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Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesinden Editörlük Görevi

DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nde Bir Gecede İki Kutlama

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. H. Tanju Besler ‘Türkiye Klinikleri 
Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi”nde 
sayı editörü olarak görev aldı. Prof. Dr. 
Besler ‘Beslenme ve İmmün Sistem Özel 
Sayısı’nda dergi editörü olarak Türki-
ye’nin seçkin üniversitelerinde çalışan 
akademisyenler tarafından yazılan ol-                
dukça önemli 22 farklı makalenin 
dergide yayınlanmasını sağladı. 

Özel sayıda, DAÜ Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Seray Kabaran’ın da hazırladığı Anne 
Sütünün İmmün Sistem ve Mikrobiyata 
Üzerine Etkisi başlıklı ve Yrd. Doç. Dr. 
Ceren Gezer’in hazırladığı Adipoz Doku 
ve İmmün Sistem Etkileşimleri: Obezite 
ve Enerji Kısıtlamasının Olası Etkileri 
başlıklı makaleler de yer aldı. 

Prof. Dr. Besler editör notunda yaptığı 
açıklamada, besinin içerisinde yer alan 

enerjinin, besin öğesi ve besin öğesi 
olmayan ancak organizmada önemli 
fonksiyonları olduğunu bildiğimiz bazı 
özel yapıların, biyolojik aktif öğele- 
rin (fitokimyasallar gibi) gerek immün 
sistemi gerekse de immün yanıtı direkt 
olarak etkileyebildiğini vurguladı. Ayrıca 
besinlerin diğer sistem (özellikle hipota-
lamus-hipofiz aksı) ve organları (adipoz 
doku, ince barsak) etkileyerek indirekt 
olarak da immün sistemini etkileyebi-
leceğini belirtti. Prof. Dr. Besler, bu or-

ganların özellikle günlük diyetle alınan 

enerji ve besin öğesinin miktarına ve 

kalitesine bağlı olarak vermiş oldukları 

metabolik yanıtın bir parçası olarak sal-

gıladıkları hormonun, adipokinler ve 

özellikle intestinal sitokinler (inkretin-

ler) üzerinden de diğer hücre gruplarını 

etkileyerek immün sistem hücrelerinin 

aktivitelerini de etkileyebildiklerinin al-

tını çizdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mi-
marlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 
AQAS Akreditasyon Sertifika Töreni 
ile 2015-2016 Bahar Dönemi Yüksek 
Şeref ve Şeref Sertifika Töreni düzen-
ledi.  Gazimağusa Kaleiçi’nde bulunan 
Mağusa Suriçi Derneği’nde (MASDER) 
gerçekleştirilen sertifika töreninde İç Mi-
marlık Bölümü iki mutluluğu bir arada 
yaşadı.

Söz konusu törende konuşan DAÜ İç 
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur 
Ulaş Dağlı, iki güzel etkinliği bir arada 

yaşamanın mutluluğu içerisinde olduk-
larını belirterek, geceye katılan herkese 
teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Dağlı, 
konuşmasında merkezi Almanya’da bu-
lunan AQAS (Agency for Quality As-
surance through Accreditation of Study 
Programs) akreditasyonunun önemine 
değinerek, DAÜ’nün akreditasyona sa-
hip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 
Türkiyede’ki ilk İç Mimarlık Bölümü 
olduğunu vurguladı. 

Gecede konuşan AQAS Akreditasyon 
Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Ronny 

Heintz, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin 
başarılarının devamını dileyerek, 2019 
yılına kadar geçerli olan akreditasyon 
sertifikasını Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’ya 
takdim etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, gecenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini ileterek, İç Mimarlık 
Bölümü’nü ve şeref ile yüksek şeref ser- 
tifikası almaya hak kazanan öğrencileri 
tebrik etti. Konuşmaların ardından DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren ve Mi-
marlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafın-
dan öğrencilere şeref ve yüksek şeref 
sertifikaları takdim edildi.
 
Gecenin sonunda DAÜ Eğitim Fakültesi, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim 
görevlisi Erkan Dağlı ve müzik öğretme-
ni Rana Uluçay gerçekleştirdikleri müzik 
dinletisi ile geceye katılanlara keyifli 
saatler sundular. Tören müzik dinleti- 
sinin ardından gerçekleştirilen kokteyl 
sonrasında sona erdi. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Mehtap Malkoç 3 Aralık Dünya En-

gelliler Günü dolayısıyla ve DAÜ Sağlık 

Bilimleri Fakültesi  bünyesinde bulunan 

Sağlıklı Yaşam Merkezi (SAYMER) 

hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Malkoç 

açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Sürekli büyümekte ve gelişmekte olan 

bir merkez olarak özellikle engellilerin 

fiziksel sağlığını geliştirmek ve topluma 

kazandırmak adına Mart 2016’dan beri 

hizmet veren DAÜ SAYMER, alanında 

uzmanlaşmış sağlık elemanları ile engelli 

bireyin bütüncül tedavisine fizyoterapist, 

diyetisyen ve hemşirelik hizmetleri ile 

katkı sağlamaktadır. Gelişmeleri yakın-

dan takip ederek en kaliteli hizmeti sun-

maya çalışan DAÜ SAYMER, güncel te-

davi yaklaşımları kullanılmakta ve üstün 

teknolojik cihazları bünyesinde barındır-

maktadır. 

Engelli bireylerin mevcut yetersizliklerini 

azaltmak, fiziksel becerilerini arttırmak, 

psikososyal yönden desteklemek ve gün-

lük yaşam aktivitelerindeki bağımsız-

lıklarını maksimum düzeye çıkarmayı 

hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Meh-

tap Malkoç, bu çerçevede, doğumsal veya 

edinsel kaynaklı fonksiyonel yetersizliği 

olan özel gereksinimli çocuklar, riskli 

bebekler (zamanından önce veya düşük 

doğum ağırlığı ile doğan bebekler), se-

rebral palsi, musküler tortikollis, spina 

bifida, brakial pleksus yaralanması, kas 

hastalıkları, otizm, down sendromu gibi 

tanı almış çocuklar fizyoterapi açısından 

değerlendirilerek pediatri alanında uz-

manlaşmış fizyoterapistler tarafından te-

daviye alındıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Malkoç, ayrıca nöromusküler 

Hastalıklar (Duchenne Musküler Distrofi, 

Limb-Girdle Musküler Distrofi, Miyoto- 

nik Distrofi, Amiyotrofik Lateral Distrofi. 

vb.), İnme, Multipl Skleroz, Parkinson, 

İntrakranial Tümörler, Kafa Travmaları, 

Polinöropatiler, Spinal Kord Yaralanma-

ları (Omurilik Yaralanmaları), Periferik 

Sinir Yaralanmaları gibi nörolojik hastalık 

tanılarıyla gelen yetişkinlerin değerlendi-

rilmesi ve uygun fizyoterapi program-

larına yer verilmekte olduğunu ifade etti. 

Prof. Dr. Malkoç, Multidisipliner çalışma 

anlayışını benimseyen DAÜ SAYMER’in 

ülkemizde bu yöndeki büyük bir ihtiyacı 

gidermekte olduğunu kaydetti. 3 Aralık 

Dünya Engelliler Gününde,  fiziksel 

sağlığın geliştirilmesinde fizyoterapinin 

önemini vurgulayan Prof. Dr. Malkoç, 

ayrıca engelli bireylerin eğitim yaşantısını 

sürdürebilme ve mesleki kazanım elde 

edebilmeleri için özellikle binalarda mut-

lak değişikliklerin yapılması gerektiğini 

belirtti. Prof. Dr. Malkoç, çevresel mimari 

düzenlemeler için önlemlerin alınması, 

engellilerin güvenli ve kolay ulaşımına 

izin verebilecek şekilde geliştirilebil-  

melerinin gerekliliği de mutlaka hatırlatıl-

malıdır ifadelerini kullandı. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm 

dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde 

de engellilerin topluma kazandırılması 

ve haklarının “tam ve diğer insanlara 

eşit ölçüde” sağlanabilmesi için bir fırsat 

olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden 

Prof. Dr. Malkoç, “Engelliliğin öncelikle 

önlenebilmesi için koruyucu yaklaşım-

ların vurgulanması, engelli bireyin fizik-

sel, ruhsal, zihinsel sağlık durumunun 

geliştirebilmesi için imkanların sağlan-

ması, engellilerin eğitim alma, iş sahibi 

olma, sosyal katılım haklarının arttırıl-

ması ve yasal haklarının geliştirilebilme-

si gibi önemli konular için 3 Aralık bir 

farkındalık günüdür.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehtap Malkoç Dünya Engelliler Günü ve 
DAÜ Saymer Hakkında Bilgiler Verdi
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DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü’nden Sanatsal Etkinlik 

‘Balık düşünmez! Çünkü balık her 
şeyi bilir’
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 
ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
yüksek lisans öğrencileri Doç. Dr. 
Senih Çavuşoğlu yönetiminde Atölye 
Çalışması-I dersi kapsamında “Fish 
doesn’t think because..Fish knows ev-
erything” - “Balık düşünmez çünkü.. O 
her şeyi bilir” adı altında sanatsal etkinlik 
gerçekleştirdi. 

Öğrenciler alışılmışın dışında, beklen-
meyen yerlerde, beklenmeyen zaman-
larda insanların karşısına çıkarılan 

ve ‘Gerilla Sanatı’ diye adlandırılan 
ışık gölge unsurlarını kullanarak 
yazılı/görsel şablonlardan oluşan 
çalışmalar hazırladılar. Gerilla San-
atı yapısı gereği genellikle sosyal,  
politik içerikli konuları ele alıp 
bildirimlerde bulunur ve fikirler 
paylaşır. Öğrenciler Bosnalı yönet-
men Emir Kusturica’nın “Arizona 
Rüyası” filminden yola çıkarak, 
filmde geçen “Fish doesn’t think, 
because fish knows everything” 
- “Balık düşünmez, çünkü o her 
şeyi bilir” repliği üzerinden ilginç, 
yaratıcı çalışmalar ortaya koydular. 
Çalışmalar 7 Aralık 2016 tarihin-

de Gazimağusa Halk Plajı’nda gün 
boyu sergilendi. 

‘Balık düşünmez! Çünkü balık her 
şeyi bilir’
Evet üstünde ‘düşünmeye’ değer… 
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. 
Senih Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Aslında bu, anı daha fazla yaşamak üze-
rine kurulu bir içsel yolculuk.Yani ne 
geçmişte olmak ne de gelecekte olmak, 
endişe ve korku içinde olmadan, anda 
kalıp tek gerçek olan “o anı” yaşamak. 

Düşünmemek, taşınmamak, fazla hesap 
yapmamak, hafızaya; yani doğduğumuz 
andan itibaren biriktirdiğimiz kodlara, 
klişelere veya kalıplara gereksinim duy-
madan yaşamak. O anda kalabilmek…
Geçmiş deneyimlere gerek duymadan, 
ama her şeyi bilerek anı yaşamak.
Yaşamın içinde düşünmeden düşünmeye 
gerek duymadan yaptığımız bir dolu şey 
var aslında. Nedeni mi? Çünkü  altların-
da korku yok! Balık düşünmez çünkü her 
şeyi bilir… Evet insan düşünür çünkü. 
Çünkü korkuları devreye girer. Altı 
korkuyla dolu binbir düşünceler içinde 
sürekli yeni ve eğreti roller biçer kendine 
ve öyle yaşar.

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde ‘Konut Sohbetleri II’ 
Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Mimarlık Fakültesi, ‘Konut, Eğitim, 

Danışma ve Araştırma Merkezi’ (KE-

DA-M), tarafından “Konut Sohbetleri 

II” isimli etkinlik, KEDA-M Yönetim 

Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Afet Çeliker 

moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Göç 

– Savaş - Mülkiyet Sorunu temaların-

da gerçekleştirilen söz konusu etkinlik 

ile üniversitede konut konusunda var 

olan bilgi birikiminin konutla ilgili tüm 

paydaşlara aktarılması hedeflendi.  Et-

kinlikte Mimarlık disiplini dışında san-

at alanında önemli pozisyonlara sahip 

olan yazar- yönetmen Aliye Ummanel ve 

oyuncu Hatice Tezcan konutla ilgili yo-

rumlarını ve deneyimlerini katılımcılar 

ile paylaştılar.  Son derece samimi ve 

interaktif bir ortamda gerçekleşen etkin-

liğe ilgi de yoğun oldu. DAÜ KEDA-M 

Başkanı Doç. Dr. Kağan Günçe, etkin-

liğin Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu 

tarafından sahneye konan ‘Ev’ isim-

li tiyatro oyununun ‘toplumun bugün 

ve yakın tarihinin hala hesaplaşmakta 

olduğu göç, savaş ve mülkiyet sorunu’ 

gibi temaları çerçevesinde şekillendiği-

ni bildirdi. Doç. Dr. Günçe, paralel bir 

etkinlik olarak Mimarlık Fakültesi Ser-

gi Salonu’nda ‘Ev’ oyununun afişleri, 

basındaki yansımaları ve yazar - yönet-

men Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği 

oyunların posterlerinden oluşan bir de 

sergi düzenlendiğini belirtti.
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DAÜ’de “Ayrımcılık Hakkındaki Politik Söylemlerin 
Avrupalılaşması” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Türk Hava Yolları’nda 
Bir DAÜ Mezunu 

Çalışıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

“Ayrımcılık Hakkındaki Politik 

Söylemlerin Avrupalılaşması” konulu 

seminer gerçekleştirdi. 

DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü Başkan Yarcımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt’un 

koordinatörlüğünde gerçekleşen söz 

konusu seminerde DAÜ Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berna Numan 

Avrupa Birliği (AB) ayrımcılıkla 

mücadele direktiflerinin tetiklediği 

tartışmaları ve AB üye ülkelerinde var 

olan siyasi söylemleri inceleyen geniş 

kapsamlı araştırma projesinin sonuçlarını 

sundu.  

Yrd. Doç. Dr. Numan, Amsterdam 

Antlaşması’nın 13. maddesine 

dayandırılarak 2000 yılında yürürlüğe 

konulan Ayrımcılıkla Mücadele 

Direktiflerinin yasalaşma süreçlerini 

anlatarak sunumuna başladı. 1996 

– 2008 yıllarını kapsayan ve birçok 

AB üye ülkesindeki söylemlerdeki 

değişimleri içerik analizi yöntemi ile 

inceleyen araştırmasında yatay ve 

dikey Avrupalılaşma süreçleri ile ilgili 

bulguları ortaya koydu. 

Yrd. Doç. Dr. Numan, çalışmasında 

geliştirdiği Avrupalılaşma ve Tartışma 

Göstergeleri yardımı ile topladığı 

veri ışığında Avrupa Entegrasyonu 

literatüründe öne çıkan ‘misfit’ 

hipotezinin doğruluğunu, bir başka 

deyişle yasaların uyumunda sorun 

yaşayan ülkelerde AB yasalarına 

uyumlaştırma çalışmaları sırasında 

entegrasyon süreçlerinin siyasallaştığı 

tezinin bir kez daha ıspatlanmış olduğunu 

aktardı. Katılımın oldukça yoğun olduğu 

seminer sonunda Yrd. Doç. Dr. Numan 

katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu 

Hassan Javaid, Türk Hava Yolları’nda 

(THY) Kurumsal ve Pazarlama 

Temsilcisi görevini başarıyla sürdürüyor. 

2010 yılında Bankacılık ve  Finans 

Bölümü’nden mezun olduktan sonra 

aldığı eğitimden memnun kaldığı için 

yüksek lisans eğitimine başladığını 

belirten Javaid, 2012 yılında yüksek 

lisans eğitimini Bankacılık ve Finans 

üzerine tamamladığını belirtti. DAÜ’den 

mezun olduktan sonra Suudi Arabistan 

THY’de işe başladığını aktaran Javaid, 

Kurumsal ve Pazarlama Temsilcisi 

olarak çalıştığını aktardı. DAÜ’den 

aldığı eğitimden son derece memnun 

olduğunu belirten Javaid, kariyerinde 

DAÜ’de almış olduğu eğitimin büyük 

rol oynadığını aktardı. DAÜ’nün 

öğrencilerini gerçek rekabet ile baş 

edebilecek düzeyde yetiştirdiğine 

değinen Javaid, uluslararası eğitim 

için DAÜ’nün doğru adres olduğunu 

vurguladı. DAÜ’lü olmaktan her zaman 

gurur duyduğunu dile getiren Javaid, 

DAÜ’de eğitim almayı herkese tavsiye 

edebileceğinin de altını çizdi. 



“Türkülerle DAÜ” Hazırlıkları 
Devam Ediyor

DAÜ “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 
Günü”ne Dikkat Çekti
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel 

Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel 

olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin 

yedincisi, bu yıl 16 Aralık 2016 Cuma akşamı 

gerçekleştiriliyor.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, saat 19:00’da 

başlayacak olan etkinlikte DAÜ Müzik Kulübü, DAÜ 

Türk Halk Dansları Topluluğu ve Türk Halk Müziği 

sanatçısı Turgay Salim türkü severlere mini konserler 

verecek. 

Girişin halka açık ve ücretsiz olacağı gecenin sonunda 

ise, Türk Halk müziğinde kendine özgü müzik rengi ve 

tarzı olan sanatçı Sümer Ezgü geceye katılanlara türkü 

dolu saatler yaşatacak. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi   (DAÜ - PDRAM)  ve 

DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü 25 Kasım Kadına 

Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 

Günü’ne Dikkat Çekti.

DAÜ-PDRAM ve DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü 

işbirliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ‘ne yönelik 

farkındalık artırma amacıyla DAÜ kampüsü içinde ve 

üniversitenin ana giriş kapılarında el ilanları ve günün 

sembolü niteliğindeki beyaz kurdeleler ve rozetler 

dağıtıldı. DAÜ’nün çeşitli fakülte ve birimlerinde 

de yapılan ve DAÜ öğrenci ve çalışanlarının yoğun 

ilgi gösterdiği etkinlikte, şiddetle mücadelenin ve 

dayanışmanın önemi vurgulandı.

DAÜ’de 
Futbol 

Konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü 

tarafından düzenlenen “Futbol Sadece Futbol 

Mudur?” isimli panel, 13 Aralık 2016 Salı günü 

gerçekleştiriliyor.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi YBA 006 

numaralı amfide gerçekleşecek olan ve 

moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un yapacağı 

panele konuşmacı olarak, Türkiye’nin tanınmış 

teknik direktör ve spor yazarlarından Önder 

Özen ile ülkemizin tanınmış spor yazarı 

Ogün Genç Kaçmaz katılacak. Saat 14:30 da 

başlayacak panele tüm sporseverler davet edildi.
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DAÜ “Cup Of Nation Basketball” 
Turnuvası Tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor 

İşleri Müdürlüğü tarafından organize 

edilen “Cup of Nation Basketball” 

turnuvası DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor 

Sarayı’nda oynanan final maçlarının 

ardından sona erdi. 28 Kasım 2016 

tarihinde başlayan turnuvada bu yıl 

13 erkek ve 8 kadın takımı mücadele 

etti. Katılımın oldukça yoğun olduğu 

final maçları sonucuna göre kadınlarda, 

Nijerya erkeklerde ise KKTC “Cup of 

Nation Basketbol” turnuvası şampiyonu 

oldu.

Erkeklerde final maçı KKTC ve Lübnan 

(25-15) arasında oynanırken üçüncülük 

maçı Filistin ve Ruanda (27-21) takımları 

arasında oynandı. Erkeklerde KKTC’nin 

birinci olduğu maç sonuçlarına göre 

Lübnan ikinci, Filistin ücüncü, Ruanda 

ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. 

Kadınlarda final maçı Nijerya ve Türkiye 

(13-12) arasında oynanırken üçüncülük 

maçı Filistin ve KKTC (20-0) arasında 

oynandı. Maç sonuçlarına göre turnuvada 

kadınlarda Nijerya birinci gelirken 

Türkiye ikinci, Filistin ücüncü, KKTC 

ise dördüncü oldu. 

Gecede ayrıca Ruanda en centilmen 

erkek takımı, Nijerya en centilmen kadın 

takımı, Patrick İradukonda (Ruanda) 

smaç şampiyonu ve 3 sayı şampiyonu, 

Gloria Daniel Essein (Nijerya) en iyi 

kadın oyuncu, Hande Yuna (Türkiye) 

serbest atış şampiyonu, Alice Level 

(Filistin) sayı kraliçesi, Oktay Küri ise 

sayı kralı seçilerek ödül almaya hak 

kazandı.  

Gerçekleştirilen ödül töreninde ödüller 

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr.M. Yaşar 

Özden, Öğrenci İşleri Eşgüdüm 

Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı ve Spor 

İşleri Müdürü Cemal Konnolu tarafından 

verildi.


