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Uluslararası Başarısı 
Devam Ediyor

DAÜ’de “Dünya 
Azerbaycanlılar Dayanışma 
Günü” Kutlandı

İstanbul’da Büyük 
Başarılara İmza Atan DAÜ 
Atleti Tuğba Aydın KKTC’ye 
Döndü

Yeni Mezunlarımızı 
Uğurladık

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
2015 – 2016 Akademik Yılı Güz 
Dönemi Mezuniyet Töreni 9 Şubat 
2016 Salı günü, saat 14:00’te, Lala 
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. Törende önlisans 
ve lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri olmak üzere yaklaşık 
1300 öğrenci diplomalarını almanın 
mutluluğunu yaşadı.

Tören, uluslararası koro eşliğinde 
gerçekleştirilen Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından 2015-

2016 Güz Dönemi Mezunları adına 
Türkçe ve İngilizce yapılan öğrenci 
konuşmaları ile başladı. Mezun-
lar adına konuşma gerçekleştiren 
Mimarlık Fakültesi ve İç Mimarlık 
Türkçe Programı birincisi Berkay 
Ergür ile Turizm ve Otelcilik Yüksek- 
okulu ve Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı birincisi Akjamad Niza-
medinova, çok mutlu ve heyecanlı 
olduklarını dile getirerek DAÜ’de 
aldıkları eğitim sayesinde hayata 
farklı bakış açıları ile devam edecek- 
lerini dile getirdi.  Mezunların sem-

bolik ağaç dikme töreninin ardından 
kürsüye gelen Kuzey Kıbrıs Mezun-
lar Vakfı Genel Koordinatörü ve DAÜ 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 
2003 yılı mezunu Müjdat Çarhoğlu 
ise gerçekleştirdiği konuşmasında, 
DAÜ’nün birer parçası olduklarını 
belirterek burada bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti vurguladı. 
Tüm mezunlara yeni hayatlarında 
başarılar dileyen Çarhoğlu, Anka-
ra’da merkezi bulunan vakıfta her-
kesle buluşmayı arzu ettiklerinin de 
altını çizdi. >> Syf. 10 - 11

Mezunlarımız sembolik ağaç dikimini gerçekleştirdi
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Libya Büyükelçiliği Akademik Ata-
şesi Dr. Abdülatif M. A. Latif, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör 
Vekili Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziya-
ret etti. Karşılıklı işbirliğinin geliştiril-
mesi, Libya’dan gelen öğrenciler ve 
Libya ile var olan kardeşlik ilişkileri-
nin konuşulduğu görüşme Rektörlük 
Makamı’nda gerçekleşti.

DAÜ’nün ileriye doğru gitmeye her 
zaman hazır olduğunu kaydeden 
DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet 
Osam, DAÜ’nün amacının öğrenci-
lerine kaliteli bir eğitim vermek oldu-
ğunu ifade etti. Kaliteli eğitim ile kali-
teli mezunlar yetiştirmek istediklerini 
ve mezunların kendi ülkelerinde üst 
düzey konumlarda yer almalarını 
istediklerini dile getiren Prof. Dr. 
Osam, görüşmede üst düzey ve 
lider konumunda olan DAÜ mezun-
larından örnekler de verdi. DAÜ 
Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Amca da fakülteler, akredi-
tasyonlar, öğrenci profili ve eğitim 
sistemi hakkında geniş bilgiler verdi. 

Dr. Abdülatif M. A. Latif, Libya eğitim 
sistemi hakkında bilgiler verdi. 
DAÜ’de olmaktan ötürü duyduğu 
mutluluğu ifade eden Latif’e günün 
anısına Prof. Dr. Osam tarafından 

DAÜ logolu lefkara hediye takdim 
edildi. Söz konusu görüşmeye Mali 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu da 
katıldı. Ayrıca aynı gün içerisinde 

DAÜ’de eğitim gören Libyalı öğren-
ciler ile öğle yemeğinde de biraraya 
gelen Dr. Abdülatif M. A. Latif, DAÜ 
ve Gazimağusa’daki yaşamları hak-
kında öğrencilerden bilgi aldı. 

Almanya Lefkoşa Büyükelçiliği Kon-
solosu Peter Neven, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili 
Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında 
ziyaret etti. Peter Neven gerçekleşen 
nezaket ziyaretinde DAÜ hakkında 
geniş bilgiler aldı. DAÜ’yü yakın-
dan tanımak isteyen Peter Neven’a 
üniversite hakkında geniş bilgiler 

veren Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet 
Osam, ayrıca Almanya ile DAÜ ara-
sında akademik işbirliği konusunda 
gerekli girişimlere açık olduklarını 
kaydetti. DAÜ’nün 36 yıllık geçmişi 
ile Kıbrıs adasının en köklü üniversi-
tesi konumunda bulunduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün her 
geçen yıl gelişmeye ve büyümeye 

devam ettiğini vurguladı. DAÜ’deki 
öğrenci ve öğretim görevlisi profili, 
kampüs ve alt yapı olanakları, fakül-
te ve bölümler hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Osam, özellikle uluslararası 
akreditasyona büyük önem verdikle-
rini de vurgulayarak, birçok bölümün 
uluslararası akreditasyona sahip 
olduğunu ve tüm bölümleri akredite 

etmek amacıyla çalışmaların devam 
ettiğinin altını çizdi. DAÜ’yü ziya-
ret etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Peter Neven, DAÜ’nün 
etkileyici bir eğitim kurumu olduğu-
nu kaydetti. Söz konusu görüşmeye 
Akademik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen 
de katıldı.

Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Dr. Abdülatif Latif DAÜ’yü Ziyaret Etti

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam, Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Dr. Abdüllatif M.A. Latif’e lefkara işi pano hediye takdim etti

Prof. Dr. Necdet Osam ve Prof. Dr. Ahmet Sözen, Almanya Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosu Peter Neven ile birarada

Almanya Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosu Peter Neven DAÜ’yü Ziyaret Etti
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Amerika Birleşik Devletleri’nden 
Arizona Devlet Üniversitesi arasında 
akademik işbirliği başlatıldı. Arizona 
Devlet Üniversitesi, Küresel Tekno-
loji ve Geliştirme Programı Müdürü 
Prof. Dr. Gary Grossman ve ekibi 
DAÜ’yü ziyaret etti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam 
tarafından kabul edilen Arizona 
Devlet Üniversitesi yetkilileri ile iki 
üniversite arasında bilgi alışveri-
şinin yapıldığı görüşmede, DAÜ 
ve Arizona Devlet Üniversitesi 
arasında gerçekleşecek işbirlikleri 
hakkında da görüşüldü. Konuklarla 
yakından ilgilenen Prof. Dr. Osam, 
DAÜ hakkında detaylı bilgiler verdi. 
DAÜ’deki öğrenci ve öğretim görev-
lisi profili, kampüs ve alt yapı olanak-
ları, işbirliği imkanları, fakülte ve 
bölümler hakkında bilgi veren Prof. 
Dr. Osam, ayrıca akreditasyona da 
büyük önem verdiklerini ifade etti. 

DAÜ’yü ziyaret ediyor olmaktan 
dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getiren Arizona Devlet Üniversitesi 
ekibi, DAÜ’ye hayran kaldıklarını 
ifade ettiler. Görüşmeye Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Sözen, 
Prof. Dr. Hasan Amca, Uzaktan 
Eğitim Enstitüsü Müdür Vekili Prof. 
Dr. Muhammet Yaşar Özden, Kurum-
sal Gelişim ve Uluslararası Akade-
mik İlişkiler Koordinatörü Cahit Ezel 
ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdür 
Vekili Murat Aktuğralı da katıldı. 
Akademik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen ve 
Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Hasan Amca ile de ayrı görüşmeler 
yapan Arizona Devlet Üniversitesi 
yetkilileri, böylesine büyük bir üniver-

site ile işbirliği kurmaktan ötürü çok 
mutlu olduklarını kaydetti. İmzalanan 
akademik işbirliğine DAÜ adına Prof. 

Dr. Ahmet Sözen, Arizona Devlet 
Üniversitesi adına ise Prof. Dr. Gary 
Grossman imza attı. 

Dünyada ve ülkemizde her yıl Mart ayında  
farkındalık yaratmak adına “Pulmoner Rehabil-
itasyon Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 
Türkiye ve  Sağlık Bakanlığımız 7-13 Mart 2016 
haftasını “Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” 
olarak kutlanacağını ilan etmiştir. “Rahat bir 
nefes için harekete geçin” sloganıyla yola çıkılan 
bu haftada kronik akciğer ve solunum yollarını 
ilgilendiren sorunlarda ekip yaklaşımının önemi 
vurgulanmaktadır. 

Pulmoner rehabilitasyon, Pulmoner rehabili-
tasyon (PR), kronik (süregen) akciğer hasta-
larına uygulanan standart tıbbi tedavinin etkin-
liğini artırmanın yanısıra, fonksiyonel düzeyi 
ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı  
geliştiren  bir programdır. Pulmoner rehabili-
tasyon programları, konusunda eğitimli göğüs 

hastalıkları uzmanı  ve/veya diğer uzman he- 
kimler, fizyoterapistler, hemşireler, diyetisyenler 
ve psikologlardan oluşan çok disiplinli bir ekiple 
gerçekleştirilmektedir. Bu programların amacı;  
hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksi-
yonel yetersizliği ortadan kaldırmak, egzersiz 
kapasitesini artırmak, hastalık konusunda kişi-
leri ve ailelerini bilgilendirmek, hastalığın oluştur-
duğu kötü etkileri ortadan kaldırmak amacıyla 
psikososyal destek sağlamak ve günlük aktivite- 
leri yeniden kazandırmaktır. Son yıllarda sigara 
bırakma yöntemlerinin de çok önem kazandığı 
pulmoner rehabilitasyon ülkemizde henüz yeni 
yeni gelişim göstermektedir. 

Bizler de Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi olarak konunun bu önemine 
dikkat ederek pulmoner rehabilitasyon  uygu-

lamalarına başlamış bulun-
maktayız. Fakültemizde bu 
alanda uzmanlaşmış öğre-
tim elemanlarımız tarafın-
dan bu hastalara egzersiz ve 
gevşeme programı  yanısıra 
belli dönemlerde eğitim programları da uygu-
lanmaktadır. Hasta ve ailesinin eğitimi pulmo-
ner rehabilitasyon programlarının bir başka 
önemli bölümünü oluşturmaktadır. Eğitim birey-
sel verildiği gibi  yazılı ve görsel materyaller kul-
lanılarak grup eğitimi olarak da uygulanabilmek- 
tedir. Yine bu hastalarda büyük önem taşıyan 
beslenme önerileri de Beslenme ve Diyetetik 
Bölümümüz tarafından verilmektedir. “Birşey-
ler senden nefesini alıyorsa bırakın biz kazan-
dıralım” sloganı ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
hizmetlerine devam ediyor.

UZMAN GÖZÜYLE
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç

“PULMONER REHABİLİTASYONA DİKKAT”

Prof. Dr. Hasan Amca ve Prof. Dr. Muhammet Yaşar Özden, Arizona Devlet Üniversitesi yetkilileri ile birarada

Prof. Dr. Necdet Osam, Prof. Dr. Gary Grossman’a lefkara işi pano hediye takdim etti Prof. Dr. Gary Grossman ve Prof. Dr. Ahmet Sözen protokolü imzaladıktan sonra 

Arizona Devlet Üniversitesi ile Akademik İşbirliği Gerçekleşti
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
2015 yılı içerisinde kurulan ve vakıf 
tüzük çalışmaları yakında yasal-
laşacak olan Kuzey Kıbrıs Mezunlar 
Vakfı’nın kurucu üyelerini ağırladı. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 
ve aralarında DAÜ mezunlarının 
yanısıra Yakın Doğu Üniversitesi, 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve 
Uluslararası Amerikan Üniversitesi 
mezunlarının da yer aldığı yaklaşık 
20 kişilik grup, DAÜ’de ve KKTC’de 
çeşitli temaslarda bulundular.

Genel Koordinatör, DAÜ Mezunu 
Müjdat Çarhoğlu başkanlığındaki 
vakıf üyeleri KKTC’de bulunduk-
ları süre zarfında Üçüncü Cum-
hurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Eği-
tim Bakanı Kemal Dürüst, Turizm 
Bakanı Faiz Sucuoğlu, İkinci Cum-
hurbaşkanı ve CTP Genel Başkanı 
Mehmet Ali Talat’a ziyarette bulun-
dular. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı 
Merhum Rauf Raif Denktaş’ın kabri-
ni de ziyaret eden grup DAÜ’de de 
çeşitli görüşmeler yaptılar.

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet 
Osam: “Kuzey Kıbrıs 
Mezunlar Vakfı Üniversitelerimiz 
İçin Büyük Bir Değerdir.”
Merkezi Ankara’da bulunan Kuzey 
Kıbrıs Mezunlar Vakfı kurucu üye- 
leri, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Necdet Osam’ı da makamında zi-
yaret ettiler. Birçoğu DAÜ mezunu 
olan vakıf üyeleri, mezun oldukları 

okulu yeniden ziyaret etmekten 
dolayı duydukları büyük mutluluğu 
ifade ederek, DAÜ’nün günden güne 
gelişmeye devam eden bir üniversi-
te olduğunu bir kez daha yerinde 
gördüklerini vurguladılar. KKTC 
üniversiteleri mezunları olarak, özel-
likle Türkiye’de KKTC’nin ve KKTC 
üniversitelerinin tanıtımına katkıda 
bulunmayı amaçladıklarını kay-
deden mezunlar, DAÜ tarafından 
ağırlanmaktan dolayı da mutluluk-
larını dile getirdiler.

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam 
da vakıf üyelerini DAÜ’de ağırla-
maktan duydukları memnuniyeti 

ifade ederek, mezunların DAÜ ve 
diğer KKTC üniversiteleri için büyük 
bir değer olduğunu vurguladı. “Bizi 
dünyaya tanıtacak en önemli kişiler 
yetiştirdiğimiz mutlu mezunlardır.” 
diyen Prof. Dr. Osam, Kuzey Kıbrıs 
Mezunlar Vakfı’nın çok önemli işlere 
imza atacağına olan inancını dile 
getirdi.

Mezunlar Mezuniyet 
Resepsiyonu ve Mezuniyet 
Töreni’nin Özel Davetlisi Oldular  
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Mezunlar 
Vakfı kurucu üyeleri 8 Şubat 2016 
Pazartesi günü gerçekleştirilen 
DAÜ 2015-2016 Akademik Yılı Güz 

Dönemi Mezuniyet Resepsiyonu ve 
9 Şubat 2016 Salı günü gerçekleşen 
Mezuniyet Töreni’ne de katılarak 
DAÜ’yü bu gurur günlerinde yalnız 
bırakmadılar. Mezuniyet Töreni’nde 
kısa bir konuşma yapan Genel 
Koordinatör Müjdat Çarhoğlu, KKTC 
üniversitelerinin mezunları olarak bu 
ülkeyi çok sevdiklerini ve üniversite- 
lerine ve ülkeye olan vefa borçlarını 
en iyi şekilde yerine getirmek için 
çalışacaklarını ifade etti. Çarhoğ-
lu DAÜ Rektörlüğü’ne kendilerine 
gösterdikleri ilgiden ve misafirper-
verliklerinden dolayı teşekkürlerini 
de iletti.  

Kuzey Kıbrıs Mezunlar Vakfı Temsilcilerini Ağırladık

Kuzey Kıbrıs Mezunları Vakfı üyeleri ve Prof. Dr. Necdet Osam birarada
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Merkezi İspanya’da bulunan ve İs-
panya’nın en büyük kamu araştır-
ma kuruluşu olan Milli Araştırma 
Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet 
gösteren merkez tarafından yürütü-
len ve dünyada faaliyet gösteren 20 
binin üzerinde üniversite üzerinde 
araştırmalar yaparak liste hazırlayan 
“Webometrics”, Türk üniversitelerin-
de faaliyet gösteren akademisyen-
lerin Google Akademik Alıntılarına 
(Google Scholar Citations) göre “İlk 
5000” sıralamasını yayınladı. 

Sözü geçen veriler Ekim 2015 ayının 
birinci haftası sırasında Türk üniver-
sitelerinde (Türkiye, Avrupa / Asya) 
görev yapan araştırmacıların profil-
lerinden elde edildi. Sıralama listesi 
BETA olup araştırmacıların Google 
Scholar Citations veritabanındaki 
gönüllü mevcudiyetleri doğrultusun-
da hazırlandı. Liste h-endeksine 
göre büyükten küçüğe göre sırala-
nan ve ikincil olarak toplam referans 
sayısı kriterine göre sıralanmış en iyi 
5000 kişiyi kapsıyor. Söz konusu lis-
tede ilk 1000’de 6, ilk 3000’de 23, ilk 
5000’de 35 Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) akademisyeni bulunuyor. 
Listenin 120. sırasında DAÜ Turizm 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Osman M. Karatepe, 272. sırasın-
da DAÜ Matematik Bölümü Başka-
nı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, 318. 
sırasında DAÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Demirel, 754. sırasında 
DAÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Habib Mazharimousavi, 
761. sırasında DAÜ Fizik Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Omar Mus-
tafa ve 950. sırasında DAÜ Fizik 
Bölümü  Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Halilsoy yer alıyor.
 
DAÜ, KKTC Üniversiteleri 
Arasında Birinci Olmaya 
Devam Ediyor 
DAÜ dünyanın saygın üniversite 
sıralama kurumlarından biri olan 
Cybermetrics Lab’ın “Webometrics 
Dünya Üniversiteler Sıralaması”n-
da (Webometrics Ranking of World 
Universities) dünya genelinde eğitim 
veren ve değerlendirmeye alınan 23 
bine yakın yüksek eğitim kurumu 
arasında 1456. sırada yer alıyor. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
(KKTC) eğitim veren Üniversiteler 
arasında birinci sırada yer almayı 
sürdüren DAÜ, kıta sıralamasında 
ise (Continental Ranking) 569. sıra-
da yer alıyor. 

Google Akademik Nedir? 
Google Akademik, akademik lite-
ratürde geniş çaplı arama yapmak 
için kolay bir yol sunmaktadır. Tek 
bir yerden birçok alanda ve kay-
nakta arama yapılabilen Google 
Akademik, akademik araştırma 
dünyasında en alakalı araştırmayı 
tanımlamanızı kolaylaştırır. Google 
Akademik’in özellikleri ise tek bir kul-
lanışlı yer üzerinden farklı kaynakları 
arama, bilimsel yazıları, özetleri ve 
alıntıları bulma, kütüphane yardı-
mıyla ya da web üzerinden yazının 
tamamına erişme ve herhangi bir 

araştırma alanındaki başlıca bilimsel 

yazılar hakkında bilgi edinme olarak 

sıralanıyor. 

Makaleler nasıl sıralanır? 

Google Akademik, makaleleri araş-

tırmacıların yaptığı gibi sıralamayı 

amaçlamaktadır; yani her bir maka-

lenin tam metnini, yazarını, maka-

lenin hangi yayında göründüğünü 

ve akademik literatürde yazıdan ne 

kadar sık alıntı yapıldığını hesaba 

katmaktadır. En alakalı sonuçlar her 

zaman ilk sayfada görünecektir.

DAÜ’lü Akademisyenlerin Uluslararası Başarısı Devam Ediyor

Prof. Dr. Omar MustafaProf. Dr. Mustafa HalilsoyProf. Dr. Hasan DemirelDoç. Dr. Habib Mazhari

Prof. Dr. Nazım Mahmudov Prof. Dr. Osman M. Karatepe
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü, 1878 
yılında İngiltere’de Kraliyet tarafından 
kurulan ve en saygın eğitim ve 
akreditasyon kurumlarından olan 

City & Guilds ile KKTC’de tek onaylı 
merkez ve akreditasyon protokolüne 
sahip oldu. DAÜ Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü, oldukça 
uzun bir denetim süreci sonrasında, 
mutfak sanatları alanında “Onaylı 

Merkez” belgesini elde etti. 
DAÜ’nün ilgili programları City & 
Guilds’in programlarına uyumlu 
hale getirilerek DAÜ Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden 
mezun olacak öğrencilerin de aynı 

sertifikaya sahip olması sağlandı. 
Bu başarının haklı gururunu 
yaşadıklarını belirten Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Kılıç, yiyecek üretimi derslerini veren 
öğretim görevlisi ve uzman şeflerin 
de City & Guilds mezunu olduklarını 
ifade etti. 

Öğrencilere, Yiyecek ve İçecek 
Sektörü Çalışanlarına Yönelik 
Eğitim Programları
DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü öğrencilerinin City & Guilds 
tarafından yapılacak sınavlarda 
başarılı olmaları durumunda 
sahip olacakları L2 (İkinci Seviye) 
Belgesi’nin uluslararası arenada 
geçerli ve oldukça prestijli bir 
sertifika olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Kılıç, “Böylece mezunlarımız tüm 
dünyada rahatlıkla iş bulabilecekler.” 
dedi. Başarılı bir kariyer yolunda 
bir ilki başlattıklarını ifade eden 
Prof. Dr. Kılıç, bu programın ayrıca 
sertifikasyon eğitimleri olarak turizm 
sektörünün ve toplumun hizmetine 
sunulacağını ve kendini geliştirmek 
isteyen herkese bu eğitimleri 
vereceklerinin de altını çizdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 

küresel düzeyde yüksek lisans 

programlarını değerlendiren dere-

celendirme kuruluşu Eduniversal Best 

Masters tarafından yapılan sıralama-

ya göre başarılı yükselişini sürdürm-

eye devam ediyor. 1000’i aşan yüksek 

lisans programı arasında DAÜ İşletme 

ve Ekonomi Fakültesi, Pazarlama 

yüksek lisans programı Ortadoğu ve 

Asya bölgelerinde yapılan sıralama 

sonuçlarına göre 5. sırada, Türki-

ye’de ise 3. sırada yer alma başarısını 

gösterdi. Bankacılık ve Finans yüksek 

lisans programı ise Ortadoğu ve Asya 

bölgelerinde 9. sırada Türkiye’de ise 

5. sırada yer aldı.

Ayrıca, Ortadoğu ve Asya bölge-

lerinde yapılan sıralamaya göre 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme 

Yönetimi yüksek lisans programı 

(MBA) 15. sırada, Türkiye sıralaması-

na göre ise 6. sırada yer alıyor. 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 

Dekanlığı’ndan yapılan açıklamada 

değerlendirilmenin müfredat, mezun-

ların iş bulma oranları, öğretim üyesi 

kadrosu, üniversite imkânları, öğren-

ci sayısı, profili ve program içerikleri 

esas alınarak gerçekleştirildiği vur-

gulanarak, değerlendirmenin ayrıca 

Eduniversal tarafından dekanlara 

yapılan anket çalışması sonuçları-

na göre gerçekleştirildiği ifade edildi. 

Dekanlık yaptığı açıklamada yüksek 

lisans programlarında araştırmaya 

ve bilimsel çalışmalara büyük önem 

verdiklerini ifade ederek, bunun so-

nucunda da öğrencilerinin öğretim 

üyeleri ile birlikte artan miktarda 

yayın yapmaya başladıklarını belirtti. 

Açıklamada, bütün bunların sonucun-

da da dünya sıralamalarında önemli 

yerlerde sıralamaya girme başarısı 

gösterildiği vurgulandı.  

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Başarılı Yükselişini Sürdürüyor

Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
“City and Guilds” Akreditasyonu ile Uluslararası Arenada
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Genetik Kulübü ile Sosyal ve Kültü-
rel Aktiviteler Müdürlüğü işbirliğinde 
hazırlanan 1. Kış Data Toplantısı, 
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salo-
nu’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Bi-
yolojik Bilimler Bölümü, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Programı Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Tüzmen’in 
koordinatörlüğünü yürüttüğü, kulüp 
yönetim kurulu başkanlığını DAÜ 
Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Programı son sı-
nıf öğrencisi Havva Kılgöz’ün yaptı-
ğı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Programı öğrencileri Hüseyin Beyaz, 
Arwa A. Rajab, Yiğit Kurum, Veysi 
Piskobulu, Khader Abuzaid, Haya 
Jo’beh, Önder Çoban ve Cağrı Nur-
çin’in aktif olarak kulüp yönetiminde 
görev aldığı Genetik Kulübü, 200 
üyesi ve 670’e yakın Facebook ta-
kipçisi ile 4 yıldır çeşitli bilimsel ve 
sosyal etkinliklerle adından söz et-
tiriyor. DAÜ Genetik Kulübü Birinci 
Kış Data Toplantı tarihinin üniversi-

tenin tatil dönemine rastgelmesine 
rağmen, 100’ün üzerinde katılımın 
olması, öğrencilerin genetik ve ge-
nomik bilimleri konusundaki duyar-
lılığını ve bu alanlardaki yenilikleri 
takip etme heveslerinin büyük bir 
göstergesi oldu. DAÜ Kulüp aktivi-
telerine ve ilgili bölümlere de örnek 
olabilecek nitelikte uluslararası stan-
dartların paralelinde gerçekleştirilen 
bu bilimsel öğrenci kulüp etkinliğine, 
KKTC ve Güney Kıbrıs üniversite-
lerinden alanlarında uzman toplam 
12 bilim insanı kendi bilimsel çalış-

maları ile ilgili konuşmalarla katıldı.  
Öğrencilerin bilimsel gelişimi ve bu 
tarz uluslararası nitelikteki platform-
lara uyum sağlayabilmesi açısından, 
DAÜ Genetik Kulübü gerek DAÜ’de, 
gerekse DAÜ kampüsü dışında ko-
ordinatör hocaları Doç. Dr. Şükrü 
Tüzmen’in KKTC halkı için sundu-
ğu sağlık ve genetik şifremizin ana 
temalarını oluşturduğu farkındalık 
seminerlerinde de öncülük yapmak-
tadır. DAÜ Genetik Kulübü Birinci 
Kış Data Toplantısı bilim ziyafeti 
daha sonra davetli konuşmacılardan 

Prof. Dr. Osman Cankoy ve Petek 
Cankoy’un mini bir konseriyle taç-
landırıldı. Konser bitiminde çalıştaya 
konuşmacı olarak katkı koyan bilim 
insanlarına DAÜ Genetik Kulübü di-
rektörleri tarafından plaketleri verildi.

Çalıştayı takip eden günde de DAÜ 
Genetik Kulübü Karpaz gezisi et-
kinliği düzenleyip özellikle yabancı 
uyruklu DAÜ Genetik Kulübü üyele-
rine KKTC’yi tanıtmak adına sosyal 
anlamda bir etkinlik daha gerçekleş-
tirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik 
Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Programı Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Şükrü Tüzmen, “Pakis- 
tan Higher Education Commission 
(HEC), the Visiting Scholars Prog-
ram (VSP) for National Institute of 
Biotechnology & Genetic Engineer-
ing (NIBGE), Faisalabad, Pakis- 
tan”dan aldığı Yabancı Profesör’lere 
verilen ödül/burs kapsamında atölye 
çalışması / çalıştay düzenlemek 
üzere Faisalabad, Pakistan’ı ziyaret 

etti. Moleküler Biyoloji ve Genetik 
alanında Pakistan Ulusal Biyotek- 
noloji ve Genetik Mühendisliği Ens-
titüsü yüksek lisans öğrencilerine 
ve üst düzey bilim insanlarına iki 
hafta boyunca altı değişik ders ve 
iki değişik konferans veren Doç. Dr. 
Şükrü Tüzmen, “Bilim Yaşamımda 
Devrialem” ve “RNAi Gen Baskıla-
ma Sisteminin Kanser Tedavisinde 
Kullanım Alanları” ile ilgili konfe- 
ranslar ve altı farklı Moleküler Biyo-
loji ve Genetik  konularında dersler 
vererek, öğrencileri ve katılımcıları 

çalışma konuları ile ilgili bilgilendir-
di. Pakistan Ulusal Biyoteknoloji 
ve Genetik Mühendisliği Enstitüsü 
kampüsünde konaklayan Doç. Dr. 
Şükrü Tüzmen, ders ve seminerler 
dışında kampüste ikamet eden yük-
sek lisans öğrencileri ve üst düzey 
bilim insanlarına bilimsel çalışmaları 
ile ilgili bilgiler de aktardı ve soru-
larını yanıtladı. 

Bu süre zarfında Pakistanlı bilim 
insanları ile ortak çalışmalara imza 
atan Doç. Dr. Şükrü Tüzmen, yoğun 

istek üzerine yakın tarihte tekrar bir 
Pakistan ziyareti gerçekleştirecek. 
Pakistan’da bulunduğu süre zarfın-
da DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 
Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Programı’nın 
tanıtımını da yapan Doç. Dr. Şükrü 
Tüzmen’in verdiği bilgilerden et-
kilenen bir grup Pakistanlı öğrenci, 
söz konusu programa yeni akademik 
dönem için kayıt yaptırdı.

Toplantı sonrası Karpaz gezisi düzenlendi

Doç. Dr. Şükrü Tüzmen

Doç. Dr. Şükrü Tüzmen çalıştaya katılanlarla birarada

Genetik Kulübü Birinci Kış Data Toplantısı’nı Gerçekleştirdi

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Şükrü Tüzmen, Pakistan Ulusal Biyoteknoloji 
ve Genetik Mühendisliği Enstitüsü’nde Çalıştay Düzenledi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 
aldıkları eğitimin karşılığını uluslar-
arası yarışmalarda göstermeye 
başladı. 

14. Uluslararası İstanbul Gastronomi 
Festivali’ne katılan DAÜ Turizm 
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencileri 
Sude Karşılı, Gamze Kural ve Cem 
Mengüllüoğlu’ndan oluşan ekip DAÜ 
Turizm Fakültesi öğretim görevlisi 

Kurtuluş Özbaşar ile Uzman Şef 
Hakan Açıl’ın koordinasyonunda 
hazırlandıkları yarışmadan başarıyla 
döndüler. 14. Uluslararası İstanbul 
Gastronomi Festivali’nde “Gençler 
Pratik Ekip Yarışması” kategorisinde 
yarışan başlangıç yemeğinde 
Sude Karşılı, ana yemekte Gamze 
Kural ve tatlıda Cem Mengüllüoğlu, 
aralarında Kore, Pakistan, Fransa 
ve Azerbaycan ekiplerinin yanı sıra, 
Türkiye’den çok sayıda üniversi- 
tenin Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları Bölümü ile uluslararası zincir 

otel işletmelerinden 44 ekibin de yer 
aldığı kategoride birinci olarak altın 
madalya almaya hak kazandı. Aynı 
ekiple bireysel olarak katıldıkları 
“Üniversite Düzeyi Öğrenci Aşçı 
Makarna Yarışması” kategorisinde 
ise, 1 altın (Sude Karşılı) ve 2 gümüş 
madalya (Gamze Kural ve Cem 
Mengüllüoğlu) kazanmalarının haklı 
gururunu yaşadıklarını vurgulayan 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kılıç, Antalya’da düzen-
lenen 8. Uluslararası Altın Kep üniver-
siteler şefler yarışmasında da elde 
edilen başarıdan oldukça memnun 

olduklarının altını çizdi.  DAÜ Turizm 
İşletmeciliği programının yanı sıra 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü’nde eğitim kalitesinin hızla 
yükseldiğini ve uluslararası stan- 
dartları yakaladığını ifade eden Prof. 
Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin 
Rektörlüğün vizyonu doğrultusunda 
akademik ve fiziksel alt yapısına 
yaptığı yatırımların devam edeceğini 
aktardı. Prof. Dr. Kılıç, mutfak sanat-
ları alanında Turizm sektörüne  eği- 
tilmiş şefler vermeye devam edecek- 
lerini de belirtti.  

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
Başarının Sınırlarını Zorluyor

14. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde 4 Altın ve 2 Gümüş Madalya
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Mü-
dürlüğü’ne bağlı Müzikal Topluluğu 
tarafından organize edilen ve Musa-
hipzade Celal tarafından yazılan, dü-
zenlemesini ve yönetmenliğini Halil 
Artur’un yaptığı “İstanbul’un Efendisi” 
isimli oyun, Rauf Raif Denktaş Kültür 
ve Kongre Sarayı’nda seyirci ile bu-
luştu. Gerçekleştirilen gala gecesine 
birçok yönetsel ve akademik per-
sonelin yanısıra çok sayıda öğrenci 
katıldı. 

Osmanlı’da “Lale Devri”nin sonra-
sında geçen oyunda tüm İstanbul’un 

korktuğu Kadı Savleti Efendi, kızı Es-
ma’ya hayırlı bir kısmet aramaktadır. 
Fallara, cinlere, perilere düşkünlü-
ğünden dolayı kızına damat adayını 
bu yolla seçmeye kalkışır. Fakat kızı 
Esma da gönlünü Safi Çelebi’ye kap-
tırır. Bu iki gencin imkansız aşkını 
çözebilecek ve koca İstanbul’da Kadı 
Savleti Efendi’yi kandırabilecek tek 
kişi ise Çengi Afet’tir. Oyun bundan 
sonraki çetrefili anlatmaktadır. Mü-
zikal Topluluğu oyuncuları olumlu 
bildirimlerden dolayı duydukları mut-
luluğu dile getirirken yeni oyunlar için 
aynı enerjiyle çalışmaya devam ettik-
lerini dile getirdiler.

Müzikal Topluluğu “İstanbul’un Efendisi” Oyununu Sahneledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü tarafından organize 
edilen, Ahmet Kazanbal’ın yazıp 
yönettiği ve ünlü tiyatro sanatçıları 
Cemal Hünal, Neslihan Yeldan, Ruhi 
Sarı ve Duygu Şen’in oynadığı “2’si 
1 Arada” adlı tek perdelik romantik 
komedi 2 Mart 2016, Çarşamba 
akşamı, saat 19:00’da, Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
sahnelendi.

Katılımın oldukça yüksek olduğu 
oyunu izlemeye gelenler arasında 
öğrenciler, akademik ve yönetsel 
personelin yanı sıra bölge halkı da 

bulunuyordu. Oyunda, dominant 
ve iş hayatında oldukça başarılı bir 
kadın olan Oya ile başka bir kadınla 
ilişkisi olan ve bu yüzden ondan 
boşanmak isteyen kocası Tuna’nın 
hikayesi anlatıldı. Oya ve Tuna’nın 
tartışmaları üzerine bir de eve giren 
hırsız ile Tuna’nın sevgilisi eklenince 
olay karmakarışık ve bir o kadar da 
komik bir hal aldı. İzleyenleri hem 
güldüren hem de duygulandıran 
oyunun sonunda, bütün salon 
tarafından ayakta alkışlanan oyun-
culara, DAÜ Öğrenci İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hıfsiye Pulhan tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi. 

DAÜ’de “2’si 1 Arada” Adlı Tiyatro Sergilendi
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DAÜ, Kıbrıs Türkü’nün 
Uluslararası Başarısıdır
Üniversite adına konuşan DAÜ Rek-
tör Vekili Prof. Dr Necdet Osam me-
zuniyet törenlerinin dünya değerleri-
nin anlaşılmasına olanak sağladığını 
belirterek, DAÜ ailesi olarak bugünün 
haklı gururunu yaşadıklarını vur-
guladı. Prof. Dr. Osam, DAÜ ailesi 
olarak dünyada yaşanan savaş ve 
ölümlere kayıtsız kalamadıklarını, her 
türlü insani değerlere saygı gösterip 
sahip çıkmayı bilerek hareket ettikle- 
rini söyleyerek, bu değerlerin üniver-
sitenin gerçek vizyonunu ortaya koy-
duğunu ifade etti.

DAÜ’nün Kıbrıs Türkü’nün uluslar-
arası başarısı olarak dünyada yerini 
aldığının altını çizen Prof. Dr. Osam, 
bilimsel programlarla öğrencileri 
bilgi ve donanımla kuşatarak me-
zun ettiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. 
Osam, mezun olan öğrencilere Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ve 
DAÜ’yü her zaman hatırlamalarını is- 
teyerek bunun en önemli vefa örneği 
olduğuna vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından 
fakülte, yüksekokul ve program bi- 
rincilerine protokol tarafından ödül ve 
diplomaları verildi. Doktora, yüksek 
lisans, önlisans ve lisans öğrencileri-
nin diplomalarını almasının ardından 
keplerin havaya atılması ile devam 
eden tören, Türkiye’nin sevilen ses-
lerinden İrem Derici konseri ile sona 
erdi.  

Güz Dönemi Mezunları ve 
Velileri  “Mezuniyet 
Resepsiyonu”nda Biraraya Geldi
2015 – 2016 Akademik Yılı Güz 
Dönemi mezunları ve velileri için “Me-
zuniyet Resepsiyonu” düzenlendi. 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda gerçekleştirilen Mezuniyet 

Resepsiyonu’na çok sayıda mezun 
öğrenci ve aileleri katıldı. Gecede 
mezunların yanı sıra merkezi Anka-
ra’da bulunan Kuzey Kıbrıs Mezunlar 
Vakfı üyeleri de yer aldı. DAÜ Rektör 
Vekili, Rektör Yardımcıları, Dekan-
lar, Bölüm Başkanları, Akademik ve 
Yönetsel Personelin de katılarak me-
zunların mutluluğunu ve coşkusunu 
paylaştığı gece, DAÜ TV tarafın-
dan hazırlanan ve kampüs yaşamı 
ile ilgili görselleri içeren sinevizyon 
gösterimi ile başladı. Gecede açılış 
konuşmasını gerçekleştiren DAÜ 
Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam, 
tüm mezunlara ve ailelerine hoşgel-
diniz diyerek, bugünün kendileri için 
gururlu bir gün olduğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Osam, mezuniyet gününün 
emeklerin karşılığının alındığı bir gün 
olduğunu dile getirerek, genç mezun- 
lara sonuna kadar güvendiğini ve          
inandığını aktardı. Prof. Dr. Osam, 
tüm mezunlara yeni hayatlarında 
başarılar dileyerek güzel bir gece 
geçirmeleri temennisinde bulundu. 

Açılış konuşmasının ardından DAÜ 
Güzel Sanatlar Kulubü tarafından eğit-
men Ayhatun Ateşin küratörlüğünde 
gerçekleştirilen Mağusa Gravürleri  
sergisinin açılışı ve İletişim Fakülte-
si Öğretim Görevlisi İsmail Gökçe’nin 
vermiş olduğu ders kapsamında öğren-
cilerin  eserlerinden  oluşan  “Evvel 
Zaman İçinde” isimli sergi açılışları 

gerçekleştirildi. Açılışların ardından 
ise DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivi-
teler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Halk 
Dansları Topluluğu Gösterisi ile DAÜ 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü, Müzik Öğretmenliği programı 
öğretim görevlileri Serkan Çankaya ve 
Grubu’nun müzik dinletisi gerçekleştiril-
di. Ayrıca, Uluslararası Koro gerçek- 
leştirdiği performanslarla geceye 
katılanlara keyifli saatler yaşattılar. 
Mezuniyet resepsiyonu, yabancı öğren-
cilerin oluşturduğu “Consonants” isimli 
müzik grubunun gerçekleştirdiği canlı 
performans ve ardından kesilen mezu-
niyet pastası sonrasında sona erdi. 

Yeni Mezunlarımızı Uğurladık

İrem Derici

Prof. Dr. Necdet OSAM Müjdat Çarhoğlu

Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, İrem Derici’ye çiçek takdim etti
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Yeni Mezunlarımızı Uğurladık

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal 
ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağ-
lı çalışmalarını sürdüren DAÜ Öğrenci 
Konseyi tarafından Prof. Dr. Özay Oral 
Kütüphanesi önünde öğrencilere çorba 
ve poaça ikramında bulunuldu. Üniver-
site içerisinde sınav dönemi ve havala-
rın da soğuk olması nedeniyle, yapılan 
bu çorba ikramı kütüphanede ders ça-

lışan öğrenciler tarafından büyük takdir 
topladı.Katılımın oldukça yoğun olduğu 
etkinliğe DAÜ Öğrenci İşleri Eşgüdüm 
Görevlileri Mutlu Kale ile Doç. Dr. Der-
viş Subaşı, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü Birim Sorumlusu Evşim Erel 
ve DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı ile 
üyeleri de katıldı.  

Öğrenci Konseyi Çorba Dağıttı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ev sahipliği ve organizasyonu ile 
gerçekleştirilen 100 Ses Koro Okulu 
Kış Kampı Rauf Raif Denktaş Kültür 
ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen “1. 
Korolar Şenliği Konseri” ile sona erdi.

100 Ses Koro Okulu Genel Sanat 
Yönetmeni Koro Şefi Mete Gökçe 
konser öncesinde gerçekleştirdiği açılış 
konuşmasında yeniden DAÜ’de olmanın 
mutluluğunu yaşadığını dile getirerek 
kampın oldukça verimli geçtiğini aktardı. 
Açılışta Üniversite adına konuşma 
gerçekleştiren DAÜ Öğrenci İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hıfsiye Pulhan DAÜ olarak söz konusu 
koro kampında 26 farklı şehirden katılan 
öğrenci ve eğitimcileri ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
100 Ses Koro Okulu Kış Kampı’nın 
DAÜ’de gerçekleştirilmesinden duyduğu 
mutluluğu aktardı. Gecede katılımcı 
koroların birbiri ardına seslendirdikleri 

koro eserleri sonrasında Kıbrıslı Türk 
Besteci Oskay Hoca’nın Koro Müziği 
için düzenlediği Kebapçıların Şişi ve 
Münüsem adlı eserleri tüm korolar 
tarafından hep birlikte seslendirildi. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
(KKTC) DAÜ-SEM Ada Işığı Çocuk 
Korosu, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği 
(KPKD) Otello Çoksesli Korosu ile 
Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’nun 
da katıldığı konserde birbirinden güzel 
çoksesli koro eserleri seslendirildi.

Kış ve yaz aylarında bir haftalık yoğun 
kamp dönemi içinde çalışmalarını 
sürdüren 100 Ses Koro Okulu Koroları, 
performans eğitimleri, şeflik eğitimi 
sınıfları, koro eğitimi alanlarındaki 
birçok başlıkta dersler ile farklı alanlarda 
destekleyici eğitimler gerçekleştirmekte 
ve sonuçlarını birçok konser, seminer, 
atölye uygulamaları ile aktif bir program 
modeli sunmaktadır. 

100 Ses Koro Okulu Kış Kampı 
Konserle Sona Erdi

Akjamad Nizamedinova             Berkay Ergür

Prof. Dr. Necdet Osam ve Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan aile ve öğrencilerle yakından ilgilendi

Resepsiyona katılan öğrenci aileleri
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası Ofis, Azerbaycan Öğ-
renci Birliği ve Azerbaycan Kıbrıs 
Gençler Teşkilatı tarafından orga-
nize edilen “Dünya Azerbaycanlılar  
Dayanışma Günü” gerçekleştirilen 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rauf 
Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sa-
rayı’nda gerçekleştirilen söz konu-
su etkinlik Azerbaycan Milli Marşı 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından DAÜ Azerbaycan Öğren-
ci Birliği Başkanı Toghrul Abbasov, 
DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Me-
lih Yıldırım, Azerbaycan Turizm ve 
Yönetim Üniversitesi öğretim görev-
lisi Aligul Aghayev, DAÜ Akademik 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Sözen ve UBP Mil-
letvekili Zorlu Töre’nin gerçekleştir-
diği açılış konuşmaları ile başladı. 
Dünya Azerbaycan Dayanışma Gü-

nü’nün öneminin vurgulandığı açılış 
konuşmaları sonunda UBP Millet-
vekili Zorlu Töre DAÜ Azerbaycan 
Öğrenci Birliği Başkanı Abbasov’a 
üzerinde Rauf Raif Denktaş’ın res-
minin bulunduğu tablo hediye etti. 
Söz konusu etkinlikte Azerbaycan-
lı ses sanatçısı Flora Karimova ve 
saz sanatçısı Agshin Tariyeloğlu 
sahne alarak geceye katılanlara 
keyifli saatler geçirdiler. Etkinlikte 
Azerbaycanlı öğrenciler tarafından 
hazırlanan video gösterimi, şiir din-
letisi ve çeşitli dans gösterileri ger-
çekleştirildi. Gecede ayrıca kurulan 
standlarda Azerbaycan kültürüne ait 
yemekler de tanıtıldı.   

Azerbaycanlı Sanatçı 
DAÜ Rektörlüğü’nü Ziyaret Etti
Dünya Azerbaycanlılar Dayanış-
ma Günü etkinlikleri kapsamında 
DAÜ’ye gelen Azerbaycanlı ses 
sanatçısı Flora Karimova ve saz us-
tası Agshin Tariyeloglu DAÜ Rektör 
Vekili Prof. Dr. Necdet Osam’ı ma-
kamında ziyaret etti. Söz konusu 
ziyaret sırasında konuşan sanatçı 
Karimova, DAÜ’nün misafirperverli-
ğinden oldukça memnun kaldıklarını 
dile getirerek DAÜ’ye hayran kaldık-
larını aktardı. DAÜ’nün başarılarını 
Azerbaycan’da da takip ettiklerinin 
altını çizen Karimova, DAÜ’ye ulus-
lararası platformdaki başarılarının 
devamını diledi. Prof. Dr. Osam, 

Karimova’yı DAÜ’de ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek DAÜ hakkında geniş bilgiler 
verdi. Prof. Dr. Osam Karimova’ya 
ve Tariyeloğlu’na Kıbrıs’a özgü lef-

kara işi pano takdiminde bulundu. 
Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ 
Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Amca da hazır bulundu. 

DAÜ’de“Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü” Kutlandı

Prof. Dr. Necdet Osam ve Prof. Dr. Hasan Amca Azerbaycanlı konuklarla birarada

Prof. Dr. Necdet Osam, Azerbaycanlı ses sanatçısı Flora Karimova’ya lefkara işi pano takdim etti

Prof. Dr. Ahmet Sözen

Toghrul Abbasov

Zorlu Töre, hediye takdim ederken

Zorlu Töre Etkinliğe DAÜ yönetimi ve öğrencileri büyük ilgi gösterdi

Öğrenciler çeşitli dans gösterileri gerçekleştirirken Flora Karimova
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İleti-

şim Fakültesi işbirliği ile 6 – 7 Nisan 

2016 tarihlerinde, “Sosyal Medya ve 

Marka Haftası”  gerçekleştiriliyor. 
Etkinlik DAÜ kampüsünde gerçek-
leştirilecek ve sosyal medya ile 
amatör ya da profesyonel bağlamda 
ilgilenen herkese hitap edecek. THY 
ve KKTCELL ana sponsorluğunda, 
Cyprus Media ve Cookies katkıları 
ile gerçekleştirilecek olan etkinlikteki 
konuşmacılar Coca-Cola, Adidas, 
Sony, Turkcell, Arçelik, TEB, BM gibi 
kurumların sosyal medya ve dijital 
pazarlama stratejilerini yöneten 
kişiler olacak.  Etkinlik, Sosyal 
Medya ve Dijital Pazarlama ile 

ilgilenenlere bilgi alma, uzmanlarla 
tanışma ve büyük markaların strate-
jilerini oluştuma süreçlerini öğrenme 
şansı tanırken, dinleyicilere sosyal 
medya sektöründe ne tür deneyim 
ve becerilerle başarılı olabileceği, 
hedefleri nasıl koyması ve hangi 
yolları izlemesi gerektiği hakkında 
ipuçları verecek.

Dinleyicilere katılım sertifikasının da 
verileceği Sosyal Medya ve Marka 
Haftası, DAÜ’den ve DAÜ dışın-
dan misafirlerini bekliyor. Etkinliğe 

katılım için http://smbw.emu.edu.tr/ 

adresinden kayıt formu doldurulması 

gerekiyor. Etkinlik DAÜ dışı katılıma 

ücretli olurken, DAÜ öğrenci ve DAÜ 

personeline ücretsiz olarak gerçek-

leştirilecek ve etkinliğin tüm oturum-

larına katılan katılımcılara sertifika 

verilecek. DAÜ Kurumsal İletişim ve 

Sosyal Medya Birimi Koordinatörü 

Raziye Nevzat, sosyal medyanın 

günümüzde birçok kişi tarafından 

kullanılmasına bağlı olarak büyük 

bir reklam ve pazarlama mecrasına 

dönüşmesine değinerek, sosyal 

medyanın birçok kişiye iş imkanı 

sağladığını da belirtti. Dijital pazar-

lamanın önümüzdeki yıllarda sektö-

rün büyük bir kısmını kapsayacağını 

sözlerine ekleyen Nevzat, ileride 

bu mesleği yapmak isteyen öğrenci 

veya mezunlar, ya da mesleğinde 

uzmanlaşmak isteyen çalışanlar için 

bu etkinliğin büyük bir fırsat olduğunu 

vurguladı. Nevzat, Sosyal Medya ve 

Marka Haftası’na bu sebeplerden 

dolayı çok yüksek katılım beklendi-

ğini de ifade etti. 

Dünyaca ünlü Amerikalı mimar Mark 
Foster Gage, konferans sunumu 
yapmak üzere Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi’nin 
davetlisi olarak KKTC’ye geldi.

Zamanın ötesinde bir tasarımcı ola-
rak da bilinen Mimar Mark Foster 
Gage, 2 Mart 2016 tarihinde İstan-
bul’da sıhhi tesisat sektörünün lide-
ri Geberit firması sponsorluğunda 
Yapı Endüstri Merkezi (YEM)’nde 
gerçekleştirdiği sunumunun ardın-
dan, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahi-
roğlu Salonu’nda diğer sunumunu 
gerçekleştirdi.

Mimar, akademisyen ve yazar olarak 
bilinen Mark Foster Gage’in yaptığı 
sıra dışı, fütüristik ve devrimsel ni-
telikte sayılan tasarımları, kendi-
sini alanında öncü isimler arasına 
koymaktadır. Mark Foster Gage’in 
yaptığı “Design Liquidity” (Tasarı-
mın Akışkanlığı) başlıklı sunumu, 
mimarlık ve bağlantılı diğer tasarım 

disiplinlerine hitap etti. Mark Foster 
Gage Architects firmasının kurucusu 
olan Amerikalı Mimar Mark Foster 
Gage, Yale Üniversitesi Mimarlık 
Okulu’nda 2001’den beri Dekan Yar-
dımcılığı görevini de sürdürmektedir. 
Gage’in farklı ölçeklerde tasarlanmış 
birçok inovatif ve uygulanmış çalış-
maları bulunmaktadır. Metropol Otel 
Tribeca, Bard Koleji, Manhatten’daki 
yirmi iki katlı residans kulesi gibi ça-
lışmaları yanında Lady Gaga, Goog-
le, Diesel, H&M, Samsung ve Vice 
Media gibi müşteriler için mekânda 
sosyal medya kullanımı konusunda 
öncülük eden küçük ancak ileri tek-
noloji projeleri de yer almaktadır. Ay-
rıca, Mark Foster Gege’in teknoloji 
kullanarak yaptığı üç boyutlu inovatif 
tasarım çalışmaları Modern Sanatlar 
Müzesi, Şikago Sanat Enstitüsü Mü-
zesi, Venedik Bienali, Pekin Bienali, 
Berlin Alman Mimarlık Merkezi’nde 
de yer almıştır. YEM etkinlik sitesin-
den edinilen bilgiye göre, Mark Fos-
ter Gage, Geberit firmasının sürdürü-

lebilirlik kapsamında Yapı - Endüstri 
Merkezi (YEM) ile gerçekleştirdiği 
etkinliklerinin dördüncüsünde, mi-
mar ve tasarımcılar ile buluştu. Bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen ‘Zamanın 
Ötesinde Tasarım Kâşifleri’ etkinliği-
nin konuğu olan Mark Foster Gage, 
Geberit’in bu yıl belirlediği ‘Her Yer-
de’ mottosu paralelinde mimari ve 

tasarım uygulamalarının geleceğini 
ve bu tür uygulamaların üreteceği 
devrim niteliğindeki buluşlarını İstan-
bul’a mimarlık ve tasarım camiasına 
anlattı. Gage, benzer kapsamlı bir 
konferansı, DAÜ Mimarlık Fakültesi 
öğrencileri ile diğer üniversitelerden 
gelen ilgili öğrencilere ve tüm mimar-
lara yönelik olarak da gerçekleştirdi. 

Amerikalı Fütürist Mimar Mark Foster Gage’in sunumu yoğun ilgi gördü

Amerikalı Fütürist Mimar Mark Foster Gage, 
Mimarlık Fakültesi’nin Konuğu Oldu

DAÜ’DEN BİR İLK DAHA
Sosyal Medya ve Marka Haftası Nisan’da Yapılıyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşlet-
me Bölümü Kamu Yönetimi Prog-
ramı’nın ev sahipliğinde ve Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politi-
kaları Anabilim Dalı’nın bilimsel kat-
kısı ile gerçekleştirilen “Uluslararası 
Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Kon-
feransı” (International Conference on 
Environmental Security in the Medi-
terranean) 3 Şubat 2016 Çarşamba 
günü, saat 09:30’da, Salamis Bay 
Conti Resort Otel’de başladı. Konfe-
rans 4 Şubat 2016 Perşembe günü 
yapılan oturumlarla sona erdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ar-
dından Konferans Düzenleme Komi-
tesi adına DAÜ İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ 

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam 
ve Gazimağusa Belediye Başkanı İs-
mail Arter tarafından açılış konuşma-
ları gerçekleştirildi. Doç. Dr. İşçioğlu, 
konferansın daha önce gerçekleştiri-
len Yerel Yönetimler Konferansı’nın 
devamı niteliğinde olduğunu belirte-
rek konferans süresince görüşülecek 
olan konular hakkında bilgiler verdi. 
Konferansta birçok önemli sunum 
gerçekleştirileceğinin altını çizen 
Doç. Dr. İşçioğlu, katılımlarından do-
layı herkese teşekkürlerini iletti.

Güvenlik ve Çevre 
Büyük Önem Arz Ediyor
Doç. Dr. İşçioğlu’nun ardından ko-
nuşan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Osam, “ateş çemberinde” olan Ak-
deniz’de güvenlik sözcüğünün büyük 
önem arz ettiğini belirterek üniversite 
olarak böylesi anlamlı ve önemli bir 

konferansa ev sahipliği yapmaktan 
büyük onur duyduğunu dile getirdi. 
Prof. Dr. Osam, KKTC’nin yüz akı 
olarak nitelendirdiği DAÜ’nün savaş-
ların olduğu çoğrafyada 106 farklı 
kültürden öğrenciyi içinde barındır-
dığını aktardı. Konferans sonunda 
ortaya çıkacak olan fikirlerden ya-
rarlanılacağını düşündüğünü belirten 
Prof. Dr. Osam, konferansın başarılı 
geçmesi temennisinde bulundu. Ga-
zimağusa Belediye Başkanı Arter, 
yaptığı konuşmada Akdeniz’deki 
petrol yatakları, savaşlar ve mülteci 
sorunları nedeniyle çevresel güven-
liğin büyük önem arz ettiğini vurgula-
yarak, çevre boyutuna da hassasiyet 
göstermek gerektiğini aktardı. Konfe-
ransın DAÜ ev sahipliğinde gerçek-
leştirilmesinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Arter, emeği geçen 
herkese teşekkürlerini ileterek konfe-
ransın yararlı olacağını düşündüğü-
nü aktardı. 

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği 
Programı öğretim görevlileri tarafın-
dan müzik dinletisi gerçekleştirildi. 
Prof. Dr. Osam, DAÜ’ye uzun yıllar 
farklı fakültelerde hizmet vermiş olan 
Konferans Onursal Başkanı Prof. Dr. 
Ruşen Keleş’e teşekkür plaketi tak-
dim etti. 

Çevre Sorunları Dünyayı 
Tehdit Ediyor
Konferansta daha sonra KKTC Eski 
Meclis Başkanı ve Başbakanlarından 
Hakkı Atun da konferansın önemine 
dikkat çekerek dünyayı meşgul eden 
en önemli sorunların başında çevre 
sorunları olduğunu belirtti. Bilim ve 
teknolojinin gelişmesiyle tehlikenin 

giderek arttığına dikkat çeken Atun, 
çevre sorununun dünyayı tehdit 
eden bir sorun haline geldiğini vur-
guladı. Atun, dünyanın en kalabalık 
ülkesi Çin’de hava kirliliğinin olması 
gereken düzeyden 10 kat fazla ol-
duğunu da  dile getirdi. Konferansta 
Onursal Başkan Prof. Dr. Ruşen Ke-
leş “Akdeniz’de Çevresel Güvenlik” 
konusunda gerçekleştirdiği sunum-
da bölgelerde yaşanan çatışmala-
rın ve sorunların çevresel sorunları 
etkilediğine değindi. Prof. Dr. Keleş, 
Birleşmiş Milletler’in son yıllarda çev-
resel güvenlik konularında önemli 
adımlar attığını belirterek geçmişte 
olduğu gibi bugün de büyük güçlerin 
gözünün  jeopolitik durumdan dolayı 
Akdeniz’de olduğunu vurguladı. Çev-
reyle ilgili daha özel konuları toplantı 
süresince gündeme taşıyacağından 
bahseden Prof. Dr. Keleş, bu konu-
larda da çalışmaların gerçekleştirile-
ceğinin altını çizdi. 

Konferans Başkanı Prof. Dr. Nesrin 
Algan ise “Akdeniz’in Deniz Çevre-
sinin Korunması ve Kıyı Alanlarının 
Sürdürülebilir Kalkınması İçin Eylem 
Planı” konusunda yaptığı sunumun-
da  Birleşmiş Milletler içinde yer alan  
Akdeniz’de çevrenin korunması ile 
ilgili hukuksal maddelerin olduğunu 
belirterek sunumu süresince hu-
kuksal maddeler üzerinde duracağı 
bilgisini verdi.  Konferansta “Akde-
niz’de Çevresel Güvenlik” başlığı ile 
Akdeniz havzasının kıyı alanlarını ve 
deniz ortamını olumsuz yönde etkile-
yen, demografik, ekonomik, politik, 
sosyal, kültürel, ekolojik ve iklime iliş-
kin olgular tartışıldı. Konferansta su-
nulan bildiriler arasında Akdeniz’de 
Deniz Çevresi Sorunları, Akdeniz’de 
Kıyı Alanlarının Yönetimi, Nüfus Ha-
reketlerinin Çevresel Açıdan Akdeniz 
Havzasına Etkileri, Akdeniz’de Kal-
kınma (sanayi, ulaştırma, enerji, ta-
rım, turizm) ve Çevre Etkileşimi, Ak-
deniz’de Çevrenin Korunmasına İliş-
kin Uluslararası Hukuki Rejimler, Ak-
deniz’de İklim Değişikliği, Akdeniz’de 
Doğal Kaynak Tahribatı ve Yol Açtığı 
Ekolojik Tehditler, Akdeniz’de Çevre-
sel Güvenlik Sorunu Yaratan Politik, 
Askeri ve Ekonomik Gelişmeler ile 
Akdeniz’de Kentsel Çevre Sorunları 
başta olmak üzere, havzanın karşı 
karşıya olduğu çevresel baskılar ve 
bunların önlenmesi için önerilecek 
çözümler konuları üzerinde duruldu. 

Prof. Dr. Necdet Osami İsmail Arter

Doç. Dr. Deniz İşçioğlu Hakkı Atun

Prof. Dr. Necdet Osam Prof. Dr. Ruşen Keleş’e teşekkür plaketi takdim ettiProf. Dr. Ruşen Keleş

Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı Gerçekleştirildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 
Ekonomi Bölümü tarafından düzen-
lenen ve başkanlığını DAÜ Ekonomi 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Kemal Bağzıbağlı’nın yaptığı 
Ekonomik Araştırmalar Merkezi 
Seminerleri, İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi’nde başladı. Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi Semineri 
kapsamında “EBRD Geçiş Rapo-
ru 2015 - 2016 Finansı Yeniden 
Dengeleme: Büyüme İçin Fon Çeşit- 
lendirilmesi (Transition Report 2015 
- 16 Rebalancing finance: diversify-
ing funding for growth)” konusu ele 
alındı. Söz konusu seminer Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası - EBRD, 
Kıbrıs Yerleşik Ofis Başkanı Libor 
Krkoska, EBRD Londra Ofisi Baş 
Ekonomistlerinden Çağatay Bircan 
ve EBRD Kıbrıs Yerleşik Ofisi Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
- KOBİ - Finans ve Kalkınma Gru-
bu Analisti Bilgehan Kayalar’ın da 
katılımıyla gerçekleşti.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 
Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Kemal Bağzıbağlı’nın açılış 
konuşmasıyla başlayan seminer, 
Libor Krkoska’nın kısa konuşmasın-
dan sonra Çağatay Bircan’ın 

sunumuyla devam etti. İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi öğretim üyeleri, 
araştırma görevlileri, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleşen seminerde, konuşmacı 
Çağatay Bircan “Küresel mali kriz 
dış dengesizliklerde önemli bir azal-
maya sebep olmasına rağmen bu 
dengelenme yatırım seviyelerinde 
azalma pahasına gerçekleşti.” dedi. 
Raporun bulgularına göre yatırımı 
bölge ekonomilerinin gelişmişlikle- 
rine göre beklenen seviyeye geri 
getirmek için yılda 75 milyar dolar ci-
varında daha fazla yatırım yapılması 

gerektiğini belirten Bircan, “Düşük 
yatırım miktarları ve kredi daral-
masına rağmen bölgedeki finansal 
olmayan sektörün borcu artış gös-
termiştir. Bu ek yatırım ihtiyaçlarının 
karşılanması için mali sektörün 
yeniden dengelenmesi gerekmekte-
dir.” ifadelerine de yer verdi. 

Bircan “Rapor özsermaye finans-
manının özel sermaye odaklı firma-
larda yatırım ve verimlilik artışlarını 
destekleme konusunda oynayabi-
leceği rolü vurgulamaktadır. Rapor-
da vurgulanan bir diğer önemli 

mesaj yabancı para cinsinden fi-
nansmandan yerel para cinsinden fi-
nansmana geçilmesi gereksinimidir.” 
şeklindeki konuşmasıyla söz konusu 
raporun bulgularını DAÜ İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi’yle paylaştı.  
Seminerin sonunda konuşmacı ve 
katılımcılara teşekkür konuşması ya-
pan Yrd. Doç. Dr. Kemal Bağzıbağlı, 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri-
nin çeşitli konularda bilgilenmesi ve 
araştırmalarını sunmalarına fırsat 
vermek için seminerlerin haftalık 
olarak düzenli bir şekilde devam 
edeceğini belirtti. 

Beton kano suya indirilirken

Öğrenciler beton kanoyu suda yüzdürmeyi başardıBeton kanoyu yapan öğrenciler ve İnşaat Mühendisliği Bölümü ekibi birarada

Öğrencilerden Beton Kano

DAÜ’de Ekonomik Araştırmalar Merkezi Seminerleri Başladı 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Mühendislik Fakültesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Türkçe lisans 
bitirme projesi kapsamında son 
sınıf öğrenciler betondan yaptıkları 
kanoyu suda yüzdürmeyi başardılar.

Muzaffer Yaygın, Osman Ciyce, 
Emre Gedik ve Serkan Kopsen’den 
oluşan öğrenci grubunun, tama-
men ellerindeki olanaklardan fay-
dalanarak yaptıkları ve “Othello” 
ismini verdikleri kanonun Glapsides 
göletindeki ilk yüzdürme deneme- 
sine bölümden öğretim üyeleri ve 
personel büyük ilgi gösterdi. Öğren-
ciler, yaklaşık 6 metre boyunda, 80 
santim genişliği ve 40 santim yük-
sekliğinde olan kanonun yapımında 
yaklaşık 300 kg. beton ve 20 kg. 
demir kullanıldığını ve kullanılan 
betonun hafif beton olduğunu 

belirttiler. Öğrenciler kanonun 
tasarım ve yapımının yaklaşık 5 
ayda gerçekleştiğini dile getirdi. Bir 
dönemlik bir çalışmanın emeğini 
paylaşmaktan mutlu olduğunu vur-
gulayan öğrenciler, yorucu ve yoğun 
günlerden geçtiklerini de sözlerine 
ekledi. Haftada 4-5 gün laboratu-
varda deney yaptıklarını anlatan 
öğrenciler, ekip halinde bu projeyi 
yapmaktan çok mutlu olduklarını 
söylediler. 

Bitirme Projesi kapsamında yapılan 
bu proje DAÜ İnşaat Mühendis-
liği Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Özgür Eren’in koordinatörlüğünde 
gerçekleşti. Dört öğrencinin projesini 
denetleyen Prof. Dr. Eren, başarıların-
dan dolayı öğrencilerini tebrik etti. 
İkinci kez bu projeyi hayata geçir-
diklerini dile getiren Prof. Dr. Eren, 

bu projenin birincisinin 2012 yılında 
hayata geçirildiğini kaydetti. Aynı za-
manda Prof. Dr. Eren, yurt dışındaki 
üniversitelerde de beton kano proje-
si yarışmaları olduğunu ve DAÜ’de 
gerçekleştirilen proje ile yeterli kaynak 
bulunması halinde bu tür yarışma-

ların düzenlenmesi yönünde önemli 
bir adım atmış olduklarını  belirtti.  
Kanonun yapımında emeği geçenlere 
teşekkür eden Prof. Dr. Eren, bu tür 
projelerin ekip işi olduğunu ve azim 
ve çalışma ile yapılamayacak hiç bir 
şeyin olmadığını belirtti.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Psi-
kolojik Danışmanlık Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi  (DAÜ-PDRAM) 
ile DAÜ Psikoloji öğrencileri Kulü-
bü,  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
gününün anlam ve önemine dikkat 
çekmek ve kadınların Kıbrıs’taki rol-
lerini ele almak amacıyla Toplumsal 
Cinsiyet Açısından Uluslararası Ça-
tışma: Kıbrıs Deneyimi konulu bir 
konferans düzenledi. 4 Mart 2016 
tarihinde DAÜ Aktivite Merkezi kon-
ferans salonunda yer alan etkinliğe 
öğrenciler ve akademisyenlerden 
oluşan geniş bir dinleyici grubu ka-
tıldı. 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden 
Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimleri 
Bölümü öğretim üyesi ve Toplumsal 
Cinsiyet Danışma Ekibi üyelerin-
den Doç. Dr. Maria Hadjipavlou’nun 
davetli konuşmacı olarak katıldığı 
konferans, DAÜ Psikoloij Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Biran Mer-

tan moderatörlüğünde gerçekleşti. 
Feminizmin ne olduğunun interak-
tif olarak tartışılmasıyla başlayan 
konferansta, toplumsal cinsiyet kav-
ramının ne olduğu hakkında bilgi 
sağlanırken, tüm feminist perpektif-
lerin kadın ve erkek eşitliğinin temel 
bir insan hakkı olduğu noktasında 
hem fikir olduğu belirtildi. Çatışma 
barındıran çevrelerde toplumsal (fe-
minist) bakışın erkek ve kadın ara-
sında var olan güç ilişkilerinin doğa-
sının tespit edilmesini, çatışma ile 
çatışma sonrası yaşananların ilişki-
leri nasıl etkilediğinin anlaşılmasını, 
kadın ve erkek rollerine uymayan 
bireylerin çatışma sırasında (örn.sa-
vaş) kaldıkları ayrımcılığın anlaşıl-
masında önemli olduğu vurgulandı. 
Konferansta ayrıca, “Kıbrıs soru-
nunun” yıllardır gündeme hakim ol-
masının, kadın sorunları ve hakları, 
sağlık ve çevresel sorunlar, kadına 
karşı şiddet, seks ve insan ticareti, 
göçmen sorunu, cinsiyet ayrımcılı-

ğı ve kadınların işsizliği gibi birçok 
sorunun göz ardı edilmesine neden 
olduğu belirtildi. Toplumsal cinsi-
yet rolleri konulu video gösterimi 
ile devam eden konferansta kadın 
ve erkeklerin yaşamlarını etkileyen 
tüm politikalarda ve yasalarda top-

lumsal cinsiyetin de göz önünde bu-
lundurulması gerektiği bilimsel dille 
bir kez daha vurgulandı. Konferans 
sonunda DAÜ Psikoloji Öğrencileri 
Kulübü Başkanı Deniz Şahin, Doç. 
Dr. Hadjipavlou’ya katılımlarından 
dolayı teşekkür plaketi takdim etti. 

DAÜ Cinsiyetçi Kültüre Karşı Politikasını Belirledi

Üniversitemiz
“Toplumsal Cinsiyet Açısından Uluslararası Çatışma: Kıbrıs Deneyimi” 
Konulu Önemli Bir Konferansa Ev Sahipliği Yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
cinsiyetçi kültüre karşı olan politika-
sını üniversite senatosunun aldığı 
ortak karar ile belirledi. Üniversite 
senatosu “Cinsel Tacize ve Saldırı-
ya Karşı Politika Belgesi”ni oybirliği 
ile onaylayarak Üniversitenin cinsi-
yetçi kültüre karşı politikasını belir-
lemiş oldu. Konu hakkında detaylı 
bilgi veren DAÜ Kadın Araştırmaları 
ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) 
Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık 
Erbilen, eğitim sisteminin toplumsal 
cinsiyet kalıplarının aşılmasında sa-
hip olduğu role vurgu yaparak, ka-
dın-erkek eşitliği temelinde yeniden 
yapılandırılacak eğitimin, başta “ay-
rımcılık” ve “şiddet” gibi sorunlarla 
mücadelede önemli adımlardan biri 
olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Üniversiteler bün-
yesinde kurulan Kadın Araştırma 
Merkezlerinin, toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanında insan kaynağı ya-
ratma ve toplumun tüm kesimlerine 
yönelik toplumsal cinsiyet duyarlılığı 
oluşturma açısından sahip olduğu 
sorumluluklara işaret ettiğini belir-
ten Doç. Dr. Erbilen, merkez olarak 
kendilerinin de bu sorumluluğun bi-

lincinde olduklarını, bu çerçevede 
de üniversite içerisinde ve dışında 
farkındalık yaratma ve zihniyet dö-
nüşümü sağlama anlamında çeşitli 
eğitim amaçlı adımlar attıklarını vur-
guladı. Doç. Dr. Erbilen,  “toplumsal 
cinsiyet eğitimi” dersinin üniversite 
müfredatı içerisine eklendiğinin ve 
“kadın–erkek eşitliği”, “kadına yö-
nelik şiddet” konularında üniversite 
içinde ve dışında kişilere yönelik 
sertifikalı seminerler düzenledikleri-
nin altını çizdi. 

Öte yandan Doç. Dr. Erbilen,         
DAÜ’nün temel hedefinin kişisel, 
entellektüel ve akademik gelişimi 
besleyecek demokratik bir üniversi-
te ortamı oluşturma olduğunu vur-
gulayarak, bu anlamda üniversitenin 
tüm bireyler için pozitif bir öğrenme, 
çalışma ve yaşama ortamı sağlama-
yı taahhüt ettiğini aktardı. Doç. Dr. 
Erbilen, Üniversite Senatosu tara-
fından onaylanan politika belgesi-
nin amacının cinsel taciz ve cinsel 
saldırıdan arınmış bir akademik ve 
mesleki ortamın yaratılmasına yö-
nelik ilkeleri belirlemek ve düzen-
lemeleri tanıtmak olduğunu ifade 
etti. Bu bağlamda “Politika Belgesi” 

ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, üni-
versite bileşenlerinin cinsel taciz ve 
cinsel saldırı konusunda farkındalı-
ğını ve duyarlılığını arttırıcı düzen-
lemeler yapmaya, bu tür iddialar ve 
şikâyetler söz konusu olduğunda 
etkin bir soruşturma ve yaptırım me-
kanizması işletmeye, bileşenlerine 
cinsel taciz ve cinsel saldırıya ilişkin 
önlemler ve (psikolojik, hukuki, tıbbi 
vb.) destek mekanizmaları sunmaya 
hazır olduğunu bildirmekte ve ta-
ahhüt etmektedir. Sonuç olarak bu 
belge Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
cinsiyetçi kültüre karşı politikasını 
ifade etmektedir.  

Doç. Dr. Erbilen, 8 Mart Dünya Ka-
dınlarının Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Günü vesilesiyle kadının 
insan haklarının önemine dikkat 
çekerek, insan haklarının insanların, 
kendi manevi gelişimlerini gerçek-
leştirmede özgür oldukları idealini 
temel aldığını vurguladı. Yapılan 
açıklamada hak ve özgürlüklerin 
doğuştan her insanın sahip olduğu 
ahlaki değerler olarak görülmesi 
gerektiği, bu değerlerin de, tek bir 
sınıfın, ırkın ya da cinsiyetin değil, 
tüm insanlığın ortak kazanımı oldu-

ğunun altı çizildi. Doç. Dr. Erbilen,  
insan haklarının salt “erkek” hakları 
olarak görülmesine karşı çıktıkları-
nı, herkes gibi kadının da evrensel 
niteliğe haiz insan haklarının birer 
sahibi olarak kabul edilmesi gerek-
tiği vurguladı. Öte Yandan “Cinsel 
Tacize ve Saldırıya Karşı Politika 
Belgesi”nin Üniversite Senatosu ta-
rafından oybirliği ile onaylandığı ve 
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 
resmi sayfasında da yayınlandığı 
ifade edildi. 

Doç. Dr. Süheyle Üçışık Erbilen

Doç. Dr. Maria Hadjipavlou’ya teşekkür plaketi takdim edilirken
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bö-
lümü doktora öğrencilerinden Ali Öv-
gün, Amerika’nın kuramsal fizik ala-
nında önemli dergilerinden olan ve 
1968 yılından itibaren makale kabul 
eden  International Journal of The-
oretical Physics, Springer dergisin-
de yalnız başına yazdığı ‘Entangled 
Particles Tunneling From a Schwarz 
schild Black Hole immersed in an 
Electromagnetic Universe with GUP’ 
(DOI: 10.1007/s10773-016-2923-0) 
başlıklı makalesini yayınladı. 

Övgün’ün, doktora eğitiminin üçüncü 
senesinde olan birisi olarak toplam-
da 15 yayınının olması (bunlardan 8’i 
SCI İndeksli dergilerde yayınlanmış, 
diğer 7’si ise SCI İndeksli dergilerde 
hakem kontrolünde yayınlanmayı 
bekliyor) gerek DAÜ gerekse aka-
demik alanda büyük bir başarı  ola-
rak değerlendiriliyor. Her yayınlanan 
makalenin ülkeye ve üniversiteye 

ekstra puan kazandırdığını hatırla-
tan Övgün, yapılan yayınların aynı 
zamanda DAÜ’nün kalitesinin birer 
ürünü olduğunu da ifade etti. Bura-
daki başarısında danışmanı Prof. Dr. 
Mustafa Halilsoy`un ve Doç. Dr. İz-
zet Sakallı`nın desteklerinin de etkisi 
olduğunu belirten Övgün, çalışması 
hakkında da bilgiler verdi. 

Söz konusu çalışmada donanımlı 
iki parçacığın elektromanyetik bir 
evrende bulunan bir karadelikten 
tünelleme yaparak yaydığı Hawking 
ışımasını incelediğini belirten Öv-
gün, kuantum yerçekimi etkilerinin 
bu hawking ışımasına nasıl etki ya-
pacağını gösterdiğini belirtiyor. Bi-
lindiği üzere Hawking ışıması gerek 
kara deliklerin gerekse daha önce 
Doç. Dr. İzzet Sakallı’yla yaptıkları 
çalışmalarında da gösterdikleri gibi 
solucan deliklerinden de bir ışıma 
gelmesine verilen isimdir. Kuantum 
alan kuramının genel görelilik ile 

beraberce uygulanması sonucu or-
taya çıkmış bir olgudur. Ünlü İngiliz 
bilim adamı Stephen Hawking 1975 
yılında yayınlanan makalesinde kara 
deliklerin parçacık yaydığını ve bu 
sayede kütle kaybettiğini ifade et-
miştir. Genel görelilik kuramına göre 
kara delikler sadece parçacıkları yu-
tarlar ve kesinlikle hiçbirşey, ışık bile 
kara deliklerden kurtulamaz; çünkü 
normal şartlarda çok yüksek bir kütle 
çekim gücü vardır ve etrafındaki tüm 
maddeyi yutarlar, yani kara delikler 
küçülemezler. Hawking Işınımı bir 
çeşit termal radyasyonun açığa çık-
masıdır, fakat günümüz teknolojisiyle 
bu değişikliği gözleyemeyiz. Çünkü 
çok küçük enerjide ışınımlardır.
 
Bu bağlamda Hawking’in bulduğu 
sonuç 40 sene geçmesine rağmen 
halen daha çok şaşırtıcıdır ve üze-
rinde on binlerce makale yazılmış 
bir konudur. Özellikle geçtiğimiz gün-
lerde Hawking’in bu konu üzerinde 

diğer 2 meslektaşıyla yeni yazmış 
oluğu makalenin deneysel olarak 
kanıtlanırsa ona Nobel Fizik ödülünü 
getirebileceğine inanılıyor.

Dünyanın en eski fizik dergilerinden 
biri olan ve 1790 yılından beridir ya-
yınlanan Almanya’nın en önemli fizik 
dergisi Annalen der Physik’te (İngiliz-
cesi: Annals of Physics) 2016 yılının 
ilk günlerinde Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakül-
tesi, Fizik Bölümü öğretim üyelerin-
den Doç. Dr. İzzet Sakallı ile Doktora 
Öğrencisi Gülnihal Tokgöz’e ait olan 
bir eser yayınlandı. “Spectroscopy 
of rotating linear dilaton black ho-
les from boxed quasinormal modes” 
(DOI:10.1002/andp.201500305) 
başlıklı eser, bugüne kadar Annalen 
der Physik dergisinde yayınlanmış 
ilk Kıbrıs adresli (Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi de dahil) ve Genel Relativite 
konulu yayın olma özelliğini taşıyor. 

Bu çalışma ile Doç. Dr. İzzet Sakallı 
ve Gülnihal Tokgöz evrende dilaton 
ve aksiyon alanları (kara madde ve 
enerjinin muhtemel kaynakları) ile 
elektromagnetik alan içeren dönen 
karadeliklerin skaler (bozon) bulutlar 
tarafından “kafeslenmesi” (özel bir 
matematiksel Fizik yöntemi) ile or-
taya çıkan kuazinormal modları (ilgi 
karadeliğin karakteristik frekansları 
veya “sesleri”) kullanarak bu karade-
liklerin yüzey alanlarının sürekli değil 
de kuantize (belirli eşit aralıklarla) 

olarak değişeceğini ispat etmişlerdir. 
Analoji yapmak gerekirse, bu olay 
atomun etrafında dolanan elektron-
ların izlediği yörüngelerinin yüzey 
alanlarının her değeri almak yerine 
belirli değerlere (kuantizasyon) sa-
hip olduğu (deneysel ispatlı) olayına 
benzemektedir. DAÜ’yü böylesine 
önemli bir dergide temsil etmekten 
dolayı duyduğu mutluluğu dile geti-
ren Doç. Dr. İzzet Sakallı ve Gülni-
hal Tokgöz, çalışmalarını aralıksız 
sürdürmeye devam edeceklerini ve 
gelecekte benzer başarılı projelere 
imza atmayı beklediklerini ifade et-
tiler.

Albert Einstein’in Dergisi
Söz konusu dergi fiziğin her konu-
sunda (deneysel, teorik, uygulamalı 
ve matematiksel Fizik) “peer-re-
viewed papers” (hakem inceleme-
sinden geçmiş çalışmalar) yayınla-
maktadır. Dergi 1950 yılına kadar 
sadece Almanca, 1950-1990 yılları 
arasında ise hem Almanca hem de 
İngilizce olarak yayınlanmıştır. 1990 
yılında Batı ve Doğu Almanya’nın 
birleşmesinden günümüze ise sa-
dece İngilizce olarak yayınlanmak-
tadır. Ayrıca 1990’dan itibaren dergi 
yaşamını dünyaca ünlü yayınevi Wi-
ley-VCH çatısı altında sürdürmek-

tedir. Dergi Web of Science (SCI) 
gibi bilinen tüm iyi indeksler tarafın-
dan taranmaktadır. (Impact Factor: 
3.048). Dergi günümüze kadar bir 
çok ünlü (bazıları Nobel ödüllü) fizik-
çinin yayınlarına ev sahipliği yapmış 
ve yapmaya da devam etmekte-
dir. Bu fizikçiler arasında Benjamin 
Thompson, Henry Cavendish, Max 
Planck, Albert Einstein, Peter Deb-
ye, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, 
Franz Wegner, Peter W. Higgs ve 
daha niceleri yer almaktadır. Şüp-
hesiz ki derginin dünyaca üne ka-
vuşmasındaki en önemli kişi Albert 
Einstein’dır. Einstein 1905-1916 yıl-

ları arasında Annalen der Physik’de 
yayınladığı eserler sayesinde hem 
kendisi Nobel almış hem de derginin 
“Einstein’ın dergisi” olarak bilinmesi-
ni sağlamıştır. Bilindiği üzere Einste-
in’ın en ünlü eseri “Genel Relativite 
(Görecelik)” teorisidir. Bu teori saye-
sinde insanoğlu hem içinde bulundu-
ğu evreni daha iyi anlamaya başla-
mış hem de yüksek teknolojik ürün-
ler elde edebilmiştir. Bu bakımdan 
Annalen der Physik dergisi özellikle 
Genel Relativite üzerine yazılmış 
eserlerin basılmasında daha seçici 
ve kaliteden ödün vermemek adına 
zorlayıcı bir tutum izlemektedir.  

Ali Övgün

Gülnihal Tokgöz Doç. Dr. İzzet Sakallı

Dünyanın En Önemli Fizik Dergisinde DAÜ de Temsil Ediliyor

Fizik Doktora Öğrencimizin 
Hawking Işımasıyla İlgili Makalesi Yayınlandı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölü-

mü’nün diploma jürisi 2015-2016 

Güz Dönemi mezunlarından 38 öğ-

rencinin proje sunumlarıyla gerçek-

leştirildi. 

İki gün boyunca gerçekleşen mezu-

niyet jürisi, Aga Han ödüllerine bir 

çok kez aday gösterilen Türkiye’nin 

tanınmış mimarlarından Cafer Boz-

kurt; Kıbrıs’ın güneyinden deneyimli 

mimar Andreas Lordos, KTMMOB 

Mimarlar Odası Başkanı Azmi Öğe’yi 

ve DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 

araştırma görevlisi Amir Bahador 

Nataj’ı konuk jüri olarak ağırladı. Her 

dönem öğrencilere Kuzey Kıbrıs’ın 

çeşitli yerleşim bölgelerinde farklı 

projelerle çalışma olanağı sağlayan 

Mimarlık Bölümü, bu yıl da yine çok 

önemli bir alanda, öğrencilere Su Altı 

Arkeoloji Bölümü ve Dinlenme Alanı, 

Üniversite Kampüs binası tasarlama 

olanağı tanımıştır. Söz konusu proje, 

Gazimağusa’da Salamis - Bedis böl-

gesinde gerçekleşmiştir. Bu bağlam-

da projenin, Su Altı Arkeoloji Bölümü 

ve Dinlenme Alanı, Üniversite Kam-

püs binası gereksinimlerinin sağlan-

ması ve bölgenin sunduğu imkan-

lardan yararlanılması öğrencilerden 

beklenmiştir. Ayrıca, projenin ana 

temalarından biri, çevreye duyarlı 

ve sürdürülebilir bir tasarım ortaya 

koymaktır. Mimar adayları çağdaş 

ve yenilikçi fikirlerle dönem boyu bi-

tirme projesi kapsamında yoğun ça-

balar sarf etmiştir. Sunumlar sonrası 

konuşma yapan DAÜ Mimarlık Bö-

lümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinç-

yürek, öğrencilere yoğun çalışmala-

rından dolayı teşekkürlerini sunarak, 

DAÜ’nün adını, ileriki yaşamlarında 

sayısız başarılara imza atarak en iyi 

şekilde temsil edeceğine olan inan-

cını belirtti. Sunumların ardından 

gerçekleşen kolokyuma jüri üyeleri 

ve öğrencilerin yanı sıra öğretim gö-

revlileri de katılarak projeleri değer-

lendirme fırsatı buldu. Karşılıklı fikir 

ve görüşlerini paylaşan katılımcılar 

bir kez daha çevreye olan duyarlı-

lık hakkında farkındalık yaratmanın 

öneminin altını çizdi. 

Kolokyumun ardından, öğrenciler 

tarafından seçilen “En iyi Sunum” 

ödülü, araştırma görevlilerinin belir-

lediği ‘En İyi Tasarım Projesi’ ödülü, 

bitirme projesini yürüten öğretim gö-

revlilerinin ortak kararıyla belirlenen 

ve DAÜ’yü ARCHIPRIX yarışmasın-

da dünyada temsil edecek proje ve 

konuk jüri üyelerinin belirlediği “AR-

CHIPRIX Türkiye Temsilcisi” ödülü 

sahiplerine takdim edildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 

Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bö-

lümü’nde, Mezuniyet Projesi kapsa-

mında, Doç. Dr. Kağan Günçe, Yrd. 

Doç. Dr. Kamil Güley, Yrd. Doç. Dr. 

Afet Çeliker yürütücülüğünde, “Ta-

sarım Atölyesi” konusu ele alındı.

Bu çerçevede, tasarım atölyelerinin 

bugünkü çağdaş konsepti, daha ca-

zip ve büyüleyici bir çalışma imkanı 

sağlamaktadır. Tasarım atölyeleri 

yalnızca gün içinde ders yapmak 

için kullanılan mekanların ötesinde, 

tasarımcı ve tasarımcı adaylarının 

gece kullanımlarına da olanak sağ-

layacak mekanlar olmalıdırlar. Dola-

yısıyla, 24 saat kullanım için gerekli 

olanakları mekansal ve fonksiyonel 

olarak karşılamalıdırlar. “Tasarım 

Atölyesi” kavramı ile anlatılmaya 

çalışılan, seçilen tema ve karakteri 

doğrultusunda farklı tasarımcı grup-

larına (mutfak sanatları / grafik tasa-

rım / mimarlık / iç mimarlık / görsel 

iletişim tasarımı vs.) hizmet verebi-

len entellektüel ortamı ve atmosferi 

sağlayan mekanlardır.  Bu bağlam-

da, toplantılar, sosyalleşme ve etki-

leşimler; öğrenme, kavrama, anlama 

ve yaratma; konsantrasyon; derin 

düşünce; kültürel ve entelektüel de-

neyimleme; ve çalışma, eleştirel ba-

kış geliştirme imkanlarını sağlayan 

mekanlar tasarlanmıştır.

Mezuniyet öğrencilerinin, tasarım 

sürecini verimli ve zengin bir şekilde 

tamamlamaları için İstanbul’a teknik 

gezi düzenlenmiştir. Bu teknik gezi 

kapsamında, tasarım atölyelerinin 

en iyileri, sergi ve teşhir mekanları 

gibi projeye katkı sağlayacak iyi ör-

nekler deneyimlenmiştir. Mezuniyet 

Projesi Değerlendirmesi ise özel 

bir etkinlik programı şeklinde, ta-

sarlanan atölyelerde, planlanmıştır. 

Bu değerlendirme DAÜ İç Mimarlık 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş 

Dağlı başkanlığında sürdürülmüştür. 

DAÜ İç Mimarlık Bölümü tarafından 

bir gelenek haline getirilen bu et-

kinliğin en önemli parçası, Türkiye 

veya mevcut profesyonel ortamlar-

da, başarılı uygulamalarıyla ismini 

duyuran kişileri davet etmesidir. Bu 

yıl, bu çerçevede, konuk olarak Ke-

nan Pençe katılım sağlamıştır. Türki-

ye’nin önde gelen tasarımcılarından 

birisi olan Kenan Pençe’nin gerek 

değerlendirme süreci boyunca öğ-

rencilere vermiş olduğu geri dönüş-

ler gerek tecrübelerinin yansıması 

olarak gösterdiği projeleri, öğrenciler 

ve tüm katılımcılar için son derece 

faydalı olmuştur. Bu program kap-

samında, Misafir Jüri Üyesi Kenan 

Pençe’den öğrencilerin başlayacak-

ları profesyonel yaşamlarına ışık 

tutacak nitelikte, ‘Son Ders’ adlı bir 

söyleşi de gerçekleştirilmiştir.Gerek 

tasarım kalitesi gerek sunum kali-

tesi açısından son derece başarılı 

bir şekilde tamamlanan Mezuniyet 

Projesi, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç 

Mimarlık Bölümü’nde sergilenmiştir. 

Yeni teknolojiyi, animasyon-video ve 

üç boyutlu çizimlerin yaygın ve doğru 

bir şekilde kullanımı, Mezuniyet Pro-

jesi’nin kalitesine damga vurmuştur.

İç Mimarlık Bölümü’nde 
“Tasarım Atölyesi” Konulu Mezuniyet Projesi Gerçekleştirildi

DAÜ Mimarlık Bölümü Diploma Jürisi Gerçekleşti



Onur Çakır 
Zihin Engelliler Öğretmenliği 
3. Sınıf Öğrencisi

DAÜ Atatürk Meydanı’ndan Yurtlar 
Bölgesi’ne kadar görme engelli birey 
ve ona eşlik eden rehber kişi rolleri-
ne bürünerek engelli bir bireyin neler 
hissettiğini anlamaya çalıştık. Engelli 

bireylerin çevrenin yarattığı engeller 
karşısında neler hissettiğini anla-
mak için gerçekleştirmiş olduğumuz 
bu etkinliğin önemli bir simülasyon 
olduğunu düşünüyorum. Engelli bi-
reylerin de hakları olduğunu unut-
mamak lazım. Asıl engelli onlar değil 
aslında onlara engeli yaratan çevre 
faktörleri.

Elif Tunçel
Zihin Engelliler Öğretmenliği 
3. Sınıf Öğrencisi

Bu etkinliği gerçekleştirmemizdeki 
amaç engelli bireylerin karşılaştıkları 
engeller karşısında neler hissettiğini 
anlamak ve empati kurabilmek. 
Gözler kapalı bir şekilde yürüyerek 
ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını 
görmeye çalıştık. Çevrenin engelli 
bireyler için yarattığı engellerin ne 
kadar fazla olduğunu empati kurdu-
ğumuz zaman daha kolay anladık. 

Burcu Topal
Zihin Engelliler Öğretmenliği 
4. Sınıf Öğrencisi

Çevrede birçok engelli birey var ve 
engelli bireylere engel oluşturan 
unsurların neler olduğunu görebil-
mek için bu etkinliği gerçekleştirdik. 
Etkinlik çevrenin yarattığı engelleri 
daha iyi anlamamıza ve konu ile ilgili 
farkındalığın artmasında son derece 
önemli oldu.  
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri 
Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenli-
ği programı ZEEG 201 “Engellilere 
Yönelik Tutumların Değiştirilmesi” 
dersini alan öğrenciler tarafından 
kutlanan “Beyaz Baston Görme En-
gelliler Haftası” kapsamında toplum-
daki görme engelli bireylerin günlük 
yaşamda karşılaştıkları zorlukları 
anlamak ve toplumsal farkındalığı 
arttırmak için bir etkinlik gerçekleş-
tirildi.

Söz konusu etkinlik çerçevesinde 
DAÜ Atatürk Meydanı’nda biraraya 
gelen öğrenciler pankartlar eşliğin-
de görme engelli birey ve ona eşlik 
eden rehber kişi rolünde DAÜ yurt-
lar bölgesine kadar yürüyüp Atatürk 
Meydanı’na geri döndüler. Söz konu-
su etkinlik ile görme engelli bireylerle 
empati kurarak çevrenin yarattığı en-
gelleri daha iyi anlamak amaçlandı. 
Zihin Engellliler Öğretmenliği Prog-
ramı öğretim görevlisi Hatice Bay-
raklı gerçekleştirilen etkinlik ile asıl 
sorunun görme engelli olmak değil 
çevrenin yarattığı engellerin farkında 
olmamak olduğunu dile getirdi. 

Eğitim Bilimleri Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 
Öğrencilerinden Duyarlı Davranış

Burcu Topal Elif Tunçel Onur Çakır

Etkinliğe Katılan Öğrenciler Ne Dedi? Etkinliğe Katılan Öğrenciler Ne Dedi?
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Atleti Tuğba Aydın, Lefkoşa Atatürk 
Stadyumu’nda gerçekleştirilen, Tür-
kiye Büyükler Atletizm Şampiyona-
sı için yapılan seçmelerde, 3 adım 
atlama branşında kendisine ait olan 
dereceyi geliştirerek 12.91’lik atla-
yışı ile Türkiye ve Avrupa Atletizm 
Kapalı Salon barajını geçerek büyük 
bir başarıya imza atmış ve DAÜ’nün 
gurur kaynağı olmuştu. “3 adım atla-
mada 12.95 metrelik atlayışı ile Tür-
kiye Şampiyonu olan Tuğba Aydın, 
19 – 22 Şubat 2016 tarihlerinde ger-
çekleşen Balkan Yarışları’nda Türki-
ye Cumhuriyeti adına yarışarak yine 
DAÜ’nün gururu oldu.

Başarılı DAÜ Sporcusu Tuğba 
Aydın DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Necdet Osam’ı Ziyaret Etti
DAÜ’nün başarılı sporcusu Atlet 
Tuğba Aydın DAÜ Rektör Vekili 
Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamın-
da ziyaret etti. Tuğba Aydın, 1 Mart 
2016 Salı günü gerçekleşen ziya-
rette yarışmalarda kazandığı tecrü-
beleri aktarırken, Prof. Dr. Necdet 
Osam ise üniversite olarak spor faa-
liyetlerine verilen önemden bahsetti.   
Aydın, son katıldığı Balkan Yarışla-
rı’nda edindiği tecrübe hakkında bil-
giler vererek, bu başarıya ulaşmak 

için çok çalıştığını kaydetti. Balkan 
Yarışları’nda Türkiye Cumhuriyeti 
adına yarışan Aydın, bundan sonra 
katılacağı yarışlar hakkında da bil-
giler vererek kendisine destek olan 
DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet 
Osam, DAÜ Spor İşleri Müdürü Ce-
mal Konnolu ve Antrenörü Hasan 
Maydon’a teşekkür etti.

Tuğba Aydın’ın başarısından ötürü 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Prof. Dr. Osam, sporda elde edilen 
başarıların DAÜ için çok önemli ol-
duğunu vurguladı. DAÜ sporcuları-
na her türlü destek ve imkanı sağla-
maya çalıştıklarını ifade eden Prof. 
Dr. Osam, Aydın’a bundan sonraki 
yarışlarda da başarılar diledi. Ziya-
rette sporun çok önemli olduğunu 
vurgulayan DAÜ Spor İşleri Müdürü 
Cemal Konnolu, diğer spor dalları 
hakkında da bilgiler verdi. Yüksek 
motive ile huzurlu bir ortamda çalış-
tıklarını ifade eden Konnolu, diğer 
üniversiteler ile işbirliği içerisinde 
olduklarını da sözlerine ekledi. Gö-
rüşmeye DAÜ Rektör Kordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş ve Tuğba 
Aydın’ın başarıya ulaşmasında çok 
büyük emeği olan Antrenörü Hasan 
Maydon da katıldı.

İstanbul’da Büyük Başarılara İmza Atan DAÜ Atleti 
Tuğba Aydın KKTC’ye Döndü

Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam ve sporcumuz Tuğba Aydın birarada Tuğba Aydın


