
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
son günlerde döviz piyasalarında 
yaşanan dalgalanma ve yükseliş 
karşısında öğrencilerinin mağduriyet 
yaşamaması için tedbirler aldı. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
“Ülkemizde para piyasalarında 
yaşanan dalgalanmadan dolayı 
ciddi bir tedirginlik yaşanmaktadır. 
Bir devlet kurumu olan Doğu 
Akdeniz Üniversitesi de bu ortamda 

öğrencilerine kendi imkanları 
kapsamında yardımcı olmak için 
bir dizi önlemleri yaşama geçirme 
kararı almıştır. Üniversitemizde 
yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’nden 
gelen öğrencilerin eğitim harçları 
Türk Lirası olarak belirlenmekte 
ve yıllık artışlar da hayat pahalılığı 
oranının üzerine çıkmamaktadır. 
Bunun yanında üniversitemiz 
içerisinde faaliyet gösteren kantin ve 
kafeteryalar belirlenen fiyat listesine 
ve kalite standartlarına göre satış 

yapabilmektedir. Bunlara ilaveten 
içinde bulunduğumuz ekonomik 
belirsizlik ortamında aşağıda bulunan 
önlemler de 2018-2019 Akademik 
Yılı’ndan itibaren uygulanacaktır.”

Yurt Ücretlerinde İndirim
Tüm öğrencilerimize DAÜ 
yurtlarında %10 indirimli 
konaklama imkanı sunulacaktır.  
Yap İşlet Devret sisteminde olan 
yurt yetkilileriyle Prof. Dr. Osam 
toplantı yaparak onların da kur 
sabitleme, indirim ve ödeme 
kolaylıkları sağlaması konusunda 
hassasiyet göstermesini istemiş, 
yurt yetkilileri de üzerlerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye 
hazır olduklarını ve Cuma 
gününe kadar kendi çalışmaları-
nı tamamlayıp Rektörlüğe 
bildireceklerini açıklamışlardır. 

Uygun Ücretli Yemek İmkanı
DAÜ kafeteryasında üç öğün 
yemek paketine üniversitemi-
zin %25 katkıda bulunarak 
öğrencilere uygun ücretli ve 
kaliteli yemek imkanı sunacaktır.

Bilet Ücretlerine Katkı
Türkiye Cumhuriyeti  ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 
kayıt döneminde (17-21 Eylül) uçuş 
yapan/gemiyle gelen öğrencilerin 
bilet ücretlerine uçuşunu/deniz 
yolculuğunu belgelemesi durumunda 
%20 oranında katkı yapılacaktır. 

Lefkoşa ve Girne’den Otobüs 
Servisi
Lefkoşa ve Girne bölgelerinde 
ikamet eden ve 2018-2019 Akademik 
Yılı’nda eğitim alacak olan tüm 
öğrencileri için ücretsiz otobüs 
hizmeti sunuyor. Öğrencileri için 
alternatif ulaşım hizmeti sunacak 
olan DAÜ, Lefkoşa bölgesinden 
günde iki kez Girne bölgesinden 
ise günde bir kez olmak üzere 
ring servis imkanı sağlayacak.

Ev Sahiplerine Çağrı
Yapılan söz konusu açıklamada 
Gazimağusa bölgesindeki ev sa-
hiplerine de seslenen Prof. Dr. Osam, 
öğrencilerin ve velilerin mağduriyet 
yaşamaması adına ev kiralarını 
Türk Lirası üzerinden veya sabit 
kur üzerinden talep etmelerini rica 
ederek öğrencilerin hem DAÜ hem de 
Gazimağusa kenti için büyük önem arz 
ettiğinin unutulmamasını vurguladı. 
Öğrenci velilerine de seslenen Prof. 
Dr. Osam, “Sizin çocuklarınız bizim 
evlatlarımızdır ve onların eğitimleri-
nin bizlerin geleceğinin güvencesi 
olduğunun bilincindeyiz. Kıymet-
li öğrencilerimizin eğitimlerinin 
aksamaması ve başarı ile ülkemize 
nitelikli hizmetler veren kişiler 
olmaları bizler için en önemli hedeftir. 
Bu duygularla kaygılanmamanızı 
diler, bu sıkıntılı günleri karşılık-
lı yardımlaşma ile atlatacağımı-
za olan inancımı bilgilerinize 
sunarım” ifadelerini kullandı. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç 
Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) 
tasarlayıp ürettiği “Mediterranean 
Shark” aracı TÜBİTAK tarafından 
düzenlenen Elektromobil 2018 
Yarışma finalinde ilk 10 araç 
içerisinde yer alma başarısı gösterdi. 
DAÜ Mühendislik öğrencilerinden 
oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir 
tek DAÜ’nün katıldığı söz konusu 
yarışta “ADA” takımı adı altında 
yarışan “Mediterranean Shark” aracı 
Elektromobil kategorisinde yarıştı. 

7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
düzenlenen dinamik sürüş ve teknik 
kontrollerden ilk seferde başarıyla 
geçen “Mediterranean Shark” aracı, 
86 araçtan testleri geçen 46 araç ile 
12 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli 
Körfez Yarış Pisti’nde final heyecanı 
yaşadı. Ayrıca, “Mediterranean 
Shark” aracı yarışma sonunda ilk 
10 araç içerisinde en az ceza puanı 
ile yarışı tamamlayan araç oldu. 

“Büyük Bir Özveri İle Çalıştılar”
DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme 
Merkezi (EVDC) Başkanı ve 
proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. 
Davut Solyalı yaptığı açıklamada 
“öğrencilerim büyük bir özveri ile 
çalıştılar ve bu başarıyı DAÜ’ye 
getirdiler. Başarı öğrencilerimindir, 
hepsini yürekten kutlar yanımızda 
olan bizleri destekleyen başta 
Rektörlük olmak üzere tüm birimlere 
ve herkese teşekkürlerimi sunarım” 
ifadelerini kullandı. Yrd. Doç. Dr. 

Solyalı,  yarış sırasında bir aracın 
“Mediterranean Shark” aracına 
çarpması sonucu talihsiz bir kaza 
geçirdiklerini belirterek yarış sırasında 
durmak zorunda kaldıklarını ancak 
ona rağmen yarışı ilk 10 içerisinde 
tamamladıklarını vurguladı. 

Yrd. Doç. Dr. Solyalı, motor, batarya 
yönetim sistemi, yerleşik şarj 
birimi, araç kontrol sistemi, enerji 
ölçer, elektronik diffensiyal, karbon 
fiber monokok, jantlar, telemetri, 
dümenden hız kontrol sistemi gibi 
alanlarda değerlendirildiklerini 
belirterek ceza puanlarının 
değerlendirme sonuçlarını 
yansıttığını ve “Mediterranean 
Shark” aracının da en az ceza puanı 
ile yarışı tamamladığını belirtti. 

“Tüm Ekibi Gönülden Kutlarım”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, tüm ekibi gönülden kutladığını 
belirterek “Siz geleceksiniz. Size 
inanmamak geleceği okuyamamaktır. 
Hedefimize sağlam adımlarla ve temiz 
enerji ile gidiyoruz. Başta vizyonuma 
inanarak hedefe kilitlenen Yrd. Doç. 
Dr. Davut Solyalı’ya ve çok kıymetli 
takım arkadaşlarımıza içtenlikle 
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit 
Tanju Besler ve Akademik İşler 
Eşgüdüm Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Tanel Babagil de 
yarış öncesinde takıma başarılar 
dilemek adına Kocaeli Körfez 
Yarış Pisti’ne gitmişlerdi. 

DAÜ “MEDITERRANEAN SHARK” 
İLK 10 ARAÇ İÇERİSİNDE YER ALDI 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü, 15 Ağustos 2018 
Çarşamba günü, saat 12:30’da, DAÜ 
Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda, 
Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen 
öğrenci yurtlarının yetkilileriyle bir 
araya geldi. Toplantıya, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam ve Uluslararası 
İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova’nın yanı sıra, Uluslararası 
İşler ve Tanıtım Eşgüdüm Görevlisi 
Öğr. Gör. Ozan İnamlık, Uluslararası 
Öğrenci İşleri Koordinatörü Ahmed 
Kasım ile Genel Sekreter Yardımcısı 
(v) Kazım Hakverdi de katıldı. 
Son günlerde döviz piyasalarında 
yaşanan dalgalanma ve yükseliş 
karşısında DAÜ öğrencilerinin 
konaklamalarında mağduriyet 

yaşamaması için alınabilecek 
tedbirler ve çözüm önerileri toplantı 
kapsamında masaya yatırıldı. 

En Kısa Sürede Çalışma 
Tamamlanacak
Yap-İşlet-Devret modeli ile 
işletilmekte olan yurt yetkilileriyle 
bir araya gelinen toplantıda, DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
yetkililere kur sabitleme, indirim 
ve ödeme kolaylıkları sağlanması 
konusunda hassasiyet göstermelerini 
rica etti. Yurt yetkilileri de bu 
zor dönemde üzerlerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye 
hazır olduklarını ve öğrencilerin 
mağduriyet yaşamaması için her türlü 
kolaylığı sağlamaya çalışacaklarını 
bildirerek en kısa sürede kendi 

çalışmalarını tamamlayıp Rektörlüğe 

bilgi vereceklerini aktardılar. 

Söz konusu toplantı, bir devlet 

üniversitesi olan DAÜ’nün bu zorlu 

ekonomik ortamda öğrencilerine 

kendi imkanları kapsamında yardımcı 

olmak için yaşama geçirme kararı 

aldığı bir dizi önlemden biri olarak 

ön plana çıkıyor. DAÜ son olarak 

üniversiteye ait yurtlarda %10 

indirim yapılması kararı almıştı. 

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN YURT YETKİLİLERİYLE TOPLANTI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 

14 Ağustos 2018 Salı günü, 

Türkiye’nin NTV Televizyon 

Kanalı’nda yayınlanan “Doğru 

Tercih” isimli programın konuğu 

oldu. Sadık Gültekin tarafından 

hazırlanan ve sunulan program, saat 

11:00’de canlı olarak yayınlandı. 

Programda DAÜ ile ilgili bilgiler 

veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 

120 farklı ülkeden 20 bini aşkın 

öğrencisiyle eğitim kurumları 

arasında adını dünyanın en büyük 

ve en önemli üniversitelerinden 

biri olarak yazdırdığını vurguladı. 

DAÜ’nün son yıllarda eğitim ve bilim 

dünyasına katkısının yanı sıra sosyal 

açıdan da büyük bir ivme kazandığını 

kaydeden Prof. Dr. Osam, dünyanın 

en yaygın referans gösterilen 

üniversite sıralamalarının yayıncısı 

olan ve İngiltere’de yayınlanan Times 

Higher Education (THE) tarafından 

2018 yılı için Dünya’nın 50 yılı 

aşmamış en iyi genç üniversiteleri 

sıralamasında ilk 101-150 bandında 

yer almayı başardıklarını açıkladı. 

Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün bu listeye 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 

(KKTC) girmeyi başaran ilk ve tek 

üniversite olduğunun da altını çizdi. 

Beş Yıldızlı Eğitim İmkanı:

Prof. Dr. Osam, aynı zamanda Q Stars 

isimli uluslararası değerlendirme 

kuruluşu tarafından KKTC’de 

değerlendirilmeye layık görülen 

tek kurum olduklarını ifade ederek, 

öğrencilerin DAÜ’nün sahip olduğu 

saygın uluslararası akreditasyonlar 

sayesinde mezun olduktan sonra tüm 

dünyada iş bulma ayrıcalığına sahip 

olduklarını ifade etti. DAÜ’nün; 

Uluslararası Üniversiteler Birliği, 

Avrupa Üniversiteler Birliği, 

Akdeniz Üniversiteler Topluluğu 

ve İslam Ülkeleri Üniversiteleri 

Federasyonu’nun tam üyesi 

konumunda yer aldığını belirten 

Prof. Dr. Osam, DAÜ kampüsündeki 

çok uluslu kültürel mozaik 

sayesinde öğrencilere başka bir 

yerde bulamayacakları bir üniversite 

deneyimi sunduklarına dikkat çekti. 

Dünyanın en iyi üniversiteleriyle 

aynı kalitede eğitim imkanı 

sunduklarını vurgulayan Prof. Dr. 

Osam, öğrencilerin geleceklerine 

en iyi yatırımı DAÜ’yü tercih 

ederek yapacaklarını ifade etti. 

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NECDET OSAM 
NTV’YE KONUK OLDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Mühendislik Fakültesi, 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 2000 yılı mezunu Ömer 
Abdullah Karagözoğlu, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanlık görevine atandı. 
Türkiye Cumhuriyeti (TC) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından imzalanan 
2018/106 sayılı kararname ile 
beraber başkanlık görevine atanan 
Karagözoğlu, DAÜ’den mezun 
olduktan sonra 2002 ve 2004 yılları 
arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon 
Dairesi’nde (İSKİ) yazılım mühendisi 
olarak görev yaptı. 2004 yılı itibari ile 
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten 
BELBİM’de sırasıyla; Yazılım 
Mühendisi, Proje Mühendisi, Proje 
Yöneticisi, Uygulama Destek 
Şefi ve Bilgi Sistemleri Şefi gibi 
görevleri yürüten Karagözoğlu, 
2006 yılında BELBİM’den ayrılarak 
BTK’da Başkan Danışmanı ve 
Kurul Üyesi görevini yürüttü.

BTK Nedir?
Telekomünikasyon sektörünü 
düzenleme ve denetleme 
fonksiyonunun bağımsız bir idari 
otorite tarafından yürütülmesi 
amacıyla 2000 yılında kurulan 
Telekomünikasyon Kurumu, 
2008 tarihinde Elektronik 
Haberleşme Kanunu ile yeni bir 
düzenlemeye tabi olmuş ve adı 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu olarak değiştirilmiştir. 
Kanunlarla verilen görevleri yerine 
getirmek ve yetkileri kullanmak üzere 
kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve 
mali özerkliğe sahip özel bütçeli Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 
ile Başkanlık teşkilatından oluşur.
Dijital dönüşümde ihtiyaç duyulan 
düzenlemeleri yasalaştıran ve 
denetimleri gerçekleştiren kurum 
olan BTK’da çok önemli dosyalar 
var. 5G, bu dönüşümün merkezinde 
yer alırken siber güvenlik ve iletişim 
altyapısı da Türkiye’nin gelecek 
vizyonu açısından büyük değer 
taşıyan başlıklar arasında yer alıyor.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, 2018-2019 
Akademik Yılı’nda öğrencilerine 
yeni ve modern binasında eğitim 
vermeye hazırlanıyor. Tadilat 
çalışmalarının tamamlandığı 
binada, DAÜ’nün diğer engelli 
dostu birimlerinde olduğu gibi, 
engellilerin binayı kullanımında 

hayatlarını kolaylaştırmak, 
karşılaştıkları sorunları ortadan 
kaldırmak için gerekli altyapı 
düzenlemeleri de gerçekleştirildi. 

Eğitim Fakültesi tarafından 
yapılan açıklamada, binanın, 
‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ 
ilkesi doğrultusunda, öğretmen 

adayı öğrencilerin öğrendikleri 
kuramsal bilgiyi bireysel ve grup 
çalışma deneyimleriyle hayata 
geçirebilecekleri ortamlarla 
modernize edildiği; bu kapsamda 
mevcut bilgisayar laboratuvarları, 
PDR Grup Terapi Odası ve PDR 
Bireysel Danışmanlık Odasına ek 
olarak, Özel Eğitim Odası, Çok 

Amaçlı Sınıf ve Çok Amaçlı Atölye 
odalarının eklendiği belirtildi. 
Dersliklerin tümünün multimedya 
öğrenme ortamları yaratmak 
amacıyla başta akıllı tahta olmak 
üzere gerekli teknolojik altyapıyla 
donatıldığı binada, bir de 80 kişilik 
Konferans Salonu oluşturuldu. 

DAÜ MEZUNU TÜRKİYE’NİN BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİNE YÖN VERECEK

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI
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Fen ve Edebiyat Fakültesi
1 - S. Habib Mazharimousavi. 
“A note on thin-shell wormholes 
with charge in F (R)-gravity.” The 
European Physical Journal C 78, no. 
8 (2018): 612.

2 - Ali Övgün, Wajiha Javed and 
Riasat Ali. “Tunneling Glashow-
Weinberg-Salam Model Particles 
from Black Hole Solutions in 

Rastall Theory.” Advances in High 
Energy Physics 2018 (2018).

3 - Gulnihal Tokgoz and Izzet 
Sakalli. “Spectroscopy of Lifshitz 
Black Hole.” Advances in High 
Energy Physics 2018 (2018).

Mühendislik Fakültesi
1 - Suna Bolat and Özcan 
Kalenderli. “Estimation of corona 

location from audible noise.” 
Electrical Engineering 100, no. 3 
(2018): 1421-1429.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1 - Mehmet Balcilar, Shinhye 
Chang, Rangan Gupta and Stephen 
M. Miller. “The relationship 
between the inflation rate and 
inequality across US states: a 
semiparametric approach.” Quality 

& Quantity 52, no. 5 (2018): 2413-
2425.

İletişim Fakültesi
1 - Adeola Abdulateef Elega and 
Bahire Efe Özad. “New media 
scholarship in Africa: an evaluation 
of Africa-focused blog related 
research from 2006 to 2016.” 
Quality & Quantity 52, no. 5 (2018): 
2239-2254.
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TÜRKİYE TANITIMDA BU HAFTA

4 - 12 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Anlatya, 
Bursa ve Adana’da gerçekleştirilen EKET Tercih Fuarı’nda  İstanbul 

Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Çağla Kucur ve Emrah 
Sarıiz, İzmir Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Cansu Okyay,  

Antalya Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu ve Adana Tanıtım, İrtibat 
ve Kayıt Bürosu Personeli Nazan Sicimoğlu tarafından DAÜ standı 

açılarak üniversite tanıtımı yaptı. 

Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu 6 Ağustos 2018 tarihinde 
Ankara Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu’nda, 11 Ağustos 2018 

tarihinde ise  Adana Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu’nda öğrenciler 
ve velilerle buluşarak DAÜ hakkında bilgiler vererek, tercihlerinde 

yol gösterdi.

10 - 11 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul 
Educaturk Fuarı’nda İstanbul Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu 

Personeli Çağla Kucur üniversite tanıtım sunumu gerçekleştirdi.


