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Bir süredir Gazimağusa Limanı’nda 

demirleyen Türkiye Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı’na bağlı TCG Barbaros 

Fırkateyn (F 244) mürettebatı 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Rektörlüğü’nün konuğu oldu.  DAÜ 

Rektörlüğü Barbaros Fırkateyn 

mürettebatını 7 Aralık 2017 Perşembe 

akşamı, DAÜ Deniz Tesisleri’nde, 

akşam yemeğinde ağırladı. DAÜ 

Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın ev 

sahipliğinde, Rektör Yardımcıları Prof. 

Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Prof. Dr. 

Sevin Uğural, Prof. Dr. Cem Tanova, 

Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. M. 

Yaşar Özden ve Halkla İlişkiler ve 

Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı 

ile gemi mürettebatının biraraya 

geldiği akşam yemeğinde üniversite 

ve Barbaros Fırkateyni hakkında bol 

bol sohbet edildi.  Gecenin sonunda 

ise Rektör Prof. Dr. Necdet Osam 

tarafından günün anısına gümüş tabak 

takdim edildi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Meclisi arasında imzalanan 
iş birliği protokolü kapsamında, 25-28 
Eylül 2017 tarihleri arasında DAÜ Bilgi 
İşlem Merkezi Personeli Microsoft 
Ürünleri Eğitmeni Özlem Görkan Evre 
tarafından verilen eğitimi başarıyla 
tamamlayan KKTC Meclisi Personeli, 
sertifikalarını KKTC Meclisi Başkanı 
Dr. Sibel Siber ile DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam’dan aldı. Söz konusu 
sertifika töreni, 8 Aralık 2017 Cuma 
günü, saat 10:00’da, KKTC Meclisi 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

“DAÜ Katkı Vermeye Devam 
Edecek”
Törenin açılış konuşmasını yapan 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
eğitimlerin başarıyla tamamlanmasından 
ve KKTC Meclisi ile iyi bir iletişim 
içerisinde olmaktan duyduğu 
memnuniyeti aktardı. Eğitimlerin 
KKTC Meclisi personeline faydalı 
olmasını dileyen Prof. Dr. Osam, 
personelin söz konusu eğitimlerden 
kendilerini geliştirmiş olarak çıktığını 
ve çalışmalarını başarıyla sürdürmeye 
devam etmelerini temenni etti. Prof. 
Dr. Osam, DAÜ olarak her zaman tüm 

devlet kurumlarına gereken katkıyı 
vermeye devam edeceklerini vurguladı.

“DAÜ Büyük Katkılar Sağlıyor”
KKTC Meclisi Başkanı Dr. Sibel 
Siber, her zaman daha iyiyi ve daha 
güzeli yakalama azmiyle çalıştıklarını 
belirterek, düzenlenen Hizmetiçi 
Eğitimleri’nin çalışan memnuniyetine, 
kuruma ve devlete olan katkılarından 
bahsetti. DAÜ’nün Hizmetiçi Eğitimleri 
kapsamında KKTC Meclisi’ne 
büyük katkılar sağladığının altını 
çizen Dr. Siber, daha önce Meclis’in 
Yasama Bölümü’ne de DAÜ Hukuk 

Fakültesi tarafından Hizmetiçi Eğitim 
verildiğini ve bu eğitimlerin başarıyla 
tamamlandığını ifade etti. Son olarak 
bilişim alanında DAÜ tarafından 
KKTC Meclisi’ne verilen Hizmetiçi 
Eğitimi’nin personele ciddi katkılarda 
bulunduğunu belirten Dr. Siber, 
üniversitelerin kurumlara entegre 
edilmesi ve bilgilerinden daha fazla 
faydalanılmasının büyük avantaj 
sağladığını kaydetti. Dr. Siber, bu tür 
çalışmaların yalnızca Meclis’te değil, 
aynı zamanda diğer kurumlarda da 
artarak devam etmesini diledi.

“Erdem, Bilgi, Gelişim”

E-BÜLTEN
Doğu Akdeniz Üniversitesi

KKTC Meclis Personeli DAÜ Eğitimi Sertifikalarını Aldı

Barbaros Fırkateyn Mürettabatı ile Akşam Yemeği
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DAÜ Öğrencileri Dünya Engelliler Günü’nü 
Unutmadı

DAÜ Öğrencilerinden Dünya Engelliler 
Günü’nde ‘El Ele Daha Güçlüyüz’ Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı 
altında toplanan sosyal sorumluluk 
projelerine bir yenisi daha eklendi. 
DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya 
tarafından verilen Kampanya Dersi 
kapsamında, dersin öğrencileri Ahmet 
İyici, Tolani Quam Aregbe, Princess 

Agubisi, Adeyemi Adedoyin Abigeal 
ve Arebate Tuohedi tarafından, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
kapsamında sorumluluk projesi 
gerçekleştirildi.

1 Aralık 2017 Cuma günü, 
Gazimağusa’da bulunan 
Coffeemania’da, İrfan Nadir 18 
Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon 

Merkezi’ndeki çocuklara ve 
gençlere yönelik eğlence düzenlendi. 
Coffeemania sponsorluğunda 
gerçekleştirilen etkinlik, 
Coffemania’da yapılan kahvaltı keyfi 
ile başlayarak daha sonra DAÜ’lü 
İletişimciler ile İrfan Nadir 18 Yaş 
Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi 
öğrencilerinin sohbetleri ile devam 
etti.

DAÜ’lü İletişimciler, engelli bireyler 
için eğlenmenin engel olamayacağını 
vurguladılar. Ayrıca, engelli bireylerin 
sosyal hayattan koparılmaması ve 
keyifli vakit geçirebilmeleri için 
ortam yaratılması gibi konulardaki 
hassasiyete vurgu yapan duyarlı 
DAÜ’lüler, yaptıkları etkinlikle 
toplumsal bir mesaj vermiş oldular.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 

Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı 

altında toplanan sosyal sorumluluk 

projelerine bir yenisi daha eklendi. DAÜ 

İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından 
verilen Kampanya Dersi kapsamında, 
dersin öğrencileri Çağla Katırcı, Toyosi 
Olobayo, Fuad Ogunbayo ve Simon 
Benjamın tarafından, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştirildi. 

Sosyal sorumluluk projesi, 4 – 5 Aralık 

2017 tarihlerinde, 9:00 – 15:00 saatleri 

arasında, DAÜ İletişim Fakültesi 

kafeteryası önünde yer aldı. DAÜ Eğitim 

Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğrenci 

temsilci Rasim Erdoğan’ın destekleriyle, 

“El Ele Daha Güçlüyüz” sloganı ile 
düzenlenen etkinlik kapsamında, İrfan 
Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon 
Merkezi’nde eğitim gören engelli 
öğrencilerin tasarladığı ürünler satışa 
sunuldu. Projeyi gerçekleştiren DAÜ 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
öğrencileri, ürünlerin satışından elde 
edilecek olan geliri, İrfan Nadir 18 Yaş 
Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne 
bağışlayacaklarını ifade ettiler. İrfan 
Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon 
Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin 
de etkinliğe katılıp kendi tasarladıkları 
ürünleri orada görmeleri, onlara başarı 
duygusunu en güzel haliyle hissettirdi. 
Ayrıca iki gün süren etkinliğe katılımın 
oldukça yoğun olduğu gözlemlendi.

Bu anlamlı etkinliğe imza atan 
öğrencilerden Çağla Katırcı, etkinlik 
sonunda “Sevginin ve iyiliğin en masum 
halleri tavırlarında ve bakışlarında gizli 
olan öğrencileri mutlu etmenin hazzını 
yaşıyoruz. Evet onlar farklılar, evet 
onlar sevgilerini belli etmekte hiçbir 
zorluk çekmiyorlar. Her biri ile sadece 
kısa bir vakit geçirdiğiniz zaman demek 
istediğimi eminim daha iyi anlarsınız” 
dedi.

“Erdem, Bilgi, Gelişim”
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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dünya Engelliler 
Günü Dolayısıyla Açıklama Yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ender Angın “3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla 
açıklamalarda bulundu. 1992 yılından 
itibaren “3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü”nün Birleşmiş Milletler tarafından 
uluslararası bir gün olarak kabul 
edildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Angın, açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi:

“Engelli tanımı, yaralanma ya da 
doğuştan fiziksel veya zihinsel bir 
hastalık nedeniyle bazı hareketleri, 
duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişi 
olarak yapılmaktadır. Engelliliğin 
öncelikle önlenebilmesi için koruyucu 
yaklaşımların vurgulanması, engelli 
bireyin fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlık 
durumunun geliştirebilmesi için 
imkanların sağlanması, engellilerin 
eğitim alma, iş sahibi olma, sosyal 
katılım haklarının arttırılması ve 
yasal haklarının geliştirilebilmesi 
gibi önemli konular için 3 Aralık bir 
farkındalık günüdür. Engelli bireyler 
çeşitli fonksiyonlarında meydana gelen 
azalma ile sosyal ortamda katılım 

problemi yaşamaktadırlar. Engellerin 
aşılarak topluma kazandırılması ile 
onların birer bağımsız birey olmaları 
birincil amaç olmalıdır. Bu nedenle 
devlet politikalarının geliştirilmesi, 
alınan önlemlerin arttırılması, sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal 
eğitime önem verilmesi gibi konular 
gündeme taşınmalıdır. Toplumun bakış 
açısını değiştirmek ve engelli bireyin 
sosyal katılımını sağlamak ayrıca ulaşım 
ve erişim problemlerini azaltmak için 
gerekli mimari düzenlemelerin yapılması 
bağımsızlık yönünden engellenen 
bireylerin üretkenliğini arttıracaktır. 
Doğuştan veya sonradan çeşitli 
nedenlerle oluşan engelli çocuk veya 
erişkin bireylerin rehabilitasyonunda 
fizyoterapistlerin büyük bir rolü vardır.  
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde 
Pediatrik Rehabilitasyon ve Nörolojik 
Rehabilitasyon Üniteleri ağırlıklı olarak, 
dünyadaki güncel gelişmeleri yakından 
izleyerek sağlık hizmet sunumu ve 
eğitimini yansıtan bir referans merkezi 
olarak engellilerin rehabilitasyonunda 
faaliyet göstermektedir. Doğumsal 
veya edinsel kaynaklı fonksiyonel 
yetersizliği olan özel gereksinimli 

çocuklara, fonksiyonel seviyelerini 
geliştirmek amacıyla fizyoterapi 
ve rehabilitasyon yöntemleri 
uygulanmaktadır. Uygulanan tedavi 
yaklaşımları ile mevcut yetersizlikleri 
azaltmak, fiziksel beceriyi arttırmak, 
psikososyal yönden desteklemek 
ve günlük yaşam aktivitelerindeki 
bağımsızlıklarını maksimum düzeye 
çıkarmak hedeflenmektedir. Fizyoterapi 
programı kapsamında engelli 
bireylerin problemleri belirlenerek 
güncel tedavi yaklaşımları, bu alanda 

uzmanlaşmış fizyoterapistler tarafından 
uygulanmaktadır. Engelli bireylerin 
rehabilitasyonunda gerek birey gerekse 
aile merkezli yaklaşım ile multidisipliner 
çalışma anlayışı benimsenmektedir. Bu 
yaklaşım doğrultusunda yıl içinde belirli 
aralıklarla aile eğitimleri, danışmanlık 
hizmetleri, eğitim seminerleri ve 
farkındalık çalışmalarına önem 
verilmelidir. Unutmayalım ki engelli 
olmak bir kusur değildir. Sevgi her 
engeli aşar.”

“Erdem, Bilgi, Gelişim”

DAÜ’den Dünya AIDS Günü Nedeniyle 
Farkındalık Yürüyüşü 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Dr. Burhan 
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tarafından 
Dünya Sağlık Örgütü “Right to Health 
– ‘Sağlık Haktır’” sloganı ile 1 Aralık 
Dünya AIDS Günü nedeniyle ortak 
sempozyum düzenlenmiştir. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klininik 
Mikrobiyoloji uzmanlarınca HIV/
AIDS’le ilgili temel bilgiler, klinik 
yaklaşım ve tedaviler ile ilgili seminerler 

Dr. Emre Vudalı, Dr. Zafer Erdoğmuş 
ve Dr. Nesil Bayraktar tarafından 
verilmiştir. KKTC’de HIV/AIDS 
konularında farkındalık platformlarından 
biri olan Envision Diversity Derneği’nin 
temsilcileri Enver Ethemer ve Okan 
Bullici de HIV/AIDS’le ilgili saha 
çalışmalarından edindikleri verileri 
ve önemli mesajları toplumsal bakış 
açısından yorumlamışlardır. 

Öte yandan DAÜ öğrencileri tarafından 
1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla 
farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 1 

Aralık 2017 Cuma günü, saat 16:00’da, 
DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplanan 
öğrenciler, ellerinde taşıdıkları renkli 
pankartlarla AIDS’e karşı farkındalık 
yaratmayı amaçlayan mesajlarını 
paylaştılar ve AIDS hastalığına 
karşı alınması gereken önlemler ile 
ücretsiz tedaviye erişim konularındaki 
sloganlarıyla dikkat çektiler. Ardından 
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, 1 
Aralık Dünya AIDS Günü etkinliklerine 
ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

“AIDS’de Erken Tanı Hayat 
Kurtarıyor”
HIV enfeksiyonlarının dünyada çok 
önemli bir salgın oluşturduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Gökçora, “Geçen yılın 
verilerine göre, günümüze kadar AIDS 
nedeni ile ölenlerin sayısı yaklaşık 34 
milyon ve şu anda da dünyada 36.7 
milyon kişi HIV virüsü taşıyor. Geçen 
yıl 1 milyondan fazla HIV taşıyıcısı 
hamile kadın, doğacak bebeklerini 
koruma amacıyla tedavi gördü. 
HIV insanlığı tehdit eden bir virüs 
ve korunmak çok kolay. Koruyucu 
hekimlik ve bilinçlendirme ile HIV 
virüsünün bulaşmasını engelleyebiliriz. 
Bizim yapmak istediğimiz, toplumu bu 
enfeksiyondan nasıl korunulabileceğiyle 
ilgili bilinçlendirmek. Bir yandan 
siyasilere etki ederek, bu konuda bütçe 

ayarlanmasını sağlayıp; daha erken 
tanı ile daha hızlı ve daha ucuz tedavi 
yöntemlerine ulaşmayı sağlamayı 
amaçlıyoruz” diye konuştu. Bütün 
hastalıklarda olduğu gibi, AIDS’ten 
korunmada da erken tanının hayat 
kurtardığına dikkat çeken Prof. Dr. 
Gökçora, sözlerine şöyle devam etti: 
“Erken tanı ve etkin bir tedaviyle, 
hastalar hiç hasta olmamış gibi 
yaşayabiliyorlar. Ayrım yapmadan 
dünyadaki tüm insanların sağlığı 
hakettiğini ve HIV’le mücadelenin 
ancak etkili, ucuz ve ulaşılabilir sağlıkla 
önlenebileceğini herkese anlatmak 
istiyoruz. Bilgi kirliliği açısından 
internet doğru bir kaynak oluşturmuyor. 
Bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu 
Hastanesi ile birlikte düzenlediğimiz 
sosyolojik ve bilimsel yaklaşımla 
öğrencilerimizin, yani geleceğin 
sağlık dağıtan hekimlerinin, gittikleri 
yerlerde HIV Enfeksiyonun daha erken 
tanımlanabilmesine, daha doğru tedaviye 
ulaşılmasını amaçlıyoruz.” 

Prof. Dr. Gökçora’nın açıklamasının 
ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük 
Tıp Fakültesi Öğrencileri ve 
Akademisyenleri, Atatürk Meydanı’ndan 
üniversite ana giriş kapısına kadar 
yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün 
tamamlanmasının ardından etkinlik sona 
erdi.
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DAÜ Öğrencileri Trafikte Cep Telefonu 
Kullanımının Zararlarına Dikkat Çektiler

DAÜ’lü Öğrenciler Teoriyi 
Pratiğe Aktardı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 

Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı 

altında toplanan sosyal sorumluluk 

projelerine bir yenisi daha eklendi. 

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya 

tarafından verilen Kampanya Dersi 

kapsamında, dersin öğrencileri 

Nsikan-Abasi Amos Akpan, Jamila 

Ummi Abbas, Nikita Nelin Medina 

Tleu ve Ceren Özçaka oldukça 

anlamlı bir sosyal sorumluluk 

projesine imza attılar. Etkinlik, 

DAÜ giriş kapısında “Bu son 

mesajınız olabilir mi?” sloganıyla 
gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar 
doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs’ta 
meydana gelen trafik kazalarının, 
çoğunlukla araba kullanırken ya da 
yolda yürürken telefon kullanımı 
sonucunda meydana geldiğinin 
ortaya çıkması üzerine, duyarlı 
DAÜ’lüler konu ile ilgili olarak 
farkındalık yaratmak için kolları 
sıvadılar. Etkinlik kapsamında, 
trafik kazalarının en önemli 
sebeplerinden bir tanesi olan telefon 
kullanımına dikkat çekilerek, 
öğrencilere bilgilendirici broşürler 
dağıtılarak, konu hakkında bilgi 
verildi. DAÜ Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü öğrencileri, 
gerçekleştirdikleri bu etkinlikle, 
gerek yaya, gerekse sürücü 
olarak bulunan kişilerin, trafikte 
telefon kullanmamaları ve mesaj 
yazmamaları konusunda uyarılarda 
bulunarak farkındalık yarattılar. 
Etkinlik sonunda, katılımcılara 
anahtarlık dağıtıldı ve fotoğraflar 
çekildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 

öğrencileri AKOL Group tarafından 

marka proje Caddemm’in şantiyesine 

davet edildi. DAÜ İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serhan Şensoy, 

öğretim görevlisi Mohammed Mousavi 

ve yaklaşık 40 kişilik 4. sınıf öğrencisi 

“Betonarme Yapıların Tasarımı” dersi 

kapsamında geçtiğimiz hafta Caddemm 

projesine teknik gezi düzenleyerek sınıfta 

öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalı 

halini yerinde inceleme fırsatı yakaladı. 

Birinci etabının inşaatı devam eden 
projede birçok inşaat aktivitesini 
birinci elden görme fırsatı yakalayan 
öğrencilere, proje yapım aşaması ve 
kullanılan malzemeler hakkında bilgiyi 
AKOL Properties bünyesinde çalışan 
inşaat mühendisleri  Sami Asmaz ve 
Anıl Akın verdi. Teknik gezi sırasında 
İş Sağlığı ve Güvenliği ön plana 
çıkarılırken, geziden ayrılırken öğrenciler 
böyle bir fırsatın onlar için çok değerli 
olduğunu vurguladı ve bu eğitim fırsatını 
sağlayan AKOL Group’a teşekkürlerini 
dile getirdiler.

“Erdem, Bilgi, Gelişim”
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Başarılı Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 
Öğrencileri Onurlandırıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 

başarılı öğrencilerine şeref ve yüksek 

şeref belgeleri verdi. DAÜ Turizm 

Fakültesi’nde gerçekleştirilen törene 

Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel 

Müdürü Mehmet Mülayim ve Bellapais 

Gardens Hotel sahibi Executive Chef 

Selim Yeşilpınar da konuk konuşmacı 

olarak katıldı.

Törenin açılışında öğrencilere seslenen 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Hasan Kılıç öğrencileri kutlayarak 

kariyerlerinde başarıyı yakalamanın 

yollarına yönelik tavsiyelerde bulundu. 

Prof. Dr. Kılıç, derslerde başarılı 

olmanın önemli olduğunu ama sadece 

derslerde başarılı olmanın mezuniyet 

sonrası başarıyı getirmede tamamen 

yeterli olmadığını öğrencilere 

aktararak, öğrenim süreleri boyunca 

sosyal ve kültürel etkinliklerde de yer 

almalarının kendilerine çok önemli 

kazançlar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, 

öğrenim yaşamları boyunca kuracakları 

arkadaşlıkların çok önemli olduğu, bunun 

gerek iş yaşamları gerekse gelecekteki 

başarılarının kaynağı olacağının altını 

çizdi.

Limak Cyprus Deluxe Hotel Gener 

Müdürü Mehmet Mülayim de “Otel 

Endüstrisinde Motivasyon” başlıklı 

sunumunda, bu konuya vurgu yaparak 

öğrencilere, arkadaşlık kurmanın çok 

önemi olduğunu, şu an yanlarında 

oturan arkadaşlarının gelecekte ortak 

projeler gerçekleştirmeleri ve başarılar 

elde etmeleri için fırsatlar sağlayacağını 

aktardı. Kendi iş yaşamından da birçok 

örnek veren Mülayim öğrencilerin iş 

yaşamlarında kullanabilecekleri oldukça 

yararlı tavsiyelerde bulundu.

Bellapais Gardens Hotel sahibi 

Executive Chef Selim Yeşilpınar da 

“Aşçılıkta Kariyer Yolculuğu” konulu 

konuşmasında, insan sağlığı ile ilgili 

olması bakımından aşçılığın doktorluk 

mesleği kadar kritik bir meslek olduğunu 

söyleyerek, öğrencilere yapmakta 

oldukları işin hayati önemi olduğunu 

aktardı. Hedefledikleri noktaya 

gelebilmek için basamakları tek tek 

çıkmaları gerektiğini, öğrenmenin, 

kendini geliştirmenin ve çok çalışmanın 

varmak istedikleri noktaya ulaşmalarını 

sağlayacaklarını belirtti.

Öğrencilerin akademik ve iş yaşamları 

adına yararlı dersler çıkardıkları 

konuşmaların ardından, konuk 

konuşmacılar ve DAÜ Turizm Fakültesi 

öğretim elemanları, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği ve Turizm ve Otelcilik 

programlarından 61 öğrenciye ve 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve 

Aşçılık programlarından 132 öğrenciye 

yüksek şeref ve şeref belgelerini vererek 

başarı dileklerinde bulundular. Sertifika 

töreninin ardından tüm katılımcılar 

birlikte fotoğraf çekerek törenin 

ölümsüzleşmesi sağlandı.

“Erdem, Bilgi, Gelişim”
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DAÜ Turizm 
Fakültesi’nden 

Yağmur Altında 
Makarna Şöleni 

DAÜ Öğretim Görevlisi İlk Kez 
AEHT Yarışmalarında Jüri Oldu 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi tarafından 6 Aralık 
2017 Çarşamba günü, saat 11:30’da 
tüm DAÜ öğrencilerine özel eğlenceli 
bir ücretsiz makarna etkinliği 
gerçekleştirildi. 

Fakülte girişinde Bülent Çıraklı Ltd. 
sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, 
yağmurlu havaya rağmen büyük 
ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde 
“Nuh’un Ankara Makarnası” ürünleri; 
DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü 
öğrencilerinin de katkılarıyla Bülent 

Çıraklı Ltd.’nin mobil aracında farklı 

soslarla hazırlanarak ikram edildi. 

Saat 14:30’a kadar devam eden 

etkinlikte konuşan DAÜ Turizm 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 

geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen 

etkinliğe yağmura rağmen ilginin 

oldukça fazla olmasından dolayı mutlu 

olduklarını ifade ederek, etkinliğe olan 

katkılarından dolayı Bülent Çıraklı 

Ltd.’ye teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. 

Kılıç, diğer işletmeleri de bu tür sosyal 

organizasyonlara katkı sağlamaya davet 

etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Turizm Fakültesi, Öğretim Görevlisi 

Kurtuluş Özbaşar, Belçika’nın 

Ostend şehrinde 30.’su düzenlenen 

Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları 

Birliği (AEHT) konferans etkinlikleri 

çerçevesinde yapılan mutfak 

yarışmalarında bir ilke imza atarak jüri 

üyesi olarak görev yaptı. 

Bilindiği üzere DAÜ Turizm Fakültesi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü World Association of Chefs 

Societies (WACS) “Dünya Şefler Birliği” 

tarafından akredite oldu. 1928 yılında 

Paris’te kurulan WACS’ın kurumsal 

üyelik akreditasyonuna sahip olan DAÜ 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 

WACS tarafından akredite olan Türkiye 

ve Kuzey Kıbrıs üniversiteleri arasındaki 

ilk üniversite bölümü olmuştu. 

Öte yandan, DAÜ Turizm Fakültesi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü Öğretim Görevlisi Kurtuluş 

Özbaşar, geçtiğimiz yıl 15.si düzenlenen 

Uluslararası İstanbul Gastronomi 

Festivali çerçevesinde WACS tarafından 

festival kapsamında organize edilmiş 

olan ve Dünya Şefler Birliği Yarışma 

Komiteleri Başkanı Gert Klötzke 

tarafından yönetilen “Uluslararası 

Jürilik Kursu”na katılarak, uluslararası 

gastronomi yarışmalarında jüri üyesi 

olarak görev alabilecekleri sertifikayı 
almaya hak kazanmıştı. Bu yıl tüm gün 
süren yarışmalarda Kurtuluş Özbaşar Jüri 
üyeliği görevini gerçekleştirerek bir ilke 
imza attı. 

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi 
olarak ilkleri gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 
“Bundan sonraki uluslararası 
yarışmalarda da hocamıza görev 
verildiğinde mutluluğumuz artarak 
devam edecek.” ifadesinde bulundu. Prof. 
Dr. Kılıç ayrıca, Avrupa’daki Turizm, 
Otelcilik ve Gastronomi alanlarında 

eğitim veren kurumlar arasında en 

prestijli değere sahip bu etkinliğe DAÜ 

öğrencilerinin yanı sıra, jüri üyeliği 

görevini yürüten öğretim görevlisinin 

katılımları için destek veren DAÜ 

Rektörlüğü’ne ve özellikle DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerini 

sundu.
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DAÜ, “II. Ulusal Kıbrıs Türk 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Kongresi”ne Hazırlanıyor

DAÜ Bilardo Takımı 
Namağlup Şampiyon 

Oldu 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs 
Türk Fizyoterapistler Birliği iş birliği 
ile “II. Ulusal Kıbrıs Türk Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Kongresi” 
gerçekleştiriliyor. 14 Aralık 2017 Perşembe 
günü, saat 09:30’da, Rauf Raif Denktaş 
Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılışı 

gerçekleştirilecek olan söz konusu kongre 
“Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel 
Gelişmeler” ana teması ile düzenleniyor. 

Alanında uzman birçok konuşmacının 
güncel gelişmeler ile yer alacağı kongre 16 
Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek. 
Her geçen gün adamızda güçlenerek 
büyüyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
camiasını, mümkün olan en yüksek 
katılımla bir araya getirmenin amaçlandığı 
kongrenin temel hedefinin ise Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki rehabilitasyon 
çalışmalarını iyileştirmek olduğunun 
farkındalığıyla, bilginin işlenmesi, 
paylaşılması, bütüncül değerlendirilmesi ve 
sonuçta toplumsal yarara dönüştürülmesine 
hizmet edecek bir bilimsel program 
oluşturmak olarak açıklandı. Kongre ile 
ilgili bir açıklama yapan DAÜ Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Ender Angın, “Kongrede Nöromotor 
gelişimi göz önüne alarak ilk gün 
“Pediatrik Rehabilitasyon”a ikinci gün 
ise “Erişkin Nörolojik Rehabilitasyon’a 
ayrılmış olup, bu alanlarda güncel bilgileri 
gözden geçirmek, yapılan çalışmaları, 
yenilikleri ve deneyimleri paylaşmak, 
sahada karşılaşılan problemleri dile 
getirmek ve çözüm önerileri oluşturmayı 

hedefleyerek, bir arada daha iyi bir gelecek 
planlamak için kongremizde buluşmayı 
arzu ediyoruz. Bilimsel içeriği oldukça 
dolu ve yoğun olan kongre programımızda 
ilk gün Pediatrik Rehabilitasyonda güncel 
gelişmeler ikinci gün ise Nörolojik 
Rehabilitasyonda güncel gelişmeler 
konuları ele alınacaktır. Üçüncü gün 
ise çeşitli workshoplar ile kongremizin 
kapanışı gerçekleşecektir.” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Bilardo Takımı Üniversite Sporları 
Federasyonu tarafından organize 
edelin 2017 Üniversiteler Arası Bilardo 
Şampiyonası’nda tüm maçlarını kazanarak 
namağlup şampiyon oldu.

7 Aralık 2017 Perşembe günü, 11:00 – 
18:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Bilardo 
Federasyonu’nda gerçekleşen yarışmaya 
toplam 6 üniversite katıldı. DAÜ adına 
Berk Mehmetcik, Ahmet Akil H. Sözalp, 
Osman Şanlısoy, Ahmet Akil B. Sözalp, 
Hüseyin Alnar ve İsmail Dandane yarıştı. 

5 senedir üst üste şampiyon olan DAÜ, 
Mart ayı sonunda Türkiye’de Antalya’da 
düzenlenecek olan Türkiye Üniversiteler 
Arası Bilardo Şampiyonası’na katılmaya 
hak kazandı. Geçtiğimiz 2 yıl Türkiye’de 
düzenlenen şampiyonada ikinci olma 
başarısını gösteren DAÜ Bilardo Takımı, 
bir kez daha söz konusu şampiyonaya 
katılarak Türkiye’nin en iyileriyle 
mücadele edecek. DAÜ Bilardo Takımı 
oyuncularından Berk Mehmetcik ise 
Türkiye’deki şampiyonanın son iki yıldaki 
bireysel şampiyonu olarak büyük bir 
başarıya imza attı. 

Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız 
Kaynak: Web of Science                                                                                         

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1 - Enver Ever, Fadi M. Al-Turjman, 
Hadi Zahmatkesh, Mustafa Riza . 
Modelling green HetNets in dynamic 
ultra large-scale applications: A case-
study for femtocells in smart-cities. 
COMPUTER NETWORKS,  128 (SI): 
78-93,  DEC 9 2017.

“Türkülerle DAÜ”nün 
Bu Yılki Konuğu 

Sümer Ezgü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 

Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel 

olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” 

etkinliğinin yedincisi bu yıl 15 Aralık 

2017 Cuma akşamı gerçekleştiriliyor.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, 

saat 19:00’da başlayacak olan etkinlikte 

DAÜ Müzik Kulübü - Grup Mavra 

ve KKTC Türk Halk Müziği sanatçısı 

Turgay Salim türkü severlere mini 

konserler verecek.  Girişin halka açık ve 

ücretsiz olacağı büyük organizasyonun 

finalinde ise Türk Halk müziğinde 

kendine özgü müzik rengi ve tarzı olan, 

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü 

geceye katılanlara türkü dolu saatler 

yaşatacak. 


