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ÜCRETSİZDİR

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ
“KARDEŞ ÜNİVERSİTE” OLDULAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi
Üniversitesi arasında 19 Şubat 2010 Cuma günü
protokol imzalandı. DAÜ ve KKTC’de çeşitli incelemelerde bulunmak üzere 18 Şubat 2010
Perşembe günü ülkemize gelen Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan ve Prof. Dr. Hasan
Ünal, 19 Şubat 2010 Cuma günü, DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı makamında ziyaret
ederek iki üniversite arasında gerçekleştirilecek
işbirliği konularını görüştüler.
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Eşber
Serakıncı ve DAÜ Rektör Yardımcılarının da hazır
bulunduğu görüşmede iki üniversite arasında ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek ve karşılıklı olarak
işbirliğini teşvik etmek amacıyla “Akademik İşbirliği
Protokolü” imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında DAÜ ile Gazi Üniversitesi “Kardeş
Üniversite” oldular.
DAÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK
İmzalanan protokol çerçevesinde DAÜ 20102011 akademik yılında açılması planlanan ve üç
bölümden oluşacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi
ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi ile DAÜ arasında
işbirliği yapılacak. DAÜ, söz konusu fakültenin
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik,

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan protokol imza töreni sonrası DAÜ
VYK Başkanı Eşber Serakıncı ve DAÜ Rektör Yardımcıları ile basına poz verdiler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümleri kuruluş aşamasında ve açıldıktan sonraki süreçte, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin akademisyenlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecek.
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ
ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK TIP FAKÜLTESİ AÇIYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazi Üniver-

sitesi arasında imzalan “Akademik İşbirliği Protokolü” ile aynı zamanda şu anda aktif olmayan
DAÜ Tıp Fakültesi’ni iki üniversitenin ortak
fakültesi olacak şekilde yeniden kurmak için
çalışma başlatılmasına da karar verildi. İki
üniversite DAÜ Tıp Fakültesi’nin hastahanesini
oluşturmak amacıyla DAÜ kampüsü içinde
“Butik Hastahane” açılması konusunda da işbirliği yapacaklar.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DAÜ’NÜN KONUĞU OLDU
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Müzik Bölümü
ile Adnan Menderes Üniversitesi Konservatuvarı
arasında geçtiğimiz yıl imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde, Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu, Uluslararası İşler
Koordinatörü Taylan Ürkmez ve Adnan
Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müdürü ve Viyolensel Sanatçısı Dr. Özgür Elgün,
DAÜ Rektörlüğü’nün davetlisi olarak DAÜ’yü ziyaret ettiler.
1 Mart 2010 Pazartesi günü önce DAÜ
Öğrenci Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı
Osam’ı ziyaret eden heyet, ardından DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından kabul
edildi. İki üniversite arasında müzik alanı dışında
başka alanlarda da yapılabilecek olası işbirliklerinin görüşüldüğü ziyaretlerde Adnan Menderes
Üniversitesi heyetine DAÜ Müzik Bölümü ÖğreDAÜ’DEN ÖĞRENCİLERİNE
YENİ HİZMETLER: “DAÜ
COPY CENTER” VE
“EMU-STORE”

tim Görevlisi Aslı Giray da eşlik etti. Ziyarette
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
tarafından konuk Rektör Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya
ve beraberindekilere Kıbrıs’a özgü hediyeler ve
DAÜ tanıtımı ile ilgili materyaller takdim edildi.
Aynı günün akşamında ise Prof. Dr. Şükrü
Boylu’nun ziyareti onuruna DAÜ Müzik Bölümü
Öğretim Görevlisi Aslı Giray tarafından bir
konser düzenlendi. 1 Mart 2010 Pazartesi, saat
20:00’de, DAÜ Müzik Bölümü Binası Koro Salonu’nda
gerçekleştirilen konserde Adnan
Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müdürü Dr. Özgür Elgün’e DAÜ Müzik Bölümü
Öğretim Görevlisi Nicolas Deletaille viyolensel ve
DAÜ Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Marc
Heeg ise piyano ile eşlik ettiler. Adnan Menderes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ve beraberindeki heyet 2 Mart 2010 Salı günü de
DAÜ’de çeşitli temas ve incelemelerde bulundukÜNIVERSITENIN
KALBI: FEN VE
EDEBIYAT FAKÜLTESI
Sayfa: 4

Sayfa: 2

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya
hediye takdim ederken.

tan sonra 3 Mart 2010 Çarşamba günü ülkemizden ayrıldılar.

DAÜ - SAGAM
İSTANBUL’DA
YAPTIĞI SUALTI
KAZISINI VİYANA’DA
BİLİM CAMİASINA
SUNDU
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“DAÜ COPY CENTER” VE
“EMU-STORE” HİZMETE GİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından
öğrenci
memnuniyetini
artırma çalışmaları çerçevesinde yeni iki hizmet
başlatıldı. Kampüs içerisinde
öğrenciler tarafından eksikliği hissedilen ve açılması
konusunda taleplerde bulunulan “Copy Center”in ilk
şubesi DAÜ Rektörlüğü’nün
çalışmaları sonucunda 3
Mart 2010 tarihinde açıldı.
Öğrencilerin kampüs dışındakilere oranla daha uygun
fiyatlara fotokopi, print – out
(bilgisayar çıktısı) ve özellikle Mimarlık Bölümü
öğrencilerinin ploter hizmeti
alabileceği “Copy Center”in
ilk şubesi, DAÜ Mimarlık

Fakültesi girişinde açılışı
yapıldı. DAÜ Kitap Satış
Merkezi bünyesinde hizmet
verecek olan “Copy Center”in açılışında DAÜ Rektörlük Koordinatörü Tuncer
Tuncergil, DAÜ Mimarlık
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Naciye Doratlı,
DAÜ Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İbrahim
Numan ve DAÜ Öğrenci
Hizmetleri, Sosyal ve
Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ülker Vancı Osam birer
konuşma yaptılar. Kalabalık
bir öğrenci topluluğu ve
akademisyenlerin katıldığı
açılış verilen kokteyl ile sona
erdi.

Öte yandan 3 Mart 2010
günü saat 10:00’da Kitap
Satış Merkezi bünyesinde
DAÜ Logolu yeni ürünlerin
satış reyonunun açılışı da
gerçekleştirildi.
Açılışta
DAÜ Rektörlük Koordinatörü Tuncer Tuncergil,
Kitap Satış Merkezi Birim
Sorumlusu Fırat Çırak ve
DAÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam
tarafından yeni ürünlerin
tanıtımı yapıldı. Açılışta
ayrıca 2010 – 2011
Akademik Yılı’nda DAÜ
Baskı İşleri yayınları, çeşitli
roman ve kitaplar, müzik ve
film CD’leri, gazete ve
dergiler ile yine DAÜ Logolu ürünlerin satışının

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ TARAFINDAN
“UZAKTAN EĞİTİM (ON-LINE) BANKACILIK VE
FİNANS” MASTER PROGRAMI AÇILIYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve
Ekonomi Fakültesi’nin en
dinamik ve yenilikçi
bölümlerinden biri olan
Bankacılık ve Finans
Bölümü
tarafından
“Executive Online Master
Program” (Yöneticiler
İçin Online Yüksek Lisans
Programı) açılıyor.
Söz konusu Yüksek
Lisans Programı hakkında
açıklamalarda bulunan
DAÜ Bankacılık ve Finans
Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Hatice Jenkins, açılacak
olan bu yeni programla en
güncel teknoloji ve eğitim
olanaklarını kullanarak
eğitimi kişilerin ayağına
taşıyacaklarını ifade etti.
Son altı yıl içinde
bankacılık ve finans
dalında iki tane yüksek
lisans programı geliştirdiklerini ifade eden Doç.
Dr. Jenkins “Executive
Online Master Programı”nın açılmasıyla birlikte eğitimde fiziksel
sınırları
aşacaklarını
söyledi. İş yaşamları, vize
problemleri gibi çeşitli nedenlerden dolayı KKTC’ye
gelemeyen ama bankacılık
ve finans alanında kariyerlerine yardımcı olması
açısından yüksek lisans
yapmak isteyen yabancı

uyruklu kişilerin özellikle
bu programı cazip bulacaklarını vurguladı.
Doç. Dr. Hatice Jenkins, şu anda var olan tüm
yüksek lisans derslerinin
akredite olmasına ve
kalitesine büyük önem
verildiğini kaydederek, söz
konusu
programların
Kanada Menkul Kıymetler
Enstitüsü (CSI) ve Queens
Üniversitesi tarafından da
onaylanmış
olduğunu
ifade etti. Söz konusu
akreditayonlar çerçevesinde, DAÜ Bankacılık ve Doç. Dr. Hatice Jenkins
Finans Bölümü’nün Yük- da uzmanlık sertifikasına
sek Li-sans programların- sahip olabiliyorlar.
dan
me-zun
olanlar
Doç. Dr. Hatice JenDAÜ’den aldıkları yüksek kins gerek KKTC’den,
lisans derecesine ek olarak
gerek TC’den, gerekse
CSI’den de profesyonel bir
ünvan olan AICB diplo- yurtdışından bankacılık ve
ması alabiliyorlar. Bunun finans sektöründe haliyanısıra DAÜ Bankacılık hazırda çalışan ve bu
ve Finans Bölümü yüksek alanda daha da ilerlemek
lisans
programlarının ve kariyerlerine katkıda
müfredatı
kapsamında bulunmak isteyen kişilerin
verilen “Yatırım Değer- bu programa başvurabilelendirmesi”, “Yatırım Fi- ceklerini vurguladı. Doç.
nansmanı” ve “Yatırım- Dr. Jenkins program
ların Maliyet ve Gelir hakkında detaylı bilginin
Analizi” gibi derslerden
http://bank. emu.edu.tr/
dolayı, öğrenciler DAÜ’de
yılda iki kez yapılan sı- executive.html adresinden
navları geçtikleri taktirde veya (0392) 630 1475 nuQueens Üniversitesi’nden maralı telefondan alınabilgisini
de
“Yatırım Değerlendirmesi bileceği
ve Risk Analizi” dalında sözlerine ekledi.

Öğrenciler artık “Copy Center” fotokopi makinelerini kullanabiliyor.

yapılabileceği EMU Store –
DAÜ Mağazası açılışının
yapılacağının da müjdesi
verildi.
Söz
konusu
mağazanın dekorasyonu için
ise DAÜ İç Mimarlık
Bölümü öğrencileri arasında
bir proje yarışması baş-

latıldı. Mayıs ayında sona
erecek olan proje yarışmasının ardından DAÜ
Kitap Satış Merkezi bünyesinde yeni bir mağaza
oluşturularak 2010 – 2011
akademik yılında hizmete
konulacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde e-Konaklama
İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğretim Elemanları

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2002-2003 Akademik
yılında eğitime başlayan Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans
Programı’ndan sonra e-Konaklama İşletmeciliği Yüksek Lisans
Programı da başlıyor.
Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Altınay, turizmin emek-yoğun bir sektör olup, özellikle
orta ve üst kademe yönetici pozisyonlarında çalışanların da genellikle turizm alanı dışında kariyer yapmış olmaları nedeniyle zaman
zaman yönetim sıkıntılarının yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu
vurgulayarak, çalışma koşulları ve çalışma saatleri de göz önünde
bulundurulduğunda ancak uzaktan eğitim ile yapılabilecek bir
yüksek lisans programının buna olanak sağladığını ve bu vesileyle
başlatacakları e-Konaklama İşletmeciliği Yüksek Lisans
Programı’nın özellikle bu açığı kapatabilecek bir program olarak
hazırlandığını söyledi.
“Nitelikli insan kaynağı, deneyimin yanı sıra eğitimin de beraberinde olmasını gerektirdiğinden, tezsiz e-konaklama işletmeciliği yüksek lisans programı, sektörün gereksinimi olan
nitelikli insan kaynağının yanı sıra, eğitimli yöneticileri de sektöre
kazandıracaktır” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Altınay,
programın hedeflerini şöyle sıraladı:
• Turizm sektörüne üst düzey yönetici adayları yetiştirmek.
• Turizm sektörünün alt sektörleri olan, konaklama, seyahat
ile yiyecek ve içecek alt sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli
ve eğitimli yönetici sayısının artmasına katkı koymak.
• Öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak
yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunmak. Prof. Dr. Altınay sözlerini “iş
hayatınızın zorluğu ve çalışma saatlerinin elvermemesi gibi şeyleri
düşünmeden kariyerinizi geliştirmek istiyorsanız sizleri bekliyoruz” diyerek tamamladı.
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FARKINDALIK YARATICI “H1N1” ETKİNLİĞİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’nden gönüllü
üniversite öğrencileri ve akademisyenlerinden
oluşan, bilimsel, toplumsal ve çevresel konu ve
olayları canlandırarak ve yapılan etkinlikleri belli
a-ralıklarla yeniden canlandırarak bu konularda
“farkındalık” yaratmayı ve “sorumluluk” kazandırmayı amaçlayan sosyal bir ağ olan “Flashback”
(Türkçe anlam karşılığı “geriye dönüş”, geçmişi
gösteren sahne” “canlandırmak”) son zamanların
en büyük grip salgınlarından olan H1N1 virüsü
(domuz gribi) hakkında farkındalık yaratacak bir
çalışmaya imza attı.
Geçtiğimiz günlerde DAÜ Merkezi Derslikler
Binası’nda gerçekleştirilen etkinlikte sabunun hayatımızdaki önemi vurgulandı. H1N1 de dahil, bulaşıcı hastalıklara karşı etkili bir koruma yöntemi
olan el temizliğinin önemini düşündürücü yöntemlerle vurgulamak ve bunun bir alışkanlık haline
gelinceye kadar belli aralıklarla yaratıcı etkinliklerle hatırlatmayı bu aktivitede temel hedef edinen
Flashback Action Team, bu tarz farkındalık

Uzman Gözüyle
Doç. Dr. Hasan Kılıç
DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu

Üniversitelerin Turizmde Rolü

Turizmin ülke ekonomisi için önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu sektörün gelişimi doğrudan yada dolaylı olarak
yaptığı etkilerle ekonomimizin büyümesi anlamına gelmektedir. Ekonominin büyümesi refahın yükselmesi ve istihdam olanaklarının artması yani iş bulmanın kolaylaşması
anlamını taşımaktadır. Turizmin öneminin tam olarak algılayabildiğimizi söylemek mümkün değildir. Dünya’da
ekonomik gelişmelerini tamamlayan gelişmiş ülkelerde en
önemli aktiviteler turizm ve eğitimdir. Ülkemizde ise yüksek
öğrenim sektörü eğitimin ana yükünü çekmektedir. Ne
yazik ki bu yükün ne olduğunu anlayanların sayısı bir elin
parmaklarını geçmemektedir. Turizm gibi benzer ekonomik
ağırlığa sahip olan bu sektörün turzimden ayrılan en önemli
farklarından biriside ekonomik katkının yanında ülkenin sosyal kapasitesine ve entellektüel birikimine yaptığı
katkıdır.Dolayısıyle en sonda söyleyeceğimi en başta ifade
edeyim; Yüksek Öğrenim sektörünün de turizm gibi öneminin tam olarak algılanmadığına inanıyorum.
Dünyada Durum
Eğitim en az turizm kadar önemli zaman zaman turizmle
ilşkilendirilen bazı zaman ise farklı olarak değerlendirilen
sektördür. Dünya geneline bakacak olursak, en çok üniversite olan ülkelere arasında ilk üçü Amerika ( 14472),
Rusya(4587) ve Japonyanın (2899)paylaştığını görürüz..
Amerikada okuyan öğrencilerin % 60 ağırlıklı olarak Asya
ülkelerinden gelmektedir.Seyahat edenler açısından bakıldığında iki tür insanla karşılaşılmaktadır. Birincisi eğitim almayı amaç olarak gören bir insan yapısı yani seyahat eden
ve seyahat sırasında entellektüel olarak kendini geliştiren
ve bu anlamda eğitim alan turistler. Burada amaç turizm ve
turizmle ilgilenirken eğitim almadır. İkincisi ise
üniversite,kolej,dil okullarından oluşmaktadır. Burada amaç
önce eğitimdir. Sonucuna bakacak olursak ülke ekonomisine
katkı açısından ikisinin farkı çok yoktur. Ancak kalış süresi
ve harcama potansiyeline bakıldığında ikincinin daha kapsamlı bir etkisi olduğu açıktır. Gelişmiş ülkelerin nerdeyse
tamamı eğitimi ekonomik bir ivme yaratan bir sektör olarak
değerlendirmişlerdir. Sadece kendi vatandaşları için değil
uluslararası eğitim sistemini geliştirerek önemli kazanımlar
elde etmişler etmeye de devam etmektedirler.
Ülkemizde Durum
Ülkemizde de durum aynidir. Yüksek öğrenim sektörü en
az turizm kadar önemlidir. Plansız olarak başlayan yağmurda önü tıkanan dereler gibi kendi yolunu bulan bir sektördür yüksek öğrenim sektörü. Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ( Üniversitemizin temeli ) ile başlayan günümüzde altı üniversite (yedincisi yolda : İTÜ) de okuyan
40000 civarında öğrenciyi bünyesinde tutan ama doğru po-

H1N1 etkinliği öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

yaratıcı etkinlere devam edeceklerini vurguladı.
Sözkonusu etkinlikte, üzerinde “H1N1 Drop
of Soap May Save Your Life” (Bir Damla Sabun
Hayatınızı Kurtarabilir) yazılı küçük şişelerde
sabunların yer aldığı büyük siyah bir pano yer aldı
ve dileyenler bu sıvı sabunları alıp kullandılar ve
Flashback Action Team üyelerinden bilgi aldılar.
litikalarla 60000 rakamına ulaşabilecek bir potansiyele
sahip bir sektördür yüksek eğitim sektörü. Her ne kadar
eğitim ile turizm farklı iki kategoride değerlendirilse de birbirleriyle örtüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Bu örtüşmenin adı Kuzey Kıbrıs’da eğitim turizmidir. Ambargolar
ve tanınmamışlığın sorunlarıyla boğuşan turizmin aksine
bu sektör Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK ) tarafından akredite edilen ortalama yüzde 60’ı Türkiye, yüzde 10’u
üçüncü ülkelerden gelen ve % 30’uda K.K.T.C’li öğrencilerden oluşmaktadır. Uluslarası alanda kabul gören diplomalar,
uluslararası ilişkiler üniversitelerin sağladığı artılardır. Bu
sektör 30’u aşkın sektörü çeken lokomotif bir sektördür.
Ülkemizin ödemeler dengesine ve ekonomiye önemli derecede katkı sağlamaktadır Öğrencilerin doğrudan harcamaları, ziyarete gelen akrabaların katkısı, diploma törenine
bir anda gelen binlerce insanın katkısı, organize edilen ulusal
ve uluslararası kongreler bu katkılara örnek olarak gösterilebilir.Ancak bu sektör sorunlarla uğraşmaktan ülkenin
önünü açacak politakaların üretilmesine beklenildiği kadar
katkı koyamamaktadır.
Sorunlar Ne ?
En önemli sorun talep azlığı.Bu yıl itibarıyla bakıldığında
üniversitelerimize olan talebin oransal olarak azaldığı gözlemlenmektedir. Üniversitelerin ayni, fiziksel mekanların
ayni, ders veren öğretim elemanlarımızın ayni olduğu kabul
edilirse bu düşüşün nedenini ağırlıklı olarak içte değil dışta
aramak gerekmektedir. Türkiye’de çoğalan ve çoğalmaya
devam edecek olan her ilde yada neredeyse her ilçede kurulan Vakıf Üniversiteleridir. 1990’lı yılların başında sadece
iki vakıf üniversitesi ( ki bizde o dönemde 4 üniversite vardı)
varken günümüzde toplam üniversite sayısı 140’a ulaşmıştır.
Sadece son 5 yılda açılan üniversite sayısı 60’ı bulmuştur.
Bunun anlamı evinin dibinde okumayı tercih edenlerin bu
üniversitelere yöneleceğidir.Önce Türkiye üniversitelerini
sonra Kıbrıs üniversitelerini tercih edenlerin alternatifleri
çoğalmaktadır. Ancak talebin azalmasını sadece vakıf üniversilerinin artışına bağlamak çok doğru bir yaklaşım değildir. 25 yıl önce kurulmaya başlanan üniversitelerin
eğitimin hala daha tartışılması ve bir eğitimde bir Kıbrıs
markası yaratılamaması önemli bir sorundur. Ancak burada
ifade edilen verilen eğitimin beklentileri karşılayıp karşılayamamasıdr. Bir çok uzman temel sorunun bu olduğunu
vurgulamaktadır. Dünya standartlarında fiziksel mekanlara
sahip üniversitelerimiz hala daha sundukları eğitimin ne olduğunu anlatmakla uğraşmaktadır.Üniversitelerin giderlerini karşılamanın ağırlıklı olarak öğrenciden alınacak
doğrudan okul ücretlerine bağlanması da önemli bir sorundur. Üniversiteler mali sorunlarla uğraşmaktan rekabet etmelerinin sağlayacak strateji ve politikaları tam olarak
üretememektedir. Türkiyedeki vakıf üniversitelerine devletin katkısı %45’leri bulmaktadır.Araştırmaya ağırlık vermeleri ve uluslararası alanda daha fazla ses getirmeleri
gereken ünversiteler mali sorunlarla uğraşmaktan eğitimin
gereği olan bu kriterleri yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. Ülkemizdeki üniversiteleri tercih eden Türkiye’den
gelen öğrencilerin neredeyse %90’ı daha önce burada okuyan akraba, kardeş yada yakınlarının tavsiyesi ile tercih yap-
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EV ARAMA
DERDİNE SON !
KKTC’nin en köklü devlet-vakıf üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), öğrencilerin ev arama derdine son
veriyor. Üniversite yönetimi öğrenci memnuniyetini artırmak için yapılan çalışmalar
çerçevesinde aldığı bir kararla ev sahibi ve
öğrenciler arasında bir köprü oluşturarak kiralık ev fiyatlarını dengelemek ve öğrencilere
kolay bir şe-kilde ev bulmayı sağlamak için
çalışmalarını başlattı.
Ev sahipleri üniversiteye ev imkanlarını
sunacak, öğrenciler de bu imkandan faydalanarak seçeneklerini değerlendirecek. Bu
uygulamayla ev sahipleri evlerini DAÜ
güvencesiyle kiralayacaklar, öğrenciler ise
uygun fiyata ev kiralayabilecekler. Uygulama
2010 bahar döneminde uygulamaya konuldu.
maktadırlar. Dolayısıyla burada yaşadıkları onların mutlu
veya mutsuz bir şekilde adamızdan ayrılmasını etkileyebilmektedir. Üniversiteden mutlu ve memnun bir şekilde ayrılan mezunlarımız kendi çevrelerinde genelde Kıbrısı
özelde ise mezun oldukları üniversitenin doğal tanıtımını
yapmaktadırlar. Dikat edilmesi gereken sorunlar arasında
bet ofisler gelmektedir. Bahis oynamayı alışkanlık haline getiren ve bet ofislerine giden bazı öğrenciler yaratılan sosyal
sorunlara ilaveten maddi sıkıntılara düşmekete, sürekli olarak ailerinden para istemektedirler Gerekce olarakda Kıbrısın pahalı olduğunu ileri sürmektedirler. Bu durum
kanayan bir yara haline gelmiştir. Tabi buna bazı esnafımızın
fiyatları yükseltmesi, bazı ev sahiplerinin geleceği düşünmeden günü kurtarma adına yüksek kiralar talep etmeleri
bu duruma olumsuz katkı yapmaktadır. Okul ücretleri Türkiyede ki vakıf üniversitelerine kıyasla çok yüksek değildir.
Ücretin yüksek olmasıda bence talebi önemli olmasına rağmen fazla etkileyen bir unsur değildir. Maliyetin karar
verme noktasında önemli bir kriter olduğunu kabul etmekle
beraber eğitim alırken insanlar farklı kriterlere göre karar
verirler. Kendinize bir sorunuz devlet okullarında bedava
eğitim varken bizler niye çocuklarımızı özel okullara gönderiyoruz yada bedava eğitim varken niye o kadar parayı
özel okullara veriyoruz. Bu sorunun yanıtı kişiden kişiye değişmektedir. Bence kritik soru diploma alındıktan sonra bu
diplomanın hangi kapıları açacağıdır. Buna yanıt verebilirsek epey yol katetmiş olacağız.
Rekabet etmek İçin Ne Yapmalıyız.
Sorunun talepden kaynaklandığı düşünülsede tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek veya üçüncü ülkelerede yönelerek
pazarı büyütmek mümkündür. Bursları artırmak, dershanelerle pazarlık etmek, ev kiralarını düşürmek, ucuz yemek
imkanları sunmak, ulaşım ücretlerini azaltmak kısa vade de
bir hareketlenme yaratabilir. Mutlaka bunlar yapılmalı (üniversitemiz bu uygulamaları yapmaya başlamıştır). Ancak,
gelecek olan öğrenci profilinide dikkate almak gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda üst gelir grublarından öğrenciler
gelirken bu dönemde orta gelir grubundan öğrenciler üniversiteleri tercih etmektedir. Ucuz olmanın maliyeti yüksektir. Olabilecek kayıplarıda hesaplamak gerekmektedir.
Atılması gereken bir adımda üniversitelerimizin kendi uzmanlık alanlarını seçmesi durumudur. Bir zamanlar
ODTÜ’nün mühendisliği, Hacettepenin Tıp fakültesi, Ankara Üniversitesinin Mülkiyesi,İTÜ’nin gemi inşaat mühendisliği vs gibi. Eğitim kalitesinin artırılması gerekmektedir.
Marka olmanın yolu budur. Araştırmaya daha fazla önem
verilmelidir. Teknolojik alt yapı mutlaka günümüzde ki gelişmelere paralel yenilenmelidir. Yaşam koşulları öğrencilere
yönelik olarak düzenlenmeli belediyeler bu konuda önemli
adımlar atmalıdırlar. Öğrenci adamıza geldiği anda geliş
amacını Ercan’dan başlayarak attığı her adımda hissetmelidir. Yüksek öğrenim bir devlet politikası haline getirilmelidir. Bu sektörü kaybetme lüksümüz yoktur. Peki turizm
bunun neresinde diye soracak olursanız yanıt hazırdır. Bu
yazının her noktası turizmle ilgilidir.
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Üniversitenin kalbi: Fen/Edebiyat Fakültesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) en köklü ve
en eski fakültelerinden biri olan Fen ve Edebiyat
Fakültesi’nin bilimsel üretkenlik açısından DAÜ’nün
ve hatta bölgenin en iddialı fakültelerinden birisi
olduğu biliniyor.
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Rza Bashirov bütün dünyada temel bilimleri Fen
ve Edebiyat fakültelerinin temsil ettiğini, bu nedenle
bu fakültelerin üniversitelerin kalbi olduğunu vurgulandı.
Prof. Dr. Rza Bashirov, DAÜ Fen ve Edebiyat
Fakültesi’nde pek çok ülkeden gelen uluslararası
nitelikli bir öğretim kadrosunun bulunduğunu belirterek, “Akademisyenlerimiz hem birikimlerini
öğrencilerine en iyi şekilde aktarmakta, hem de
birçok alanda uluslararası standartlarda bilim üretmektedir” şeklinde konuştu.
SON 5 YILDA 161 MAKALE
Prof. Dr. Bashirov, Fen ve Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının son 5 yılda uluslararası endekslerce taranan nitelikli dergilerde toplam 161 makale
yayınladıklarını ve bu rakamın fakülteyi özellikle
vakıf üniversiteleri arasında çok üst noktalara oturttuğunu vurguladı.
Üniversite içinde de Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin
araştırma açısından en üretken fakülte olduğunu dile
getiren Bashirov, DAÜ’de yapılan bilimsel yayınların
yüzde 40’ının Fen ve Edebiyat Fakültesi elemanları
tarafından yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Bashirov, “Üniversite içinde desteklenen
yurt dışı konferansların yüzde 20’si ve araştırma izinlerinin yüzde 72’sinin Fen ve Edebiyat Fakültesi kaynaklıdır. Ayrıca Fakülte elemanlarımız dünya
çapında ses getirici arkeolojik kazıları yöneterek,
uluslararası yayınevlerince yayınlanan kitap veya CD
çıkararak veya uluslararası müzik performanslarına
imza atarak DAÜ ve KKTC’nin sesini en iyi şekilde
duyurdular. Bunlara ilaveten çeşitli ulusal bilimsel
platformlarda da DAÜ’yü temsil ederek Üniversitemizin tanıtımına katkı koydular” dedi.
Öğretim elemanlarının çoğunun yaz dönemlerini
ya uluslararası işbirliği kapsamında tanınmış üniversitelerin laboratuar veya kütüphanelerinde araştırmalarını yaparak ya da DAÜ’nün sunduğu modern
imkanları kullanıp burada araştırmalarını yaparak
geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Bashirov, “2009
yazında 17 öğretim üyemiz araştırma yapmak için,
25 öğretim üyemiz de konferans vermek için Üniversite desteği ile yurt dışına gitmiştir. Bu rakamlar
önemli rakamlardır” dedi.
ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi programları
hakkında da bilgi aktaran Prof. Dr. Bashirov, fakültede 8 lisans (Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar,
Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, , Arkeoloji ve Sanat
Tarihi, Tarih ve Müzik), 8 yüksek lisans (Fizik,
Kimya, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Bilişim

Prof. Dr. Rza Bashirov

Sistemleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İngiliz
Dili ve Edebiyatı ve Doğu Akdeniz Çalışmaları) ve 3
doktora programında (Fizik, Kimya ve Matematik)
uluslararası standartlarda eğitim verildiğini söyledi.
Yüksek Lisans programlarına Şubat 2010’dan
itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan “Gelişim
Psikolojisi” programının da eklendiğini belirten Prof.
Dr. Bashirov, bu programın da oldukça revaçta olacağına inandığını kaydetti.

MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN DAİ’LİLERE KÜLTÜREL MİRASIMIZ ANLATILDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mimarlık Fakültesi Uluslararası
Tasarım Okulu Komitesi olarak
2009-2010 eğitim döneminde,
ilkokul çocuklarını kültürel mirasımız konusunda bilinçlendirmek
amacıyla, 22-25 Şubat tarihleri
arasında Doğu Akdeniz İlkokulu
(DAİ) ile ortaklaşa bir program
düzenlemiştir.
DAİ 5. sınıfından
60
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın amacı kültürel
ve tarihi mirasımızla ilgili önem ve
değer farkındalığına yönelik bilinçlendirme, buna bağlı olarak
günümüze ulaşan bu değerlerin
gelecek nesillere aktarım ve korunması bilincinin erken yaşlarda
çocuklara
kazandırılmasının
sağlanması olarak belirlenmiştir.
DAÜ Mimarlık Fakültesi elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Zehra
Öngül
koordinatörlüğünde
Yrd.Doç Dr. Banu Tevfikler
Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nil
Paşaoğluları Şahin, Yrd. Doç. Dr.
Beser Oktay Vehbi, Yrd. Doç. Dr.
Resmiye Alpar Atun ve Dr. Hülya
Yüceer'den oluşan uluslararası
tasarım okuluna fakültenin İç Mimarlık,
Endüstri
Ürünleri
Tasarımı ve Mimarlık bölüm

öğrencilerinden Tolga Çankaya,
Gediz Turan, Murat Tarı, İbrahim
Akın, Pembe Birinci, Meriç Safa
Akay, Burcu İnce, Yalın Acun,
Deniz Ertugay, Sahra Tufan Akyol,
Çağrı Şanlıtürk, Ediz Oraç, Güler
Gökçe destek vermişlerdir.
DAİ’den Şansel Fırtınaer yönetiminde gerçekleştirilen programa
ise okul öğretmenlerinden Ayşe
Şenyit Davulcuoğlu, Ömür Kansu,
Seren Aksu, Tuğçin Gül, Burcu
Vehit ve Emine Kaymak katkı koymuşlardır.
Yapılan program çerçevesinde;
Gazimağusa bölgesine ait mimari
eserlerin iki boyutlu rölyef ve üç
boyutlu kil çalışmaları yapılmıştır.
Salamis ve Gazimağusa suriçi'nde
tarihin canlandırılması ile belgesel
nitelikli çekimler yapılmıştır.
Farklı sunuş teknikleri kullanılarak
bölgeye ait poster, kartpostal ve
kitap ayracı üretilmiştir.
Ortaya çıkan ürünler ise 25
Şubat 2010 Perşembe günü 14:0015:30 saatleri arasında Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) sergi
salonunda sergilenmiştir.

DAİ’li minikler DAÜ Mimarlık Fakültesi programı çerçevesinde Namık Kemal Zindanı’nı da incelediler.
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DAÜ’den bir ilk daha...

Kampüs üç boyutlu olarak tanıtılacak
Bilişim ve Teknolojinin günlük hayatta sağladığı kolaylık ve rahatlığın,
işletmelerin, kurum ve kuruluşların
gelişmesine de katkı sağladığı
biliniyor ve bu bağlamda, üç boyutlu
görseller günden güne önem
kazanıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi önderliğinde İnovasyon çalışmalarının sürdürüldüğü bir merkez
olan ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) teknolojinin gelişmesi için gerekli olan alt
yapı olanaklarını sağlayan Gazimağusa Teknopark’ta üç boyutlu
modelleme çalışmaları yapılıyor.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,
kısa adı “Teknopark” olan merkezin
başkanı Prof. Dr. Süha Bayındır,
Teknopark’taki 3 Boyutlu modelleme
çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.
ÜÇ BOYUTLU GÖRSEL
ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Prof. Dr. Süha Bayındır, merkezin en
önemli çalışmasının şu sıralar üzerinde çalıştıkları üç boyutlu (3D)
görsel çalışmalar olduğunu ve bu
çalışmaların hem DAÜ kampüsünün,
hem de KKTC’de bulunan tarihi ve
turistik alanların etkileşimli tanıtımı
için önemli olduğunu açıkladı. Üç
boyutlu harita, resim ve görsellerin
daha rahat algılandığını belirten
Bayındır, üç boyutlu modellerin izleyici üzerinde daha büyük bir etkisi
olduğunu ve bu modeller sayesinde
binaların ve mekanların detaylı olarak
izlenebildiğini vurguladı.
DAÜ 3D İLE TANITILACAK
Teknopark Genel Sekreteri Doç.Dr.
Işık Aybay ile birlikte, tüm fakülte ve
bölümlerinin üç boyutlu görsellerini

oluşturduklarını belirten Bayındır,
projeleri geliştirme aşamalarında
lisans öğrencilerinin de katılımını
sağladıklarını ve DAÜ Mühendislik
Fakültesi mezunlarından Onur Yılmaz ve son sınıf öğrencilerinden
Gökhan Sert ve Razık Harsoğlu’nun
etkin çalışmaları ile, DAÜ kampüsünün internet ortamında etkileşimli tanıtımını sağlayan bir
yazılımın geliştirildiğini açıkladı. Binaların 3 Boyutlu Google Earth modellerinin yanısıra, 360 derecelik iç
panoramik
görüntülerinin
de
izlenebildiği bu tanıtım rehberine,
http://3d.emu.edu.tr adresinden erişilebilineceği belirtildi.
Halen DAÜ Kampüsünün 10 binasının Google Earth tarafından
kabul ediliğine dikkati çeken Bayındır,
bu modeller üzerine eklenecek olan,
elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı
sistemlerinin çizimleri ve veri tabanları sayesinde, DAÜ Kampüsünün

planlama, bakım, yönetim ve güvenlik
faaliyetlerinde çok önemli kolaylıklar
sağlanacağını söyledi.
Bayındır, Teknopark Mekatroniks
Laboratuvarına almış oldukları 3D
yazıcı sayesinde, çizmiş oldukları bina
modellerinin üç boyutlu çıktılarını da
alabileceklerini ve hedefleri arasında
“MinyaDAÜ” kampüs maketini ve
KKTC’nin turistik mekanlarının
maketlerini oluşturmak olduğunu belirtti.
ÜLKE TANITIMI İÇİN
ÖNEMLİ PROJELER
Prof. Dr. Süha Bayındır üç boyutlu
modellerin ve veri tabanlarının sadece
üniversitenin tanıtımı için kullanılmayacağını, KKTC’deki tarihi ve Turistik yerlerin internet üzerinden
etkileşimli tanıtımı için de çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Bu
çalışmaların ürünlerinin, ülkenin ve
üniversitenin tanıtımı ve gelişimi
açısından önemli olduğunu kaydeden

Bayındır, Türkiye’de bile henüz tam
anlamı ile bütün kampus ve fakülteleri
veya tarihi yerleri kapsayan bir 3
Boyutlu modelleme çalışması yapılmadığını vurguladı.
Şehirlerin 3 Boyutlu GIS modellerinin kısa sürede çıkartılabilmesi
amacıyla, New Jersey Stevens IT Design and Manufacturing Institute ile
birlikte bir mobil GIS verileri toplama
sisteminin geliştirilmesi çalışmalarının başlatıldığını açıklayan
Bayındır, Stevens IT tarafından tasarlanmış olan ve 3 boyutlu Lazer sensör,
GPS ve kameralardan oluşan, robot
kontrollü veri toplama sisteminin
mikrobilgisayar tabanlı robotik
kontrol sisteminin minyatürizasyonu
ve FPGA elemanı ile, Lazer ve video
ve-rilerinin senkronize bir şekilde
toplanması işlemlerinin, DAÜ ve
Teknopark araştırmacıları tarafından
gerçekleştirileceğini belirtti. Bayındır
6 aylık bir çalışma sonucunda prototip
sistemin üretilmesi beklenen sistemin
geliştirme ve uygulama safhalarında,
her iki kurum arasında exchange
programının uygulanması öngörüldüğünü söyledi.
KKTC’nin 3 Boyutlu Turizm Rehberini oluşturma çalışmalarını KKTC
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığına
da tanıttıklarını ve Bakanlık yetkililerinden olumlu tepkiler aldıklarını
söyleyen Bayındır, bu projenin
gerçekleştirilmesi halinde, KKTC’nin
İnternet ortamında çok etkin bir
tanıtımının yapılacağını ve ülkemizi
ziyaret edecek turistlerin sayısında
önemli bir artış olacağını umduğunu
belirtti.

Ece Vahapoğlu, Gençlere Yabancı Dil Öğrenmenin Yollarını Anlattı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) geçtiğimiz günlerde yine bir ünlüyü
ağırladı. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Edebiyat
Kulübü tarafından İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da düzenlenen etkinlikte bu
seferki konuk ünlü gazeteci, yazar Ece Vahapoğlu idi. Yazdığı 4 kitaptan biri
olan Yabancı Dil Öğrenme Yolları adlı kitaptan alıntılar yaparak öğrencilere
deneyimlerini aktaran Vahapoğlu, yabancı dil öğrenmenin önemine ve faydalarına değindi. İnteraktif bir yaklaşımla yapılan sunum esnasında öğrenciler de dil öğrenme konusunda pratik yaparak keyifli anlar yaşadılar. Seminer
sonunda katkılarından dolayı Ece Vahapoğlu'na DAÜ Hazırlık Okulu Müdür
Yardımcısı Fikri Altıntaş tarafından teşekkür plaketi ve Kıbrıs'a özgü Lefkara
işi takdim edildi.
Ece Vahapoğlu kimdir?
8 Mart 1978 İstanbul doğumlu olan Ece Vahapoğlu, yurtiçi ve yurt
dışında tamamladığı başarılı akademik kariyerinin hemen ardından 2001
yılında “Kişisel Başarı” kategorisinde “Türkiye’nin En Başarılı Genci” seçildi.
23 yaşındayken ilk kitabı " Yabancı Dil Öğrenme Yolları " yayımlandı. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça bilen Vahapoğlu'nun
profesyonel iş hayatı, Garanti Bankası'nın Management Trainee programı

ile başladı. üç yıllık finans sektörü deneyiminin ardından yine Doğuş Grubu
bünyesinde bulunan NTV / CNBC-e kanallarında televizyonculuğa geçti.
NTV'de "Sabah Kahvesi" adlı programı hazırlayıp sundu. CNBC-e'de
Ekonomi ve Teknoloji Muhabirliği yaptı. Skytürk TV'de "VIP" adlı
programı hazırlayıp sunduktan sonra ATV'de "Güç Kadında" programıyla
televizyonculuğa iddialı bir giriş yaptı. Cine5 kanalında "VIP Konuklar” adlı
programı hazırlayıp sundu. Halen Atv'de "EkoPazar" adlı ekonomi
programını sunuyor.
İkinci kitabı "Bugün Zengin Ol" ile birlikte 2004 yılında serbest çalışmaya başladı. Akşam gazetesi, ardından Takvim gazetesinde "Ece'nin VIP
Konukları" adlı sayfasında iş dünyasının önemli isimleriyle röportajlar
yapıyor. Halen Takvim gazetesinde köşe yazarlığı yapan Vahapoğlu’nun
toplam dört kitabı var. Son kitabı “Öteki” ile de gündeme gelen Ece Vahapoğlu ile yaptığımız söyleşide Öteki isimli kitabını yazarken iki ayrı uç
noktalarda olan modern ve türbanlı iki kızı anlattığını ve kitapta kendinden
çok şeyler bulduğunu vurguladı. Türkiye’nin gerçeklerini de dile getirdiğini
söyleyen ünlü yazar yakında kitabın İngilizce versiyonunun Amerika’da
satışa sunulacağını söyledi.

6

YIL: 1
D O Ğ U

A K D E N İ Z

SAYI: 4

MART 2010

Uluslararası Kariyer İçin

Ü N İ V E R S İ T E S İ

DAÜ - SAGAM İSTANBUL’DA YAPTIĞI SUALTI
KAZISINI VİYANA’DA BİLİM CAMİASINA SUNDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı
Görüntüleme ve Araştırma Merkezi
(DAÜ-SAGAM) arkeologlarının İstanbul Küçükçekmece gölünde bulmuş oldukları antik yerleşim ve deniz
fenerininin
bilimsel
sonuçları
Viyana’da bilim camiasına sunuldu.
DAÜ-SAGAM
2008 yılından
itibaren Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Lahey ve Bristol
Üniversiteleriyle birlikte İstanbul il
sınırları dahilinde bir proje
yürütüyor. Proje İstanbul’un tarih
öncesi geçmişini araştırıyor. Projenin
deniz, göl ve deniz kıyısındaki arkeolojik araştırmaları DAÜ tarafından
yürütülüyor. Kocaeli Üniversitesi’nden Doç.Dr.Şengül Aydıngün
başkanlığında,
DAÜ
öğretim
görevlisi ve sualtı arkeoloğu Hakan
Öniz alan başkanlığında yürütülen
projede 2008 yılında DAÜ ekibi,
Küçükçekmece gölünde bir antik
fener ve çok miktarda yapı kalıntısı
bulmuştu.
2009 yılında ise TC Kültür Bakanlığı’ndan alınan izinle bu kalıntılar
üzerinde bir kazı çalışması başlatıldı.
2009 yaz aylarında yapılan çalışmalar sonrası DAÜ ve diğer üniversiteler bilimsel yayın çalışmalarını
yürütüyorlar. DAÜ-SAGAM bu kapsamda 19-21 Şubat tarihleri arasında
Viyana’da düzenlenen sempozyumda
bir bildiri sundu.
VİYANA’DAKİ SEMPOZYUMUN DESTEKÇİLERİ
ARASINDA YUNANİSTAN

KÜLTÜR BAKANLIĞI DA
VARDI
“In Poseidon’s Realm” adıyla 15’incisi düzenlenen sempozyum dizisinin
bu yılki teması “Denizde Bizans, Yenilikler, Gelenekler” Almanya Sualtı
Tanıtım
Derneği
Arkeolojisi
(DEGUWA) ve Yunanistan Kiklad
Bizans Arkeolojisi Kurumu tarafından Viyana Üniversitesi ile Avusturya Tarihöncesi Arkeoloji Der-

neği’nin destekleriyle gerçekleştirildi. Sempozyum Yunanistan Kültür
Bakanlığı ile Viyana Valiliği tarafından da desteklendi. Viyana Doğa
Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen
sempozyumda çeşitli ülkelerde
yapılan çalışmaları içeren 30 bildiri
sunuldu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, deniz
bilimleri ve sualtı arkeolojisi alanında
KKTC kıyıları ile Türkiye’de

birçok projeyi yürütüyor. Çalışmaları
birçok uluslarası kurum tarafından
kabul ediliyor ve yayımlanıyor. Sahip
olduğu ekip, teknoloji ve donanım ile
bu alanda dünyanın sayılı kurumları
arasında yer alan DAÜ’nün
başarıları, uluslararası çevrelerde
kabul görüyor. DAÜ-SAGAM’ın bu
başarıları politik engellemelere
karşın bilimin kazanımlarını ortaya
koyuyor.

SAGAM üyeleri İstanbul kazılarında

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İLE PROTOKOL İMZALANDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
ile KKTC Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı arasında, “İşbirliği ve
Yardımlaşma Protokolü” imzalandı. DAÜ Rektörlük makamında
imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve KKTC Sivil Savunma
Teşkilat Başkanı M. Levent
Akyıldız imza koydular. Protokol,
ülke genelinde veya kısmi bölgelerde doğal afet ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal
kaybının asgari hadde indirilmesi,
hayati öneme haiz resmi ve özel
tesis ve teşekküllerin korunması
faaliyetlerinin azami süratle
desteklenmesi, iletişim konularında
karşılıklı yarar ilkesi çerçevesinde
kaynakların ortak kullanımı ve
bilgi paylaşımı ile ilgili olarak
imzalandı. Bu bağlamda protokol
kapsamında Sivil Savunma Teşkilat

Başkanlığı, DAÜ’de kurulmuş bulunan sivil savunma teşkili
bünyesindeki ekip personelini
eğitime tabi tutarak görevleri ile ilgili ihtisaslaşmalarını sağlayacak,
DAÜ’nün arama kurtarma amaçlı
kulübü olan DAÜ-AKUT üyelerine eğitici konferans ve seminerler
verecek, tatbikatlar düzenletilecek,
talep edilmesi halinde DAÜ personel ve öğrencilerine de konferans
ve seminerler verilecek ve tatbikatlar düzenletilecek, DAÜ-AKUT
üyelerine sivil savunma tatbikatlarında görev verecek ve olası felaket durumlarında DAÜ-AKUT
personeli ile birlikte arama-kurtarma çalışmalarında bulunacaklar.
Söz konusu protokole göre DAÜ
ise KKTC Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı
ile
DAÜ-AKUT
konusunda koordineli çalışmalar
yapacak, iki kurum arasında semi-

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Sivil Savunma Teşkilat Başkanı M. Levent Akyıldız ile.

ner çalışmaları ve bilimsel döküman alışverişi yapılacak. Aynı zamanda DAÜ Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından çeşitli eğitim
konuları ve masaüstü yayıncılık
konularında ücretsiz kurs verilecek
ve ihtiyaç duyulduğu taktirde mimarlık ve inşaat projeleri konularında ücretsiz danışmanlık

hizmeti verilecektir. Protokole
imza koyan taraflar DAÜ İletişim
Fakültesi yayın organları Radyo
Doğu Akdeniz ile DAÜ TV’nin ve
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan
Kuzeyin Sesi Radyo Vatan ve kurulacak olan Vatan TV’nin imkanları
karşılıklı olarak kullanılabilecek.
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DOĞU AKDENİZ KOLEJİ İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLERİNİN GURUR GÜNÜ
Doğu Akdeniz Koleji (DAK) İngilizce Öğretmenleri 5 Mart
2010 Cuma günü Doğu Akdeniz Koleji’nde düzenlenen
törenle International House Barselona – Netlanguages
onaylı sertifikalarını almışlardır.
3 Mart 2010 Çarşamba günü kamuoyuna tanıtımı yapılan
“ONLINE ENGLISH FOR TEENS” adlı AB projesi
çerçevesinde yer alan sertifika kursu, “Sanal Ortamı (Internet
ortamını) kullanarak İngilizce Öğretimi” konusunda olup International House Barselona – Netlanguages İngilizce
Materyaller Bölüm Başkanı Sayın Peter LOVEDAY tarafından öğretmenlere sunulmuştur.
Söz konusu sertifika kursu 2 Mart’ta başlamış ve adı geçen
kursa Doğu Akdeniz Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Selva
Dabaj, AB Proje Koordinatörü Koray Bilen, Zalihe Kayakan,
Diran Yiğitsoy, Ahmet Gürer, Akın Cengizer, Latife Züğürt,
Ahmet Gildir, Soner Uluğ, Elvan K. Dökmecioğlu, Sibel
Ersiner, Ceyda Orbay, Aslı Gilanlıoğlu ve Huriye Aybar
katılmıştır. Kurs toplam 8 oturum sürmüştür.

“VETLAM”dan DAÜ-SEM’e ziyaret
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yönetilen bir
proje olan “VETLAM”dan (Support to the development
and promotion of VET systems, lifelong learning and
active labour market measures) üst düzeydeki yetkililer
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ni
(DAÜ-SEM) ziyaret ederek bilgi aldı.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamaya göre, DAÜ-SEM’in ofisinde gerçekleştirilen
görüşmede DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Cem Tanova,
Yönetim Kurulu üyesi Aygün Özyahyalar, DAÜ-SEM
Koordinatörü, Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş
Ekşici hazır bulundu. VETLAM adına ise görüşmeye
VETLAM Projesi'nde Yardımcı Takım Lideri Willem
Kolthof ve Mesleki Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenim Uzmanı Erling Have katıldı.
DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Cem Tanova görüşmede
yaptığı konuşmada, VETLAM yetkililerini DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendilerine
DAÜ-SEM’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
KALİTELİ VE SÜREKLİ ÖĞRENİM
DAÜ-SEM’in öğrenciler yanı sıra yetişkinlere eğitim
verecek şekilde yaşam boyu kaliteli ve sürekli öğrenmeyi
sağlamak amacıyla kurulduğunu ifade eden Doç. Tanova,
merkezin bireylerin ve kurumların işlevlerini daha etkin
olarak sürdürmesi için küresel, teknolojik, teorik ve
uygulama alanındaki gelişmeler hakkında, bilgi ve eğitim
desteği vermeyi görev edindiğini vurguladı.
Doç. Tanova ayrıca, toplumun her kesiminden birey ya
da kurumların, sürekli eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere çalışmalar düzenlediklerini belirterek, DAÜ
birimlerinin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı her
alanda, nitelikli sertifika programları, kurs, seminer, konferans kısa ya da uzun süreli kaliteli eğitim programları
organize ettiklerini kaydetti.
Görüşmede söz alan VETLAM Projesi yetkilileri de projenin amaçlarını açıkladılar. Amaçlarının çalışan ve işsiz
iş gücünün becerilerini geliştirmek için bir sistemin oluşturulması olduğunu dile getirerek, dezavantajlı kişilerin
işgücü piyasasına dahil edilmelerini sağlamak olduğunu
ifade ettiler. Projeye 2009 yılının Şubat ayında başladıklarını vurgulayan yetkililer, projeyi Şubat 2012'de
tamamlayacaklarını söylediler.

DAK Müdürü Sevinç Boztuna sertifika alan DAK öğretmenleri ile.
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DÜNYA KUPASI AFRİKA’DAN ÖNCE
DAÜ’DE YAPILIYOR

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu 8 ülke takımı
kendi milli formaları ile bu karşılaşmalara katılacak ve iki grup halinde mücadele edecek.
2009-2010 Akademik yılı başlangıcından itibaren
öğrencisinin ve personelinin kampüs yaşamı içerisindeki mutluluğu, huzuru ve katılımcılığını ön
planda tutarak plan ve programlarını geliştiren ve
uygulayan Doğu Akdeniz Ünversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, yeni bir organizasyona imza atıyor.
2009-2010 Akademik Yılı Bahar dönemi için gerek
sosyal, kültürel, sanat faaliyetleri ve de gerekse
sportif etkinliklerle çok aktif bir program hazırlayan DAÜ yönetimi, Sosyal ve Kültürel Aktivitelerden Sorumlu Rektör Yardımcılığının hazırlamış
olduğu bir salon futbol turnuvası düzenledi.
Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu 8 ülke takımı kendi milli formaları ile bu karşılaşmalara katılacak ve iki grup halinde mücadele

edecek. Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuvada tek
devreli lig ve puan sistemi uygulanacak, gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çapraz eşleşme ile
yarı final oynama hakkını elde edeceklerdir.
Mart ayı boyunca yapılacak maçların ardından
üçüncülük ve final maçları, 8 Nisan 2010 tarihinde
oynanacak ve orjinal adı “Futsal Cup of NationEmu” olan turnuvada maç öncelerinde ve aralarında çeşitli ülkelerin yöresel danslarından örnekler sunulacağı ve bir şenlik havası yaratılacağı
yetkililer tarafından belirtilmektedir.
DAÜ yöneticileri, ayrıca birçok kültürü temsil
eden üniversite gençliği ile kaynaşmayı sağlayacağını düşündükleri bu etkinliğe, halkımızı da davet
ettiklerini beyan etmişlerdir.

DAÜ ÖĞRENCİSİNİN KARATEDEKİ BÜYÜK BAŞARISI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik
Fakültesi,
Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
Öğrencisi Mustafa Yiğitbaşı, Türkiye Full
Contact Karate Şampiyonası’nda büyük başarı
elde etti. 20 – 21 Şubat
2010 tarihlerinde Bursa
Atatürk Spor Salonu’nda
düzenlenen
Türkiye
Full Contact Karate
Şampiyonası’nda DAÜ
öğrencisi Mustafa Yiğitbaşı, ikinci olarak TürTakım
kiye
Milli
Kampına çağrıldı.
Şevki Erdoğan’ın antrenörlüğünü yaptığı Mustafa Yiğitbaşı kamp
sonrası Danimarka’da
yapılacak olan Dünya
Şampiyonası’na katılÖğrencimiz Mustafa Yiğitbaşı Bursa’daki şampiyona ödül töreninde.
maya hak kazandı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Rektör

Sorumlu
Doç. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yard.
Tanıtım ve Gelişim

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC

Haber Koordinatörü
Burcu Betin
Halkla İlişkiler ve
Basın Birim Sorumlusu

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve
Basın Müdürlüğü

Haber Editörü
Faks: 365 1886
Yrd. Doç. Dr. Bekir Azgın
Gazetecilik Bölümü ve RadyoTV-Film Bölümü Başkanı

Sayfa Düzeni
Genel Koordinatör
Selda Adaöz - Hüseyin Pekün
Derviş Ekşici
DAÜ Basımevi
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü

Tel: 630 1212

e-mail
dau.haber@emu.edu.tr

