
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ve 
beraberindeki heyet, 1 Ekim 2016 
Cumartesi günü, DAÜ Rektörlüğü’ne 
ziyaret gerçekleştirdi. DAÜ’nün ÖSYM 
Merkezi olması ile ilgili detayların 
görüşüldüğü ziyarette ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. Demir’e, ÖSYM Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Ceritli, 
ÖSYM Kıbrıs Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Ufuk Çelik, KKTC Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı 

Rauf Ataöv ve Mesleki Teknik Öğretim 
Dairesi Müdürü Aytunç Şirket eşlik 
etti. DAÜ Rektörlük Makamı’nda 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 
ve Rektör Yardımcıları ile biraraya 
gelen ÖSYM heyeti, DAÜ hakkında 
detaylı bilgi aldı. DAÜ’nün 37. yılında, 
106 farklı ülkeden 20 bini aşkın 
öğrencisiyle, her geçen gün gelişmeye 
devam eden, gerçek bir uluslararası 
üniversite olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Osam, uluslararası akreditasyonlara 
büyük önem verildiğini ve dünyanın 

her yerinde DAÜ diplomasının geçerli 
olduğunu vurguladı. Kaliteye büyük 
önem verdiklerini kaydeden Prof. 
Dr. Osam, özellikle son üç yılda 
son derece titiz çalışıldığını ve bu 
çalışmalar sonucunda DAÜ’nün Times 
Higher Education (THE) 2016-2017 
Akademik Yılı Dünya Üniversiteler 
Sıralaması’na girmeyi başaran ilk 
ve tek KKTC üniversitesi olduğunu 
açıkladı. Türkiye genelinde sadece 18 
üniversitenin bu listeye dahil olduğunu 
belirten Prof. Dr. Osam, 

İngiltere merkezli yükseköğretimi 
derecelendirme kurulu Times Higher 
Education (THE) 2016 – 2017 Akademik 
Yılı için Dünya Üniversite Sıralaması’nı 
açıkladı. 79 farklı ülkeden 980 
üniversitenin yer aldığı THE 2016 – 2017 
Dünya Üniversite Sıralaması’nda Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 
sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
yer alma başarısını gösterdi.

Üniversiteleri öğretim, araştırma, 
bilgi transferi, uluslararası görünüm, 
akademik yayınlar, akademik yayınlara 
yapılan atıflar, uluslararası akademik 
kadro, uluslararası öğrenci sayısı, sosyal 

faaliyetler, topluma yapılan hizmetler 
gibi kriterlere göre sıralayan THE’nin 
hazırladığı listede Oxford, California 
Institute of Technology, Stanford, 
Cambridge, MIT, Harvard ve Princeton 
gibi dünyanın en iyi üniversiteleri yer alıyor. 
DAÜ ise söz konusu listede yer almayı 
başaran ilk ve tek KKTC üniversitesi 
olarak, gurur verici bir başarıya imza 
attı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs genelindeki 
200’ün üzerindeki üniversiteden 18 
üniversitenin girebildiği THE Dünya 
Üniversite Sıralaması’nda, DAÜ de söz 
konusu 18 üniversite arasındaki yerini 
aldı. Listede Güney Kıbrıs’tan ise iki 
devlet kurumu yer aldı. Konuyla ilgili 

açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, DAÜ’nün söz konusu 
listede yer almasının büyük bir başarı 
olduğunu ifade ederek, DAÜ’nün 
Türkiye üniversiteleri değerlendirmesi 
içinde ilk yedide bulunduğunu, dünya 
sıralamasında ise 600-800’lük dilim 
içerisinde yer aldığını açıkladı. Prof. Dr. 
Osam, başarının asla tesadüf olmadığını 
ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye 
ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Osam, THE Dünya Üniversite 
Sıralaması’nda yer alan ilk ve tek KKTC 
üniversitesi olmaktan dolayı büyük gurur 
ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. 
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Denktaş, DAÜ’yü Ziyaret Etti
DAÜ Yeni Öğrencilerine 
“Hoşgeldiniz” dedi

DAÜ Atleti Tuğba Aydın Bir 
Kez Daha Şampiyon

DAÜ Dünya Liginde

DAÜ ÖSYM Merkezi Olacak
ÖSYM Başkanı’ndan DAÜ’ye Önemli Ziyaret

>>s.2

DAÜ İlk Kez Times Higher Education Dünya Listesinde
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DAÜ’nün bu 18 üniversite arasında 
ise yedinci sırada yer aldığını ifade 
etti. Kısa bir süre önce ÖSYM’ye 
gerçekleştirdikleri ziyarette, DAÜ’nün 
ÖSYM merkezi olması konusunda 
sözlü mutabakata varıldığını kaydeden 
Prof. Dr. Osam, bunun DAÜ adına 
gurur verici olduğunu ve ÖSYM ile 
her türlü işbirliğine hazır olduklarını 
vurguladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir ise, 

DAÜ’yü yakından takip ettiklerini ve 
başarılı bir yüksek eğitim kurumu 
olarak KKTC’nin amiral gemisi 
konumunda olduğunu ifade ederek, 
yavruvatanda eğitim adına böyle güzel 
bir kurumun olmasının büyük değer 
olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Demir, 
en kısa zamanda DAÜ’nün ÖSYM 
Merkezi olması ile ilgili çalışmaların 
tamamlanacağını ve DAÜ’deki 
ÖSYM ofisinin yakın gelecekte 
hizmete gireceğini söyledi. Prof. Dr. 

Demir, öğrenci ve öğretim görevlisi 
profili, barınma olanakları, Türkiye 
üniversiteleri ile işbirlikleri, öğrenim 
harçları ve kampüs alt yapı imkanları 
ile ilgili de detaylı bilgiler aldı. Ziyarette 
Prof. Dr. Osam tarafından Prof. Dr. 

Demir’e günün anısına gümüş tabak 
takdim edildi. ÖSYM Heyeti ziyaretin 
ardından bazı bina ve sınıfları da 
gezerek, DAÜ Deniz Tesisleri’nde öğle 
yemeğine katıldılar.   

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı 
Serdar Denktaş, Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’ni ziyaret etti. DAÜ Rektörlük 
Makamı’nda Vakıf Yöneticiler Kurulu 
(VYK) Başkan Vekili Recai Ergün, VYK 
Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam 
ve Rektör Yardımcıları ile biraraya ge-
len Başbakan Yardımcısı Denktaş, 
DAÜ hakkında bilgiler aldı. Denktaş’a 
ziyaretinde Özel Kalem Müdürü ve aynı 
zamanda DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu 
Üyesi Anıl Kaya eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyarette DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından 
Serdar Denktaş’a DAÜ ile ilgili detaylı 
bilgiler verildi. DAÜ’nün 37. yılında, 106 
farklı ülkeden 20 bine yakın öğrencisiy- 
le, her geçen gün gelişmeye devam 
eden, gerçek bir uluslararası üniversite 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Osam, 
uluslararası akreditasyonlara büyük 
önem verildiğini ve dünyanın her yerinde 
DAÜ diplomasının geçerli olduğunu vur-
guladı. Başbakan Yardımcısı Denktaş 

ise ziyarette DAÜ’yü çok beğendiğini 
söyleyerek, Kuzey Kıbrıs’ın gurur kay-
nağı olan DAÜ’deki olumlu gelişmeleri 

yakından takip ettiklerini sözlerine ekle-
di. Denktaş, Rektörlük Makamı’nda 
gerçekleştirilen görüşmenin ardından 

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri 
ile ayrı bir görüşme yaparak fikir istişa-
resinde bulundu. 

DAÜ ÖSYM Merkezi Olacak

Başbakan Yardımcısı Denktaş, 
DAÜ’yü Ziyaret Etti

Prof. Dr. Necdet Osam, Prof. Dr. Ömer Demir’e plaket takdim ederkenRektör Prof. Dr. Necdet Osam, ÖSYM Başkanı ve heyetini makamında ağırladı

Prof. Dr. Necdet Osam, Serdar Denktaş ile birlikte
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen 
“European University Association (EUA) 
3. Funding Forum” (Avrupa Üniversiteler 
Birliği 3. Finansal Forum) Toplantısı’nda 
temsil edildi. Porto Üniversitesi ev sahip-
liğinde, 5 – 7 Ekim 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen toplantıya, DAÜ’yü tem-
silen Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ile 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova 
katıldı. 35 farklı ülkeden 185 üniversite 
temsilcisinin yer aldığı toplantıda, Avru-
pa kıtası içinde yer alan yüksek eğitim 
kurumlarının ve varolan eğitim sistemi-
nin genel anlamda finansal zorlukları 
ve çözüm yolları ile ilgili fikir teatisinde 
bulunuldu. Üniversite yetkilileri iki gün 
boyunca paralel olarak gerçekleştirilen 
tematik seminerlerle kurumsal etkinlik 

stratejileri, strateji ve araştırma finans-
manı, kurumsal ortaklıklarla etki artırımı, 
kampüslerin değer artırımı ve bilginin 
değeri konularında seminerlere katılma 
fırsatı buldular. 

Temsiliyetle ilgili kısa bir açıklama yapan 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, EUA’nın 
yıl içindeki üç büyük toplantı organi-
zasyonundan biri olan Finansal Forum 
Toplantısı’nda DAÜ’nün temsil edilme-
sinden dolayı duyduğu mutluluğu dile 
getirerek, seminerlerin oldukça verimli 

geçtiğini ve Avrupa yüksek eğitim ku-
rumları adına yararlı bir toplantı ol-
duğunu vurguladı. 

EUA tarafından Yıllık Genel Kurul Top-
lantısı, Kalite Güvence Formu Toplantısı 
ve Finansal Forum Toplantısı olmak 
üzere yılda üç büyük toplantı organi-
zasyonu gerçekleştiriliyor. EUA’nın bir 
sonraki büyük organizasyonu olan Yıllık 
Genel Kurul Toplantısı, Nisan 2017’de 
Norveç’te yapılacak. 

DAÜ Avrupa Üniversiteler Birliği Finansal Formu’nda Temsil Edildi

Geriatri daha geniş tarifiyle 65 yaş ve üstü bireylerin 
hastalıkları, fonksiyonel durumları, sosyal yaşamları, 
yaşam kaliteleri, bu bireylere yönelik etkili koruyucu 
hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen 
bilim dalıdır. Geriatri yaşlı bireylerde daha sık görülen 
yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kan yağlarında 
yükseklik, damar tıkanıklığı, kemik erimesi, kanserler 
gibi pek çok dahili hastalığın yanı sıra yine yaşlılarda 
daha sık görülen unutkanlık, depresyon (hayattan keyif 
alamama), idrar kaçırma, uyku problemleri (uykusuzluk, 
fazla uyuma, sık uyanma, uykuya dalamama), sık 
düşmeler, hareket bozuklukları, beslenme bozukluğu, 
bası yaraları gibi çok sayıda problemin tek birim 
tarafından değerlendirilmesine olanak sağlar. 

Uzun ve kaliteli yaşam için yaşlılarda alınması gereken 
koruyucu tedbirler şunlardır:

1. Kazalardan korunma: Yaşlılık dönemindeki kazalar 
ve yaralanmalar çeşitli sakatlıklara neden olmakta 
ve hatta bazen ölümcül seyredebilmektedir. 
Yaşlılarda kazalara neden olabilecek tüm faktörler 
göz önüne alınarak gerekli çevre düzenlemeleri 
yapılmalıdır.

2. Sigara: Sigara akciğer, oral kavite, özofagus, 
mesane, mide kanseri ve KOAH’a neden olur. 
Kullanıyorsa bırakılması sağlanmalıdır.

3. Fiziksel Aktivite: Sağlıklı, aktif ve bağımsız bir 
yaşam sürülmesi açısından düzenli olarak yapılan 
egzersizin önemi vardır. Düzenli yapılan egzersiz 

düşme riskini azaltır, kas gücünü artırır, kemik 
kaybını azaltır. Yaşlılar düzenli egsersiz yapmaya 
teşvik edilmelidir.

4. Beslenme: Yaşlılar kötü beslenme açısından 
risk grubu oluşturmaktadırlar. İleri yaşlarda kötü 
beslenme nedenleri olarak ekonomik zorluklar, 
eğitim düzeyinin düşük olması, diş sorunları ve 
zihinsel fonksiyonlarda yetersizlik sıralanabilir. Her 
yaşlı bireyin doğru ve bilinçli beslenme açısından 
hekimlerce uyarılması, eğitilmesi ve diyetinin 
denetlenmesi gereklidir.

5. Diş sağlığı: Ağız hijyeninin kötü olması ve dişlerin 
yeterli olmaması beslenme bozukluğuna katkıda  
bulunur. Yaşlıların yılda 1 kez düzenli olarak diş 
hekimine gitmesi önerilmelidir.  

6. Aşılama: Özellikle solunum sistemi hastalıklarının 
seyrini hafifletebileceği için Pnömokok ve influenza 
aşıları uygulanmalıdır. Sık yaralanma geçirme riski 
olan yaşlılarda tetanoz aşısı da korunmada önemli 
bir yer tutar. 

7. Görmenin ve işitmenin korunması: Önlenebilecek 
olan görme ve işitme kayıplarının erken tanısı 
açısından yaşlılar göz ve kulak-burun-boğaz 
kliniklerinde kontrollerini ihmal etmemelidirler.

8. Kanser Taramaları: Erken tanı koyulursa seyri 
değişebilen bazı kanser türleri açısından yaşlıların 
düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmaları 
önemlidir.

9. Osteoporoz: Osteoporoz riski yaşla beraber 
artmaktadır ve osteoporoza bağlı kırık, yaşlıda 

önemli morbidite ve 
mortaliteye neden olur. 
Postmenopozal dönemde 
kemik mineral yoğunluğu 
tayini yapılmalıdır. Bununla 
beraber yaşlılar kalsiyum ve vitamin D alımı ve 
egzersiz konusunda bilgilendirilmelidir. 

10. Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı.

Her belirti veya yakınma için hemen ilaç almayı 
düşünmeyiniz,  muayeneye gelirken kullanmakta 
olduğunuz tüm ilaçları yanınızda getiriniz, halen 
kullanmakta olduğunuz ilaçları mutlaka doktorunuza 
gösteriniz, sigara, alkol ve kafeinli içecek tüketiyorsanız 
bunu doktorunuza söyleyiniz, ilacınızı doktorunuzun 
önerdiği dozda alınız ve tedavi şemasına uyum 
göstermeye çalışınız, sorunlarınız veya sorularınız 
varsa, mutlaka doktorunuza yöneltiniz, kullandığınız 
ilaçlar ile ilgili her türlü yan etkiyi mutlaka doktorunuza 
iletiniz, ilaç kullanımında herhangi bir zorluk ile 
karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz (örneğin; ilaç 
kutularının kapağını açmada zorluk, ilacı yutmada 
zorluk, aynı renkteki tabletlerin karışması gibi), ilaç 
kullanımı ile ilgili detayları hatırlamak için takviminize 
işaretler koyunuz, halk arasında “şifalı bitkiler” olarak 
tanımlanan maddeleri kullanacaksanız, halen var olan 
hastalıklarınızı veya halen doktor önerisi ile kullandığınız 
ilaçların doz ve etkinliklerini etkileyebileceğini 
düşünerek dikkatli olunuz ve mutlaka doktorunuza 
danışınız.

UZMAN GÖZÜYLE
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi  Uzm. Dr. Aslı Tufan Çinçin

“GERİATRİ BİLİMİ VE YAŞLILIK ”

Prof. Dr. Necdet Osam ve Prof. Dr. Cem Tanova EUA Toplantısı’nda
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Elektronik İmza kullanımı konusunda ilk 
adımı attı. E-imza Kıbrıs Yöneticilerinden 
Cüneyt Çerkez ve Lisani Deniz DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı 
makamında ziyaret ederek ilk elektronik 
imza dağıtımını gerçekleştirdi. 4 Ekim 
2016 tarihinde gerçekleştirilen söz 
konusu ziyarette, DAÜ Bilgi İşlem 
Merkezi Müdürü Aytaç Çerkez ve 
Rektör Eşgüdüm Görevlisi Yrd. Doç. Dr. 
Arif Akkeleş de hazır bulundu.  

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan 
Cüneyt  Çerkez ve Lisani Deniz, 
elektronik imza hakkında bilgiler vererek 
kurumlar arası iletişimde elektronik 
imzanın zaman tasarrufu açısından 
büyük önem arz ettiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Osam, elektronik imzanın bir 
devrim niteliğinde olduğuna dikkat 
çekerek, DAÜ’nün her zamanki gibi 
bir ilki gerçekleştirdiğini ve diğer 
kurumlara da örnek teşkil edeceğini 
vurguladı. Kurumlar arası elektronik 
imza kullanımının ülke genelinde bir 
çığır açacağına inandığını belirten Prof. 
Dr. Osam, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) elektronik imza 
kullanımında bir ilk olacağının altını çizdi. 

DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Çerkez, 
DAÜ’nün kendi iç yazışmalarında, 
elektronik imzanın kullanımına uy-
gun bir elektronik belge yönetim 

sistemini kullandığına dikkat çekerek, 
üniversitenin tüm iş süreçleri; Üniversite 
içi idari yazışmalar, personel/öğrenci 
başvuruları ve yönetimi, öğrenci ders 
seçme, akademik çalışmalar ve daha 
birçok uygulamaların elektronik olarak 
yürütülmekte olduğunu aktardı. Çerkez, 
DAÜ’nün altyapı olanakları açısından 
elektronik imza kullanımına hazır 
olduğunu da vurguladı. 

Elektronik İmza Nedir?

“Elektronik İmza”, elektronik dokü-
manları imzalamak için kullanılan ve 
ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe 
sahip olan elektronik veriyi ifade eder. 
Elektronik İmza, elektronik işlemlerde 
gönderilen bilginin yolda değişmediğini, 
gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar 
edilemeyeceğini garantiler. Elektronik 
İmza, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme 
Kurumu (BTHK) tarafından onaylı 
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı 
(ESHS) tarafından sunulmaktadır.

93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası, 
Elektronik İmza’nın kullanılabilmesi için 
yerel bir  Elektronik Sertifika Hizmet 
Sağlayıcı rolünde bir işletmenin hizmet 
veriyor olmasını gerektirmektedir. 
KKTC’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet 
Sağlayıcısı (ESHS) olan ‘’e-imza 
KIBRIS’’ ile kurumların iş süreçlerinde 
artık yeni bir dönem başlıyor. 

Elektronik İmza Ne Sağlıyor?

E-imza kullanımı e-birey veya 
e-vatandaş, e-ticaret, e-iş, e-bankacılık, 
e-kimlik, e-posta, e-devlet, e-kurum, 
e-cüzdan, e-sınav, e-eğitim, e-bilim, 
e-üniversite, e-yaşam, e-sağlık gibi 
birçok kavramı gündeme getiriyor. 
Neredeyse her işlemin, zamanla e-imza 
vasıtasıyla yapılması, işlemlerin daha 
hızlı yürütülmesi ve gerçekleştirilmesini 
sağlanıyor. Baskı, kağıt, posta ve 
arşivleme maliyetleri en aza indirgeniyor, 
çevre de korunmuş oluyor. Verimlilik 
yükseliyor, bürokratik prosedürler 
azalıyor, ticari ilişkilerin sürekliliği 

sağlanarak, fırsatlar hızlı bir şekilde 
yatırımlara dönüştürülebiliyor. Bunlar 
günlük yaşamda görülecek ilk etkiler, 
ama getirdiği esas faydalar belki de tüm 
bunlardan daha önemli.

E-imzayla birlikte, bir kullanıcı tarafından 
gönderilen bilgilerin veya verilerin 
kesinlikle o kişi tarafından gönderildiği 
kendiliğinden teyit ediliyor. Gönderici 
göndermediğini, alıcı da almadığını iddia 
edemiyor. Şifreleme sistemi sayesinde 
bir kullanıcı tarafından gönderilen 
bilgilerin veya verilerin bir başkasının 
eline geçmesini veya değiştirilmesini 
engelleniyor. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) son 
yıllarda büyük önem verilen saygın 
üniversiteler ile akademik işbirliklerine 
çok değerli bir halka daha ekledi. DAÜ, 
yeni antlaşma ile İtalya’nın en önemli 
üniversiteleri arasında yer alan ve 
Avrupa’nın en büyük üniversitesi olarak 
bilinen Roma La Sapienza Üniversitesi 
ile akademik işbirliği yapıyor. DAÜ adına 
Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve Roma 
La Sapienza Üniversitesi adına Prof. Dr. 
Eugenio Gaudio tarafından imzalanan 
antlaşma kapsamında iki üniversite 
arasında öğretim üyesi ve öğrenci 
değişimi ile birçok farklı alanda işbirliği 
hedefleniyor. 

Antlaşma’nın kapsamı 

İki üniversite arasında yapılan işbirliği ile 
öğretim üyeleri ve öğrencilere araştırma 
ve geliştirme konularında büyük imkanlar 
yaratılırken, her iki kampüsün altyapı 
olanaklarından da yararlanma imkanı 
sağlanıyor. Üniversiteler antlaşma ile 
önümüzdeki yıllarda ortak ve/veya çift 
diploma programı üzerinde çalışma 
başlatma kararı da almış durumda. 
Yine antlaşma ile özelde Gazimağusa 
olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde var olan kültürel mirasın 
korunarak gelecek nesillere taşınması, 
Gazimağusa’ya bir müze kazandırılması, 
Arkeoloji alanında araştırmalar yapılması 

ve Akdeniz bölgesinde İtalya ve Kıbrıs’ı 
ilgilendiren ortak konularda akademik 
çalışmalar yapılması da antlaşmanın 
hedefleri arasında yer almakta.

İletişim Fakültesi ile ek protokol

Roma La Sapienza Üniversitesi ile DAÜ 
İletişim Fakültesi arasında bir de ek 
protokol imzalandı. Söz konusu protokol 
kapsamında sanat ve iletişim alanlarını 
kapsayan konularda bilimsel araştırma, 
sanatsal etkinlik, öğretim üyesi ve 
öğrenci değişimi ile ortak konferans ve 
seminerler yapılması hedefleniyor. 

Avrupa’nın en büyük Üniversitesi: 
Roma La Sapienza Üniversitesi 

Roma La Sapienza Üniversitesi 
Avrupa’da nüfusu ile en büyük üniversite 
olarak biliniyor. Kuruluşu 1303 yılına 
dayanan üniversite, 11 Fakülte’de 
toplam 112 bin öğrenciye ev sahipliği 
yapıyor. Üniversite’nin akademik ve 
idari kadroları ile birlikte toplam nüfusu 
140 binin üzerinde. Roma La Sapienza 
Üniversitesi Tıp, Mimarlık, Mühendislik, 
Siyaset Bilimi, Eczacılık ve Beşeri Bilim 
konularında İtalya’nın en iyi öğrencilerini 
kabul ediyor. Üniversite’nin  sahip olduğu 
saygın öğretim üyeleri ise  İtalya’da birçok 
alanda otorite olarak nitelendiriliyor.

İlk Güvenli Elektronik İmzalar DAÜ’de

Dev Bir Akademik Antlaşma Daha!

Cüneyt Çerkez, Prof. Dr. Necdet Osam, Aytaç Çerkez ve Lisani Deniz birarada

Prof. Dr. Necdet Osam ile Prof. Dr. Eugenio Gaudio 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlileri 
Uzm. Dyt. Merve Yurt ve Uzm. Dyt. 
Burcu Barbaros 38. Avrupa Enteral ve 
Parenteral Nutrisyon Derneği (ESPEN) 
Klinik Beslenme ve Metabolizma 
Kongresi 35 yaş altı kategorisinde 
ödüle layık görüldü. ESPEN, Avrupa 
Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği, 
klinik beslenme alanında çalışmalar 
yayınlayan önemli bir kuruluştur. Her 
yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen 
kongrede ESPEN Komitesi tarafından 
“Travel Award” adı altında 35 yaş altı 
genç araştırmacıların yapmış olduğu 
çalışmalara ödül vermektedir.   17 - 20 
Eylül 2016 tarihleri arasında Danimarka 
Kopenhag’da gerçekleştirilen 38. 

ESPEN Klinik Beslenme ve Metabolizma 
Kongresi’nde yaklaşık 1000 katılımcı 
yer aldı. Söz konusu kongrede 
toplam 37 farklı ülkeden katılan en iyi 
araştırmalar ödüllendirilmiş olup, Türkiye 
Cumhuriyeti’nden Uzm. Dyt. Merve Yurt, 
Kıbrıs’tan ise Uzm. Dyt. Burcu Barbaros 
bu ödülü almaya hak kazandı. 

Düzenlenen söz konusu kongrede 
klinik beslenmede inflamasyon, kanser 
hastalarında beslenme desteği, bağırsak 
mikrobiyatası ve sağlık gibi konular ele 
alındı. Ayrıca beslenme epidemiyolojisi, 
karbonhidrat ile lipit metabolizması, 
vitamin, mineral ve antioksidanlar, 
obezite ve  metabolik sendrom konu-
larında poster ve sözel sunumlar 
gerçekleştirildi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu (DAÜ YDİHO), eğitimde işbirliği 
çerçevesinde önemli bir ortaklığa imza 
attı. DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu’ndan alınan bilgiye 
göre, öğretmen eğitimi ve meslek içi 
eğitim alanlarında Avrupa’nın en yetkin 
kurumlarından olan Norwich Institute for 
Language Education (NILE) ile işbirliği 
protokolü imzalandı. MacMillan Yayınevi 
ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleşen 
söz konusu işbirliği kapsamında DAÜ 
YDİHO öğretim elemanlarına yönelik 
alanında uzman NILE eğitmenleri 

tarafından çeşitli hizmet içi eğitim 
seminerleri düzenlenecek. 

Gerçekleştirilecek olan eğitimler ya-
nında ortak konferanslar düzenleme 
konusunda da anlaşmaya varıldı. Yapılan 
açıklamada DAÜ’de Ekim 2017 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanan “Uluslararası 
Dil Eğitimi Konferansı”na dünyaca ünlü 
konuşmacıların çağrılacağı ve YDİHO 
olarak hedeflerinin ülkedeki dil eğitiminin 
kalitesinin artmasına katkı koyacak 
eğitim ve etkinlikleri bu tür önemli 
işbirlikleri çerçevesinde sürdürmek ol-
duğu vurgulandı.       

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğre-
tim Üyesi Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün 
“Amerikan Basınında İzmir Yangını - 
1922” ve “Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi ve 
Enosis Politikaları” isimli iki kitabı yayım-
landı. 

Amerikan Basınında 
İzmir Yangını - 1922
Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nda özel 
bir yere sahip olan Türk Ordusu’nun İzmir’i 
yeniden ele geçirdiği 9 Eylül 1922’nin dört 
gün sonrasında, 13 Eylül’de meydana ge-

len ve yabancı kaynaklarda “Büyük İzmir 
Yangını” (Great Fire of Smyrna) olarak 
adlandırılan felaket, İzmir’in tüm ekono-
mik, sosyolojik ve fiziksel görüntüsünü 
değiştirmiştir. İzmir’in Türk ve Yahudi ma-
halleleri dışındaki üçte ikisinin yanması ile 
sonuçlanan bu olayın ne şekilde başladığı 
ve yangının sorumluluğunun kime ait ol-
duğu günümüzde bile tartışılan, üzerinde 
incelemeler yapılan bir konudur. Bu kitap-
ta; konuyla ilgili olarak dönemin Amerikan 
kaynakları ve basını temel alınarak ince-
lenmiş ve “İzmir Yangını”nın ayrıntıları ile 
birlikte yangın sonrası İzmir’in ve mülte-

cilerin durumunun Amerika tarafından ne 
şekilde gözlemlendiğine objektif bir gözle 
ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi ve 
Enosis Politikaları
Osmanlı’nın adayı fethini müteakip, Os-
manlı yönetimi, İngiliz yönetimi ve daha 
sonraki Kıbrıs Cumhuriyeti dönemleri ile 
sonraki süreçte Kıbrıs Rum Ortodoks Ki-
lisesi’nin durumunu incelediğimiz zaman, 
Kıbrıs’ta kilisenin politika üretilmesinde 
önemli bir rol oynadığını, Başpiskoposlar-
la piskoposların sosyal ve siyasi düzen 
içerisindeki konumları ile Rum halkı ve 
siyasetçileri üzerindeki otoritesi ve belir-
leyici etkisi olduğunu ve Ada’daki Türk ve 
Rum halkları arasındaki çatışmaların, kav-
gaların başlaması ve devam etmesindeki 
rolünü açıklıkla görmekteyiz. Bu kitapta 
Göktürk, konuyu incelerken, Megali İdea 
kapsamında Enosis’in gerçekleştirilmesi 
ve yaşatılması görevini üstlenen Rum Or- 
todoks Kilisesi’nin söz konusu amaçlarını 
ve eylemlerini gerçekleştirmek için Os-
manlı Devleti’nin kendisine tanıdığı geniş 
hoşgörüden yararlandığını da gözardı et-
memiş ve Kilisenin Kıbrıs’taki karar alma 
süreçlerini nasıl etkilediğini ayrıntılarıyla 
ortaya koymaya çalışmıştır.

Dr. Turgay Bülent Göktürk Kimdir?
Dr. Turgay Bülent Göktürk, 1961 yılında 
İzmir’de doğdu. Kara Harp Okulu, Kara 
Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Aka-
demisi’nde eğitim gördü. Kurmay subay 
olarak TSK’nın çeşitli birliklerinde karar-
gah subayı ve komutanlık görevlerinde 
bulundu. Kara Harp Akademisi ve Azer-
baycan Harp Akademisi’nde (Baku) 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kıbrıs’ta 
Kurmay Albay olarak 28. Tümen Kurmay 
Başkanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri 
1. Alay Komutanlığı görevlerini yapmayı 
müteakip, 2007 yılında kendi isteği ile 
TSK’dan emekli oldu. İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde tamamladığı doktora 
eğitiminde, tez çalışmasını “1974 önce-
si Türkiye’nin Kıbrıs politikalarındaki viz-
yonu ve uygulamaları” konusunda yaptı. 
2009 yılında merhum Rauf R. Denktaş’ın 
önsözünü yazdığı, “Enosis’in Doğuşu ve 
Düşünceden Eyleme Geçişi-1931 İsyanı” 
isimli kitabını yayınladı. Muhtelif makale 
ve bildirileri bulunan Dr. Göktürk, 2008 
yılından beri Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Başkanlığı (Gazimagusa / KKTC)’nda 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlileri Ödüle Layık Görüldü

DAÜ Öğretim Üyesinden İki Yeni Kitap

Dr. Turgay Bülent Göktürk

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu öğretim elemanları ve NILE eğitmenleri birarada

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan Eğitimde İşbirliği

Uzm. Dyt. Merve Yurt Uzm. Dyt. Burcu Barbaros
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DAÜ, 19. Oryantasyon Günleri 
Kapsamında Kültür Turları 
Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 19. 
Oryantasyon Günleri kapsamında 
üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrenciler 
ve velileri için çeşitli kültür ve tanıtım 
turları düzenlendi. Etkinlikler kapsamında 
yeni gelen öğrenci ve velilerine yönelik 
düzenlenen şehir turları ile öğrencilerin 
üniversite ile çevreye uyum sürecinin 
desteklenmesi hedefleniyor. 

Öğrencilere Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni (KKTC) ve DAÜ’yü 
yakından tanıtabilmek amacıyla 23 Eylül 
2016 tarihinde Gazimağusa turu, 24 
Eylül 2016 tarihinde Lefkoşa ve Girne 
turu, 25 Eylül 2016 tarihinde ise Karpaz 
turu gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 900 kişinin katıldığı Gazimağusa 
turunda Namık Kemal Zindanı, Venedik 
Sarayı, Lala Mustafa Paşa Camii, Othello 
Kalesi gibi Kıbrıs tarihini ve kültürünü 
yansıtan yerler ziyaret edildi. 27 otobüs 
ile yaklaşık 1300 yeni kayıtlı öğrenci 
ve velilerinin katılmış olduğu Lefkoşa-
Girne turu kapsamında ise Selimiye 
Camii, Büyük Han, Bandabulya Çarşısı, 
Yiğitler Burcu, Girne Limanı, Girne Kalesi 
ve Bellapais Manastırı ziyaret edildi. 
Katılımın oldukça yoğun olduğu Karpaz 
turunda ise Ayios Philon Manastırı ve 
Apostolos Andreas Manastırı ziyaret 
edilen yerler arasındaydı. 

Farklı kültür ve coğrafyalardan DAÜ’ye 
eğitim almaya gelen yeni öğrenciler 
için tarih ve kültür odaklı gezilerin yanı 
sıra, bilgilendirici toplantılar da yapılıyor. 
Söz konusu toplantıların ilki 23 Eylül 
2016 tarihinde, Polis Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen “Kuzey 
Kıbrıs’ta Yaşam” konulu seminer oldu. 

DAÜ Yeni Öğrencilerine 
“Hoşgeldiniz” dedi

DAÜ 19. Oryantasyon Günleri 
kapsamında 30 Eylül 2016, Cuma 
günü ise muhteşem bir organizasyonla 
yeni gelen öğrencilerine “Hoşgeldiniz” 
dedi. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerin Üniversiteye gelişlerini 
kutlamak, idari ve akademik birimlerle 
ve öğrenci kulüpleriyle tanıştırmak için 
düzenlenen “Hoşgeldin Gecesi”, DAÜ 
Atatürk Meydanı’nda saat 20:00’de 
başladı.  

Gecede Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları 
ile öğrenci kulüplerinin tanıtımlarının 
yanı sıra, çeşitli yarışmalar ve sahne 
gösterileri de gerçekleştirildi. Geceye 
sponsor olan Koop Süt ve Oza Kahve 
ürünlerinden dağıtırken, Kaner Şirketler 

Gurubu ise Coca – Cola dağıtımında 
bulundu. Gecede ayrıca Kıbrıs çöreği ve 
hellim de ikram edildi.  DAÜ Kıbrıs Halk 
Dansları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği 
dans gösterisi ile başlayan geceye, The 
Consonants grubunun verdiği konser 
ile devam edildi. Amerikan Futbol 
Kulübü’nün gerçekleştirdiği gösterinin 
ardından ise Müzik Kulübü verdiği 
konser ile eğlenceli saatler yaşattı. Dans 
Kulübü ve Müzikal Topluluğu da sahne 
performansları ile geceye renk kattı. 

Gecede DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar 
Özden sahneye çıkarak, öğrencileri 
selamlarken, yeni öğrencilere seslenen 
Prof. Dr. Osam, “DAÜ’ye Hoşgeldiniz” 
dedi ve yeni eğitim hayatlarında başarılar 
diledi.  

Gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) önde gelen müzik gruplarından 
“Grup Rast” ve gözde Reggae grubu 
“The Healers”in  sahne almasıyla devam 
etti. Geceye katılanlar gerçekleştirilen 
sahne performansları ile çoşku dolu 
saatler yaşadılar. 

DAÜ Yeni Öğrencilerine “Hoşgeldiniz” dedi

Prof. Dr. Necdet Osam öğrencilere seslenirken

Yeni öğrenciler için Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa turları düzenlendi Öğrenciler Karpaz’ın simgesi olan eşekleri yakından görme fırsatı yakaladılar

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör Yardımcıları standları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler

Grup Rast gecede sahne aldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafın-
dan her yıl organize edilen ve dünyanın 
birçok farklı ülkesinden öğrencilere ev 
sahipliği yapan Uluslararası Yaz Okulu’na 
katılan öğrenciler, kaliteli eğitimin yanında 
sos-yal aktiviteler ile de bütünleşmiş bir 
eğitim aldılar. Türk Hava Yolları’nın ulaşım 
sponsoru olduğu Yaz Okulu proje-
si kapsamında katılımcılara 2 haftadan 
3 aya kadar farklı zaman dilimlerinde 
çeşitli alanlarda dersler verildi. Dünyanın 
birçok farklı ülkesinden (Rusya, Ukrayna, 
Kazakistan, Libya, Türkiye, Gürcistan, 
İran, Azerbaycan) her yaşta öğrencinin 
katıldığı Yaz Okulu’nda dersler, belirlenen 
İngilizce seviyelerine göre düzenlene- 
rek İngilizce geliştirme sınıfları ile birlikte 
profesyonel staj kursları ve kısa dönemli 
eğitim programlarını da içeriyor. 

Eğlenerek Öğrendiler
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ders-
ler sonrasında günlük eğlence program-
ları başlayarak DAÜ Deniz Tesisleri’nde 
ve kampüs içi tesislerde farklı ve di- 
namik eğlenceler düzenlendi. Akşam 
saatlerinde ise çok kültürlü geceler 
gerçekleştirilerek katılımcıların kültürel 
etkileşim içerisinde olmaları sağlandı. 
Eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin katılabi-
leceği sinema gecesi, dans gösterile-
ri ve farklı kültürleri tanıyabilecekleri ülke 
geceleri de düzenlendi. Ayrıca, yaz okulu-
na katılan katılımcılara şehir turları da 
gerçekleştirilerek Kıbrıs kültürünü yakın-
dan tanımalarına ve sosyal etkinliklere 
entegre olmalarına olanak sağlandı. 
Öğrencilerin Kıbrıs kültürünü yakından 
tanımaları için alışveriş günleri de düzen-
lenerek öğrencilerin şehre katkıda bulun-
maları sağlandı. Uluslararası Yaz Okulu 
Koordinatörü Özgür Taşçıoğlu Güler, 
eğitimin esas alınarak farklı kültülerin aynı 
çatı altında sosyal etkinliklerle de bütün-

leşmiş bir eğitim almasının son derece 
önemli olduğunu belirterek DAÜ Uluslar-
arası Yaz Okulu’na kayıtların her yıl 
artarak devam ettiğini bildirdi.    

Uluslararası Yaz Okulu Kapanış 
Gecesi̇ İle Sona Erdi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorum-
lu Rektör Yardımcılığı tarafından her 
yıl organize edilen ve dünyanın birçok 
farklı ülkesinden öğrencilere ev sahip-
liği yapan Uluslararası Yaz Okulu düzen-
lenen kapanış gecesi ile sona erdi. DAÜ 
Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilen söz 
konusu geceye DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, çok 

sayıda dekan, öğretim 
üyesi ve yönetsel perso-
nel de katıldı.  

Söz konusu gecede 
açılış konuşmasını ger- 
çekleştiren DAÜ Uluslar-
arası Yaz Okulu Koordi-
natörü Özgür T. Güler, 
DAÜ’nün her yıl oldugu 
gibi bu yıl da dünyanın 
birçok farklı ülkesinden 
yüzlerce öğrenciyi ağır-
ladığına değindi. Güler, 

Uluslararası Yaz Okulu’nun gerçekleş- 
tirilmesinde emeği geçen herkese teşek-
kürlerini iletti.  DAÜ Uluslararası İşler ve 
Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cem Tanova, Uluslararası 
Yaz Okulu’nun kültürler arası etkileşim 
ve kaynaşmayı sağladığını belirterek  
DAÜ’nün etkin bir biçimde tanıtımının 
yapıldığını vurguladı. Emeği geçen 
herkese teşekkürlerini ileten Prof. Dr. 
Tanova, önümüzdeki yıl daha da başarılı 
bir organizasyon gerçekleştireceklerine 
inandığını da sözlerine ekledi. Gecede 
konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam Uluslararası Yaz Okulu’nun tanıtım 
açısından oldukça önemli olduğuna 
dikkat çekerek DAÜ’nün her yıl daha da 
gelişip büyüyerek varlığını sonsuza dek 
sürdüreceğini belirtti. 

Çeşitli dans ve müzik performanslarının 
gerçekleştirildiği kapanış gecesinde 
yaz okulu boyunca yapılan vitray ve 
resim çalışmaları da sergilendi. Orga-
nizasyonun gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür belgelerinin 
de takdim edildiği gecede yapılan DAÜ 
logolu eserler, vitray eğitmeni Kholood 
Alhuneti ve Güler tarafından Prof. Dr. 
Osam’a ve Rektör Yardımcılarına takdim 
edildi. 

DAÜ Yeni Öğrencilerine “Hoşgeldiniz” dedi Uluslararası Yaz Okulu Başarıyla Tamamlandı

Öğrenciler Karpaz’ın simgesi olan eşekleri yakından görme fırsatı yakaladılar

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör Yardımcıları standları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler

Grup Rast gecede sahne aldı



Y I L : 6  /  S A Y I : 6 1  /  E K İ M  2 0 1 6
8

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği 
Yüksek Lisans Programı 2016-2017 
Akademik Yılı Güz Dönemi’nden 
itibaren öğrenci kabul etmeye başladı. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
onaylı olan  “Turizm İşletmeciliği” yüksek 
lisans programı Türkçe dilinde eğitim 
verecek. Program, turizm ve ağırlama 
endüstrisi içerisinde görev yapan 
insan kaynaklarının ihtiyaç duyduğu 
uzmanlık ve yöneticilik yeteneklerinin 
geliştirilmesini amaçlıyor. 

DAÜ Turizm Fakültesi Dekaanı Prof. Dr. 
Hasan Kılıç, programın temel hedefinin, 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) turizm sektörleri ihtiyaçlarına 
yönelik nitelikli ve profesyonel insan 
kaynaklarını yetiştirmek olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Kılıç lisans diplomasına sahip 
tüm turizm sektörü çalışanlarını, turizm 
sektöründe uzmanlaşma arzusunda 
olan kişileri ve kamu çalışanlarını 
KKTC’nin en yetkin ve alanlarında 
uzman öğretim kadrosuna sahip DAÜ 

Turizm Fakültesi’nde üstün kaliteli bir 
eğitim almaya davet ettiğini belirtti.  Prof. 
Dr. Kılıç, yaptığı açıklamada talep olması 
durumunda yüksek lisans derslerinin 
Lefkoşa’da da verilebileceğinin altını 
çizdi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi kaliteden 
ödün vermeden hızlı ve emin adımlarla 
büyümeye devam ediyor. İddialı 
fakülteler arasındaki yerini alan DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016-
2017 Akademik Yılı’nda Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve 
Diyetetik lisans ingilizce programlarına 
öğrenci kabul etmeye başladı. Lisans 
programlarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde açılan ilk doktora 
programı olma özelliğini de taşıyan 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora 
programı Sağlık Bilimleri Fakültesi 

bünyesinde eğitim hayatına başladı. DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehtap Malkoç, yeni açılacak olan 
tüm programların Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
onaylı olduğunu belirterek DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nin kaliteden ödün 
vermeden büyümeye devam edeceğinin 
altını çizdi.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 2010-2011 
Akademik Yılı’nda KKTC’de ilk olarak 
açılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü ve Beslenme ve Diyetetik 
ile Hemşirelik Bölümlerine öğrenci 

alarak eğitim hayatına hızlı bir giriş 
yaptığını belirten Prof. Dr. Malkoç, 
2011-2012 Akademik Yılı’nda da 
KKTC’de bir ilk olan Spor Bilimleri ve 
Sağlık Yönetimi Bölümleri’ne öğrenci 
kabul ettiğini vurguladı. DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nin her geçen yıl 
geliştiğinin altını çizen Prof. Dr. Malkoç, 
2012-2013 Akademik Yılında ise 
bünyesinde kurduğu Sağlık Hizmetleri 
Yüksekokulu’nu hayata geçirerek adada 
ilk kez açılan Anestezi  ile  İlk ve Acil 
Yardım ön lisans programlarına öğrenci 

kabul ettiğini bildirdi. Ayrıca, 2013-
2014 Akademik Yılında Yüksekokul 
bünyesinde Diyaliz, Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri, Fizyoterapi, Yaşlı Bakımı 
ve Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane 
Hizmetleri ve Radyoterapi ön lisans 
programlarına da öğrenci alarak 
Sağlık Profesyoneli ve Sağlık Teknikeri 
yetiştirme konusunda dev bir eğitim 
kurumu haline gelip alanında uzman 
sağlık profesyonelleri yetiştirdiğini de 
aktardı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Üç Yeni Program 

Prof. Dr. Hasan Kılıç

Prof. Dr. Mehtap Malkoç

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans (Türkçe) Programı 
İlk Öğrencilerini Kabul Etti
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mi-
marlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
yüksek lisans öğrencisi Fjolla Mulliqi 
elde etmiş olduğu başarılarla gurur-
landırıyor. Uluslararası bir yarışma olan            
“Hunter Douglas” Archiprix’e katılan 
Mulliqi, yarışmaya katıldığı proje ile 
Avrupa’daki Mimarlık okulları içerisinde 
“Avrupa Mimari Metaller En İyi Diploma 
Projeleri 2015” alanında en iyi 60 proje 
içerisinde yer alma başarısı gösterdi.  

Mulliqi, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nde 
düzenlenen “Mimarlık ve Eğitim Kurul-
tayı - VIII- Diploma Projeleri Sergisi”ne 
katılarak  DAÜ’yü başarıyla temsil 
etti. “Archiprix Uluslararası Temsilcisi 
Bitirme Projesi”ne de katılan Mulliqi, 
yapmış olduğu “Barış, Bağlantı, Bir-
lik” (Peace, Conection, Union)  temalı 
Lefkoşa Parlamento Binası ile en iyi 

yükselen fikir ödülünü almaya hak ka-
zandı. Mulliqi, Balkanlarda ünlü bir 
televizyon programının stüdyosunu 
(Ekonomia me Erezen Show) ve Koso-
va “ViaArt Institute”’nun ürün tasarım-
larını da gerçekleştirdi. Farklı tarzı ve 
yaklaşımı ile Balkanlardaki çeşitli medya 
kurum ve kuruluşlarının dikkatini de 
çeken Mulliqi,  Balkanların aranan kadın 
mimarları arasında yer alma başarısı 
gösterdi.  Elde etmiş olduğu başarılar-
da DAÜ’de almış olduğu eğitimin çok 
önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken 
Mulliqi, DAÜ’nün öğrencilerine uluslar-
arası kalitede bir eğitim sunduğuna 
dikkat çekti. Mulliqi, diğer mesleklere 
göre mimarlık mesleğinde cinsiyetçi 
yaklaşımlara fırsat vermemek adına 
ve bir kadın olarak ayakta durabilmek 
için daha fazla hırslı olunması gerek-
tiğini vurguladı.  Dünyanın farklı bölge-

lerinde (Arnavutluk, Türkiye, Dubai, vb.) 
faaliyet gösteren mimarlık stüdyoları 
ve şirketlerinden çeşitli teklifler aldığını 
belirten Mulliqi, yüksek lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra ne yapmak iste-
diği ile ilgili henüz bir karar vermediğini 
belirttti. DAÜ’de yüksek lisans eğitimi-
nin yanı sıra araştırma görevlisi olarak 
da çalıştığını belirten Mulliqi, DAÜ’nün 
bir parçası olmaktan son derece mem-
nun olduğunu aktardı. 

DAÜ’de mimarlık eğitimi alan öğrenci- 
lere seslenen Mulliqi, “Sabırlı olmalısınız. 
Mimarlık çok zaman isteyen sıkı çalış-
ma ve yaratıcılık gerektiren bir meslek-
tir. Hepimize başarılı olmak için doğru 
araçlar verilmiştir, yeterki ilham ve tutku 
olsun. Kendinizin en iyi versiyonu olun.” 
tavsiyesinde bulundu.  

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri-
nin, Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları 
İletişim Grubu (MOBBİG) Olağan Top-
lantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ev 
sahipliğinde  29-30 Eylül 2016 tarihle- 
rinde gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantının açılışın-
da konuşan dönemin DAÜ Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Özgür Dinçyürek herkese 
hoşgeldiniz diyerek, toplantının “Mimarlık 
Eğitiminde Kalite Olgusunun Önemi” te-
ması ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi. 
Dünyada ve Türkiye’de mimarlık eğitimi 
veren kurumların her geçen gün arttığı-
na dikkat çeken Prof. Dr. Dinçyürek, 
birçok etkenin eğitimde zaafiyete neden 
olduğunu vurguladı. Toplantı temasına 
uygun olarak birçok başlığın tartışmaya 
açılacağını belirten Prof. Dr. Dinçyürek, 
mimarlık eğitiminin içinde bulunduğu 
koşulların değerlendirileceğini aktardı.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeb-
nem Hoşkara açılışta gerçekleştirdiği 
konuşmasında, söz konusu toplantıların 
yapılmasının mimarlık eğitiminde son 
derece önemli olduğunu aktardı. Mi-
marlık mesleğinin insanı ilgilendiren te-
mel mesleklerden biri olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Hoşkara, mimarlık eğiti-
minin sürekli tartışılarak güncellenme-
sinin son derece önemli olduğunu vur-
guladı. Prof. Dr. Hoşkara, DAÜ Mimarlık 
Fakültesi’nin mimarlık eğitiminde kaliteyi 
arayan ve değişimi destekleyerek günün 
koşullarını yakalamaya çalışan bir yapıya 
sahip olduğunu da ifade etti.

Toplantıya katılan Kıbrıs Türk Mimarlar 
Odası Başkanı Türkeş Aktaş, mimarlar 

odası olarak eğitimde kalitenin tartışıla-
cağı toplantıda yer almaktan son derece 
memnun olduklarını dile getirerek, Mi-
marlar Odası olarak arzulanan eğitime 
ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi. 
Eğitimde kalitenin yakalanmasının son 
derece önemli olduğuna dikkat çeken 
Aktaş, mesleği icra edecek olanların ka-
liteli bir iş çıkarmalarının kaliteli eğitime 
dayandığına vurgu yaptı. 

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam ise, DAÜ’nün kurulduğu 
günden itibaren kaliteyi benimseyen 
bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, 
üniversitenin aldığı akreditasyonların 
kalitenin göstergesi olduğunu dile ge-
tirdi. DAÜ’nun en son elde ettiği başarı 
üzerinde duran Prof. Dr. Osam, İngil-
tere merkezli Times Higher Education 
(THE) 2016 – 2017 Akademik Yılı Dünya 
Üniversite Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yer alma 
başarısını gösterdiğini vurguladı. Eğitim-
de kalitenin sorunları giderme ile eşdeğer 
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Osam, 
söz konusu toplantının verimli geçmesi 
temennisinde bulundu. Söz konusu top-
lantı açılışına DAÜ Rektör Yardımcıları da 
katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından Mi-
marlık Mesleğe Kabul Kurulu (MİME-
KK) üyesi Prof. Dr. Nur Esin ve Mi-
marlık Akreditasyon Kurulu’nun (MİAK) 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neriman 
Şahin Güçhan tarafından sunumlar 
gerçekleştirildi. Kurulların gerçekleştir-
diği sunumların ardından ise Prof. Dr. 
Dinçyürek, Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Candan Çınar 
Çıtay ve İstanbul Kültür Üniversite-
si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze 

Alptekin tarafından “Özdeğerlendirme 
ve Akreditasyonlar”, TOBB Ekonomi ve 
Enerji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nur Çağlar, Özyeğin Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şahin ve 
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Burak Asiliskender tarafın-
dan, “Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Özgürlük” 

konulu panel sunumları gerçekleştirildi. 
43. MOBBİG Olağan Toplantısı 30 Eylül 
2016 tarihinde MOBBİG çalışma grup-
larının sunumları ve ardından “İşbirlikleri 
ve Ortaklıklar, Müfredat / Müfredat Dışı 
Etkinlikler ve Eğitim Araçları/Yöntemleri” 
başlıkları altında gerçekleştirilen sunum-
lar ile sona erdi.

43. MOBBİG Olağan Toplantısı DAÜ Ev Sahipliğinde Yapıldı

Prof. Dr. Necdet Osam

Prof. Dr. Nur Esin Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan

Prof. Dr. Şebnem Hoşkara

Fjolla Mulliqi

Öğrencimizin Gururlandıran Başarısı
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Makine Mühendisliği Bölümü 
“American Youth Leadership” 
Programı Öğrencilerini 
Ağırladı

Samsun’dan Gelen Misafirler Ağırlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Makine 
Mühendisliği Bölümü Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından finanse edilen 
“American Youth Leadership” prog-
ramı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne gelen öğrencileri ağır-
ladı. Program çerçevesinde DAÜ’yü 
ziyaret eden öğrenciler DAÜ’ye hayran 
kaldıklarını belirterek DAÜ’deki kampüs 
yaşamı, altyapı olanakları, akreditasyon-
lar ve uluslararası antlaşmalar hakkında 

geniş bilgiler aldılar. Makine Mühendis-
liği Bölümü amfisinde gerçekleştirilen 
seminer ile öğrenciler  “Güneş Araba-
ları”, “Rüzgar Türbinleri”, “Binalardaki 
Pasif Sistemler” ve “Güneşten Enerji 
Üretimi”  konularında da bilgilendiril-   
diler. Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Hasan Hacışevki, 
program çerçevesinde DAÜ’yü ziyaret 
eden öğrencileri ağırlamaktan son 
derece memnun olduklarını dile getire-
rek bölüm hakkında geniş bilgiler verdi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ka-
radeniz bölgesinin en büyük bilgi 
yarışması olan ve Samsun’da her yıl 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi 
kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen 
“Liselerarası 19 Mayıs Bilgi Yarışması” 
sonucunda dereceye giren öğrencileri, 
öğretmenlerini ve Samsun’dan gelen 
basın grubunu ağırladı. DAÜ’de çeşitli 
ziyaretlerde bulunan konuklar DAÜ’nün 
fakültelerini, kampüs hayatını yakından 
tanıma ve KKTC’nin kültürel değerlerini 
gezme şansına sahip oldular.

DAÜ’ye Hayran Kaldılar

DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret eden ko-
nuklar DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet 
Yaşar Özden ile bir araya geldiler. Prof. 
Dr. Özden, gerçekleştirdiği sunumun-

da DAÜ hakkında geniş bilgiler vererek 
DAÜ’nün akreditasyon çalışmaları ve 
uluslararası işbirlikleri hakkında konuk-
ları bilgilendirdi. Öğrencilerin meslek 
seçimlerini yaparken isteklerinin önemli 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özden, 
konukların yetenekleri ve ilgi duydukları 
alanlarda seçimlerini yapmaları tavsiye 
etti.

Ziyaret sırasında konuşan Samsun 
Haberaks TV Kültür Sanat Koordinatörü 
Şakir Demirci DAÜ’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek her-
kesin DAÜ’ye hayran kaldığının altını çiz-
di. DAÜ’nün uluslararası platformlardaki 
başarılarını her zaman takip ettiklerini 
aktaran Demirci, DAÜ yönetimini Sam-
sun’da ağırlamaktan mutluluk duyacak-
larını dile getirdi.  Prof. Dr. Muhammet Yaşar Özden 

Prof. Dr. Muhammet Yaşar Özden ve DAÜ Tanıtım Ofisi ekibi Samsun’dan gelen ekip ile birarada  
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 
yürüttüğü Kısırlaştır-Aşılat-Yaşat (KAY) 
projesi DAÜ Hayvanlara Yardım Kulubü 
ve gönüllü Veteriner hekimlerin desteği 
ile devam ediyor. DAÜ’lü akademis- 
yenler, çalışanlar ve öğrencilerin, özel-
likle kampüs içinde artan sahipsiz ve 
terk edilmiş kedi ile köpeklerin yaşam 
kalitelerini iyileştirme girişimi olan KAY 
Projesi, hayvanların insanlardan uzak 
barınaklarda tutulmaları yerine, kısır-
laştırılıp bakımlarının yapılması ve tanın-
maları için kulaklarına takılan sarı küpeler 
ile kampüse bırakılması aşamalarından 
oluşan bir ‘koruma’ anlayışı üzerine 
kuruldu. Uzun zamandır Gazimağusa 

bölgesi için hayvan terketme noktası 
haline gelen DAÜ kampüsünde köpek 
ve kedi sayılarının artması üzerine ilk kez 
DAÜ Rektörlüğü ile Tarım ve Doğal Kay-
naklar Bakanlığı arasında Şubat 2013 
de imzalanan bir protokolle başlayan 
proje DAÜ’lü gönüllüler ve Gazimağusa 
Veteriner Dairesi tarafından yürütüldü. 
Hayvanların kısırlaştırma, aşı, tedavi ve 
küpeleme işlemleri Gazimağusa Veteri-
ner Dairesi’nce yapıldı, bugüne dek 130 
kadar dişi ve erkek köpek kısırlaştırılarak 
kampüse bırakıldı. Kısırlaştırma sonrası 
bakımları ise DAÜ’lü gönüllüler ve DAÜ 
Hayvanlara Yardım Kulübü üyesi öğren-
ciler tarafından yapılıyor. Periyodik olarak 

yapılan iç ve dış parazit tedavilerinin 
yanında DAÜ yemekhanelerinden artan 
yemekler kampüste oluşturulan ye-
mek ve su noktalarına kulübün gönüllü 
öğrencileri tarafından her gün düzenli 
olarak aktarılıyor. Kısırlaştırılan hayvanlar 
proje kapsamında çalışan gönüllülerce 
kayıt altına alınıyor, isim verilerek tam bir 
DAÜ’lü olmaları da sağlanıyor.  

DAÜ Kısırlaştır - Aşılat - Yaşat Projesi 
yürütücülerinden ve Hayvanlara Yardım 
Kulübü danışmanı Fayka Güresun pro-
je hakkında geniş bilgi vererek sahipsiz 
yada terkedilmiş hayvanları barınakların 
uygunsuz koşullarında tecrit etmek 
yerine, bu yolla yani yaşam hakları ve 
refahlarını sağlayarak daha sürdürüle-
bilir çözümlere ulaşılabileceğini belirtti. 
DAÜ KAY projesinin aynı zamanda bir 
‘Toplumsal Sorumluluk Projesi’ olarak 
son derece önemli olduğuna da vurgu 

yaptı. Üniversitedeki gönüllü öğretim 
üyesi, öğrenci ve personel desteği ile 
projenin başarıyla yürütüldüğüne dik-
kat çeken Güresun, kısırlaştırılan hay-
vanlar arasında sahiplendirilenlerin de 
olduğunu; DAÜ’nün hayvan dostu ve 
bir üniversiteye yakışır şekilde tüm ‘can-
lıların yaşam hakkına duyarlı’ bir kampüs 
olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. 

DAÜ Hayvan Dostu Kampüs 
Olmaya Devam Ediyor

DAÜ, Yavru Kaplumbağaları Denize Bıraktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Su 
Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi 
(SAGAM), yumurtadan yeni çıkan yavru 
deniz kaplumbağalarını denize bıraktı. 
“İskele ve Gazimağusa Kıyılarına Yuva 
Yapan Deniz Kaplumbağalarının İzlen-
mesi ve Korunması Projesi” kapsamın-
da 8 Eylül 2016 tarihinde DAÜ Deniz 
Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleşti- 
rilen söz konusu etkinlik ile yavru deniz 
kaplumbağaları ilk kez denizle buluştu. 
Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. 
Yaşar Özden ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

DAÜ-SAGAM Başkanı ve DAÜ Fen ve 
Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Burak Ali Çiçek, 2008 yılından itibaren 
DAÜ-SAGAM’ın İskele ve Gazimağusa 
kıyılarına yapılan deniz kaplumbağası 
yuvalarının korunması projesini 

yürüttüğünü belirterek, KKTC Turizm 
ve Çevre Bakanlığı’nın belli sahiller- 
de koruma çalışmalarının yürütülmesi 
için üniversite ve sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği yaptığını bildirdi. Yrd. Doç. 
Dr. Çiçek,  Gazimağusa ve İskele sa-
hillerinde yuva yapan deniz kaplum- 
bağalarının (Chelonia mydas ve Caretta 
caretta) korunması ve izlenmesi projesi-
nin bu yıl DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ-SEN 
desteği ile gerçekleştirildiğini aktardı.  

Yrd. Doç. Dr. Çiçek dişi kaplumbağanın 
yumurtlama süreci hakkında bilgiler 
vererek “Pinpon topu büyüklüğünde 
olan yumurtalar, geceleyin, dişi tarafın-
dan kazılmış yuvalara bırakılır. Çoğu 
dişi genellikle her seferinde daha önce 
yuva yaptıkları kumsala geri dönmekte-
dir. Hatta bazen, sadece aynı kumsalda 
görünmekle kalmayıp, daha önceki yu-
valarının çok yakınlarına yuva yaparlar. 
Genellikle yuva başına 80 - 120 yumur-
ta vardır. Dişi genellikle her yıl 3–4 kere 

yuva yapar. Yavrular, 45 - 60 gün sonra, 
günün ilk saatlerinde yumurtadan çıkar-
lar. Yuvadaki bütün yavrular aynı zaman-
da yuvadan çıkmayabilir, bu durumda 
takip eden gecelerde gruplar halinde 
yavru çıkışı devam eder. Yuvadan çıkan 
yavrular ufuk aydınlığını kullanarak de-
nize doğru yönelirler. Bu sırada kumsal 
gerisinde bulunan herhangi bir ışık kay-
nağı, yavruların yönlerini şaşırmalarına 
ve bu nedenle ölümlerine neden olabilir” 
şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Yrd. Doç. Dr. Çiçek, bu sevimli canlıların 
daha iyi korunabilmesini sağlamak için 
dikkat edilmesi gereken noktalar üze-
rinde durarak kıyısal alanda hızlı deniz 
araçları trafiğine izin verilmemesi ge- 
rektiğini, denizlerimizdeki katı atık kir- 
liliğinin giderilmesi gerektiğini, balıkçılar 
tarafından yanlışlıkla yakalanan türlerin 
(özellikle parakete gibi çengelli olta-
larla), hızlıca ve vücut yapılarına zarar 
vermeden tekrar suya bırakılmaları 

gerektiğini vurguladı. Ayrıca, üreme 
mevsiminde, üreme kumsalı olarak 
belirlenmiş kumsallara 20:00 – 08:00 
saatleri arasında giriş yapılması, ateş 
yakılmaması ve sahildeki ışık kirliliğinin 
engellenmesi gerektiği üzerinde durdu.

Üreme kumsallarında, derin çukurlar 
açılması gerektiğini bildiren Yrd. Doç. 
Dr. Çiçek, yumurtlama alanına güneş 
şemsiyesi sapı batırılmaması gerek-
tiğini de vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Çiçek 
“Yumurtlama sezonunda sahile araba 
ve diğer araçlarla girilmemelidir; bu 
araçların lastikleri kumun içindeki yu-
vaları sıkıştırmakta, lastiklerinin bırak-
tığı çukurluklar ise yavruların denize 
ulaşmasını engellemektedir. Üreme 
kumsallarına köpek gibi evcil hay-
vanlar sokulmamalı, yuvaların üstünü 
örtebilecek eşyalar kumsalda bırakıl-
mamalıdır. Karada ve denizde bulunan 
yavrulara müdahale edilmemelidir” şek-
linde açıklamalarda bulundu. 



DAÜ Üç Farklı Takımla Basketbol Liglerinde 
Mücadele Edecek

DAÜ Atleti Tuğba Aydın Bir Kez Daha Şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Spor İşleri Müdürlüğü, DAÜ’nün 2016 
– 2017 sezonunda üç farklı takım ile 
basketbol liglerinde mücadele ede-
ceğini açıkladı. Bir önceki sezonda 
sadece Büyük Erkek Takımı ile ligde 
mücadele eden DAÜ, yeni sezonda 
Küçük Erkek, Yıldız Erkek ve Büyük 
Bayan liglerinde mücadele edecek. 

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan açıklamada, Büyük Erkek 
Ligi’nde mücadele etmek istemek-
le birlikte özellikle son iki yılda yerli 
oyuncuların az kullanılarak, yabancı 
oyunculara yatırım yapılmasının Üni-
versitenin misyon ve vizyonuna pa-

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun en 
önemli organizasyonlarından birisi 
olan Turkcell Süper Atletizm Ligi’n-
de şampiyonlar belirlendi. 3 – 4 Eylül 
2016 tarihlerinde Ankara’da gerçek-
leştirilen atletizm yarışmalarında Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atleti Tuğ-
ba Aydın, üç adım atlamada Türkiye 
şampiyonu oldu. Beşiktaş Spor Kulü-
bü adına yarışan Tuğba Aydın, toplam 
sekiz takımın katıldığı Türkiye Süper 
Lig Atletizm Yarışmaları üç adım at-
lamada, 12.88’lik derecesi ile şampi-
yonluk kupasını kaldıran sporcu oldu.

Söz konusu başarıyla ilgili açıklama 
yapan DAÜ Atletizm Antrenörü Hasan 
Maydon, Tuğba Aydın’la birlikte sıkı 
bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve 
başarılı bir sezona imza attıklarını kay-
dederek, DAÜ’nün Aydın gibi başarılı 
sporcuları bünyesinde barındırdığını 
ve önümüzdeki sezon da birçok başa-
rıya imza atılacağına olan inancını dile 
getirdi. Aydın ise, kendisini çok önemli 
yarışmalara hazırlayan ve başarılı ol-
masına büyük katkıları bulunan antre-
nörü Hasan Maydon’a ve desteklerin-
den dolayı DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü 
ile DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini 
ileterek, yeni başarılar için çalışmaya 
devam edeceğini vurguladı. 

ralellik göstermeyerek amatör ruhun 
yok olmasına sebebiyet verdiği ifade 
edildi. “Günü kurtarmak adına yapı-
lan bu çalışmaların içinde bulunmak 
yerine kendi çocuklarımızı geleceğe 
hazırlamanın daha anlamlı olduğunu 
düşünerek Rektörlüğümüz bu kararı 
almış bulunmaktadır.” denilen açıkla-
mada, buna paralel olarak bir yerine 
üç takımla ve daha fazla sporcu ile 
Basketbol Liglerinde yer almak söz 
konusu olacaktır. DAÜ Spor İşleri Mü-
dürlüğü; açıklamasını “Bu bağlamda 
yeni sezonun hayırlı olmasını temenni 
eder, liglerdeki tüm takımlara başarı-
lar dileriz.” şeklinde bitirdi.
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