveri-
şinde bulunup deneyleri gözlemle-
mek ve deneylere paralel olarak yeni 
karadelik ve solucan deliği modelleri 
üretmek olduğunu aktaran Dr. Ali Öv-
gün, sadece uzayda olduğu varsayılan 
karadelikler ya da solucan deliklerinin 
daha küçük olanlarının CERN’deki de-
neylerde nasıl keşfedilebileceği üzerine 
çalıştığını vurguladı. Dr. Övgün, 2018 
yılının Ocak ve Şubat aylarında ise Ka-
nada’daki Waterloo Perimeter Teorik 

Fizik Enstitüsü’nde başka bir grup ile 

çalışmalarını sürdürecek. 

MEZUNUMUZ 
SALİHU DASİKU’DAN 
GURURLANDIRAN 
BAŞARI

nel Üniversitesi’nde tamamlamasının 
ardından henüz 24 yaşında Yardımcı Do-
çent olma başarısını gösterdi. O dönemde 
Kuzey Nijerya’nın en genç doktora sa-
hibi akademisyeni olan Dasiku, Nijerya 
Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
sözcüsü Mallam Garba Shehu’nun da 
dikkatini çekmiş; Shehu Twitter’da Sali-

hu Dasiku’nun ülkesi için büyük bir gu-
rur kaynağı olduğuna dair paylaşımlarda 
bulunmuştu. Şu anda Sheffield Hallam 
Üniversitesi’ndeki en genç programlama 
eğitimi veren Kıdemli Okutman DAÜ 
2008 yılı mezunu Salihu Dasiku, başarılı 
akademik çalışmalarıyla alanında adın-
dan söz ettirmeye devam ediyor.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Makine 

Mühendisliği Doktora Öğrencisi Amir-
salar Khandan, Harvard Üniversitesi’n-
den kabul aldı. Khandan, dünyanın en 
fazla atıfta bulunulan akademisyenlerin-
den biri olan Prof. Dr. Ali Khademhos-
seini ile bire bir çalışma imkanı bulaca-
ğı Khademhosseini Lab’da Araştırmacı 
pozisyonunda çalışma fırsatı da yaka-
ladı. Prof. Dr. Kahdemhosseini, ABD 
hükümetinin en başarılı bilimadamları 
ve mühendislere verdiği en yüksek onur 
ödülü olan Biliminsanları ve Mühendis-
ler Başkanlık Kariyer Başlangıcı Ödü-
lü’ne ( Presidential Early Career Award 
for Scientists and Engineers -PECASE) 
layık görülerek, ödülünü bizzat döne-
min ABD Başkanı Barack Obama’dan 
Beyaz Saray’da almıştı. 

DAÜ Kariyerinde Dönüm Noktası Oldu
Üniversite ve yüksek lisans eğitimini 
İran Esfahan Islamic Azad Univer-
sity of Khomeinishahr’da tamamlayan 
Amirsalar Khandan, DAÜ Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkan Yardım-
cısı Yrd. Doç. Dr. Neriman Özada’nın 
danışmanlığında “Kanser Terapisi ve 
Doku Mühendisliği – Cancer Therapy 
and Tissue Engineering” konusu üze-
rine çalıştığı DAÜ Makine Mühen-
disliği doktora programına kabul aldı. 
Khandan, doktora çalışmaları süresince 
uluslararası bilimsel dergilerde 12 yayın 
yaparken, 4 konferansta makale sunumu 
gerçekleştirdi. Bu sürede 2 adet de kitap 
bölümüne katkıda bulundu. DAÜ’nün 
kariyerinde bir dönüm noktası olduğu-
nu belirten Amirsalar Khandan, “DAÜ 
bana araştırmalarımda çok yardımcı 
oldu ve burada önemli tecrübeler edin-
dim. Toplamda 46 adet makalede yer 
aldım ve İran’da bulunan Nano Organi-
zation’un “En İyi Şeref Öğrencisi Ödü-
lü”ne layık görüldüm” diye konuştu.

“DAÜ Beni Her Zaman Destekledi”
DAÜ’de tamamladığı doktora programı 
ile ilgili bilgi veren Amirsalar Khandan, 
“DAÜ bize çok misafirperver ve ulusla-
rarası bir ortam sundu. Akademisyenler 
ve DAÜ çalışanları bize çok kibar dav-
randılar. Diğer yandan DAÜ Kampü-
sü’nün bize sunduğu sosyal ve spor ak-
tivitelerinden de faydalandım. Doktora 
çalışmalarımın zorlu dönemlerinde spor 
salonuna giderek ve tenis oynayarak 
stress atarken, Bahar Festivali’nde çok 
iyi vakit geçirdim. Bunların çalışmala-
rıma yansıması çok olumlu oldu. Aynı 
zamanda DAÜ’de ulaşım sıkıntısı ol-
maması da bizim için bir avantaj. Okul 
servisleri her zaman dakik ve vaktinde 

Bir dünya üniversitesi olduğunu me-
zunlarının kalitesiyle de kanıtlama-

yı sürdüren  Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ), bir mezununu daha dünyanın en 
önemli üniversitelerinden biri ile buluş-
turdu. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakül-
tesi, Ekonomi Bölümü Lisans Mezunu 
Mohammad Hormozzadeh, dünyanın 
önde gelen üniversitelerinden biri olan 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
merkezli New York Üniversitesi’nde 
yüksek lisans programına kabul edildi. 
Hormozzadeh, New York Üniversitesi 
Mühendislik Okulu Finans Mühendis-
liği Yüksek Lisans Programı’ndaki eği-
timine 2017-2018 Akademik Yılı’nda 

DAÜ DOKTORA 
ÖĞRENCİSİ 
HARVARD’A 

KABUL EDİLDİ

geliyor. Akademisyenlere ulaşmakta hiç 
sıkıntı yaşamıyoruz. DAÜ’nün her za-
man bana ve diğer araştırmacılara des-
teği büyük oldu” dedi.

Khandan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Danışmanım nezaketi ve profesyonel 
yaklaşımıyla daha iyi bir Makine Mü-
hendisi olmamı sağladı. DAÜ Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Hasan Hacışevki, doktora programım 
süresince tanık olduğum yoğun çalışma-
larında laboratuvarlarımızdaki ekipman-
ların güncellenmesini ve yenilenmesini 
sağladı. Özellikle DAÜ Lisansüstü 
Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 
Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Rı-
zaner ile Doç. Dr. Ali Hakan Ulusoy’un 
büyük desteklerini ve ilgilerini gördük. 
Doktora eğitimim süresince bana zen-

gin içeriği ve her türlü akademik alana 
dair bilimsel veri tabanlarına erişimim-
de yardımcı olan DAÜ Kütüphanesi’ne 
de teşekkür etmek istiyorum.”

“DAÜ Harvard’a Kabulümde 
Etkili Oldu”
Amirsalar Khandan dünyanın en pres-
tijli araştırma merkezlerinden biri olan 
Harvard Üniversitesi Khademhosseini 
Lab’a kabul alma sürecinden bahse-
derken, “Bu merkeze başvuru süreci 
çok zor geçiyor. Bunun sebebi de her 
yıl dünyanın dört bir yanından binlerce 
öğrencinin bu merkezde çalışmak üzere 
başvuruda bulunması. Bu kadar fazla 
ilginin olduğu bir yerde maillerinizin 
görülmesi veya ilgili kişilere ulaşılma-
sı ciddi bir problem. DAÜ’nün ulusla-
rarası bağlantıları oldukça kuvvetli bir 

dünya üniversitesi olduğunu bu dönemi 
yaşarken anladım. DAÜ ve bana her za-
man destek olan danışmanım Yrd. Doç. 
Dr. Neriman Özada sayesinde dünyanın 
en fazla atıfta bulunulan saygın akade-
misyenlerinden Prof. Dr. Ali Khadem-
hosseini ile irtibata geçme fırsatı yaka-
ladım ve zor da olsa kendisini 2 yıllık 
bir sürecin ardından beni kabul etmesi 
için ikna etmeyi başardım. Danışmanım 
Yrd. Doç. Dr. Neriman Özada’nın bölü-
mümüzün gelişiminde büyük katkıları 
oldu. DAÜ’ye bu süreçte oynadığı rol 
için çok teşekkür ediyorum. Bu ara-
da DAÜ sadece Harvard’a kabulümde 
değil, aynı zamanda İran’ın en önemli 
üniversitelerinden biri olan Amirkabir 
Teknoloji Üniversitesi’ne de kabul al-
mamı sağladı” şeklinde konuştu.

DAÜ MEZUNU 
NEW YORK 
ÜNİVERSİTESİ’NE 
KABUL EDİLDİ

başladı. Dünyanın önde gelen üniversi-
teleriyle yaptığı uzun soluklu uluslararası 
işbirlikleriyle mezunlarının önünü açma-

ya devam eden DAÜ, öğrencilerine dün-
yanın en iyi üniversitelerinde eğitimlerini 
sürdürme imkanı sağlıyor. 
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20. ORYANTASYON GÜNLERİ RENKLİ GEÇTİ

Kültür Turları Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
20. Oryantasyon Günleri kapsa-

mında üniversiteye kayıt yaptıran 
yeni öğrenciler ve velileri için çeşit-
li kültür ve tanıtım turları düzenledi. 
Etkinlikler kapsamında yeni gelen 
öğrenci ve velilerine yönelik düzen-
lenen şehir turları ile öğrencilerin 
üniversite ile çevreye uyum sürecinin 
desteklenmesi hedefleniyor. 

Program kapsamında yeni öğrenci-
lere KKTC’yi ve DAÜ’yü yakından 
tanıtabilmek amacıyla 22 Eylül 2017 
tarihinde Gazimağusa turu, 23 Eylül 
2017 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu, 
24 Eylül 2017 tarihinde ise Karpaz 
turu gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı Gazi-
mağusa turunda Namık Kemal Zinda-
nı, Lala Mustafa Paşa Camisi, Othello 
Kalesi, Gazimağusa Suriçi gibi Kıbrıs 
tarihini ve kültürünü yansıtan yerler 
ziyaret edildi. 24 otobüs ile yaklaşık 
1200 yeni kayıtlı öğrenci ve velinin 
katılmış olduğu Lefkoşa-Girne turu 
kapsamında ise Selimiye Camisi, Bü-
yük Han, Bandabulya Çarşısı, Yiğit-
ler Burcu, Ledra Palas, Girne Limanı, 
Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı 
ziyaret edildi. Katılımın oldukça yo-
ğun olduğu Karpaz turunda ise Apos-
tolos Andreas Manastırı ziyaret edi-
len yerler arasındaydı. Farklı kültür 
ve coğrafyalardan DAÜ’ye eğitim al-
maya gelen yeni öğrenciler için tarih 
ve kültür odaklı gezilerin yanı sıra, 
22 Eylül 2017 tarihinde, Polis Genel 
Müdürlüğü tarafından “Kuzey Kıb-
rıs’ta Yaşam” konulu bir de seminer 
verildi. 

DAÜ Yeni Öğrencilerine 
“Hoşgeldiniz” Dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
20. Oryantasyon Günleri kapsamın-

da 29 Eylül 2017 Cuma günü, muhteşem 
bir organizasyonla yeni gelen öğrenci-
lerine “Hoşgeldiniz” dedi. Üniversiteye 
yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Üniver-
siteye gelişlerini kutlamak, idari ve aka-
demik birimlerle ve öğrenci kulüpleriyle 
tanıştırmak için düzenlenen “Hoşgeldin 
Gecesi”, DAÜ Atatürk Meydanı’nda saat 
20:00’de başladı.  

Gecede Fakülte ve Yüksekokul tanıtım-
ları ile öğrenci kulüplerinin tanıtımları-
nın yanı sıra, çeşitli yarışmalar ve sahne 
gösterileri de gerçekleştirildi. Geceye 
sponsor olan Koop Süt ve Kaner Şirket-
ler Grubu tarafından yiyecek içecek dağı-
tımında bulunuldu. Gecede ayrıca DAÜ 
tarafından Kıbrıs çöreği ikram edildi.  

DAÜ Kıbrıs Halk Dansları Toplulu-

ğu’nun gerçekleştirdiği dans gösterisi 

ile başlayan geceye, The Consonants 

grubunun verdiği konser ile devam edil-

di. Dans Kulübü ve Müzik Kulübü’nün 

gerçekleştirdiği sahne performansları-

nın ardından ise Amerikan Futbol Ku-

lübü gösteri gerçekleştirdi. 

Gecede DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 

Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar 

Özden ve Uluslararası İşler ve Tanı-

tım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Cem Tanova sahneye çıkarak, 

öğrencileri selamladı. Prof. Dr. Osam 

yeni gelen öğrencilere “DAÜ’ye Hoş-

geldiniz” diye seslenerek yeni eğitim 

hayatlarında başarılar diledi. Rektör 

Prof. Dr. Osam ve Rektör Yardımcıla-

rı gecede ayrıca kulüp ve fakültelerin 

standlarını da gezerek, hem personel 
hem de yeni gelen öğrencilerle sohbet 
ettiler. Gece, ülkenin tanınmış sesle-
rinden Nafiz Dölek’in sahne almasıyla 
devam etti. Geceye katılanlar gerçek-
leştirilen sahne performansları ile çoşku 
dolu saatler yaşadılar. 

Prof. Dr. Necdet Osam

Yeni öğrenciler “Hoşgeldiniz Gecesi“nde hem eğlendiler, hem de Üniversiteyi daha yakından tanıma fırsatı buldular

Öğrenciler Kültür Turları kapsamında KKTC’yi tanıdılar
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DAÜ ULUSLARARASI YAZ OKULU 
YÜZLERCE ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 

Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından 

organize edilen ve Türk Hava Yolla-

rı (THY) sponsorluğunda gerçekleşen 

DAÜ Uluslararası Yaz Okulu, dünyanın 

birçok farklı ülkesinden öğrencilerin 

katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 8.’si düzenlenen Uluslararası 

Yaz Okulu kapsamında yüzlerce öğren-

ci 2 haftadan 2 aya kadar farklı zaman 

dilimlerinde ülkemize gelerek çeşit-

li alanlarda dersler aldılar. DAÜ her 

yaz dönemi farklı ülkelerden ve yaş 

gruplarından yüzlerce öğrenciye Yaz 

Okulu’nda ev sahipliği yapıyor. DAÜ 

Uluslararası Yaz Okulu yaz dönemle-

rinde farklı ülkelerden gelen 12 yaş üstü 

kişilere programlar sunuyor.

Öğren, Dinlen, Eğlen Konsepti

Türkiye, Azerbaycan, Almanya, İran, 

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Yemen, 

ABD ve Filistin’den gelen öğrencilerin 

yoğunlukta olduğu, DAÜ Uluslararası 

Yaz Okulu sabah saatlerinde gerçekleş-

tirilen dersler sonrasında DAÜ kampüsü 

içerisinde düzenlenen grup rekreasyon 

aktiviteleri ile devam etti. Aktivitelerin 

ardından öğrenciler DAÜ Deniz Tesis-

leri’nde serinleyerek deniz, kum ve gü-

neşin tadını çıkardılar. Akşam saatlerin-

de ise öğrencilere çok kültürlü geceler, 

gece sineması, festival, konser ve daha 

birçok seçenekler sunuldu.

Ayrıca, DAÜ Uluslararası Yaz Okulu’na 

katılan öğrenciler için şehir turları da 

düzenlendi. Katılımcıların Kıbrıs kül-

türünü yakından tanımalarına ve sosyal 

etkinliklere entegre olmalarına olanak 

sağlandı. Öğrencilerin Kıbrıs kültürünü 

yakından tanımaları için alışveriş gün-

leri de düzenlenerek öğrencilerin şehre 

katkıda bulunmaları sağlandı. Katılımın 

oldukça yoğun olduğu DAÜ Uluslara-

rası Yaz Okulu Eylül ayı başına kadar 

devam etti.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Makina 

Mühendisliği Bölümü tarafından ge-
liştirilen ve Görsel Sanatlar ve Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü’nün kabuk 
tasarımı katkılarıyla hazırlanan elekt-
rikli araç “Z-Zero”, katıldığı “TÜBİ-
TAK Efficiency Challenge Electric Ve-
hicle” (Batarya Elektrik Enerjili Araç 
Yarışları – Elektromobil 2017) yarışma-
sında tasarım ödülüne layık görüldü. 

Türkiye’nin Kocaeli ilinde yer alan 
Körfez Yarış Pisti’nde 21-24 Ağustos 
2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
teknik ve dinamik sürüş kontrolünden 
ilk seferde geçen “Z-Zero”, 27 Ağustos 
2017 tarihinde Türkiye’den ve yurtdı-
şından 54 farklı üniversitenin oluştur-
duğu 70 farklı takımla mücadele ederek 
yarışı 20. sırada tamamladı.  

Enerji verimliliğinin amaçlandığı ve 
en az enerji harcayan aracın kazandı-
ğı yarışma sonucunda DAÜ “Z-Zero”, 
mekanik ve elektronik alanında kazan-
dığı tasarım ödülü ile tüm DAÜ ailesini 
gururlandırdı. Tasarım Ödülü; ürünün/
aracın mekanik tasarımı, mühendislik 
çalışması ve yerlilik açısından üstün 
bulunan/yenilik getiren takıma verilen 

ödüldür. Ödül değerlendirmesinde ta-
kımlar tarafından sunulan teknik tasa-
rım raporu ve yarış haftasında yapılan 
incelemeler göz önünde bulundurul-
maktadır. 

“Z-Zero” Tamamen DAÜ Bünyesin-
de Geliştirildi
DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makina 
Mühendisliği Bölümü Başkan Yardım-
cısı ve Mekatronik Programı Koordina-
törü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı tara-
fından yürütülen elektrikli araç projesi 
“Z-Zero” ekibinde özellikle lisans ve 
lisansüstü öğrencilere yer verildi. Ta-
mamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen 
“Z-Zero”, üniversitenin kendi imkan-
ları ve öğrencileri tarafından tasarlandı 
ve üretildi. Tasarım ve üretim TÜBİ-
TAK’ın belirlediği kurallar ve kıstaslar 
doğrultusunda gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında en verimli Batarya Elekt-
rik Enerjili Araç’ın üretilmesi hedef 
alındı.

Rektör Prof. Dr. Osam Z-Zero’yu 
Körfez Yarış Pisti’nde Ziyaret Etti
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
Körfez Yarış Pisti’ne yaptığı ziyaret sı-
rasında ekibe başarılar dileyerek, uzun 
süredir üzerinde çalışılan elektirikli ara-

banın yarışa hazır olduğunu vurguladı. 
Tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen 
“Z-Zero”nun testleri başarıyla geçmiş 
olmasından son derece gurur duyduğu-
nu dile getiren Prof. Dr. Osam, ekibe gü-
veninin tam olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Osam, yarışmaya KKTC’den katılan 
tek üniversitenin DAÜ olduğunun da al-
tını çizdi. 

DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özka-
ramanlı, bütün testleri hiç takılmadan 
geçmenin çok önemli olduğuna değine-
rek tüm ekibi gönülden tebrik etti. DAÜ 
Mühendislik Fakültesi, Makina Mü-
hendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı 
ve Mekatronik Programı Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, Prof. Dr. 
Osam’a desteklerinden dolayı teşekkür 
ederek büyük bir gurur içerisinde ol-
duklarını belirtti. DAÜ Makine Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan 
Hacışevki, yaptığı konuşmada projeye 
verilen destekten dolayı teşekkür ede-
rek, DAÜ’yü temsil etmekten duydukla-
rı gururu ifade etti. 

Pistin Uzunluğu 1.95 Kilometre
Yarışmanın yapıldığı ve 1993 yılında İs-
tanbul Otomobil Sporları Kulübü (İMK) 

tarafından kurulan Körfez Yarış Pisti, 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyo-
nu’nun (TOSFED) yönetiminde bulunu-
yor. Tesisler, Türkiye Şampiyonası’nın 
yanı sıra çeşitli kategorilerde motor 
sporları yarışlarına da ev sahipliği yapı-
yor. Marmara Denizi’nin Kuzeydoğu kı-
yısında konumlanan pist, küçük bir göl 
olan Fener Gölü’nü çevreliyor. 9 virajın 
bulunduğu Körfez Pisti, toplamda 1,950 
metrelik bir uzunluğa sahip. 

DAÜ “Z-ZERO”DAN GURURLANDIRAN BAŞARI 
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Hayvan dostu kampüsü ve daima in-
sana ve doğaya saygılı projeleriyle 

ön plana çıkan Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) yine farkını kanıtladı. İki 
buçuk ay önce talihsiz bir kaza geçiren 
ve günlerce Güzelyurt – Lefkoşa Ana-
yolu’nda yaralı olarak kaldıktan sonra 
tesadüfen birkaç hayvansever tarafın-
dan farkedilerek alınan Umut isimli 
labrador kırması beş buçuk aylık dişi 
köpek, Veteriner Tuğşad Ebeoğlu ta-
rafından ameliyat edildi ve bir ayağı 
ampüte oldu. Tüm masraflarının Sessiz 
Kullar Derneği tarafından karşılandığı 
Umut’a aylardır sıcak ve sevecen bir 

yuva aranıyordu. DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam olayı duyar duymaz 
Umut’u sahiplendi ve Umut, yeni adıyla 
Can Dost, yeni ömürlük evi olan DAÜ’ye 
kavuştu. 

Artık bir DAÜ’lü olan Can Dost, DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın hi-
mayesinde DAÜ Rektörlüğü’nde yaşa-
yacak. Prof. Dr. Osam Can Dost için 
gerekli tüm malzemeleri temin ederek 
Rektörlük Binası’nda köpeğe uygun bir 
yaşam alanı yarattı. Böylece Can Dost 
yeni, mutlu ve huzurlu hayatına DAÜ 
güvencesi altında başlamış oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
2017 – 2018 Akademik Yılı’na so-

kak isimleri ile girdi. 3000 dönümlük 
arazi üzerine kurulu olan DAÜ’de ade-
ta bir şehir gibi bir çok cadde ve sokak 
bulunuyor. Böyle büyük bir kampüsü 
olan DAÜ’ye gelenler için çoğu zaman 
yönlendirme tabelaları bile yetersiz 
kalıyordu. Bu nedenden dolayı Sokak 
İsimleri Projesi DAÜ’nün eğitim fel-
sefesine, misyon ve vizyonuna uygun 
olarak, hem mevcut öğrencilerin hem 
de kampüse ilk kez gelecek olanlara 
kolaylık sağlayabilecek bir proje olarak 
hayata geçirildi. 

Fikir babası DAÜ İletişim Fakültesi De-
kanı Doç. Dr. Agah Gümüş olan proje, 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve 
İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren’in 

çok büyük katkılarıyla hayata geçirildi. 
Sokak isimleri projesinin çıkış noktası 
tüm dünyaya ve insanlığa malolmuş ki-
şilerin isimleri oldu. Her fakültenin bu-
lunduğu cadde ve sokağa o fakültenin 
özüne uygun bilim insanı ya da insan-
lığa malolmuş sanatçının adı verildi. 
Örneğin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 
bulunduğu caddeye İbn-I Sina, Mimar-
lık Fakültesi’nin bulunduğu caddeye 
Mimar Sinan isimleri ve diğer cadde 
ve sokaklara da sokağın ya da caddenin 
barındırdığı fakülte ve bölümlere göre 
Albert Einstein, Vincent van Gogh, 
Pablo Picasso gibi isimler verildi.

Projenin gerçekleşmesinden dolayı 
hem mevcut hem de yeni gelen öğrenci 
ve ziyaretçiler memnuniyetlerini dile 
getirdiler.

HAYVAN DOSTU DAÜ YİNE FARKINI KANITLADI

BİLİM VE SANAT KOKAN 
SOKAK İSİMLERİ
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Uluslararası akreditasyonlar ve dün-
yanın dört bir yanından alanlarında 

isim yapmış prestijli üniversitelerle ger-
çekleştirdiği işbirlikleriyle tam anlamıyla 
bir dünya üniversitesi olan Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ), uluslararası kalitesi-
ni yine kanıtladı. 

The Guardian 2017 Üniversiteler Sırala-
ması’na göre İngiltere’de 9, dünya sırala-
masında ise (QS World Rankings 2017) 
51. sırada yer alan Warwick Üniversi-
tesi, Warwick Üretim Grubu (WMG) 
ile birlikte yürütülmekte olan Tedarik 
Zinciri ve Lojistik Yönetimi ile Mü-
hendislik İşletme Yönetimi yüksek li-
sans programlarında elde edilen büyük 
başarı ve programlara olan yoğun ilgi 
nedeniyle, iki üniversitenin temsilcileri 
yeniden bir araya geldi. Bu kapsamda 
Warwick Üniversitesi Dış Temsilcilik 
Direktörü Michael Newton ile Dış Tem-
silcilik Program Müdürü Doç. Dr. Ah-
met Er, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret-
te; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Özkaramanlı, Uluslararası İşler ve Ta-
nıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ Kurumsal 
Gelişim ve Uluslararası Akademik İşler 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nilgün Sup-

hi ile WMG – DAÜ Program Yöneticisi 
Bakiye Yalınç da yer aldı.

Programlar 10 Yıla Kadar Uzatıldı
İki üniversitenin işbirliğinde yürütü-
len yüksek lisans programlarının elde 
ettiği başarı üzerine iki gün boyunca 
çalışmalar yürüten temsilciler, prog-
ramların 10 yıla kadar uzatılması kara-
rı aldı. Warwick Üniversitesi, Warwick 
Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendis-
lik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinci-

ri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans 
(MSc) Programları, 2011 yılından bu 
yana DAÜ kampüsünde yürütülüyor ve 
öğrenci kabulü devam ediyor. WMG 
gerçek sanayi tecrübesi ile dünya stan-
dartlarında eğitim olanağı sağlıyor. Bu 
programlar adaylara dünyanın en iyi 
üniversitelerinden birinde yüksek lisans 
derecesi elde etme imkanı sunuyor. Bu 
prestijli yüksek lisans (MSc) ve (PG 
Award) dereceleri DAÜ kampüsünde 
Warwick Üniversitesi’nden gelen de-

neyimli öğretim elemanları tarafından 
verilen derslerle bir akademik yılda ta-
mamlanabiliyor. Ayrıca öğrencilere, iki 
dersi İngilterè de Warwick Üniversite-
si`nde veya Singapur, Malezya, Tayland, 
ile Çin’de alabilme seçeneği de sunulu-
yor. Programlar hakkında daha detaylı 
bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak 
için DAÜ kampüsündeki WMG-DAÜ 
Ofisi veya warwick.emu.edu.tr adresi 
ziyaret edilebiliyor.

DAÜ İLE WARWICK ÜNİVERSİTESİ
 İŞBİRLİKLERİNİ UZATMA KARARI ALDI

Rektör Prof. Dr. Osam ve DAÜ yetkilileri Warwick Üniversitesi yetkilileri ile bir arada

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile İran’dan Guilan Üniversite-

si arasında protokol imzalandı. İmza 
töreni 28 Temmuz 2017 Cuma günü, 
DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Özkaramanlı’nın makamında gerçek-
leşti.

DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cem Tanova yakın zamanda İran’a ger-
çekleştirdiği ziyarette Guilan Üniversi-
tesi yetkilileri ile bir araya gelerek, ola-
sı iş birlikleri hakkında görüşmüşlerdi. 
Prof. Dr. Tanova’nın İran ziyaretinden 
sonra DAÜ’ye gelen Guilan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Razı ve 
Uluslararası Ofis Direktörü Doç. Dr. 
Ali Bani, İran’da ve KKTC’de gerçek-
leşen görüşmelerden ve bilgi alışveriş-
lerinden ötürü çok mutlu olduklarını 

ve DAÜ ile iş birliği yapıyor olmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi-
ler. 

DAÜ ve Guilan Üniversitesi arasın-
da gerçekleşen protokol, ilişkilerin 
güçlenmesi, eğitim programları, ders, 
konferans, sempozyum, atölye çalış-

maları, ortak araştırmalar, eğitim ve-
rilerinin paylaşılması ve karşılıklı tec-
rübelerden faydalanılması konularını 
içeriyor. Söz konusu imza töreninde iki 
üniversitenin mühendislik fakülteleri 
arasında ortak lisansüstü programlar 
oluşturulması için de görüşülüp, fikir 
alışverişi yapıldı.

İmza töreninde DAÜ Akademik İş-
ler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Ulus-
lararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tano-
va, Guilan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmad Razı ve Uluslararası Ofis 
Görevlisi Ali Bani yer aldı.

GUILAN 
ÜNİVERSİTESİ 
İLE PROTOKOL 
İMZALANDI

DAÜ Rektör Yardımcıları Guilan Üniversitesi yetkilileri ile bir arada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve 

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden 
Hasan Doğan TRT’de düzenlenen “Ge-
leceğin İletişimcileri Yarışması”nda 
birinci oldu. Doğan, Ankara’da düzenle-

nen ödül töreninde ödülünü, DAÜ Yeni 
Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ile 
birlikte aldı. TRT’nin nitelikli medya 
çalışanı yetiştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla üniversitelerin iletişim fakül-

telerinde öğrenim gören lisans öğren-
cileri arasında düzenlediği “Geleceğin 
İletişimcileri Yarışması”nın ödül töreni 
Bahçelievler Arı Stüdyosu’nda yapıldı.

Yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı
“Radyo Yayıncılığı”, “Televizyon Ya-
yıncılığı”, “Sesli Görüntülü Haber 
Yayıncılığı” ve “Yeni Medya Yayıncı-
lığı” ana kategorilerinde düzenlenen 
yarışmaya bu yıl 35 üniversiteden 351 
öğrenci 211 eserle katıldı. Yarışma, Tür-
kiye’nin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya 
ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’ndeki (KKTC) üniversitelerde ile-
tişim alanında eğitim gören öğrencilere 
yönelik düzenlendi. “Sosyal Medya Pro-
jesi” alanında ise Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’nden Hasan Doğan “Dedebiyat” 
adlı eseriyle birincilik ödülüne layık 
görüldü. TRT’nin 3 yıldır düzenlediği 
“Geleceğin İletişimcileri Yarışması”-
na Yeni Medya dalından sosyal medya 
projesi www.dedebiyat.xyz ile katılan 

ve birincilik ödülü alan Hasan Doğan 
yaptığı proje ile sosyal medyadaki click-
bait (tık yemi) kullanarak tamamen bir 
farkındalık yaratmaya çalıştı. Sitenin 
içeriğinde büyük gazetelerin ve haber 
sitelerinin sosyal medyada tık alabilmek 
için yaptığı içi boş ya da alakasız haber-
leri göz önüne alarak topluma faydalı 
olabileceğini düşündüğü kitap alıntıları 
yer alıyor.
 
Kazandığı ödül ile ilgili açıklama yapan 
Hasan Doğan canlı yayında bir konuş-
ma yaparak “Projemde bana destek olan 
DAÜ’de proje danışmanlığımı yapan 
Araştırma Görevlisi Sertaç Özdemir’e 
çok teşekkür ediyorum. Benimle An-
kara’ya kadar gelen Doç. Dr. Hanife 
Aliefendioğlu’na ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi. Daha sonra, ödül tö-
reni diğer katılımcıların sahneye davet 
edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 

ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile 
İran Grafik Tasarımcılar Birliği arasın-
da kapsamlı bir iş birliği anlaşması im-
zalandı.

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanat-
lar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ile 
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Fırat Tüzünkan, iş birliği anlaşma-
sı çerçevesinde 6-9 Ekim 2017 tarihleri 
arasında Tahran’da bir dizi ziyaret ger-
çekleştirdi. 

Ortak çalışmalar yapılacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İran Gra-
fik Tasarımcılar Birliği arasında imza-
lanan iş birliği çerçevesinde karşılıklı 
projeler, konferanslar, seminerler, atölye 
çalışmaları ve ortak sergiler gerçekleş-
tirilecek. Anlaşmaya göre kurumların 
akademik iş birliğinin yanı sıra alanında 

profesyonel üyeler ve araştırma grupları 
arasında da ortak çalışmalar yapılma-
sı planlanıyor. Anlaşmada İran Grafik 
Tasarımcılar Birliği’ni, Birlik Başkanı 
Ebrahim Haghighi temsil etti.

Visual Sabotage (Görsel Sabotaj)
Ziyaret kapsamında Doç. Dr. Senih Ça-
vuşoğlu, Vije School of Visual Commu-
nication (Vije Görsel İletişim Akademi-
si) öğretim görevlileri ve öğrencilerinin 
katıldığı “Visual Sabotage” (Görsel 
Sabotaj) adlı bir seminer ve atölye ça-
lışması da gerçekleştirdi. Seminer ve 
atölye çalışması katılımcılardan yoğun 
ilgi gördü.

KKTC’ye davet
Ziyaret kapsamında ayrıca İran’ın ilk 
animasyon film çalışmalarından bazı-
larını gerçekleştiren ve surrealist resim 
alanında duayen kabul edilen Ali Akbar 
Sadeghi ile de bir görüşme gerçekleştiri-
lip KKTC’ye davet edildi.

DAÜ İLETİŞİM’E TRT’DEN BÜYÜK ÖDÜL

DAÜ İLE İRAN GRAFİK TASARIMCILAR BİRLİĞİ 
ARASINDA KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Hasan Doğan ödülünü TRT Arı Stüdyosu’nda düzenlenen törenle aldı

Doç Dr. Çavuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan Sanatçı Ali Akbar Sadeghi ile

Dünyanın dört bir yanında yer alan 
saygın ve prestijli üniversitelerle 

sürdürdüğü iş birlikleri ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bilim yu-
vası olmayı sürdüren Doğu Akdeniz Üni-
versitesi (DAÜ), akademisyenlerine ve 
öğrencilerine uluslararası fırsatlar sun-
maya devam ediyor. DAÜ, İran’ın köklü 
üniversitelerinden Yazd Üniversitesi ile 
protokol imzalayarak uluslararası iş bir-
liklerine bir yenisini daha ekledi. DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Yazd 
Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Mohamad 
Saleh Owlia’nın imzaladığı söz konusu 
protokol kapsamında; iki üniversitenin 

akademik personelleri, öğrencileri ve 
araştırma grupları arasında iş birliği ya-
pılması kararı alındı. Protokol ile DAÜ ve 
Yazd Üniversitesi arasında uzun ve kısa 
vadeli akademik personel ve öğrenci de-
ğişimi yapılabilecek. Diğer yandan çeşitli 
eğitimler, dersler, konferanslar, sempoz-
yumlar ve atölye çalışmaları kapsamında 
iki üniversitenin akademisyen ve öğren-
cileri bir araya getirilecek. Tecrübe ve 
fikir paylaşımlarının da yapılabileceği 
protokol kapsamında her iki üniversite, 
çeşitli alanlarda ortak bilimsel çalışma-
lar yürütmek ve ilgili bölümler arasında 
ortak programlar oluşturmayı hedefliyor.  

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
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SOSYAL MEDYA VE MARKA HAFTASI’17

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İleti-

şim Fakültesi işbirliği ile bu yıl ikincisi 
düzenlenen Sosyal Medya ve Marka Haf-
tası’17 ilk gün oturumları, 18 Ekim 2017 
Çarşamba günü, DAÜ Mustafa Afşin 
Ersoy Salonu’nda, saat 10:30’da yapılan 
açılış konuşmaları ile başladı. DAÜ öğ-
rencilerinin yanı sıra yerli ve yabancı ka-
tılımın yoğun olduğu 2017 Sosyal Medya 
ve Marka Haftası’na, çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan temsilciler kayıt yaptırarak 
katıldı. Konferansın açılış konuşmasını 
DAÜ Kurumsal İletişim, Sosyal Medya 
ve Web Ofis Koordinatörü Raziye Nevzat 
gerçekleştirdi. Bu yıl Sosyal Medya ve 
Marka Haftası etkinliklerinin ikincisini 
gerçekleştirmenin gururunu ve sevincini 
yaşadıklarını ifade eden Nevzat, söz ko-
nusu etkinliğin geçen yıl beklentilerinin 
çok üzerinde ilgi gördüğünü, bu yıl ise 
katılım ve katılımcı profilinin daha da 
genişlediğini vurguladı. Nevzat, etkinliği 
destekleyen sponsor firmalara ve başta 
DAÜ Rektörlüğü olmak üzere etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

“Sosyal Medyada Kariyer Sahibi Olma 
İmkanı Var”
Etkinlikte konuşan DAÜ İletişim Fakül-
tesi Dekan Vekili Doç. Dr. Agah Gü-
müş, Sosyal Medya ve Marka Haftası 
etkinliğinin daha çok İletişim Fakültesi 
akademisyenleri ve öğrencilerine hitap 
ediyormuş gibi gözükmesine rağmen, 
tüm kesimleri ve sektörleri ilgilendiren 
bir konu olduğunu ve güncel hayatta her 
insana dokunduğunu vurguladı. Sosyal 
medya alanında kariyer yapan pek çok 
insan olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gü-
müş, bazı insanların ise sosyal medyada 
gerçekleştirdikleri bir paylaşımla kariye-
rini yok edebilecek hale geldiğine işaret 
etti. DAÜ olarak hedeflerinin öğrencile-
rine iş imkanı bulabilecekleri bu alan ile 

ilgili bilgi vermek olduğunu dile getiren 
Doç. Dr. Gümüş, katılımcı uzman kişile-
rin tecrübelerinin etkinliğe büyük fayda 
sağlayacağını belirtti ve herkese katılım-
larından dolayı teşekkür etti.

“Sosyal Medya DAÜ’ye Büyük Avantaj 
Sağlıyor”
DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cem Tanova da Sosyal Medya ve Mar-
ka Haftası’nın düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında, DAÜ’nün dünyanın önde 
gelen üniversiteleriyle rekabet eden bir 
kurum olduğunu ve sosyal medyanın bu 
rekabet içerisinde okulun tanıtımı ve fa-
aliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması 
açısından büyük önem taşıdığını vurgula-
dı. Sosyal medyanın eleştirildiği ve avan-
taj sağladığı farklı konular olduğuna işaret 
eden Prof. Dr. Tanova, tüm katılımcılara 
etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgiden dola-
yı teşekkür ederek “DAÜ’ye hoşgeldiniz” 
dedi. Prof. Dr. Tanova, konuşmasının ar-
dından etkinliğe sponsor olan THY, Ku-
zey Kıbrıs Turkcell ve Cookies’e teşek-
kür plaketlerini takdim etti.

Kuzey Afrika’da Sosyal Medya
DAÜ Sosyal Medya ve Marka Hafta-
sı’nın ilk oturumu BBC Media Action 
Sosyal Medya Müdürü Feras Saleh 
ile MK Solutions Kurucusu Moses 
Shawaly’nin ortak sunumuyla başladı. 
Sunumlarında sosyal medyanın Libya 
ve Tunus başta olmak üzere Kuzey Af-
rika’daki konumunu ve kullanım şekille-
rini anlatan Saleh ile Shawaly, bölgenin 
demografik yapısı ve sosyal medya kul-
lanıcılarının sayıları ile ilgili katılımcı-
lara bilgi verdi. BBC ve MK Solutions 
kurumlarının sosyal medya birimlerinin 
nasıl çalıştığına dair kısa video gösterim-
leri gerçekleştiren Saleh ile Shawaly; in-
ternet, sosyal medya ve akıllı cep telefon-
larının hayatlarımızdaki yeriyle ilgili de 
çeşitli bilgiler paylaştılar. Sunumlarının 
ardından DAÜ Kurumsal İletişim, Sosyal 
Medya ve Web Ofisi Koordinatörü Ra-
ziye Nevzat’ın moderatörlüğündeki soru 
cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde sos-
yal medyanın konvansiyonel televizyon 
ile arasındaki farklılıklar ve demokrasi 

ortamları karşılaştırıldı. Ardından, Razi-
ye Nevzat tarafından kendilerine etkinli-
ğe katılımlarından dolayı teşekkür plake-
ti takdim edildi.

“Müşteri Bazlı İçerik Bizim İçin Çok 
Önemli”
DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’nın 
ikinci oturumunda ise Turkcell Taktik Pa-
zarlama ve Marka İletişimi Müdürü Bilge 
Onur, Turkcell’in sosyal medya üzerin-
den gerçekleştirdiği pazarlama strateji-
lerini ve Turkcell’in marka yüzleri olan 
“Emocan”ları anlattı. Emocan karakter-
lerini tek tek tanıtan ve onların yaratılış 
süreçlerinden görsel kesitler sunan Onur, 
Turkcell için en önemli unsurun, kullanı-
cı bazlı içerik üretimi olduğunu kaydetti. 
Gerçekleştirdikleri pazarlama stratejileri 
ve reklam çalışmalarının ardından, müş-
terilerin el işi Emocan bebekleri yaparak 
çektikleri fotoğrafları sosyal medyada 
paylaştıklarını belirten Onur, müşteriler-
den aldıkları olumlu geri dönüşlerin ken-
dileri için paha biçilemez bir motivasyon 
kaynağı olduğunu aktardı. Turkcell Tak-
tik Pazarlama ve Marka İletişimi Müdürü 
Bilge Onur, sunumunu katılımcılara İs-
tanbul’dan getirdiği Emocan bebeklerini 
dağıtarak sonlandırdı. 

“Neydi Olacağı” Kahkahaları
Sosyal Medya ve Marka Haftası kapsa-
mında “Neydi Olacağı” politik mizah 
skeçleri yönetmenleri Mehmet Ekin Va-
iz-Gülşen Erçin ikilisi de DAÜ’nün konu-
ğu oldu. 

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Vaiz 
ve Erçin, reklam filmleri ve politik mizah 
alanındaki deneyimlerini katılımcılarla 
paylaştı. Yaptıkları işlerde hikayenin öne-
mine vurgu yapan Vaiz-Erçin ikilisi, po-
litik mizah ve organik reklam alanındaki 
başarılarının altında Kıbrıs’a özgü kültü-
rel ve gündelik kodlarla donatılmış mi-
zansenin olduğunu belirtti. “Dünya Oto”, 
“Gelinler&Damatlar” gibi meşhur reklam 
filmlerinin yanı sıra, “Memurizm”, “Si-
ber Saldırı” gibi politik mizah skeçlerinin 
gösterimiyle sunumların yeraldığı söyle-
şide politik mizahın dünyada çok bulunan 
bir mizah türü olmadığına değinen Vaiz, Prof. Dr. Tanova Bilge Onur’a plaket takdim ederken

Raziye Nevzat

Prof. Dr. Cem Tanova Doç. Dr. Agah Gümüş
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“Politik mizahı Türkiye’nin siyasi iklimi 
kaldırmıyor, ama Kuzey Kıbrıs’ta politik 
mizaha hoşgörü var.” dedi. Politikacıları 
eleştirdikleri skeçlerinin yanı sıra kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki memurları 
ve işleyişi de ele alan skeçlerine de deği-
nen Vaiz, kendilerinin de  Kuzey Kıbrıs 
vatandaşı olarak yaşadıklarından ve ya-
şarken oldukça sinir oldukları olaylardan 
yola çıkarak mizaha yönelik hikayelerini 
oluşturduklarını belirtti. Ayrıca Charlie 
Chaplin’den bir alıntı yapan Vaiz, “Hayat 
yakın planda trajedi, genel planda kome-
didir.” dedi.

“Kıbrıs halkı samimi mizaha güler”
Reklam filmlerindeki başarılarını Kıb-
rıs’a ait kültürel ögeleri ve kendi öz hi-
kayelerini yansıtarak elde ettiklerine 
değinen Erçin ise, “Kıbrıs halkı samimi 
mizaha güler. Samimi olmayan şeylere 
ise gülmez.” dedi. “Gelinler&Damatlar” 
reklam filmlerinde ilk kez aynı anda iki 
reklamın birden sosyal medya mecrasın-
dan paylaşıldığına değinen Erçin, “Bu 
viral reklam alanında önemli bir başa-
rıdır. Başarımız, hikayenin özünün ya-
şadığımız coğrafyayla olan bağlılığı ile 
ilintilidir.” dedi. Ayrıca organik reklam 
içeriğinde başarının doğrudan reklamı 
minumum seviyede tutmaktan geçtiğini 
dile getiren Vaiz-Erçin ikilisi, müşteri-
lerinin ısrarla ürünlerinin görünmesini 
istemelerine rağmen dolaylı anlatımın 
bu alanda çok daha iyi sonuçlar verdiğini 
belirtti. Organizasyon Mehmet Ekin Vaiz 
ve Gülşen Erçin’e katkılarından ötürü 
plaketlerinin verilmesiyle son buldu.

Sosyal Medya ve Marka Haftası’nda 
İkinci Gün
Sosyal Medya ve Marka Haftası’17 ikinci 
gün oturumları ise 19 Ekim 2017 Perşem-
be günü, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Sa-
lonu’nda, saat 10:30’da yapılan sunumlar 
ile devam etti. İkinci günün ilk sunumu-
nu Türkiye’nin önde gelen ajanslarından 
Wanda Digital’in Kreatif Direktörü Enis 
Baruh gerçekleştirdi. “Dijital Ajansın 
Derinliklerinden Dijital Reklamın Gele-
ceğine” başlıklı sunumunda Türkiye’de 

2010 yılında başlayan dijital dünyanın 
günümüze kadar katlanarak artan gelişim 
süreçlerini anlatan Baruh, sunumunda 
öğrencilere ajansların çalışma ortamıyla 
ilgili detaylı bilgiler verdi.

“Adapte Olabilenler Ayakta Kalacak”
Dijital dünyada geleceği tahmin etmenin 
oldukça zor olduğunu belirten Baruh, şu 
anda sosyal medya veya dijital reklamcı-
lık alanında çalışmayı düşünen öğrenci-
lerin kendilerine “Kesinlikle bu firmada 
ya da bu alanda çalışacağım” dememesi 
gerektiğini, bunun sebebinin ise “Vine” 
örneğinde olduğu gibi küresel ölçekte 
çok büyük çıkış yapan sosyal medya plat-
formlarının bile yalnızca üç yıl içerisinde 
kapanabildiğini dile getirdi. Çok hızlı de-
ğişen dijital dünya ile ilgili ünlü bilima-
damı Charles Darwin’in “Güçlü ya da 
zeki türler değil, değişime en fazla ayak 
uydurabilenler ayakta kalacak” sözünün 
tam anlamıyla dijital dünyaya uygulana-
bilecek bir felsefe olduğunun altını çizen 
Baruh, öğrencileri ajansların çalışma ve 
kendini yenileme prensiplerinin yanı sıra, 
sektörde verilen maaş oranları hakkında 
da bilgilendirdi.

“Ben De DAÜ Mezunuyum”
DAÜ İşletme Bölümü Yüksek Lisans Me-
zunu ve OMD Global Media Agency’nin 
Birleşik Arap Emirlikleri Sosyal Medya 
Direktörü pozisyonunda çalışan Khaled 
Akbik de Sosyal Medya ve Marka Haf-
tası’17’de bir sunum gerçekleştirdi. Sunu-
muna DAÜ diplomasını göstererek başla-
yan Akbik’in “Ben de sizlerden biriyim. 
Ben de DAÜ mezunuyum” demesinin 
ardından salonda büyük bir alkış koptu. 
Öncelikle şirketi OMD Global Media 
Agency ile ilgili kısa bir tanıtım video-
su yayımlayan Akbik, dijital reklamcı-
lık alanındaki çalışmalarını ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’ndeki reklam piyasasını 
detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı. 
Çalıştığı bölgede maaşların Türkiye’ye 
oranla daha iyi durumda olduğunu be-
lirten Akbik, her coğrafyanın kendine 
özel demografik yapısı olduğunu, reklam 
çalışmalarında da önemli olan unsurun, 

farklı segmentlere ayrılmış olan kitlelerin 
ilgisinin nasıl çekileceği ve bu ilginin na-
sıl sürdürülebilir hale getirileceği olduğu-
nu vurguladı.

Sosyal Medya ve Marka Haftası Soner 
Beyhan’la Sona Erdi 
Sosyal Medya ve Marka Haftası’17, Hep-
siburada Kültür, Eğlence ve Ofis Gereç-
leri Kategori Müdürü Soner Beyhan’ın 

sunumu ile sona erdi. 19 Ekim 2017 Per-
şembe günü, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy 
Salonu’nda, saat 14:15’te gerçekleşen su-
numa DAÜ öğrencilerinin yanı sıra yerli 
ve yabancı katılım da yoğun oldu.

“Geleceğin Mesleği Veri Kontrolü”
İstanbul Lisesi ve Sabancı Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek 
lisans mezunu olduğunu belirten Bey-
han, pazarlama mesleği ile telekomüni-
kasyon sektöründe tanıştığını aktardı. 
Sırasıyla Online İletişim, Müşteri Dene-
yimi ve Dijital Pazarlama departmanla-
rında çalıştığını anlatan ve bu alanlarda 
yaşadığı tecrübeleri paylaşan Beyhan, 
Kreatif Büyük Veri, Dijital Marka İleti-
şimi ve e-ticaret alanında yaptığı proje-
lerden bahsetti. Hepsiburada.com’daki 
görevi ile ilgili katılımcıları bilgilendiren 
Beyhan, verinin reklamdaki önemine 
değinirken, veri ile reklamcı arasındaki 
ilişkinin güvene dayalı olduğunu belir-
terek, veriyi korumanın önemini vurgu-
ladı. Beyhan, gelecekteki mesleklerden 
birinin veri kontrolü olacağını belirterek, 
genç öğrencilere çeşitli kariyer tavsiyele-
rinde bulundu.

Khaled Akbik

Feras Saleh ve Moses Shawaly

Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin

Enis Baruh Soner Beyhan
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Mü-

dürlüğü’ne bağlı AEGEE Mağusa (Avru-
pa Öğrencileri Formu), her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden gelen öğrencileri buluştur-
duğu etkinlik olan “Yaz Üniversitesi”ni 
tamamladı. Bu yıl 19’uncusu “Paradise 
of Mediterranean – Akdeniz’in Cenne-
ti” adı altında gerçekleştirilen etkinliğe; 
İspanya, İtalya, Hollanda, Makedonya, 
Ukrayna, Polonya, Sırbistan, Çekya ve 
Portekiz’den toplam 26 öğrenci katıldı. 
AEGEE Mağusa ekibinin ev sahipli-
ğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında, 
adayı ziyaret eden öğrencilere Kıbrıs 
kültürü ve tarihi tanıtıldı. Aynı zamanda 

öğrenciler, el yapımı flüt yapma dersleri 
alma imkanı elde etti.

Etkinlik 10 Gün Sürdü
Toplamda 10 gün süren etkinlik kapsa-
mında Gazimağusa’nın yanı sıra Lefko-
şa, Girne, Karpaz ve İskele’yi de ziyaret 
etme şansı yakalayan AEGEE üyesi 
öğrenciler, etkinliğin tamamlanmasının 
ardından adadan güzel anılarla mutlu bir 
şekilde ayrıldı.  

Aegee Mağusa En İyi 
3. Yaz Üniversitesi Seçildi
Öte yandan DAÜ Sosyal ve Kültürel Ak-
tiviteler Müdürlüğü’ne bağlı AEGEE Ma-
ğusa, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 

ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen 
öğrencileri buluşturduğu etkinlik olan 
“Yaz Üniversitesi” etkinliği ile en iyi 3. 
Yaz Üniversitesi seçildi.  

Uluslararası tanınırlığa sahip, seçme ve 
seçilme hakkı olan ilk öğrenci topluluğu 
AEGEE Mağusa,  Ağustos ayında “Para-
dise of Mediterranean – Akdeniz’in Cen-
neti” adı altında düzenlediği 19. Yaz Üni-
versitesi etkinliği ile Sicilya’nın Katanya 
Üniversitesi’nde yapılan ve 1000’den fazla 
temsilcinin yer aldığı Avrupa Öğrenci 
Formu Genel Kurulu’nda en iyiler arasına 
girmeyi başardı. AEGEE Mağusa, Avrupa 
genelinde 2 bin 276 kişinin katıldığı oy-
lamada bütün Avrupa’da gerçekleşen 65 

farklı Yaz Üniversitesi etkinliği arasından 
AEGEE Floransa ve AEGEE Aachen ile 
birlikte en iyiler arasına girdi. Sıralama-
da AEGEE Mağusa’yı AEGEE Moskova 
takip etti. Avrupa’nın önemli şehir ve üni-
versitelerini geride bırakan AEGEE Ma-
ğusa, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ni (KKTC) hem de DAÜ’yü tanıtarak 
önemli bir başarıya imza atmış oldu. 

AEGEE Mağusa Nedir?
AEGEE Mağusa (Avrupa Öğrencileri 
Formu) 1998 yılında bir grup öğrenci 
tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi 
bünyesinde kurulan ve şu anda KK-
TC’deki uluslararası örgütlere üyeliği 
bulunan öğrenci formlarından biridir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi  (DAÜ), 
Sualtı Araştırma ve Görüntüleme 

Merkezi, 7-13 Ağustos Dünya Gençlik 

Haftası nedeniyle düzenlenen ve Mağusa 

Mesarya, Mağusa Kale, Girne Akdeniz 

Lions Kulüpleri gençleri, İKSAD İnönü 

ve SOS Girne Gençlik Evi gençlerinin 

katıldığı Gazimağusa Deniz Tesisleri’n-

de (Beach Club) gerçekleştirilen etkin-

liklere destek verdi. 

Düzenlenen söz konusu ortak etkinlikte 

gerçekleştirilen sahil temizliğinin ar-

dından DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 

Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üye-

si ve Sulatı Araştırma ve Görüntüleme 

Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali 

Çiçek ve AISEEC gönüllüsü öğrenci asis-

tanlar eşliğinde Caretta Caretta yavruları 

deniz ile buluşturuldu. Kumsalı bira şi-

şeleri, bardaklar ve benzeri çöplerden te-

mizlediklerini belirten dönem başkanları 

Ln. İbrahim Genç, Ln. Fisun Esatoğlu ve 

Ln. Gülser Adal “Daha Temiz Bir Dünya 

İçin Gençlerle El Ele” sloganıyla temizlik 

etkinliğini tamamladıklarını ifade etti-

ler. Yuvalardan toplanan Caretta Caretta 

yavrularının, kendi doğal ortamlarında 

denizle buluşacak kadar güçleri olmadı-

ğını, yardıma gereksinimi olan yavrular 

olduğu belirterek “Bizler onların deniz 

ile buluşmalarına yardımcı olup, yaşama-

ları için onlara bir şans vermeye çalıştık” 

ifadelerini kullandılar. Sahil temizliğini 

gerçekleştiren ve Caretta Caretta yav-

rularının denizle buluşmasına yardımcı 

olan sorumlu gençler, DAÜ Deniz Tesis-

leri’nde renkli görüntülere imza attılar.

AEGEE MAĞUSA’DAN “YAZ ÜNİVERSİTESİ” ETKİNLİĞİ

DAÜ’DEN SAHİL TEMİZLİĞİ GÖNÜLLÜLERİNE TAM DESTEK



Y I L : 6  /  S AY I : 6 6  /  T E M M U Z  -  E K İ M  2 0 17
25

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Eczacılık Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, 

Türk Eczacılar Birliği tarafından 

yaşam boyu onur ödülüne layık 

görüldü. Ankara’da J. W. Marriott 

Hotel’de düzenlenen resepsiyonda 

eczacılık camiasından aralarında 

akademisyen, eczane eczacısı ve 

meslek örgütü üyesi pek çok davetli 

yer aldı.

Prof. Dr. M. Fethi Şahin ödülünü 

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ec-

zacı Erdoğan Çolak ile aralarında 

eski öğrencileri olan eczacılık fa-

kültesi dekanlarından aldı. Duygu-

lu anların yaşandığı törende Prof. 

Dr. M. Fethi Şahin bir de konuşma 

yaptı.

1972 yılında Hacettepe Eczacılık 

Fakültesi’nden mezun olan Prof. 

Şahin doktora çalışmalarını aynı 

üniversitede tamamladıktan sonra, 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakül-

tesi, Ankara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültelerinde öğretim üyesi olarak 

çalışmış, 1986 yılında ise Gazi Üni-

veritesi Eczacılık Fakültesi’nde gö-

reve başlamıştır. 1997 – 2006 yılları 

arasında aynı Fakültede dekanlık 

yapmıştır. 

Bunlara ilaveten, ABD’de yer alan 

Iowa Üniversitesi Eczacılık Fakül-

tesi ile İngiletere’deki Kings Col-

lege London’da da misafir öğretim 

üyeliklerinde bulunmuştur. Aka-

demik faaliyetlerinin dışında, bir 

dönem hastane eczacılığı da yap-

mış olan Prof. Şahin, 2006 – 2012 

arasında Fargem Ar-Ge şirketi ile 

Onko İlaç’ta Ar-Ge departmanla-

rını kurup üst düzey yöneticilik de 

yapmıştır. DAÜ Eczacılık Fakülte-

si’nin kuruluşundan itibaren fakül-

teye öğretim üyesi olarak hizmet 

eden Prof. Şahin, 2014 yılından 

itibaren fakültenin dekanlığını da 

yapmaktadır. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bö-

lümü öğretim üyeleri, bir sosyal sorum-

luluk projesi kapsamında Gazimağusa 

Özel Eğitim Merkezi’ne katkıda bulun-

mak amacıyla aralarında para toplaya-

rak okula bağışladı. Bu amaçla, Mimar-

lık Bölümü’nü temsilen Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Naciye Doratlı, Bölüm Başkan 

Yardımcısı Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, 

Bölüm Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 

Müge Rıza ve Öğretim Görevlisi Mus-

tafa Dinsev, Gazimağusa Özel Eğitim 

Merkezi Müdürü Emirali Evcimen ile 

bir araya geldi. 27 Eylül 2017 Çarşamba 

günü, saat 10:00’da Gazimağusa Özel 

Eğitim Merkezi’nin Suriçi’nde bulunan 

okul binasında gerçekleşen buluşmada 

Evcimen, okulun ihtiyaçları ve devam 

etmekte olan projelerle ilgili olarak 

Mimarlık Bölümü temsilcilerine bilgi 

verdi. İhtiyaç duyulan mimari projelere 

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin verebile-

ceği katkılarla ilgili fikir alışverişinde 

bulunuldu. 

“DAÜ’nün Desteğini Her Zaman 

Hissediyoruz”

DAÜ Mimarlık Bölümü temsilcilerine 

bu duyarlı davranışları ve ilgilerinden 

dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Ga-
zimağusa Özel Eğitim Merkezi Müdürü 
Emirali Evcimen, DAÜ’nün desteğini 
her zaman hissettiklerini ve birçok fa-
kültenin çeşitli alanlarda kendilerine 
yardımcı olmasından dolayı duyduğu 
memnuniyeti aktardı. Evcimen, söz 
konusu yardımların ve DAÜ tarafından 
verilen proje desteklerinin okulları ve 
toplum için çok faydalı olduğunun altını 
çizdi. DAÜ Mimarlık Bölümü adına ko-

nuşan Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Naciye Doratlı da yapılabilecek özel 
projelerde, Spor Salonu projesinde ol-
duğu gibi, Bölüm olarak gerekli katkıyı 
vermeye hazır olduklarını vurgularken, 
Evcimen’e bu çok özel alanda göster-
mekte olduğu olağanüstü gayretlerden 
dolayı teşekkürlerini aktardı. Prof. Dr. 
Doratlı’nın zarfı Evcimen’e takdim et-
mesinin ardından okul gezildi ve okul 
içerisindeki yapılar ziyaret edilerek 

mimari incelemelerde bulunuldu. Mi-
marlık Bölüm Başkanlığı tarafından 
görevlendirilerek, Spor Salonu’na dö-
nüştürülecek olan yapının projesini ha-
zırlayan Mustafa Dinsev, proje hakkın-
da bilgi verdi. Bu sırada tenefüste olan 
öğrencilerle de kaynaşma fırsatı bulan 
DAÜ Mimarlık Bölümü temsilcileri, 
öğrencilerin gösterdiği ilgi ve misafir-
perverlik karşısında, oldukça duygulu 
anlar yaşadı.

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ŞAHİN’E 
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

MİMARLIK BÖLÜMÜ’NDEN DUYARLI DAVRANIŞ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ec-
zacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği 

(EMUPSS), 31 Temmuz – 10 Ağustos 2017 
tarihleri arasında Tayvan’ın Taipei şehrinde 
bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası 
Eczacılık Öğrencileri Federasyonu – Inter-
national Pharmaceutical Students Federa-
tion (IPSF) Dünya Kongresi’ne katılarak 
IPSF’den tam üyelik aldı. 1949 yılında Lond-
ra’da kurulan ve dünyanın en eski uluslara-
rası, gönüllü öğrenci organizasyonlarından 
biri olan IPSF; gelişen halk sağlığını bilgi, 
eğitim ve sosyal ağların yanında yayınlar ve 
profesyonel girişimler aracılığı ile destekle-
yen, uluslararası faaliyet gösteren bir eczacı-
lık öğrencileri organizasyonu olarak Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve UNESCO ile resmi 
ilişkiler içinde bulunuyor. Günümüzde fede-
rasyon 350 binin üzerinde eczacılık öğrenci-
si ve yeni mezunu dünya çapında 84 ülkede 
temsil ediyor.  

EMUPSS, söz konusu uluslararası etkinlik-
te büyük bir başarıya imza atarak, Öğrenci 
Değişim Programı Başkanı Safiye Çağan-
sel’in sunumunun ardından IPSF’den tam 
üyelik aldı. EMUPSS tarafından yapılan 
açıklamada, KKTC’nin uluslararası ecza-
cılık fakültesi öğrencileri arasında temsi-
liyetinin resmiyet kazanmasından dolayı 
duyulan memnuniyet aktarıldı. Açıklama-

da, EMUPSS’nin IPSF’ye aldığı tam üyelik 
hakkına katkısı olan herkese teşekkür edildi. 
Üyelik sayesinde söz konusu dünya kongre-
sinde oy hakkı elde eden Çağansel, şunları 
söyledi: “30 Temmuz – 9 Ağustos 2015 ta-
rihleri arasında Hindistan’daki sunumumun 
ardından başlayan IPSF yolculuğuna yenisi-
ni ekleyerek bu yıl Kıbrıs’tan dünyada ilk ve 
tek olarak, kongrede bulunan 54 oy verebilen 
diğer tam üye ülkelerin tamamının pozitif 
oylamasıyla, resmi olarak tam üye statüsü-
ne kabul edildik. Bunun sonucunda IPSF 
genel kurulunda önerge sunma ve oy verme 
haklarımızı kullandık. Her yıl gerçekleşen 
IPSF dünya kongresine, dünyanın dört bir 
yanından 500’ün üzerinde katılım olmakta-
dır. Bu yıl EMUPSS’ten ben, Keishid Abtahi 
ve Nashat Habbabah olmak üzere toplamda 
3 kişi katıldık. Üyeliğimiz süresince aktif 
ve özellikle IPSF Öğrenci Değişim Prog-
ramı’ndaki (SEP) başarılarımız sonucunda 
EMUPSS olarak En İyi Yeni IPSF Üyesi ola-
rak seçildik ve ödüllendirildik.”

EMUPSS İlklere İmza Attı
Ayrıca bir başka önemli noktanın, bu yıl IPSF 
Yönetim Kurulu’nda; IPSF Chairperson of 
Student Exchange 2017-2018 yani IPSF Öğ-
renci Değişimi’nden Sorumlu Başkan olarak 
seçilmesi olduğunu aktaran Çağansel, “İlk 
kez geçen yıl başlattığım öğrenci değişimi ile 

geçen yıl ve bu yıl toplam 15 ülkeden toplam 
28 kişiyi ülkemizde ağırladık ve çeşitli alan-
larda staj yapma imkanı sağladık. Bu sırada, 
dünya genelindeki bilgi ve becerisi gelişmiş 
10 kişiden oluşan IPSF mentörleri arasında 
yer alarak dünyanın her yerinde yapılan öğ-
renci değişim programının sağlıklı işlemesi 
adına çalışmalar yaparak toplantılar, eği-
timler düzenleyip tüm öğrenci değişim so-
rumlularını kontrol ederek dünyada yapılan 
SEP’lerden maksimum fayda sağladık.  Bu 

yıl tüm dünyadaki SEP yapacak kişilerin, 
her ülkenin Öğrenci Değişim Sorumluları 
(SEO) ve IPSF Öğrenci Değişim Komitesi-
nin (SEC) başkanı olmak adına adaylığımı 
koyarak bir ilke daha imza attım. Oylamayı 
kazanmam ile birlikte IPSF’te görev alan ilk 
Türk ve hatta Akdeniz bölgesinden de yöne-
tim kuruluna seçilen ilk kişi oldum. Çalışma-
larımı ve beni destekleyen herkese sevgi ve 
saygılarımı sunarım” diye konuştu.

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ’NDEN 
ULUSLARARASI BAŞARI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile İşletme ve 

Ekonomi Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı’n-
da eğitim hayatına yeni başlayan lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri için ‘Aramıza Hoş-
geldiniz Etkinliği’ gerçekleştirdi.

“Mimarlık Bölümü Ailesine 
Hoşgeldiniz”
Mimarlık Bölümü’nün etkinliğinde açılış konuş-
masını gerçekleştiren DAÜ Mimarlık Fakültesi, 
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Do-
ratlı, ülkelerin gerçek zenginliğinin iyi yetişmiş 
insan gücü olduğuna inanan bir anlayışla pek 
çok farklı ülkeden gelen parlak gençleri geleceğe 
hazırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. 
Mimarlık Bölümü’nde eğitimlerine başlamak 

üzere öğrencilerin ilk kez ailelerinden ayrılıp 
evlerinden uzakta hayatlarının önemli bir döne-
mini geçirecekleri bu ortamda kendilerini Mi-
marlık Bölümü ailesinin bir ferdi olarak görme-
lerini arzu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Doratlı, 
kendilerini güvende hissetmelerinin önemine de 
dikkat çekti. DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ve DAÜ Mimarlık 
Fakültesi Yüksek Lisans Komitesi Koordina-
törü Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan da, Mimarlık Bö-
lümü’ne yeni başlayan lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine başarılar dileyerek DAÜ 
Ailesi’nin bir üyesi olarak Mimarlık Fakültesi 
çatısı altında bulunmalarından duydukları mem-
nuniyeti aktardı. 2017-2018 Akademik Yılı ‘Ara-
mıza Hoşgeldiniz Etkinliği’nde, Temel Tasarım 

ve Tasarıma Giriş Atölyesi ders (FARC 101 ve 
FARC 102) öğrencileri, Gazimağusa Suriçi’nde 
kurguladıkları ısınma projelerinin ürünlerini ve 
şapka ile maske gibi çeşitli aksesuarları tasarla-
yan 1. sınıf öğencileri Mimarlık Fakültesi bah-
çesinde düzenledikleri yürüyüşte tasarladıkları 
ürünleri sergiledi. En iyi projelerin ödüllendiril-
diği etkinlikte, eğitime yeni başlayan öğrenciler 
diğer öğrencilerle kaynaşarak fakülte öğretim 
üyeleri ile tanışma fırsatı buldu.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden ‘Hoş-
geldiniz Kokteyli’ 
Öte yandan, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakülte-
si de yeni gelen lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri için ‘Hoşgeldiniz Kokteyli’ düzen-
ledi. Yeni gelen öğrencilerin fakülteyi, öğretim 
elemanlarını ve öğrencileri yakından tanıma-
sının amaçlandığı söz konusu etkinliğe DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akademik 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Özkaramanlı, Uluslararası İşler ve Ta-
nıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cem Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, Rek-
tör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akke-
leş, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Eralp Bektaş ve Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra fakül-
te öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı. 

MİMARLIK VE İŞLETME FAKÜLTELERİ’NDEN 
YENİ ÖĞRENCİLERİNE ‘HOŞGELDİNİZ’ ETKİNLİĞİ

Mimarlık Bölümü yeni öğrencileri diğer öğrencilerle kaynaşma fırsatı buldular

Rektör Prof. Dr. Osam, İşletme ve Ekonomi Fakültesi ‘Hoşgeldiniz Kokteyli‘ne katıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve 
Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültele-

ri arasında 2015 yılında imzalanan iş birliği 
protokolü çerçevesinde, DAÜ Hukuk Fakül-
tesi’nden öğrenciler ilk kez ders almak üze-
re Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
kayıt yaptırdılar. 

Bolonya Üniversitesi’yle yapılan iş birliği 
çerçevesinde, adı geçen kurumlar arasında 
karşılıklı olarak öğrenci, araştırmacı ve öğ-
retim üyesi değişimi mümkün olmakta ve 
bu kapsamda öğrencilerin ders alma, öğre-
tim üyelerinin ise araştırma yapma ve ders 
verme imkanları bulunmaktadır. 

Öğrenci değişim programı kapsamında 
DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Egemen İnal-
tay, Fulya Bozkurt ve İlayda Öner isimli 
öğrenciler, başvuran adaylar arasından Bo-
lonya’da hukuk eğitimi almak üzere kabul 
edildiler. 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz 
Dönemi’nde eğitim almaya başlayan DAÜ 
Hukuk Fakültesi öğrencileri, yaşadıkları bu 
deneyimi hayatlarında önemli bir dönüm 
noktası olarak nitelendiriyorlar. Bolonya 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden İngiliz-
ce dilinde aldıkları derslerin, kendilerini 
geliştirmelerine önemli derecede faydası 
olduğunu düşünen öğrenciler, bu deneyimi 
tüm arkadaşlarına tavsiye ettiler. 

Bolonya’da bulunan DAÜ Hukuk Fakültesi 
öğrencileri, dünyanın ilk ve en eski Üniver-
sitesi ve Hukuk Fakültesi’nden ders almak 
bir yana, Avrupa’da yaşamanın ve genç bi-
reyler olarak hayatı deneyimlemenin paha 
biçilmez bir tecrübe olduğunu ifade ettiler. 
Sadece DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencile-
rine tanınan bu olanak, çok sayıda hukuk 
öğrencisinin katılmak istediği bir değişim 
programı haline gelmiştir. Öğrenci değişim 
programlarına ilişkin yapılan araştırmalar, 
bu tür programların öğrencilerin vizyonu-
nu geliştirmede önemli bir olanak olduğuna 
işaret etmektedir. Hukuk eğitimi belirli öl-
çüde ulusal olduğundan, bu tür programlara 
ender rastlanmaktadır. DAÜ Hukuk Fakül-
tesi bu anlamda zoru başararak öğrenci de-
ğişim programını hayata geçirmiştir.  

DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri, Avrupa 
Birliği Hukuku, Avrupa Hukuk Düzenle-
rinin İlkeleri, Uluslararası Hukuk, Avrupa 
Birliği İç Pazar Hukuku, Bilgi Teknolojileri 
ve Hukuk, Çin İşletme Hukuku, Telif Hak-
ları Hukuku, Avrupa Rekabet Hukuku gibi 
önemli dersleri Bolonya Hukuk Fakülte-
si’nden İngilizce dilinde almaktadırlar. Bu 
bağlamda DAÜ Hukuk Fakültesi’nin başa-
rılı öğrencileri, DAÜ’yü Bolonya Üniversi-
tesi’nde layıkıyla temsil ediyorlar. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İran’ın önde gelen işletme okullarından 

biri olan Mahan İşletme Okulu mezunları-
na eğitim verdi. Uluslararası İşler ve Tanı-
tım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı tara-
fından yürütülen Uluslararası Yaz Okulu 
2017 kapsamında DAÜ’ye gelen toplam 22 

orta ve üst düzey yönetici Pazarlama İleti-
şimi alanında eğitimler aldı. DAÜ Ulusla-
rarası İşler ve Tanıtım Eşgüdüm Görevlisi 
Ozan S. İnamlık’tan alınan bilgiye göre ka-
tılımcılar DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim 
Görevlisi ve DAÜ Kurumsal İletişim Koor-
dinatörü Raziye Nevzat’tan Sosyal Medya, 

Dijital Pazarlama ve Marka Yönetimi, DAÜ 
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ile 
DAÜ TV ve Radyo Müdürü Serkan Şen ta-
rafından da Dijital Ortamda İtibar Yönetimi 
konularında eğitimler aldılar. Katılımcılar 
aldıkları eğitim sonunda DAÜ’de bulun-
maktan son derece memnun olduklarını 

dile getirerek aldıkları eğitimlerin gerek iş 
yaşamlarında gerekse sosyal yaşamlarında 
faydalı olacağına inandıklarını vurgula-
dılar. Katılımcılar ayrıca, Mahan İşletme 
Okulu mezunları ile DAÜ arasında sürdü-
rülen eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de 
devam edeceğini aktardılar. 

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ 
BOLONYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ’NDE

DAÜ, MAHAN İŞLETME OKULU MEZUNLARINA EĞİTİM VERDİ
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ISODARCO YAZ OKULU 
DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Si-

yaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü ev sahipliğinde ve merkezi 

İtalya’nın Roma kentinde bulunan ISO-

DARCO (International School on Disar-

mament and Research on Conflicts - Si-

lahsızlanma ve Çatışma Araştırmaları 

Uluslararası Okulu) işbirliği ile “The 

International Security in a Rapidly Evol-

ving Technological Environment” (Hız-

la Değişen Teknolojik Ortamda Ulus-

lararası Güvenlik) başlıklı Yaz Okulu 

yapıldı. Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen Yaz 

Okulu açılışı 10 Temmuz 2017 Pazartesi 

günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş 

Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleş-

tirildi. 

Organizasyonun açılış konuşmasını ya-

pan ISODARCO Başkanı Carlo Schaerf, 

DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnu-

niyeti ifade ederek, ISODARCO Yaz 

Okulları’nın 25.’sinin düzenlenmesine 

olan katkılarından dolayı DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Akademik 

İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ve DAÜ 

Akademik İşler’den Sorumlu Rektör 

Yardımcılığı Koordinatörü Yrd. Doç. 

Dr. Mehmet Garip’e teşekkürlerini ilet-

ti. ISODARCO’nun tarihinden bahseden 

Schaerf, organizasyonun 50 yıl boyunca 

yapılan eğitim toplantılarında, 80 fark-

lı ülkeden 3 bine yakın akademisyen 

ve katılımcının yer aldığını vurguladı. 

Kurs Direktörü, DAÜ Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. G. Aylin Gürzel 

Aka ise konuşmasında ISODARCO Yaz 

Okulu kapsamında gerçekleştirilecek 

eğitim programı ve aktivitelerle ilgili 

bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Aka, söz ko-

nusu eğitimlerin katılımcı öğrencilere 

gelecekte daha geniş iş imkanları yarat-

ması temennisinde bulundu. 

Harvard Üniversitesi Belfer Merke-

zi Atom Yönetimi Projesi Direktörü 

Steven E. Miller da açılış konuşmasın-

da “Nuclear Power and Proliferation” 

(Nükleer Enerji ve Yaygınlaşma) başlık-

lı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumuna 

KKTC’nin güzel şehri Gazimağusa’da 

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 

aktararak başlayan Miller, nükleer re-

aktörlerin çalışma prensiplerinden bah-

setti. Uranyum’un zenginleştirilmesi ile 

elektrik üretiminde nasıl kullanıldığını 

anlatan Miller, dünyadaki asıl proble-

min, herhangi bir uranyum zenginleştir-

me tesisine sahip bir ülkenin nükleer si-

lah üretebilecek kapasiteye sahip olması 

şeklinde öne çıktığını aktardı. Bu yönde 

Birleşmiş Milletler çatısı altında imza-

lanmış uluslararası Nükleer Silahların 

Yaygınlaşmasını Engelleme Anlaşması 

(The Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons) bulunduğunu aktaran 

Miller, katılımcılara bu anlaşmanın de-

tayları ve uygulanış yöntemleriyle ilgili 

detaylı bilgiler verdi. Pugwash İtalya’nın 

25 yıldan bu yana geleneksel olarak İtal-

ya’da düzenlediği uluslararası bir kış 

okulu olan ISODARCO’nun DAÜ giri-

şimleriyle ilk kez gerçekleşen Yaz Oku-

lu için, ABD, İtalya, İsveç, Avusturya, 

İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden ve 

Harvard, Bologna, Roma, Padova, Tren-

to ve Nottingham gibi dünyanın prestijli 

üniversitelerinden alanlarında uzman 

kişiler ülkemize gelerek çeşitli kurslar 

verdiler. Yaz Okulu’nun amacı ise silah-

sızlandırmayı, silahlanma kontrol rejim-

lerini ve mekanizmalarını analiz edip, 

bu gelişmeleri daha iyi anlamayı sağla-

mak olarak belirlendi. ISODARCO Yaz 

Okulu, DAÜ evsahipliğinde 17 Temmuz 

2017 tarihine kadar çeşitli eğitim ve ak-

tiviteler eşliğinde sürdü.



Y I L : 6  /  S AY I : 6 6  /  T E M M U Z  -  E K İ M  2 0 17
29

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş 
Dağlı, İç Mimarlık Lisansüstü Çalışma-
lar Sempozyumu-II kapsamında düzen-
lenen ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Taşkışla’da gerçekleştirilen iç 
mimarlık alanının en prestijli yarışma-
sı olan “İç Mimarlık Alanı En Başarılı 
Yüksek Lisans Tez Ödülü Yarışması”n-
da değerlendirme jürisi olarak görev 
aldı. 

Yarışma, alanla ilgili yapılan lisansüstü 
tezlerin bilimsel, teknolojik, sosyal ve 
kültürel katkılarını hem küresel hem de 
yerel düzeyde üst seviyeye gelmesine 
katkı koymak amacıyla düzenleniyor. 
Prof. Dr. Dağlı, sürekliliği olan yarışma-
nın iç mimarlık alanının kuramsal geli-
şimine büyük katkı koyacağı inancında 
olduğunu da vurgulamıştır. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 

Bölümü, restorasyon projesi tamamla-
narak hayata kazandırılan Gazimağusa 
Mantinengo Burcu’na ilk nefes oldu.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 
Bölümü; kuruluşunun 20. yılı dolayı-
sı ile 2017 – 2018 Akademik Yılı, Güz 
Dönemi etkinliklerinin ilk ayağı olan 
Yüksek Şeref-Şeref Sertifika Töreni ile 
birlikte yeni gelen öğrencilere hoş gel-
din etkinliği düzenledi. Bu bağlamda 
bölüm tarafından Gazimağusa Suriçi 
Martinengo Tabyası’nda, “Yüksek Şe-
ref/Şeref Töreni & ‘Martinengo Tabyası 
İçin Yeniden Kullanım Projeleri’ Sergi-
si ve ‘Muhteşem’ temalı Isınma Projesi 
Sunumu” adlı bir tören organize edildi.

Tarihi mekanlara yeniden kullanım ka-
zandırabilmek ve yeniden günlük haya-
tımızın bir parçası haline getirebilmek 
için, projesi tamamlanan Martinengo 
Tabyası’nda böylesi bir ilk nefes olmak, 
Türkiye genelinde AQAS tarafından tek 
akredite olmuş köklü bir bölüm olan 
DAÜ İç Mimarlık bölümü için gurur 
verici oldu.

Törenin amacı; hem geçtiğimiz bahar 
dönemi boyunca başarılı olan ve belge 
almaya hak kazanan öğrencilere bu bel-
gelerini takdim etmek, hem de geçtiği-
miz dönem ITAS 302 ve INAR 392 öğ-
rencilerinin, ders yürütücüleri, Doç. Dr. 
Özlem Olgaç Türker, Seyit Ermiyagil 
ve Costantinos Economides, asistanlar 
Tala Moghaddam, Javad Khodaparast 
eşliğinde tasarladıkları, Martinengo 
Burcu’na yönelik canlanma ve yaşatma 
projelerini sergilemekti. Ayrıca bölü-
mün farklı renklerini ortaya koymak 
adına, muhteşem/amazing konsepti ile 

ITAS 201/INAR 291 öğrencileri, ders 
yürütücüleri Doç. Dr. Zehra Öngül,  
Yrd. Doç. Dr. Hacer Başarır, Öğretim 
görevlileri Ahenk Yılgın Damgacı, Seyit 
Ermiyagil ve Pınar Sabancı, asistanlar 
Javad Khodaparast, Sıla Su Yanar, Or-
hun Rıza Tokgöz eşliğinde tasarladıkları 
ısınma projeleri çalışmalarını konuklar-
la paylaşma fırsatı buldular. Tören açılı-
şında İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Uğur Ulaş Dağlı,  bir konuşma yapa-
rak, Türkiye genelinde dördüncü olarak 
kurulan İç Mimarlık Bölümü’nün, kuru-
luşunun 20. yılı dolayısı ile bir dizi et-
kinlik tasarladıklarını ifade etti. Bölüm-
lerinin ana misyonlarından birinin de 
atıl ve fonksiyon yitimine uğramış tarihi 
mekanları canlandırmak olduğunu ve 
bugüne kadar da bölüm olarak özellikle 
tarihi Suriçi’nin birçok binasına canlan-

dırma ve yaşatma projeleri gerçekleştir-
diklerini vurguladı. Prof. Dr. Dağlı, bu 
misyonla restorasyonu yeni tamamlan-
mış Martinengo Burcu’na yaşamı ge-
tirme sorumluluğunu hissettiklerinden 
dolayı bu etkinliği burada yaptıklarını 
da vurguladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Özgür Dinçyürek ise konuşmasında İç 
Mimarlık Bölümü’nü ve öğrencileri bu 
başarılı etkinlikten dolayı kutladı.          

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. DAĞLI’DAN 
ÖNEMLİ JURİ ÜYELİĞİ

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ MANTINENGO BURCU’NA İLK NEFES OLDU

Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı sertifika takdim ederken Prof. Dr. Özgür Dinçyürek sertifika takdim ederken
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DAÜ’DE BELGESEL FİLM ŞÖLENİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İle-
tişim Fakültesi “2. Geleneksel Türk 
Dünyası Belgesel Film Festivali”ne Ev 
Sahipliği Yaptı.

DAÜ İletişim Fakültesi’nde 6 Ekim 
2017 tarihinde gerçekleştirilen Fes-

tivalde “Mağusa”, “Blank Sheet”, “The 
Way”, “7 Maidens Theatre”, “Kırmızı”, 
“Oymak” adlı filmler katılımcılarla bu-
luştu. Festivalin açılış konuşmasını Türk 
Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başka-
nı Menderes Demir yaptı. Demir konuş-
masında, ev sahipliği ve katkılarından 
ötürü DAÜ’ye, DAÜ Rektörü Prof Dr. 
Necdet Osam’a, DAÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cem Tanova’ya ve katkılarından 
ötürü T.C Başbakanlık Tanıtma Fonu ile 
Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkürleri-
ni sundu. Türk Dünyası Film Festivali’ni 
bu yıl Türk coğrafyasının 23 bölgesinden 
gelen filmlerle gerçekleştirdiklerinin altı-
nı çizen Demir, “Filmlerin konusu proje 
kapsamında Türk kültürü ve Türk Mille-
ti’nin dünyaya bakış açısını kapsamakta-
dır.” dedi. 

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova ise, Türk Dünyası Gazeteciler 
Federasyon Başkanı Menderes Demir 
ve organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti. DAÜ’nün kuruldu-
ğu tarih olan 1979’dan itibaren adanın ve 
dünya üzerinde yer alan en iyi 10 Türk 
üniversitesinden biri olduğunu belirten 
Prof. Dr. Tanova, “KKTC Türk akraba 
topluluklarından uzun süre ayrı kaldı 
fakat günümüze gelindiğinde ise Türk 
coğrafyasıyla olan ilişkilerimiz gelişe-
rek devam etmektedir. Bu bağlamda 2. 
Geleneksel Türk Dünyası Belgesel Film 
Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan da 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Prof. 
Dr. Tanova ayrıca katılımcılardan Türk 
Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başka-
nı Menderes Demir’e, Festival Direktörü 
Turan Şahin’e, KKTC Başbakanlık Basın 
Görevlisi Züleyha Karaman’a teşekkür 
plaketi takdim etti.
 
Açılışta ayrıca bu yıl ikinci kez sanat 
severlerin beğenisine sunulan “Kuzey 
Kıbrıs Fotoğraf Seçkisi” adlı sergi de yer 
aldı. Sergi, eğitmenliğini DAÜ Araştırma 

Görevlisi Mert Yusuf Özlük’ün yaptığı te-
mel fotoğrafçılık dersi öğrencilerinin ob-
jektiflerinden yansıyan karelerden oluştu.  

Organizasyon, yönetmenliği DAÜ Araş-
tırma Görevlisi Mert Yusuf Özlük’e ait 
olan, yönetmen yardımcılığını ve mü-
ziklerini ise DAÜ Öğretim Üyesi Dr. 
Engin Aluç’un yaptığı, “Mağusa” adlı 
belgesel filmin gösterimi ile devam etti. 
Ardından Özlük ve Aluç’un katılımıyla 
gerçekleştirilen söyleşiden öne çıkanlar 
ise şöyleydi:

“Biz Üzerimize Düşeni Yaptık”
KKTC’de bugüne dek çektiği 10 kısa fil-
min yanı sıra ilk kez bir belgesel filmin 
yönetmenliğini yaptığına değinen DAÜ 
Araştırma Görevlisi Mert Yusuf Özlük, 
“Mağusa belgeselini yapmaktan onur 
duyuyorum. Filmin 2. bölümünde sözlü 
tarih çalışmaları ve insan hikayeleriyle 
karşınızda olacağız” dedi. Ayrıca Ga-
zimağusa Sur İçi’nin restorasyon çalış-
maları hakkında gelen soru üzerine ise 
Özlük, “Biz üzerimize düşeni yaptık. 
Filmimiz ne kadar çok yerde gösterilir-

se, bu konuda farkındalık yaratmak açı-
sından o kadar çok katkı sunabileceğini 
umut ediyorum.” dedi.

“Bir Hüzün Var Sur İçi’nde”
Mağusa filmi yönetmen yardımcısı ve 
müzik direktörü DAÜ Öğretim Üyesi Dr. 
Engin Aluç ise, filmin özgün müzikle-
rinin elektronik ortamda kurguyu bitir-
dikten sonra kendisinde uyanan hislerin 
rehberliğinde yaptığını belirterek, “Uzun 
zamandır buradayım, çok kültürlü bir şe-
hir ve bir hüzün var Sur İçi’nde. Böylesi 
harikulade tarihi yapıları içeren görün-
tülerin fonunda kullandığımız müziğin 
hüzün tınısı ise bununla ilişkilidir.” dedi. 

Ayrıca, Özlük-Aluç ikilisi “Mağusa” bel-
gesel filminin fikir babası Doç. Dr. Ümit 
İnatçı’ya,  DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 

Osam’a, DAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Cem 
Tanova’ya ve DAÜ Sinema Televizyon 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Özad ile 
filme katkı sunan tüm asistan öğrencilere 
teşekkür etti.

Festival, moderatörlüğünü Öğretim Gö-
revlisi Pembe Tölük’ün yapmış olduğu 
“Türk Dünyası Sinemasında KKTC Si-
nemasının Yeri ve Gelişimi” adlı panelle 
devam etti. Panelde yer alan konuşmacı-
lar ise, DAÜ Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. 
Dr. Pembe Behçetoğulları, Yrd. Doç. Dr. 
Yetin Arslan ve Araştırma Görevlisi Mert 
Yusuf Özlük oldu.

Panelin ardından film gösterimleriyle de-
vam eden organizasyon katılımcılarla bir-
likte toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. 

Etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim edildi

Prof. Dr. Cem TanovaMenderes Demir



KKTC’nin en köklü uluslararası bilim 
yuvası Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(DAÜ) ikinci jenerasyona merhaba dedi. 
1988 yılında DAÜ Mühendislik Fakülte-
si, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’ne kayıt olan ve 1994 yılında 
mezun olan 881195 öğrenci numaralı 
Adel Masaad’ın oğlu Mahmoud Masaad, 
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne 
kayıt oldu. Baba oğul aynı okulda okuma 
fırsatı elde eden Ürdünlü ailenin fertle-
rinin DAÜ’ye geldiklerinde heyecanları 
gözlerinden okunuyordu. DAÜ mezunu 
Adel Masaad, şu anda ABD merkezli 
dünyanın en büyük küresel enerji şir-
ketlerinden birinde Elektrik Hizmetleri 
Körfez Bölgesi Genel Müdürü pozisyo-
nunda çalışıyor.

“DAÜ’den İki Günde Cevap Geldi”
Adel Masaad, Ürdün’de yaşamalarına rağ-
men oğlu Mahmoud için neden DAÜ’yü 
tercih ettikleri sorusuna, Ürdün’de evleri-
ne yakın çok iyi bir üniversite bulunduğu-
nu belirterek cevap verdi ve buna rağmen 
oğluna kendi mezun olduğu okulu tavsiye 
ettiğini, bunun sebebinin ise DAÜ’nün oğlu 
için en iyi tecrübe olacağını düşünmesi ol-
duğunu vurguladı. DAÜ’nün kayıt başvu-
rularına yalnızca iki gün içerisinde cevap 
vermiş olmasının da tercihlerinde büyük rol 
oynadığını aktaran Masaad, mezun olduğu 
yıldan beri KKTC’ye gelmediğini, ancak 

DAÜ’nün büyümesini her zaman elinden 
geldiğince takip ettiğini ve mezun olduğu 
sınıf arkadaşlarıyla bağlarını hiçbir zaman 
koparmadıklarını ifade etti. 

“Dünyada Bu Hızla Gelişen Üniversite 
Yok!”
Adel Masaad, 1990’lı yıllarda Gazimağu-
sa’da yaşamanın zor olduğunu ve o dönem-
de öğrencilerin yalnızca Maraş ya da Suriçi 
bölgelerinde ev tutabildiğini belirtti. Öğ-

rencilik yıllarında ulaşımın da öğrenciler 
için büyük bir sıkıntı olduğunun altını çizen 
Masaad, birçok arkadaşının şehre adapte 
olamaması nedeniyle ülkeden ayrıldığını 
kaydetti. DAÜ’yü oğlu için en iyi okulu 
ararken internetten takip ettiği kadarıyla 
bildiğini belirten Masaad, kampüse geldi-
ğinde gözlerine inanamadığını, bu üniversi-
te ile 1988 yılındaki üniversite arasında çok 
büyük farklar olduğunu söylerken, heyecanı 
gözlerinden okunuyordu. Masaad, “O yıl-

lardan bugüne Mağusa’nın ve DAÜ’nün de-
ğişimi gerçekten inanılmaz. Kampüsün ne 
kadar büyüdüğüne inanamadım. Bu kadar 
kısa süre içerisinde bu kadar çok fakülte, 
bölüm, program açılması ve uluslararası ak-
reditasyonlar almış olması, DAÜ’yü diğer 
üniversitelerden farklı kılıyor. Dünyada bu 
kadar kısa süre içerisinde bu hızla gelişen 
üniversite yok” diye konuştu.

“DAÜ Mezunu Olmaktan Gurur Duyu-
yorum”
Tüm zorluklara rağmen 1988-1994 yılları 
arasında DAÜ’nün kendilerine harika bir 
öğrencilik ortamı sunduğunu ve burada çok 
iyi yıllar geçirdiklerini belirten Masaad, 
bunun oğlu için DAÜ’yü tercih etmelerinde 
en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade 
etti. Üniversitenin gerek ulaşım, gerek kam-
püs olanakları, gerekse de eğitim kalitesi 
açısından uluslararası alanda öncü kurum-
lardan biri haline geldiğini görmekten duy-
duğu memnuniyeti aktaran Masaad, “DAÜ 
mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Bu 
üniversite bana çok şey kattı. Eminim ki 
oğlum Mahmoud da DAÜ’den çok iyi bir 
doktor olarak mezun olacak ve bu olanak-
larla benim geçirdiğimden çok daha iyi 
bir üniversite tecrübesi yaşayacak. Oğlum 
benim okulumda okuyacağı için de ayrıca 
gururluyum. Burada uzun yıllardan son-
ra bulunmak gerçekten büyük bir keyif-
ti. Üniversitenin bu hızlı gelişiminde rol 
oynayan tüm Rektör, Rektör Yardımcısı, 
akademisyen ve idari personele teşekkür-
lerimi iletiyorum” şeklinde konuştu. 
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DAÜ’DE BABA OĞUL İKİ JENERASYON

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
DÜNYA ÇAPINDAKİ İŞBİRLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği Bölümü dünya 
çapında iş birlikleri ile eğitim, öğretim ve 
araştırma kapasitesine yeni boyutlar ekle-
meyi sürdürüyor. Bu çerçevede ABD’nin 
prestijli üniversitelerinden University 
of Utah ile araştırma alanında iş birliği 
çerçevesini oluşturan DAÜ Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü, diğer 
taraftan da State University of New York, 
Fredonia ile de öğretimde iş birliğinin ilk 
aşaması olarak Mart ayında State Univer-
sity of New York Fredonia Bilgisayar ve 
Bilişim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Genti Buzi’nin “Kontrol Mühendisli-
ği’nin Biyolojik Modellere Uygulanması” 
başlıklı sunumunun ardından, State Uni-
versity of New York Fredonia Bilgisa-
yar ve Bilişim Bilimleri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ziya Arnavut’un “Algoritmalar 
ve Veri Yapıları” dersini vermesiyle ilk 
adımları attı. Bir dünya üniversitesi olan 
DAÜ’ye yakışır bir şekilde dünyaya açılan 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü, dünyanın en saygın akreditasyonla-
rının başında gelen ABET akreditasyonu 
çerçevesinde kalite ve güvence sistemini 
oluşturarak mezunlarının yeterlilik düze-
yini en üst seviyeye taşımıştır. 

Mezuniyetten sonra bir yıl içerisinde 
prestijli ve yüksek kazançlı bir kariyer 
sahibi olma oranı %87 civarında olan 

DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisli-
ği Bölümü, mezuniyetten sonra iş bulma 
konusunda da mezunlarına büyük avan-
taj sağlıyor. Uluslararası işbirlikleri, hem 
DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nde okuyan öğrencilerin öğrenci 
değişim programları çerçevesinde belirli 
bir süre eğitimlerine devam etmeleri, hem 
de mezuniyet sonrası iş bulmaları konu-
sunda önemli olanaklar sunuyor. Daha 
önce yapılan iş birlikleri sonucu, şu an 
itibariyle Miami University gibi üniversi-
telerde çalışmakta olan çok sayıda DAÜ 
mezunu bulunuyor.

Araştırma Alanında İş Birliği
DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel, 
yeni açılımlarını açıklarken, akademik 
iş birliğinin devamında öğrenci değişimi 
merkezli farklı açılımlar planlandığını be-
lirtti. State University of New York, Fredo-
nia ile eğitime paralel olarak araştırma ala-
nında iş birliğinin de gündeme geleceğini 
ifade eden Prof. Dr. Demirel, bu çerçevede 
ortak konferans düzenleme çalışmalarının 
sürdüğüne de vurgu yaptı. Mayıs 2018’de 
KKTC’de yapılacak olan 16. Uluslarara-
sı Temiz Enerji Konferansı’nın da DAÜ 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü ve State University of New York 
Fredonia’nın katkılarıyla düzenleneceği-
nin altını çizen Prof. Dr. Demirel, buna ek 
olarak DAÜ’deki yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin State University of New 
York, Fredonia’daki akademisyenlerden 
de ortak danışmanlık imkanı bulabilmesi 
için çalışma yürüttüklerini belirtti.

“DAÜ İle İş Birliği Yapmaktan Büyük 
Keyif Aldık”
Bu çerçevede dünya çapında  iş birlikle-
rini daha da geliştirmeyi planlayan DAÜ 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölü-
mü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev 
alan State University of New York Fredo-
nia Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Ziya Arnavut da, DAÜ 
ile State University of New York, Fredonia 
arasında geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma 
çerçevesinde öğrenci ve akademisyen de-
ğişim programının ilk aşamasının başla-
dığını belirtti. Bu çalışmaların devamının 
geleceğini aktaran Prof. Dr. Arnavut, bir 
sonraki aşamada DAÜ’lü hocaların State 
University of New York Fredonia’da ders 
vermeye başlayacağını vurgulayarak, tek-
rardan Gazimağusa bölgesinde bulunmak-
tan ve DAÜ ile iş birliği yapmaktan çok 
büyük keyif aldıklarının altını çizdi.

Baba ve oğul Masaad, Öğrenci İşleri Müdürü Hüseyin Ünsal Yetiner ile birlikte

Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Ziya Arnavut bir arada



İngiltere merkezli yükseköğretimi dere-
celendirme kurulu Times Higher Edu-

cation (THE) 2018 Dünya Üniversite Sıra-
laması’nda bu yıl da 601-800 bandındaki 
yerini koruyan Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) sosyal sorumluluk projeleriyle 
de dikkat çekiyor. 

DAÜ ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynak-
lar Bakanlığı arasında imzalanan protokol 
ile başlayan “Kısırlaştır – Aşılat – Yaşat” 
(KAY) projesi 5. yılını tamamladı. DAÜ’lü 
akademisyenler, çalışanlar ve öğrencile-
rin, özellikle kampüs içinde artan sahipsiz 
ve terk edilmiş kedi ile köpeklerin yaşam 
kalitelerini artırma girişimi olan KAY 
Projesi, hayvanların kısırlaştırılıp bakım-
larının yapılması ve küpelenerek kampü-
se bırakılmasından oluşan bir ‘koruma’ 
anlayışı üzerine kuruldu. 

Proje kapsamında bugüne kadar 200’ü aş-
kın erkek ve dişi köpek kısırlaştırılarak iç 
ve dış parazit tedavileri yapıldı ve numa-
ralandırıldı. Hayvanların kısırlaştırma, 
aşı, tedavi ve küpeleme işlemleri Gazi-
mağusa Veteriner Dairesi, transfer işlemi 
DAÜ Güvenlik Birimi ve kısırlaştırma 
sonrası bakımları ise DAÜ’lü gönüllüler 
ve DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü öğ-
rencileri tarafından yapılıyor. Periyodik 
olarak hayvanlara yapılan iç ve dış parazit 
tedavilerinin yanında DAÜ yemekhanele-
rinden artan yemekler kampüs hayvanları 
için oluşturulan kovalarda toplanıp ön-
ceden belirlenen yerlere DAÜ Hayvan-
lara Yardım Kulübü gönüllü öğrencileri 

tarafından koyuluyor. Ayrıca kampüsün 
birçok noktasına yerleştirilmiş otomatik 
su kaplarıyla hayvanların su ihtiyaçla-
rı sağlanıyor. Kısırlaştırılan hayvanlara 
proje kapsamında çalışan gönüllülerce 
isim verilerek tam bir DAÜ’lü olmaları da 
sağlanıyor.  

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar  Özden 
“DAÜ Hayvan Dostu Kampüs olarak 
yaşadığı kente ve ülkeye verdiği değeri 
göstermektedir.” ifadelerini kullanarak, 
barınakların sürdürülebilir olmadığını 
bu nedenle de en sağlıklı ve sürdürüle-
bilir yöntemin Kısırlaştır – Aşılat – Ya-
şat anlayışı olduğunu dile getirdi. Prof. 
Dr. Özden, kısırlaştırılan hayvanlardan 
sahiplenilenlerin olmasının kendilerini 
mutlu ettiğini, sahiplenmek isteyenlerin 
proje kayıtları açısından kendilerine de 

bilgi vermelerinden mutluluk duyacakla-
rını  ifade etti.  KAY Projesi Gönüllüsü 
ve DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Ha-
zırlık Okulu Öğretim Görevlisi Fayka Gü-
resun ise KAY Projesi’nin başarılarından 
birinin proje kapsamında kısırlaştırılan 
köpeklerin ellerinden geldiğince sahip-
lendirilmesi olduğunu ifade etti. Güre-
sun “DAÜ hayvan dostu kampüs olarak 
hayvan dostlara ne kadar açık olsa da her 
hayvan için bir aile bulmak önemlidir.” 
dedi. Projenin özveriyle yürüdüğünü kay-
deden Güresun, KAY gönüllüsü olarak bu 
can dostların bakımını bizzat kendilerinin 
yaptığını belirtti. Kısırlaştırmalarla  nü-
fusun kontrol edilebildiğini ve doğacak 
olan yavruların sokaklara terkedilmesinin 
önüne geçildiğini aktaran Güresun, halen 
hamile ya da dişi olduğu için çok sayıda 
hayvanın terkedildiğini görmekten üzün-
tü duyduklarını ifade etti. 

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise 
projenin kampüs içinde ve kentte hayvan 
sahibi olma ve hayvan refahı konusunda 
farkındalık ve bilinç yükseltme etkinlik-
leriyle süreceğini, Gazimağusa’daki tüm 
kişi, kurum ve kuruluşları ‘Hayvan Dostu 
Kent’ olmak için iş birliğine davet ettiğini 
belirtti.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN DAÜ, 
AYNI ZAMANDA HAYVAN DOSTU BİR KAMPÜS

DAÜ VE İSKELE SAHİL LEO KULÜBÜ’NDEN HAYVANLARA YARDIM
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Hayvan dostu kampüsünde gerçek-
leştirdiği aktivitelerle doğa ile iç 

içe yaşayan dünya üniversitesi Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), DAÜ 
Kısırlaştır – Aşılat – Yaşat (KAY) Pro-
jesi kapsamında DAÜ Hayvanlara Yar-
dım Kulübü üyeleri ile gönüllüleri ve 
İskele Sahil Leo Kulübü üyeleri DAÜ 
kampüsünü gezerek, kampüs içerisin-
de yaşayan hayvanlara özel tasarlanan 
yemek yerlerine mama bıraktılar. 

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü 
dolayısıyla, 4 Ekim 2017 Çarşamba 
günü, 17:30 – 19:00 saatleri arasında 
gerçekleşen etkinlik, DAÜ İletişim 
Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ha-
nife Aliefendioğlu ile İskele Sahil Leo 
Kulübü Başkanı Ln. Melis Erma’nın da 
katılımlarıyla gerçekleşti. 

Doç. Dr. Aliefendioğlu, İskele Sahil 
Leo Kulübü Üyeleri ve gönüllü genç-
lere DAÜ’nün hayvan dostu kampüsü 
ve hayvanlarla ilgili çalışmalarına dair 
bilgi verdi. İskele Sahil Leo Kulübü 
Başkanı Ln. Melis Erma da Doç. Dr. 
Aliefendioğlu’nu kulübün çalışmaları 
ile ilgili bilgilendirdi ve DAÜ’nün hay-
van dostu kampüsünde yapılan çalış-
malara destek vermeyi sürdürecekleri-
ni ifade etti.

Hayvan dostlar için yapılan yürüyüşten bir kare DAÜ’deki hayvanlar kısırlaştırılıp yeni yuvalarını bekliyorlar


