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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öz-
toprak, içinde bulunduğumuz 2011
– 2012 Akademik Yılı’nda DAÜ’ye
yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısının
rekor seviyeye ulaştığını ve bundan
da büyük mutluluk duyduklarını be-
lirtti.

Prof. Dr. Öztoprak, Akademik Yılın
Güz Dönemi’nde 3961, yeni sona
eren Bahar Dönemi kayıtlarında ise
953 yeni öğrencinin DAÜ ailesine
katıldığını açıklayarak, toplam 4914
öğrencinin 2011 – 2012 Akademik
Yılı’nda DAÜ’ye kayıt yaptırdığını
ve bu sayının da DAÜ tarihinde bir
rekor olduğunu ifade etti. Bahar
Dönemi kayıtlarının sona ermesi
dolayısıyla kamuoyunu bil-
gilendirmek amacıyla açıklamalarda
bulunan Prof. Dr. Öztoprak,
DAÜ’nün yeni öğrencilerinin
948’inin KKTC, 1746’sının TC ve
2220  öğrencinin ise yabancı
uyruklu olduklarını söyledi. KKTC
üniversitelerine bu yıl yaklaşık 13
bin 700 yeni öğrencinin kayıt yap-
tırdığını ifade eden Prof. Dr. Özto-
prak, bu öğrencilerin 4914’ünün

DAÜ’yü tercih ettiklerini ve bunun
da büyük bir başarı olduğunu açık-
ladı. DAÜ tarihinde bu başarıya en
yakın kayıt rakamının 2003 – 2004
Akademik Yılı’nda 4728 öğrenci
kaydı ile olduğunu da aktaran Prof.
Dr. Öztoprak, ekibi ile birlikte
göreve geldiği 2009 yılından
itibaren öğrenci sayılarının her
geçen akademik yıl arttığını, 2009 –
2010 Akademik Yılı’nda 2323, 2010
– 2011 Akademik Yılı’nda 3455 ve
2011 – 2012 Akademik Yılı’nda ise
4914 yeni öğrenci kaydı ile başarı
grafiklerini yükselttiklerini ve
bunun da her geçen yıl artarak de-
vam etmesi için çalışacaklarını ifade
etti. Türkiye’de açılan onca yeni
üniversite ve kontenjan rakam-
larının fazlalığına rağmen KK-
TC’nin devlet üniversitesi DAÜ’-
nün yeni kayıt öğrenci sayısının
oldukça mutluluk verici olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Öztoprak,
Türkiye’den öğrenci kayıt rakam-
larında %71’lik bir artış sağlanması
neticesinde DAÜ’nün son yılların en
fazla öğrenci alan üniversitesi kon-
umuna geldiğini ve bunun da doğru
tanıtım stratejileri, burs olanakları

ve öğrenci memnuniyetine verdik-
leri önemden kaynaklandığını açık-
ladı.

En Fazla Yabancı Öğrenci DAÜ’ye
DAÜ’nün yabancı öğrenci sayısın-
daki artışa da değinen Prof. Dr. Öz-

toprak, 2009 – 2010 Akademik
Yılı’nda 609 olan yeni yabancı
öğrenci kaydının 2010 – 2011
Akademik Yılı’nda 1315’e, içinde
bulunduğumuz yılda ise 2220’ye
ulaştığını bildirdi. Prof. Dr. Öztop-
rak DAÜ’nün (Devamı 3. sayfada)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından
geçtiğimiz yıl 23 – 28 Şubat 2011 tarihleri
arasında ilki düzenlenen “DAÜ Tanıtım Günleri”
etkinliğinin ikincisi bu yıl 22 – 23 – 24 Şubat
2012 tarihlerinde DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor
Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Üç gün boyunca 09:30 – 13:00 saatleri arasında
ziyaret edilen “DAÜ II. Tanıtım Günleri” kap-
samında akademik etkinliklerin yanısıra lise son
sınıf  öğrencilerinin ilgisini çekecek çeşitli ak-
tiviteler ve ödüllü yarışmalar da yer aldı. Etkin-
likte tüm fakülte, yüksek okul ve okullar standlar
kurarak mesleki konularda alanında uzman
kişiler öğrencilere çeşitli bilgiler aktardılar.
Etkinlikte hem akademik birimler hem de
meslekler ve kariyer planlama hususunda öğren-
cilerin soruları da yine uzman kişiler tarafından
yanıtlandı. 

Söz konusu etkinliğin ilk günü olan 22 Şubat
2012 Çarşamba günü Ga-zimağusa ve İskele böl-
gelerinden, 23 Şubat 2012 Perşembe günü
Lefkoşa bölgesinden, 24 Şubat 2012 Cuma günü
ise Girne ve Güzelyurt bölgelerinden lise son
sınıf  öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde
etkinliğe katıldılar. 2000’e yakın öğrencinin
katıldığı etkinliğe Gazimağusa ve İskele Böl-
gelerinden Bekirpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi,
Erenköy Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif  Koleji,
Namık Kemal Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Gazi-
mağusa Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri
Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Karpaz
Meslek Li-sesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi ve
Doğa Koleji, Lefkoşa Bölgesi’nden Bülent Ecevit
Anadolu Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Lefkoşa
Türk Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lis-
esi, Türk Maarif  Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi,

Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Li-
sesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve
Haspolat Meslek Lisesi katılırken, Girne ve
Güzelyurt Bölgelerinden ise Anafartalar Lisesi,
Güzelyurt Türk Maarif  Koleji, Güzelyurt Kur-
tuluş Lisesi,  Lefke Gazi (Devamı 4. sayfada)

Çok Renkli Bir Etkinlik :II. Tanıtım Günleri 

Standlarda bilgi alan öğrenciler

Prof. Dr. Öztoprak: 

“DAÜ, Yeni Öğrenci Kayıt Rekorunu Kırdı ”

Standlarda bilgi alan öğrenciler
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) dünyanın saygın tur-
izm portalları arasında ön
sıralarda yer alan “Life Be-
yond Tourism” (LBT) adlı
portala üye oldu.  DAÜ ve
Gazimağusa Belediyesi’nin or-
taklaşa yürüttüğü proje ile
DAÜ dünyadaki en önemli
kültürel ve turistik destinasy-
onlarla birlikte anılacak. DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak ve Gazimağusa
Belediya Başkanı Oktay Kay-

alp’ın katıldığı üyelik sö-
zleşmesi 3 Mart 2012 tari-
hinde İtalya’nın Floransa
kentinde imzalandı.   
Prof. Dr. Öztoprak ve Kayalp
Floransa’da bulundukları süre
zarfında Life Beyond Tourism
üyesi diğer kent ve üniversite
yetkilileri, Romualdo Del
Bianco Vakfı yöneticileri ve
diğer uluslararası kuruluş
temsilcileriyle bir dizi
temaslarda  bulundular. Ro-
mualdo Del Bianco Vakfı

tarafından 2008 yılından
beridir faaliyet gösteren Life
Beyond Tourism (LBT) por-
talı, üye olan kentlerin
kültürel mirasının, turistik
yerlerinin ve olanaklarının
tanıtıldığı bir kaynak olarak
hizmet veriyor. UNESCO’nun,
Avrupa Komisyonu’nun, ICO-
MOS’un destek verdiği portal,
üye kentler arasındaki kültürel
diyalogun da gelişmesi için
önemli bir unsur olarak değer-
lendiriliyor. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
ile DEEPDIVE Diving Center
(DEEPDIVE) arasında dalış tur-
izmi yapay resif  parkı alanında
işbirliği protokolü imzalandı. İmza-
lanan protokolle Gazimağusa Kör-

fezi’nde dalış turizmine yönelik ya-
pay resiflerin oluşturulması, dünya
çapında dalış açısından önemli bir
ilgi merkezi oluşturması ve ülke
tanıtımına da katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır. Gazimağusa
Körfezi’nde gerçekleş- tirilecek
olan proje ile yapay resif  modülleri
hazırlanarak belirlenen alana yer-
leştirilecek ve yapay resiflerin yer-
leştirildiği noktalar deniz
haritalarına işaretlenerek, WGS 84
Projeksiyon sistemine göre koordi-
natları ilgili kurumlara bildirilecek.
Bütün çalışmalar DEEPDIVE ile
DAÜ – SAGAM (DAÜ Sualtı
Araştırma ve Görüntüleme
Merkezi) işbirliği içerisinde,
gerekli yasal düzenlemeler çerçe-

vesinde, Hayvancılık Dairesi
ve diğer ilgili kurumların
gözetimi ve denetiminde
gerçekleşecek. Söz konusu
işbirliği protokolünü DAÜ
adına Rektör Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak
imzalarken, DEEPDIVE
Diving Center adına Erol
Adalıer imzaladı. Projeyi yürütecek
olan DAÜ - SAGAM Başkanı Dr.
Burak Ali Çiçek’in de hazır bulun-
duğu protokolde Prof. Dr. Özto-
prak yapılan bu projenin öğrenci
memnuniyeti ve ülkeye kazandıra-
cağı turist açısından son derece
önemli olduğuna dikkat çekti. 

DEEPDIVE Diving Center adına

Erol Adalıer ise, Gazimağusa’nın
her ne kadar deniz kenarında olsa
da, halk ve turistler tarafından
değerlendirilebilecek sahil şeri-
dinin az olması nedeni ile sırtının
denize dönük olduğunu belirterek
bu proje ile şimdi daha denize
dönük olunabileceğini vurguladı.
Adalıer, bu projenin suya atılan bir
imza olduğunu belirtti.

Deepdive Diving Center ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın
Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi
(DAÜ -KAEM) 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinlikleri
çerçevesinde Mağusa Kale Lions
Kulübü ve Kıbrıs Türk Amme
Memurları  Sendikası (KTAMS) ile
ortaklaşa olarak toplumsal cinsiyet
eşitliğine ulaşmada “Bilgi Üreti-
minde Toplumsal Cinsiyet”

konusunu toplum gündemine taşı-
mak için 9 Mart 2012 saat 10:00’da
Lefkoşa KTAMS lokalinde panel
düzenledi.  
Panelde açılış konuşmasını gerçek-
leştiren DAÜ Eğitim Fakültesi
öğretim üyesi, DAÜ-KAEM Yöne-
tim Kurulu üyesi ve 8 Mart etkinlik
koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süheyla
Üçışık Erbilen panelle birlikte “Bilgi

Üretiminde Toplumsal Cin-
siyet” konusunun farklı
boyutlarla irdeleneceğini
bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Er-
bilen’in ardından
mesajlarını iletmek üzere
DAÜ-KAEM Başkanı ve
İşletme ve Ekonomi Fakül-
tesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Fatma Güven Lisaniler,

Mağusa Kale Li-
ons Kulübü
Başkanı ve
KTAMS Başkanı
Ahmet Kaptan
panelin düzenlen-
mesinde emeği geçen
herkese teşekkürlerini
iletti. 
Açılış konuşmalarının
ardından Yrd. Doç. Dr.
Erbilen başkanlığında
başlayan oturum İnsan
Hakları Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Başkanı Prof. Dr. İoanna
Kuçuradi’nin “İnsan Hak-
ları: Bilgiye Erişmede İn-
san Hakları” konulu
sunumu ile devam etti.
Prof. Dr. Kuçuradi
toplumsal cinsiyetten kay-
naklanan sıkıntıların

çözüm yollarının insan haklarından
geçtiğine değinerek insan hak-
larının toplumsal cinsiyetteki rolün-
den bahsetti. Prof. Dr. Kuçuradi’nin
ardından panel Sosyal Psikolog
Prof. Dr. Melek Görengenli’nin
“Akademik Bilgi Üretim Sürecinde
Toplumsal Cinsiyet: Bilimsel Bil-
ginin Cinsiyeti Üzerine Düşünceler”
ve Araştırmacı, Gazeteci, Yazar,
Şair Dr. Neşe Yaşın’nın “Kadının
Bildiği: Kontrol Edilebilir Cehalet
ve Şeytanın Bil Dediği” konuların-
daki sunumları ile devam etti. Pan-
ele soru cevap kısmı ile devem
edilmesinin ardından Doç. Dr.
Lisaniler’in moderatörlüğünde
Çalışma Atölye gerçekleştirildi. 

DAÜ Dünyanın Saygın Turizm Portalı “LIFE BEYOND TOURISM”e Üye Oldu

Uluslararası Kariyer İçin

DAÜ-KAEM Bilgi Üretiminde Toplumsal Cinsiyet Konulu Panel Düzenledi
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Uzman Gözüyle

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

18-24 Mart Yaşlılara
Saygı Haftası

Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 10’u olan
yaşlıların bağımsızlık düzeyleri ve   yaşam
kalitelerini artırmak, onlara olan sevgi ve
saygıya  dikkat çekmek  için, 1982 yılında
WHO  (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 18-
24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara Saygı Haf-
tası” olarak ilan edilmiştir. Yaşlanma, her
yaşayan canlının kaçınılmaz olarak karşılaşa-
cağı, yaşamın çok özel   bir sürecidir.
Yaşlılarımız,yakın tarihimizi, kültürümüz, örf
ve adetlerimizi  yaşanmış öykülerle gelecek ne-
sillere aktaran bireyler olması nedeniyle önem
vermemiz  gereken  değerlerdir. 

Büyük önder Atatürk "Bir milletin yaşlı vatan-
daşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o mil-
letin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.
Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış
olanlara karşı minnet hissi duymayan bir mil-
letin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur."
söylemi ile yaşlılara saygının anlamını önemle
vurgulamıştır. Yaşlılara  saygı ve sevginin
sadece bir haftayla sınırlı kalması değil, bunun
sürdürülebilir olması anlamlıdır. Yaşlı birey-
lerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif   ve
bağımsız olması  yaşama bağlılıklarının art-
ması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile
mümkündür. Bu amaç doğrultusunda , yaşlı
bireyler  için sosyal ve ekonomik düzen-
lemelere  ek olarak sağlık sistemi içerisinde de
“geriatri” ve  “gerontoloji” gibi yani yaşlanma
ve yaşlılıkla ilgili birimlerin geliştirilmesi üz-
erinde durulmalıdır. Geriatri ve Gerontoloji
multi disipliner çalışmayı gerektiren bilim dal-
larındandır.Doktor, fizyoterapist, diyetisyen,
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi
profesyoneller interdisipliner geriatri ekibini
oluşturmaktadır.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak
amacımız, yaşlanma ve yaşlılık olgularının
bireysel, sosyal ve sağlık boyutlarını göz
önünde bulundurarak planladığımız  hizmet
yelpazesi kapsamında insanlara, daha güzel bir
yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlayacak olan
koşulların oluşabilmesine katkıda  bulunmak-
tır. Bu amaç  için, SBF’ akademisyenleri
tarafından gerek medya aracılığı, gerek semi-
nerler ve gerekse  yaşlılarevi ziyaretleriyle,
bilgi paylaşımı sağlanmakta, yaşlılara ve yakın-
larına  eğitimler verilmektedir.  Fakültemiz,
yaşlılarımıza hizmet konusunda  kaliteli ve
yetkin fizyoterapist, diyetisyen ve hemşireler
yetiştirerek ülkemizdeki önemli bir boşluğu
doldurarak  toplumsal misyonunu yerine ge-
tirecektir.Bu haftanın anlamına uygun olarak
tüm dünya ve ülkemiz yaşlılarının haftasını
saygıyla kutlar  onlara sağlıklı , sorunsuz,
bağımsız bir yaşam dilerim.

“DAÜ ile Sonsuz İşbirliği”
K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Hamza Ersan Saner, Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
ile Rektörlük makamında görüştüler.
Bakan Saner bu sabah (16 Mart 2012
Cuma) gerçekleştirdiği ziyarette amacını
hızla gelişen bir eğitim adası olan KK-
TC’de yüksek öğrenim politikaları açısın-
dan DAÜ Rektörlüğü ile görüş alışverişi
yapmak olduğunu belirtti ve “DAÜ ile
sonsuz işbirliği” içerisinde olacağız
mesajını verdi.
DAÜ’nün kendini dünyada kanıtlamış bir
üniversite olduğuna dikkat çeken Bakan
Saner, 
2011 – 2012 Akademik Yılı’nda DAÜ’ye
yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısının rekor

seviyeye ulaşmasından duyduğu mem-
nuniyeti de dile getirdi.
DAÜ’nün KKTC ismiyle paralel olarak
uluslararasılaşma açısından önemli yol kat
ettiğinin altını çizen Saner, üniversitenin
başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ol-
mak üzere Ortadoğu ve Afrika’nın birçok
ülkesinden öğrencilere uluslararası ve
kaliteli eğitim şansı sunan bir üniversite
haline geldiğinden dolayı bakanlık olarak
büyük gurur duyduklarını dile getirdi. 
DAÜ’nün bir onur kaynağı olduğunu ifade
eden Bakan Saner, DAÜ’nün çalışmalarını
daha da güçlendirerek öğrenci sayısındaki
akışını artırması yönündeki dileklerini be-
lirtti. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Özto-
prak sürekli olarak üniversitenin başarı

grafiğini artırarak yük-
seltmesi için verecekleri
uğraşlarda hükümet poli-
tikaları ile yapılacak işbir-
liğinin önemine değindi.
Bakan Hamza Ersan Saner’in
bu anlamda gerçekleştirdiği
ziyarete istinaden mem-
nuniyetini ifade eden Rektör
Öztoprak, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı’nın da
her konuda desteğini bek-
lediklerini sözlerine ekledi. 

68 farklı ülkeden öğrencisi bulunduğunu ve
tam anlamıyla uluslararası bir eğitim yuvası
olduğunu ifade ederek, daha önce hiç öğrenci
gelmeyen ülkelerden dahi öğrenci gelmeye

başladığını, başarılı tanıtım çalışmaları ve
burs imkanlarının da bu başarıda payının
büyük olduğunu ve DAÜ’de okuyan her
öğrencinin mutlu olması için de ellerinden
geleni yaptıklarını belirtti.  

“DAÜ’de Denk Bütçe Devam Ediyor”

Üniversitenin çok merak edilen mali durumu
hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr.
Öztoprak, son iki yılda denk bütçeye
ulaşıldığının ve bu yıl da denk bütçenin de-
vam edeceğinin altını çizerek “DAÜ bu yıl
gelir vergisi, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta
alanlarında 36 milyon TL ödeme yapmıştır.
Ayrıca DAÜ’nün elektrik, su vs. gibi tüm
giderleri tam olarak ödenmektedir ve içinde

bulunduğumuz mali yıl içinde hiçbir devlet
kurumu veya özel kuruma DAÜ’nün borcu
bulunmamaktadır.” şeklinde konuştu. Rektör
Öztoprak yapılan bilimsel çalışmalar doğrul-

tusunda DAÜ’nün yarattığı ekonomik katma
değerin 400 milyon TL düzeyinde olduğunu,
bunun çarpan katsayısı ile  çok daha üst se-
viyelerde olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Öztoprak, üniversitelerin
ülke için önemine de vurguda bulunarak yük-
sek öğrenimin ülke politikası olması gerek-
tiğini belirtti. Bu konuda hükümetin gerek
Başbakan gerekse Bakanlarının duyarlılığına
rağmen özellikle bürokraside yer alan kişi-
lerin gereken hassasiyeti göstermediğinden
bir takım sıkıntılar yaşandığını vurgulayan
Prof. Dr. Öztoprak, bu hususların aşılması
halinde gerek öğrenci memnuniyeti gerekse
öğrenci akışındaki başarılarının artarak de-
vam edeceğini belirtti. 

Prof. Dr. Öztoprak: “DAÜ, Yeni Öğrenci Kayıt Rekorunu Kırdı ”



Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif  Koleji, Lapta Yavuzlar
Lisesi,  Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Gü-
zelyurt Meslek Lisesi katıldı.  
DAÜ Rektörü Prof. Dr.  Abdullah Y. Öztoprak ve
DAÜ Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Halil Nadiri de etkinliğin ilk
gününde stantları ziyaret ederek, bilgi aldılar ve
öğrencilerle sohbet ettiler.  Prof. Dr. Nadiri Tanıtım
Günleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak “İk-
incisini düzenlediğimiz Tanıtım Günleri öğrenci
adaylarının hem mesleki açıdan bilgi edinmesini hem
de kariyer planlamaları açısından nasıl bir gelecek
planyacaklarını belirlemeleri için düzenlenmektedir.
DAÜ bir devlet üniversitesi olarak KKTC gençliğine
bu tür sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edecek-
tir. KKTC liselerinin lise son sınıf  öğrencilerinin
yaklaşık olarak tamamı üç gün boyunca DAÜ’yü zi-
yaret edecek. Bu etkinlikle öğrenciler üniversiteyi
yakından ve yerinde yaşama şansı elde edecektir.”
şeklinde konuştu.  

Etkinlik Heyday Müzik, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd,  Pro-
cyp Ltd., Emi Technology Ltd, Macline Technology
Ltd, MG. H. Koca Tic (Namport) İtimat Otobüs ve
Nakliyat Şti. Ltd ve Solmaz Seyahat sponsorluğunda
gerçekleştirildi.
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Sergen Sadeli
Lefkoşa Türk Lisesi
Son Sınıf  Öğrencisi
DAÜ’ye ilk kez geldim ve bu kadar
büyük bir üniversite olduğunu ilk kez
görüyorum. Üniversitede Hemşirelik
bölümünde okumayı düşünüyorum bu
nedenle Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin
standını gezip sorularıma cevaplar
aldım.

Çağla Yıldız
19 Mayıs Türk Maarif  Koleji
Lise Son Sınıf  Öğrencisi
DAÜ’ye ilk kez geliyorum ve çok güzel
bir üniversite olduğunu gördüm.
Tanıtım Günleri çok güzel ve eğlenceli
geçiyor. DAÜ benim tercihlerim arasında
olan bir üniversite. Stantlarda sormak
istediğim herşeyi sorabildim ve aklımda
herşey daha netleşti. 

Arkın Gençsoy
Anafartalar Lisesi 
Son Sınıf  Öğrencisi
DAÜ’ye birçok kez geldim ve ne kadar
güzel bir üniversite olduğunu biliyordum.
Tanıtım Günleri sayesinde de üniver-
sitenin tüm bölümlerini tanıma ve sosyal
etkinliklerinin neler olduğunu öğrenme
fırsatı yakaladım. DAÜ tercihlerim
arasında olan bir üniversite ve düzen-
ledikleri bu etkinlikle kafamda artık daha
net ve doğru bilgiler var.

İzel Onbaşı
Lefke Gazi Lisesi
Son Sınıf  Öğrencisi
DAÜ’ye ilk kez geliyorum ve çok
beğendim. İleride Hukuk eğitimi almak
istiyorum ve kesinlikle DAÜ tercihlerim
arasında yer almaktadır. Tanıtım Günleri
sayesinde üniversitenin bölümleri ve sosyal
etkinlikleri hakkında bilgi sahibi ola-
bildim. 

Öğrenciler çeşitli aktivitelere katıldı.

Çok Renkli Bir Etkinlik :II. Tanıtım Günleri 

İletişim Kulübü Danışmanı
Öğretim Görevlisi Umut
Ayman ile DAÜ TV Koor-
dinatörü Öğretim
Görevlisi Serkan Şen’le
birlikte 35 DAÜ öğrencisi
Kanal D stüdyolarında
gerçekleşen yayın boyunca
eğlenceli vakit geçirdi.

Beyaz Show programının
konukları Kıbrıslı Pop
Müzik Sanatçısı Ziynet
Sali, Türkiye’de ilk imece
filmi olan ve vizyona yeni
giren “El Yazısı” filminin
oyuncuları Cansu Dere,
Wilma Elles ve Sarp
Akkaya’ydı. Oyuncular,

sosyal medya kullanılarak
birçok kişiye aşk sözleri
yazdırıldığını ve filme bir
çok kişinin destek verdiğini
dile getirdiler. “El Yazısı”
filminin 45. Uluslararası
Antalya Altın Portakal
Film Festivali'nde ''Se-
naryo Geliştirme Ödülü''

kazanması da öğrencilerin
ilgisini çekti. 

DAÜ öğrencileri, Kanal D
stüdyosunda canlı yayın
hazırlıkları, yayın süreci ve
bitimini gözlemleme fırsatı
buldular ve canlı yayın
heyecanını yaşadılar.
Beyazıt Öztürk’ün müte-
vazı, kibar ve samimi
davranışları DAÜ öğrenci-
lerini çok etkiledi. Beyazıt

Öztürk, program öncesi ve
sonrasında programa
konuk olan DAÜ öğrenci-
leriyle sohbet etti. DAÜ
öğrencileri tarafından ver-
ilen en iyi Talk Show ve en
iyi ekip ödüllerine de
teşekkür eden Beyazıt
Öztürk, program boyunca
ödülleri masasında bulun-
durdu.  

Öğrenciler, canlı yayım-

lanan programda zamanın
çok hızlı geçtiğini ve eğ-
lenceli vakit geçirdiklerini
dile getirdiler. Ziynet Sal-
i’nin söylediği şarkılarla
coşan öğrenciler, kimi za-
man şarkılara da eşlik et-
tiler. Öğrenciler, Hindis-
tan’dan getirilen ve
dünyanın en büyük zümrüt
taşı olan Daga zümrütünü
de görme fırsatını yaka-
lamış oldular. 

ETKİNLİK HAKKINDA NE DEDİLER? ETKİNLİK HAKKINDA NE DEDİLER? 

Doğu Akdeniz  Üniversitesi (DAÜ) İletişim Kulübü,  Kanal D’de 
yayımlanan Beyaz Show programına katıldı.

İletişim Kulübü Beyaz Show’da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
dünyaca ünlü gitar virtüözü Okan Er-
san ve Yamaha işbirliği ile düzenlenen
“KKTC Yamaha Gitar Workshop/Jam
Session” etkinliği 9 Mart 2012 Cuma
günü, saat 14:00’te, DAÜ Aktivite Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.
İleri gitar tekniklerini ustalıkla uygu-
layan ve dünya çapında birçok
başarılara imza atan ünlü gitar
virtüözü Okan Ersan, Yamaha sponsor-
luğunda Türkiye ve yurt dışında atölye
çalışmaları yapmaya devam ediyor. Atö-
lye çalışmaları kapsamında KKTC‘de
bir ilk olan “KKTC Yamaha Gitar
Workshop/Jam Session” etkinliği Doğu
Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde
başarıyla gerçekleştirildi. 
Katılımın oldukça yoğun olduğu etkin-
likte DAÜ’lü öğrenciler Okan Ersan ile
birlikte aynı sahnede gitar çalma ve
dünyaca ünlü bir müzik markası olan
Yamaha’nın yeni ürünleri hakkında
teknik bilgi alma şansını yakaladılar.
Etkinlik kapsamında Okan Ersan’ın

solo performansının
ardından öğrenciler
teker teker sahneye gel-
erek ünlü virtüöz ile
birlikte canlı perfor-
mans sergilediler. 14
öğrencinin katılı-mıyla
gerçekleşen canlı per-
formanslar sırasın-da,
Okan Ersan’ın içten ve
samimi yaklaşımı da
gözlerden kaçmadı.
Etkinlik süresince ser-
gilenen canlı perfor-
manslar videoya alındı
ve en çok beğenilen

performansın belirlenmesi için sosyal
medyada yer alması sağlandı. En çok
beğeniye sahip olan performans dünya
devi Yamaha’dan Elektro Gitar ödülü
kazanacak. 
Organizasyonun sonunda DAÜ Müzik
Kulübü Başkanı Cem Adaklı tarafından,
Okan Ersan’a, Major Group yetk-
ililerinden Münür Erkal’a, ve Yamaha
Avrupa Birliği Müzik Direktörü
Thomas Capellmann’a plaketleri takdim
edildi. Daha sonra günün anısına hep
birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Okan
Ersan etkinliğin ardından Erkal ve
Capellmann ile birlikte DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı da
makamında ziyaret ederek etkinlik
hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Öztoprak
böyle bir etkinliğin DAÜ’de gerçek-
leşmesinden duyduğu mutluluğu ifade
edrek teşekkürlerini iletti ve günün
anısına  KKTC Yamaha Gitar Work-
shop/Jam Session ekibine birer hediye
takdim etti. 

Uluslararası Kariyer İçin

“KKTC Yamaha Gitar Workshop/ Jam Session” Etkinliği 

DAÜ Ev Sahipliğinde Başarıyla Gerçekleştirildi
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İletişim Kulübü Danışmanı
Öğretim Görevlisi Umut
Ayman ile DAÜ TV Koor-
dinatörü Öğretim
Görevlisi Serkan Şen’le
birlikte 35 DAÜ öğrencisi
Kanal D stüdyolarında
gerçekleşen yayın boyunca
eğlenceli vakit geçirdi.

Beyaz Show programının
konukları Kıbrıslı Pop
Müzik Sanatçısı Ziynet
Sali, Türkiye’de ilk imece
filmi olan ve vizyona yeni
giren “El Yazısı” filminin
oyuncuları Cansu Dere,
Wilma Elles ve Sarp
Akkaya’ydı. Oyuncular,

sosyal medya kullanılarak
birçok kişiye aşk sözleri
yazdırıldığını ve filme bir
çok kişinin destek verdiğini
dile getirdiler. “El Yazısı”
filminin 45. Uluslararası
Antalya Altın Portakal
Film Festivali'nde ''Se-
naryo Geliştirme Ödülü''

kazanması da öğrencilerin
ilgisini çekti. 

DAÜ öğrencileri, Kanal D
stüdyosunda canlı yayın
hazırlıkları, yayın süreci ve
bitimini gözlemleme fırsatı
buldular ve canlı yayın
heyecanını yaşadılar.
Beyazıt Öztürk’ün müte-
vazı, kibar ve samimi
davranışları DAÜ öğrenci-
lerini çok etkiledi. Beyazıt

Öztürk, program öncesi ve
sonrasında programa
konuk olan DAÜ öğrenci-
leriyle sohbet etti. DAÜ
öğrencileri tarafından ver-
ilen en iyi Talk Show ve en
iyi ekip ödüllerine de
teşekkür eden Beyazıt
Öztürk, program boyunca
ödülleri masasında bulun-
durdu.  

Öğrenciler, canlı yayım-

lanan programda zamanın
çok hızlı geçtiğini ve eğ-
lenceli vakit geçirdiklerini
dile getirdiler. Ziynet Sal-
i’nin söylediği şarkılarla
coşan öğrenciler, kimi za-
man şarkılara da eşlik et-
tiler. Öğrenciler, Hindis-
tan’dan getirilen ve
dünyanın en büyük zümrüt
taşı olan Daga zümrütünü
de görme fırsatını yaka-
lamış oldular. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),
dünyaca ünlü gitar virtüözü Okan Er-
san ve Yamaha işbirliği ile düzenlenen
“KKTC Yamaha Gitar Workshop/Jam
Session” etkinliği 9 Mart 2012 Cuma
günü, saat 14:00’te, DAÜ Aktivite Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.
İleri gitar tekniklerini ustalıkla uygu-
layan ve dünya çapında birçok
başarılara imza atan ünlü gitar
virtüözü Okan Ersan, Yamaha sponsor-
luğunda Türkiye ve yurt dışında atölye
çalışmaları yapmaya devam ediyor. Atö-
lye çalışmaları kapsamında KKTC‘de
bir ilk olan “KKTC Yamaha Gitar
Workshop/Jam Session” etkinliği Doğu
Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde
başarıyla gerçekleştirildi. 
Katılımın oldukça yoğun olduğu etkin-
likte DAÜ’lü öğrenciler Okan Ersan ile
birlikte aynı sahnede gitar çalma ve
dünyaca ünlü bir müzik markası olan
Yamaha’nın yeni ürünleri hakkında
teknik bilgi alma şansını yakaladılar.
Etkinlik kapsamında Okan Ersan’ın

solo performansının
ardından öğrenciler
teker teker sahneye gel-
erek ünlü virtüöz ile
birlikte canlı perfor-
mans sergilediler. 14
öğrencinin katılı-mıyla
gerçekleşen canlı per-
formanslar sırasın-da,
Okan Ersan’ın içten ve
samimi yaklaşımı da
gözlerden kaçmadı.
Etkinlik süresince ser-
gilenen canlı perfor-
manslar videoya alındı
ve en çok beğenilen

performansın belirlenmesi için sosyal
medyada yer alması sağlandı. En çok
beğeniye sahip olan performans dünya
devi Yamaha’dan Elektro Gitar ödülü
kazanacak. 
Organizasyonun sonunda DAÜ Müzik
Kulübü Başkanı Cem Adaklı tarafından,
Okan Ersan’a, Major Group yetk-
ililerinden Münür Erkal’a, ve Yamaha
Avrupa Birliği Müzik Direktörü
Thomas Capellmann’a plaketleri takdim
edildi. Daha sonra günün anısına hep
birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Okan
Ersan etkinliğin ardından Erkal ve
Capellmann ile birlikte DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı da
makamında ziyaret ederek etkinlik
hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Öztoprak
böyle bir etkinliğin DAÜ’de gerçek-
leşmesinden duyduğu mutluluğu ifade
edrek teşekkürlerini iletti ve günün
anısına  KKTC Yamaha Gitar Work-
shop/Jam Session ekibine birer hediye
takdim etti. 

Uluslararası Kariyer İçin

“KKTC Yamaha Gitar Workshop/ Jam Session” Etkinliği 

DAÜ Ev Sahipliğinde Başarıyla Gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) tarafından KKTC lise
son sınıf  öğrencilerine yönelik
“Atölye Çalışması” 5 Mart 2012
Pazartesi günü, DAÜ kam-
püsünde gerçekleştirildi.
KKTC’de ilk kez düzenlenen
etkinliğe ülke genelindeki lisel-
erden yaklaşık 300 lise son sınıf
öğrencisi katıldı. Öğrenciler ter-
cih etmeyi planladıkları meslek

ve uzmanlık alanlarına göre gru-
plara ayrılarak ilgili fakültelerde
akademik uzmanlar eşliğinde
atölye çalışması gerçekleştirdiler. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
tarafından öğrencilere İlk
Yardım ve Hayat Kurtarma Yön-
temleri, İşletme ve Ekonomi
Fakültesi tarafından Borsa
Oyunu ve Girişimcilik,  Yeni Bir
Ürün Planlama, Mühendislik

Fakültesi tarafından
Güneş Enerjisi ile
Çalışan Araba
Tasarımı ve Bilgisayar
Destekli Mühen-dislik,
İletişim Fakültesi
tarafından TV- Radyo
Programcılığı ve Kısa
Film yapımı konu-
larında çalışmalar
gerçekleştirilirken Mi-

marlık Fakültesi’nde İnsan ve
Mekan, Bilgisayar ve Teknoloji
Yüksek Okulu’nda 3 Boyutlu
(3D) Autocad ile Proje Uygula-
ması ve Motor Kumanda ve
Elektirik Tesisat, Fen ve Ede-
biyat Fakültesi’nde Müleküler
Biyoloji ve Genetikte Bilgisayar
Modellemesi Simülasyonu,
Eğitim Fakültesi’nde Eğitimde
Bilgisayar Kullanımı ve Uygula-
maları, Turizm Fakültesi’nde ise
Dünya Mutfakları konularında
atölye çalışmaları gerçekleştir-
ildi. Atölye Çalışması sonunda
katılan tüm öğrencilere Atölye
Çalışmasına katıldıkları Fakülte
tarafından katılım belgesi ve-
rildi. 

DAÜ’den Liselilerin Eğitimine Katkı

Öğrenciler Ne Dedi?  Öğrenciler Ne Dedi?Öğrenciler Ne Dedi?  Öğrenciler Ne Dedi? 

Mehmet Bağır Bağırzade 
20 Temmuz Fen Lisesi
Son Sınıf  Öğrencisi

DAÜ çok mükemmel bir üniver-
site ve diploması dünyanın her
yerinde geçerli olması çok önemli.
Ben Mühendislik Fakültesi’ndeki
çalışmalara katılmayı tercih ettim
çünkü Mühendislik alanında
eğitim almak istiyorum. Atölye
çalışması sayesinde Güneş Ener-
jisi ile Çalışan Araba Tasarımı ve
neler yapılabileceği hakkında bilgi
sahibi olduk. 

Olcan Güllü
Bekirpaşa Lisesi 
Son Sınıf  Öğrencisi

Ben Fen ve Edebiyat Fakül-
tesi’ndeki Atölye Çalışmalarına
katıldım. DAÜ gerçekten çok
güzel ve gelişmiş bir üniversite.
Katıldığım atölye çalışmasında
bize çeşitli bilgiler verdiler
şimdi de verilen bilgileri uygu-
lama bölümüne geçiyoruz.
Herşey çok güzel ve öğretici
olarak devam ediyor.

Fatma Kardan
Gazimağusa Meslek Lisesi 
Son Sınıf  Öğrencisi

Ben üniversitede Turizm
bölümünü düşünüyorum ve
DAÜ çok güzel ve kaliteli eğitim
veren bir eğitim kurumu.
Katıldığım Atölye çalışmasında
nasıl yemek yapıldığını adım
adım görme şansı yakaladık.
Turizm ve Aşçılık Bölümünde
neler yapıldığını daha detaylı ve
ayrıntılı olarak inceledik. Atölye
Çalışması sayesinde düşündüğüm
bölüm hakkında daha doğru bil-
giler edindim.

Sevket Sönmeyen
Güzelyurt Meslek Lisesi
Son Sınıf  Öğrencisi

DAÜ’ye ikinci gelişim. İlk kez
Tanıtım günleri etkinliğine
gelmiştim ve DAÜ’nün ne
kadar güzel bir üniversite
olduğunu görmüştüm. Atölye
Çalışması sayesinde de ileride
eğitimini almayı düşündüğüm
Elektrik – Elektronik
Teknisyenliği Bölümü
hakkında daha fazla bilgi
sahibi oldum. Atölye Çalışması
sayesinde bölümde neler
yapılabileceğini daha yakından
görme şansı yakaladım. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi’nin düzenlediği IV.
Zirvedekilerle Söyleşi etkin-
liğine, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ayşegül Yıldız, Aklın SInır-
ları: Yaratıcılık, Dahilik ve
Ötesi konulu söyleşiyle
katıldı.
30 Mart 2012 Cuma günü,
DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahi-
roğlu Salonu’nda gerçek-
leştirilen söyleşi, başta sağlık
bilimleri öğrencileri olmak
üzere, yoğun bir  katılımla
izlendi.
Hacettepe Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Minnesota Üniversitesi’nde
eğitim aldıktan sonra, Har-
vard Üniversitesi Massachu-
setts General Hastanesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Bipolar Kliniği’nde 3 yıl görev
yapan ve araştırmalarını 2001
yılından itibaren Türkiye’de
sürdürmekte olan Dr. Yıldız,
konuşmasında manik depresif
ve depresyon rahatsızlık-
larının üzerinde durdu.
Manik depresif  ve depresyon
tedavisinde son yıllarda kate-
dilen gelişmelerin öneminden
bahseden Dr. Yıldız, Plato’dan
Mozart’a Napolyon’dan Vik-
tor Hugo’ya, Marlyn Mon-
roe’dan Kurt Cobain’e kadar
sanatsal, blimsel, kültürel ve
siyasal alanda tarihe ismini
yazdırmış birçok kişinin özel-
likle manik depresif  rahatsı-
zlıkları yüzünden intihar
ettiklerini vurgulayarak, “O
dönemlerde bu hastalıkları
şimdiki kadar iyi tanıyabilsey-
dik ve teşhis konulabilseydi bu
kişiler genç yaşta intihar et-
mek yerine uzunca yıllar eser-

lerini üretmeye
devam edebile-
ceklerdi” dedi. 
Konuşması so-
nunda Sağlık
Bilimleri Fakül-
tesi öğrenci-
lerinin ve
kat ı l ımcı lar ın
sorularını da
yanıtlayan Prof.
Dr. Yıldız’a kon-

ferans sonrası Dekan Prof.
Dr. Hülya Harutoğlu tarafın-
dan teşekkür plaketi takdim
edildi.  
2004 yılında Amerika Psikiy-
atri Birliği tarafından tüm
dünyada “En iyi genç bilim
adamı” seçilerek New York’ta
ödül alan Prof. Dr. Yıldız’ın
uluslararası yüksek kabul gör-
müş hipotezleri ve pek çok
bilimsel eseri bulunmaktadır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi
Psikiyatri Anabilim Dalı’nda
ve Harvard Üniversitesi
Uluslararası Bipolar Konsor-
sium’unda Profösör olarak
görev yapmakta olan Prof. Dr.
Yıldız, aynı zamanda Avrupa
Nöropsikofarmakoloji Kolleji
Bilimsel Danışma Kurul’u
üyesidir. Ayrıca, 13 ulus-
lararası psikiyatri ve nörop-
sikofarmakoloji dergisinde
hakemlik,  Dokuz Eylül
Üniversitesinde Rektör
Danışmanlığı ve Etik Kurul
Başkanlığı görevlerini
sürdürmektedir.

KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş
Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi ve DAÜ Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen etkinliğe katıldı.
8 Mart 2012 Perşembe günü, saat
11:00’de, DAÜ Prof. Dr. Mehmet
Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştir-
ilen etkinlikte Meral Eroğlu “Kıbrıs
Türk Kadınının Toplumdaki Yeri”
konulu bir konferans verdi. Verilen
zorlu mücadelelerin ardından bir
devlet kurulduğunu ve Kıbrıs Türk
kadınının bu zorlu süreçte verdiği
mücadelelerle kendi destanını
yazdığını ifade eden Eroğlu, kadın
haklarında gelinen nokta yeterli ol-
masa da kat edilen mesafenin
küçümsenenemeyeceğini kaydetti.
Kadının toplumda ekonomik yönden
de güçlü olması için devletin yanı

sıra özel sektöre de büyük görevler
düştüğünü söyleyen Eroğlu, kadın
girişimcilerin mikro kredilerle
desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Toplumdaki evlikliklerin yarısının
boşanma ile sonuçlandığı konusuna
da değinen Eroğlu, “Ekonomik ve
sosyal baskılar altında yıkılan yu-

vaları gördükçe üzüntü
duyuyorum” şeklinde
konuşarak, kadının
toplumda ezilmesinin
çocukların da ezilmesi an-
lamına geldiğine işaret
etti.    
Konferansın ardından
Meral Eroğlu, DAÜ

Tower Bar’da düzenlenen ve Gazi-
mağusa Kaymakamı Beran Bertuğ,
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y.
Öztoprak, DAÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya
Harutoğlu ve fakültede görev yapan
kadın akademisyenlerin de yer
aldığı öğle yemeğine de katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Bankacılık ve Fi-
nans Bölümü, İstanbul HSBC Bank Risk Yönetimi
Genel Müdürü İlyas Ersöz’ü konuk etti.
9 Mart 2012 Cuma günü, saat 11.00’de, DAÜ Senato
Odası’nda DAÜ’lü akademisyen ve öğrencilerin yoğun
ilgi gösterdiği seminerde, Ersöz küresel finans krizi
çerçevesinde bankacılık sektöründe Risk Yönetimi in-
celiklerini anlattı.
İlgi çeken organizasyonda, Ersöz, verdiği güncel küre-
sel örneklerle risk kavramı bağlamında bankacılık sek-
töründe risk faktörünü irdeledi. 
Değişkenlik ve belirsizliğin bankacılık alanında risk
kavramı ile en fazla ilişkili olgular olduğunu dile ge-
tiren Ersöz, risklerin nasıl genel anlamda iyi ve kötü
yönde işlediğini de kaydetti. 2009 yılından beri HS-
BC’de yöneticilik yapan Ersöz, yaptığı ayırımda, kötü
riskin (downside) para, iş ve yatırım kayıblarına yol
açarken, riskin iyi tarafının (upside) bir fırsat olarak
görüldüğünü dile getirdi.
Ersöz, her kuruluşun amacına ulaşması için prensip
olarak hedef  ve yönetim kaynakları barındırmak
zorunda olduğunun altını çizdi ve risk analizinin “risk
değerlendirmesi”, “risk yönetimi” ve “risk
gözetimi”nden meydana geldiğini söyledi.
Ersöz, Kurumsal Risk Yönetimi düşüncesinin kurumsal
hedeflere ulaşmak adına makul güvence sağladığını
ifade etti ve risk yönetiminin kuruluşların “değer
yaratımı” açısından çok önem arzettiğini kaydetti.
Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesine “stratejik”, “op-
erasyonel”, “bildirimsel”
ve “uyum” kategorilerinin
oluşturduğu bağlamın-
dan bakılması gerektiğini
anlatan Ersöz konuş-
masında, risk felsefesinin
“risk arzusu”, “tölerans”,
“yönetim kurulu”,
“dürüstlük ve etik değer-
ler”, “insan kaynakları
standartları” ve “otorite
ve sorumlulukları”nın be-
lirlenmesini de içerdiğine
örneklerle yer verdi.

Meral Eroğlu Dünya Kadınlar Günü’nde
DAÜ’lülerle Buluştu

Prof. Dr. Ayşegül Yıldız 
Aklın Sınırlarını Anlattı

HSBC Risk Yönetimi 
Genel Müdürü 
İlyas Ersöz’den 

“Risk Yönetimi İncelikleri”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(DAÜ –ATAUM) ve DAÜ Atatürkçü

Düşünce Kulübü (DAÜ-ADK) 19 Mart 2012
Pazartesi günü “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
97. Anma Programı”nı  düzenledi.
Büyük zorluklar ve imkan sızlıklar içerisinde
gerçekleştirilen Çanakkale Savaşı, insanüstü
fedakarlıklara sahne olmuş ve sadece Türk tari-
hinde değil Dünya tarihinde de oldukça önemli
bir dönüm noktası olması sebebiyle her yıl
Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde çeşitli etkinliklerle anılmak-
tadır. 

DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda
“Çanakkale’nin Gerçek Kahramanları, Vatan
Size Minnertardır” temasıyla gerçekleştirilen
panel, öğrencilerin yoğun ilgisiyle izlendi.
Panelde DAÜ-ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan
Cicioğlu “Çanakkale Savaşını Hazırlayan Neden-
ler”,  DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Turgut Turhan “Çanakkale Savaşında Uçak
Gemileri ve Balonları”, Gazeteci- Yazar Osman
Güvenir “Çanakkale Savaşında Kıbrıslı Türkler”,
DAÜ Öğretim Görevlisi Turgay Bülent Göktürk
“Çanakkale Savaşı’nın Kara Harekatı” ve DAÜ
ADK Başkanı Mustafa Karaahmetoğlu
“Çanakkale Savaşı’nda Yitirilen Gençlik” başlık-

ları altında sunumlar gerçekleştirdiler. Ayrıca
panelde Çanakkale Savaşı’nda kullanılan savaş
malzemelerinden bazı örnekler öğrenciler
tarafında ilgi ile izlendi.

Çanakkale Kahramanları Anıldı

7

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Alcatel – Lu-
cent işbirliği ile 2, 3 ve 4 Mart 2012 tarihlerinde,
DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda
seminerler dizisi gerçekleştirildi. Alcatel-Lucent

şirketinin Ar-Ge Grup Merkezi Müdürü
İhsan Özcan da dahil olmak üzere çok
değerli uzmanların DAÜ’ye gelerek

haberleşme ağları konusunda güncel seminerler
verdikleri seminerler dizisine 200’ün  üzerinde
öğrenci katıldı.
Programda, üniversite öğrencilerine, global
telekom sektörünün yeni mezundan beklentileri
ve telekom alanındaki son teknolojiler (IPTV,
IP/MPLS, Optik Şebekeler ve Java) hakkında bil-
giler verilmiş ve Alcatel-Lucent’te yazılım
mühendisi olmanın ipuçları sunulmuştur. Semi-
nerlerin son gününde seminerlerde anlatılan bil-
gilerle ilgili bir sınav yapılıp, neticesinde başarılı
olan katılımcılara Alcatel-Lucent sertifikası  (Al-
catel-Lucent Telecommunication Network
Knowledge Junior Certification”) verilmiştir. Söz
konusu seminerlerin tamamı ücretsiz ve Türkçe
olarak  gerçekleştirilmiştir.  Program sonunda
katılımcı uzmanlara DAÜ Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hasan Amca ve DAÜ Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç.
Dr. Aykut Hocanın tarafından plaket takdim
edildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Azerbaycan
Eğitim Bakanlığı ile yaptığı anlaşma doğrul-

tusunda, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 6-10 Mart
2012 tarihleri arasında ilkokul öğretmenlerine
yönelik mesleki gelişim programı uyguladı. DAÜ
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardım-
cılığı tarafından hazırlanıp gerçekleştirilen eğitim
programının eğitmenliğini DAÜ Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Bekir Özer yaptı.
“İlkokulda öğretimin geliştirilmesi” ana konusunda
uygulanan beş gün süreli mesleki gelişim pro-

gramına Azerbaycan’da
Eğitim Bakanlığı’na
bağlı ilkokullarda görev
yapan 35 öğretmen
katıldı. Programın
açılışında DAÜ temsil-
cisi ve program koordi-
natörü Imran
Mukhtarov, programın
Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi tarafından özellikle
“mobil” olarak Bakü’de

uygulandığını, böylece Azerbaycanlı öğretmenlerin
yerlerinden ayrılmadan ve okullarındaki eğitimi ak-
satmadan bu hizmetten yararlanmalarının amaç-
landığını belirtti. 

Programın sonunda kendisiyle yapılan görüşmede
Prof. Dr. Bekir Özer, programda öğretimin geliştir-
ilmesine dönük olarak öğrenci merkezli öğretim
yaklaşımının temel ilkeleri ve uygulamada
karşılaşılan güçlüklerin ele alındığını, öğretmen-
lerin öğretimde yararlanabilecekleri yeni öğretim
yöntem ve tekniklerinin uygulamalı olarak
tanıtıldığını ve başarılı bireyler yaratmanın yol-
larının tartışıldığını açıkladı. Prof. Dr. Özer, Azer-
baycanlı öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine çok

önem verdiklerini ve mesleki gelişime açık olduk-
larını gözlemlediğini vurguladı.

Programın sonunda Bakü Haytt Regency Oteli
konferans salonunda Azerbaycan Eğitim Bakanlığı
yetkilileri ile program katılımcısı öğretmenlerin
katıldığı sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Pro-
gramı başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan
öğretmenler, programdan çok yararlandıklarını,
bunun için programı düzenleyen Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ne ve DAÜ Eğitim Fakültesi’ne
teşekkür ettiklerini belirttiler.  

Prof. Dr. Bekir Özer’den  
Bakü’lü Öğretmenlere Eğitim

Doğu Akdeniz
Üniversitesi

(DAÜ) Eczacılık
Fakültesi merkezi
Amsterdam-Hollanda olan Federation of  In-
ternational Pharmacy (FIP) akademik
üyeliğine kabul edildi. Kıbrıs genelinde
üyeliğe kabul edilen ilk Eczacılık Fakültesi
olma ünvanını da taşıyan DAÜ Eczacılık
Fakültesi Türkiye genelinde ise, Anadolu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden sonra
bu ünvana sahip ikinci Fakülte olma şansını
yakaladı. DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlkay E. Orhan, FIP’nin çok geniş
bir ağ olduğunu belirterek eczacılık camiasını
bir çatı altında toplayan uluslararası ecza-
cılığın en önemli kuruluşu olduğunu belirtti.
Kuruluşun çatısı altında birçok ülkeden Ecza-
cılık Fakültesini barındırdığını belirten Prof.
Dr. Orhan, bu ağa üye olan Fakülteler
arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi
yapılabileceği gibi, birçok ortak çalışmaya da
imza atılabileceğini aktardı. Prof. Dr. Orhan,
FIP üyeliğinin son derece önemli olduğunu
dile getirerek, bu üyelikle eczacılık alanındaki
en son gelişmelerin ve değişimlerin irde-
lendiği bir ortama dahil olduklarını belirtti.
DAÜ’nün uluslararası kapılarının bir kez
daha açıldığını dile getiren Prof. Dr. Orhan,
DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak eczacılık
mesleğine yön verenlerin arasında olmak ve
onlarla birlikte belirli konularda söz sahibi ol-
manın mutluluğunu ve haklı gururunu
yaşadıklarını vurguladı.

Eczacılık Fakültesi
Kıbrıs’ta Bir İlke
İmza Attı

Alcatel-Lucent Sertifikalı Seminerler 
Dizisi Gerçekleştirildi



Hem akademik alanda hem de spor
alanında birçok başarılı organizasy-
ona ev sahipliği yapan Doğu Akd-
eniz Üniversitesi’nde (DAÜ)
“Futsal Cup of  Nation III -Ulus-
lararası Futsal Turnuvası III” ve
“Kardiyo – Fitness Stüdyo II” DAÜ
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda
21 Mart 2012 tarihinde gerçek-
leştirilen açılış ile başladı. KKTC
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat
Atun tarafından gerçekleştirilen
açılışta DAÜ Rektörü Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak DAÜ’nün

öğrencilerini düşünen bir üniver-
site olduğuna değinerek geçen yıl
açılan Kardiyo – Fitness Stüdyo I’e
olan yoğun talep nedeni ile stüdy-
onun ikincisini açma kararı aldık-
larını ve gelecekte de bu tür
çalışmalarının devam edeceğini sö-
zlerine ekledi. 
Kardiyo – Fitness Stüdyo II’nin
açılmasının ardından bu yıl
üçüncüsü gerçekleştirilecek olan
DAÜ Uluslararası Futsal Turnu-
vası III’ün açılışı gerçekleştirildi.
Milli takımların salona girişi ile

başlayan törende açılış konuş-
masını gerçekleştiren Prof. Dr.
Öztoprak bütün ülke yarış-
macılarına başarılar dileyerek
önemli olanın kazanmak değil
centilmence yarışmak
olduğunu sözlerine ekledi. Prof.
Dr. Öztoprak’ın ardından konuş-
mayı devralan KKTC Ekonomi
ve Enerji Bakanı Sunat Atun
DAÜ Uluslararası Futsal Tur-
nuvası’nın sıradan bir organiza-
syon olmadığını belirterek
sporda en önemli başarının bir
turnuvaya katılarak kendi
ülkelerini temsil etmek
olduğunu aktardı. 
Tören Kıbrıs Türk Halk
Dansları topluluğunun ve DAÜ
Dans Kulübü’nün gerçek-
leştirdiği dans gösterileri ile de-
vam etti. Düzenlenen açılış

töreninin ardından Uluslararası
Futsal Turnuvası III’ün ilk maçları
gerçekleştirildi. 19 farklı ülkenin
sporcularının yarışacağı DAÜ
Uluslararası Futsal Turnuvası III’e
katılan ülkeler arasında KKTC, TC,
Rusya, Nijerya, Kazakistan, Azer-
baycan, Sudan, Irak, İran Tacik-
istan, Kamerun, Fas, Libya, Filistin,
Pakistan, Türkmenistan, Ürdün,
Kırgızistan ve Gana yer almaktadır.
Bu yıl ki organizasyonda toplam 18
erkek ülke takımı ile 6 bayan ülke
takımı yer alacak. DAÜ Lala
Mustafa Paşa Spor Salonu`nda

gerçekleşecek olan karşılaşmalarda
erkekler 4 grupta, bayanlar ise 2
grupta mücadele edecek. 21 - 29
Mart 2012 tarihleri arasında oy-
nanılacak olan grup maçlarının
ardından  gruplarında ilk 2’ye giren
takımlar çeyrek finale yükselerek
çarpraz eşleşme yöntemiyle yarı fi-
nale kalan takımlar belirlenecek. 24
Nisan 2012 tarihinde oynanılacak
olan yarı final maçlarının ardından
ise galip gelen takımlar 25 Nisan
2012 tarihinde final oynamaya hak
kazanırken, mağlup olan takımlar
ise üçüncülük maçı oynayacaklar.
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Sporium Kardiyo-Fitness Stüdyo II  ve 
DAÜ Futsal Turnuvası Açılışları 
Gerçekleştirildi
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