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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü birkaç gündür yaşanan doğal 
felaketle ilgili  açıklamalarda bulundu. 
Rektörlük’ten yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi:

“Birkaç günden beri Kuzey Kıbrıs genelinde 
yaşanan doğal felakette meydana gelen can 
kayıplarından ve birçok yerleşim yerindeki 
tahribattan büyük bir üzüntü duymaktayız.  
Yaşanan felaket, 26 Şubat 2010 yılında 
meydana gelen ve o günlerde yüzyılın afeti 
olarak nitelendirilen sel felaketinden çok daha 
vahim sonuçlar doğurmuştur.  Dünyamızda 
değişen iklim koşullarının fırtına eşliğindeki 
çok yoğun yağışlarda elbette önemli bir 
etkisi vardır. Ancak öyle görünüyor ki 
doğal özellikler dikkate alınmadan imar 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; düzensiz, 
yaygın ve çarpık yapılaşmanın bir gelişme 

biçimi halini almış olması; dere yataklarına 
binaların, yolların inşa edilmesi sonucunda, 
önlenemeyecek bir doğa olayının etki ve 
tahribatı artmakta, can ve mal kayıplarına 
neden olmaktadır. 
Sekiz yıl arayla yaşanan ve kader 
olmaktan çok, planlı gelişmenin öneminin 
algılanamamış, anlaşılamamış veya göz ardı 
edilmiş olmasının bir sonucu olduğuna ve 
sistem içinde yer alan ilgili tüm aktörlerin 
bir an için durup düşünmesi ve İmar Planı 
çalışmalarına destek vermeleri, katkı 
koymaları gerektiğine inanıyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle, büyük tartışmalara 
neden olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi 
Bölgesi Emirnamesi’nin gözden geçirilerek 
bir an önce yürürlüğe girmesini, Gazimağusa 
İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın en makul 
sürede hayata geçirilmesini ve sağlıklı bir 
biçimde uygulanabilmesi için gerekli zeminin 

oluşturulmasını destekliyoruz.
Planlı gelişmenin, olası doğal afetlerin 
en az zararla atlatılabilmesi için hayati 
önemi olduğunu hatırlatarak, hepimizi 
derin üzüntüye boğan ve yaşanan felakette 
hayatlarını kaybeden gençlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır 
dileriz.

DAÜ Tarafından Yardım Kampanyası:
Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) ülkemizde 
yaşanan kötü hava koşullarından dolayı 
Lapta, Alsancak, Dikmen gibi bölgelerde 
yaşanan sel felaketinden etkilenenler için 
yardım kampanyası başlatma kararı almıştır. 

Selden etkilenenlere maddi destek olmak 
amacıyla açılacak olan hesapta toplanacak 
olan miktar, DAÜ tarafından Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı 
Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilerek 
mağdurlara ulaştırılması sağlanacaktır. 
Yardım kampanyasına destek olmak isteyen 
duyarlı vatandaşlarımız Doğu Akdeniz 
Üniversitesi “SEL FELAKETİ BİR DAHA 
OLMASIN” adı altında açılan Kıbrıs Türk 
Kooperatif Merkez Bankası 11-304-6170537 
numaralı Türk Lirası (TL) hesabına yardımda 
bulunabilirler.   

DAÜ tarafından 24 Aralık 2018 tarihine 
kadar devam edecek olan söz konusu 
kampanya #BirDahaOlmasın “hashtag”i ile 
yürütülüyor.

DAÜ-KUT Gazimağusa’nın Yanında:
Doğu Akdeniz Üniversitesi Arama Kurtarma 
Kulübü (DAÜ-KUT), geçtiğimiz hafta 
Kuzey Kıbrıs genelinde yaşanan ve can 
kayıpları ile birçok yerleşim yerinde tahribata 
yol açan sel felaketi süresince, Gazimağusa 
Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü ile birlikte 
nöbet tuttu. DAÜ’nün üniversiteyi iki gün 
tatil ederek, sel felaketinden etkilenenler için 
yardım kampanyası başlatma kararı alması 
ile birlikte, DAÜ-KUT ekibi de bu süreç 
boyunca her türlü müdahaleye hazır şekilde 
ekiplerin yanında bulundu. DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, 7 Aralık 2018 Cuma 
günü DAÜ-KUT ekibini makamında kabul 
ederek, gösterdikleri özverili çalışmalardan 
dolayı tebrik etti.

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ YAŞANAN DOĞAL FELAKETLE İLGİLİ 
AÇIKLAMADA BULUNDU 
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DAÜ 25 YIL HİZMET VEREN PERSONELİNİ 
ONURLANDIRDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Personel 
İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlük 
himayelerinde organize edilen Hizmet Ödül 
Töreni, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 
14:30’da, Aktivite Merkezi Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Törende DAÜ’ye 25 
yıl hizmet vermiş ve görevlerine devam 
etmekte olan personelin yanı sıra, DAÜ’den 
emekli olan personele de plaket takdiminde 
bulunuldu. Törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu 
Oğurlu, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, 
Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı, dekanlar, 
yönetsel müdürler ve çalışanlar katıldı. 

Kriz Masası’na Destek
Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ülkemizde 
yaşanan sel felaketi nedeniyle DAÜ’nün ve 
çalışanlarının tüm imkanlarını kullanarak 
halkımızla tek yürek şeklinde Gazimağusa 
ve ülke için seferber olduğunu kaydetti. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Başbakanlığı’nda oluşturulan Kriz Masası’na 
DAÜ’nün tüm birimleriyle destek verdiğini 
aktaran Prof. Dr. Osam, DAÜ TV’nin drone 
araçlarının da süreç içerisinde kullanıldığını 

ve elde edilen görüntülerle durum tespiti 
yapılmasının kolaylaştırıldığını açıkladı. 
Diğer yandan; 24 Aralık 2018 tarihine kadar 
sürecek olan “#BirDahaOlmasın” başlıklı 
bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade 
eden Prof. Dr. Osam, DAÜ mensuplarından 
bu kampanyaya maddi ve manevi destek 
talebinde bulundu. 

Fırat Çırak Unutulmadı
DAÜ’de 25 yılını doldurmuş ve hala 
görevine devam eden personel ile emekliye 
ayrılan personele ayrı ayrı teşekkür eden 
Prof. Dr. Osam, tüm DAÜ çalışanlarını 
sevdiğini, saydığını ve kendilerine değer 
verdiğini vurguladı. Prof. Dr. Osam, açılış 
konuşmasının ardından öncelikli olarak 
DAÜ Döner Sermaye Müdürü olan ve 9 Mart 
2018 tarihinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 
hayata gözlerini yuman Fırat Çırak’ın 
kızına, Çırak’ın üniversiteye olan değerli 
katkılarından dolayı plaket takdiminde 
bulundu. Bu esnada salonda duygulu anlar 
yaşandı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, Fırat 
Çırak’ın çok çalışkan ve iyi kalpli bir insan 
olduğunu belirterek, kendisiyle çalışmaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu ve Çırak’ın 
kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını 
ifade etti. Etkinlik, plaketlerin takdiminin 
ardından toplu fotoğraf çekimi ve çalışanlar 
için düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) 
arasında iş birliği protokolü imzalandı. 5 
Aralık 2018, Çarşamba günü saat 15:00’de 
DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen iş 
birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam ve KTGB adına Başkan 
Sami Özuslu imza attı. 

Söz konusu imza töreninde konuşan Prof. 
Dr. Osam, DAÜ’nün sosyal sorumluluk ve 
akademiye verdiği önem üzerinde durarak 
KTGB ile güzel işlere imza atacaklarına 
inandıklarını vurguladı. Özuslu’ya yeniden 
seçildiği görevinde başarılar dileyen 
Prof. Dr. Osam, iki kurum arasındaki iş 
birliklerinin güçlenerek devam edeceğini 
aktardı.

Özuslu gerçekleştirdiği konuşmasında 
KTGB adına DAÜ’ye teşekkürlerini 
ileterek, DAÜ gibi köklü, büyük ve güçlü 
bir eğitim kurumu ile iş birliği içerisinde 
olmaktan son derece mutlu olduklarını 
dile getirdi. Özuslu, DAÜ ile birçok 
güzel işlere imza atacaklarına inandığını 

ve iş birliği protokolünün bir başlangıç 
olduğunu aktardı. İş birliği imza töreninde 

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova da hazır bulundu. 

DAÜ İLE KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ ARASINDA 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 2018 
turnuva sezonunu başarıyla tamamlayan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Jiu-Jitsu ekibi kadrosunda yer alan DAÜ 
öğrencilerini, milli antrenör Selman 
Özcan ile birlikte makamında kabul 
etti. KKTC’de 9 yıldır Brazilian Jiu-
Jitsu faaliyetlerini sürdüren ekip, ilk 
çalışmalarına DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde, Academy Cyprus ismiyle 

başlamıştı. Kulüp ilerleyen süreçte 
birçok başarıya imza attı. Geçen süre 
içerisinde birçok uluslararası etkinliğe 
katılan ve yurtdışından misafirleri 
ağırlayan KKTC Jiu-Jitsu takımının 
başarılı üyeleri arasında DAÜ öğrencileri 
Berk Ekensoy - KKTC (Sağlık Bilimleri 
Fakültesi), Kadir Kaan Şenyurt - 
Türkiye (Mühendislik Fakültesi) ve 
Tarik Rasljanin - Sırbistan (İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi) yer alıyor.

Tek Yürek Oldular
Farklı ülkeler ve farklı fakültelerden 
olmalarına rağmen, ülkelerini, 
kulüplerini ve üniversitelerini tek 
bir yürek olarak başarılı bir şekilde 
temsil eden öğrenciler başarılarına bir 
yenisini ekledi. Geçtiğimiz zamanlarda 
Paris Spring International Open 2018 
Turnuvası’nda da kendisinden övgüyle 
bahsettiren Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri 
Bölümü Öğrencisi Berk Ekensoy 
farklı kategorilerde Orta-Ağır Siklet 
kategorisinde birincilik, ikincilik ve 
üçüncülükler alarak ülkesini ve DAÜ’yü 
başarılı bir şekilde temsil etmişti. 
2018 yılını sırasıyla Münih, Limasol, 
Barselona, Paris, Tel Aviv, Moskova, 
Split, Londra, Viyana, Amsterdam ve 
Madrid’de mindere çıkan ekipte elde 
edilen toplam 41 madalyadan 5 Altın, 
2 Gümüş ve 1 Bronz madalya DAÜ 
öğrencileri tarafından kazanıldı.

DAÜ’NÜN “ALTIN ADAMLARI”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
gerçekleştirilen “OHSAS18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği” denetiminden geçiyor. 
2015 yılından beri ISO 9001-2015 Kalite 
Yönetim Sistemi ve ISO 1002-2014 
Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
konularında belgelendirilmiş bulunan DAÜ, 
şu anda da belgelendirilmek amacıyla İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında denetlemeye 
girdi. 20 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek 
olan söz konusu denetlemenin açılış 
toplantısı, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı 
Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova, TSE Kıbrıs Personel ve Sistem 
Belgelendirme Müdürü Ahmet Kemal 
Kızıltan ve DAÜ Toplam Kalite Yönetimi 
Merkezi Müdürü Hasan Kavaz’ın yanı sıra, 
DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı. 

“İlk Üniversite Olacak”
Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren TSE Kıbrıs Personel ve 
Sistem Belgelendirme Müdürü Ahmet 
Kemal Kızıltan, DAÜ ile yaklaşık üç yıl 
boyunca kalite ve öğrenci memnuniyetine 
yönelik yolculuğa, iş sağlığı ve güvenliğini 
ekleyerek devam ettiklerini ifade etti. 
Kızıltan, “DAÜ, denetimlerimizin sonunda 
Kıbrıs’ta ilk İş Sağlığı ve Güvenliği 
Belgesi alan üniversite olacak” dedi. DAÜ 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da, 
konuşmasında, “DAÜ için değerlendirilmek 

ve bir dış gözle yaptıklarımızın gözden 
geçirilmesi, üniversite olarak her zaman 
önceliklerimiz arasında gelmiştir. 
Akademik birimlerimiz akreditasyonlar 
sayesinde kendilerini geliştirmiş, yönetsel 
birimlerimiz ise TSE denetimleriyle 
kendilerini güncel tutmayı başarmıştır. 
Bugün de çok önem verdiğimiz iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda bir değerlendirme 
sürecine başlıyoruz. Bizim için önemli 
olan yalnızca belgeyi almak değil, bu 
süreci yaşayarak eksikliklerimizi gidermek 
ve personelimizin ve diğer paydaşların 
sağlığını ve güvenliğini oluşturan riskleri 
azaltmaktır” dedi.

“Diğer Üniversitelere Örnek Oluyoruz”
DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan 
üniversitelerin doğru hedefler yönünde 
ilerlemesi için her zaman bir örnek teşkil 
ettiğini ifade eden Prof. Dr. Tanova, 
“Ülkemizde çok sayıda yeni üniversite, 
zaman zaman ticari kaygılarla oluşuyor. 
Ancak devlet üniversitesi olarak KKTC’nin 
gerçek anlamda sadece ve sadece eğitim, 
topluma hizmet ve araştırma alanında 
hedefleri olan ve başarı kazanan bir 
kurum olarak diğer yeni kurulmuş olan 
üniversitelerimize de ilham vermek 
zorundayız. Bunları yaparken de, DAÜ 
olarak diğer üniversitelerden daha önce 
yapmamız ve yaşamamız, yalnızca bizim 
için değil, diğer üniversiteler açısından da 
önem taşımaktadır” diye konuştu.

DAÜ TSE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
DENETLEMELERİNDEN GEÇİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün 
Öğrenci Kolu (DAÜ-IEEE) Estonya’nın 
başkenti Tallinn’de düzenlenen “Robotex 
International 2018” Yarışması’ndan 
birinci olarak geri döndü.  

DAÜ’nün Gururu Oldular
DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Demirel danışmanlığında 
yarışmaya hazırlanan Elektrik ve 
Elektronik, Bilişim Sistemleri ve 
Mekatronik Mühendisliği öğrencileri 

Hüseyin Çeçe, Shehabeldin E. M. 
Housein, Farhang Naderi, Burak Özarslan 
ve Yazan M.A.L. Abuaisha tarafından 
oluşturulan DAÜ IEEE Öğrenci Kolu 
Robot Takımı geliştirdikleri “EMU 
Crow” isimli robotları ile Zihin Kontrollü 
(“Mind Control”) Robot Yarışması’nda 
birincilik elde ederek DAÜ’nün gururu 
olmayı başardılar. 

Yarışmayı Tamamlayabilen Tek 
Takım Oldu 
Robotex dünyanın en büyük robot 
yarışması olup bu yıl 18. kez Estonya’nın 
başkenti Tallinn’de düzenlendi. Bu yıl 
yapılan Robot Yarışmalarına 1750 Robot, 
35,000 katılımcı, 100’ü aşkın şirket ve 
4000 mühendis olmak üzere rekor bir 
katılım gerçekleşti. Yarışma 25 farklı 
kategoride gerçekleştirildi. DAÜ IEEE  
Öğrenci Kolu son bir yıldır bu yarışma 
için tasarlayıp geliştirdikleri “EMU 
Crow” isimli robotlarını yarışmanın 
standardı olan 2 dakika süre içerisinde 
tamamlayabilen tek takım oldu. Zihin 
Kontrollü Robot yarışmalarında sensörler 
yardımıyla alın bölgesinden alınan beyin 
dalgalarının oluşturduğu elektriksel 
sinyaller Bluetooth kanalı üzerinden 
bilgisayara aktarılmakta ve burada 
işlenen sinyaller sonrasında oluşturulan 
komutlar Wi-Fi Kablosuz Ağ üzerinden 
robota aktarılarak robotun kontrolü 
sağlanmaktadır. İlgili beyin sensörünü 
kullanan yarışmacının konsantrasyonu 
ve odaklanması sinyallerin tutarlı bir 
şekilde sınıfladırılması açısından büyük 
önem taşımaktadır.  

Prof. Dr. Demirel, konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
“DAÜ’lü öğrenci ve akademisyenlerden 
oluşan Robot Takımı gerekli destek ve 
altyapı sağlandığında uluslararası alanda 
ne gibi başarılar elde edebileceğini bir kez 
daha kanıtlamıştır. Bugüne kadar benzer 
organizasyonlara ve projelere destek 
veren DAÜ Yönetimi, bu sonucu büyük 
bir aşama olarak değerlendirmektedir. 
DAÜ’nün uluslararası arenada bu gibi 
organizasyonlar ve projelere gösterdiği 
katılım artarak devam edecektir”.

DAÜ IEEE ROBOT TAKIMI ROBOTEX 2018 YARIŞMASI’NDA 
BİRİNCİ OLDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta 
Şefi Pınar Barut, geçtiğimiz günlerde 
Lüksemburg’ta düzenlenen Villeroy 
& Boch Dünya Aşçılık ve Pastacılık 
Yarışmaları’nda birinci gelerek altın 
madalyanın sahibi oldu.

5 kıta ve 75 ülkeden çok sayıda takım ve 
bireysel yarışmacının katıldığı, 4 yılda bir 
gerçekleştirilen Villeroy & Boch Dünya 
Aşçılık ve Pastacılık Yarışmaları’nda 
aşçılık ve pastacılık alanında takım veya 
bireysel olarak yarışan katılımcılar arasında 
kıyasıya mücadele eden Barut, dünyanın en 
zor yarışması olarak kabul edilen yarışmada 
“Pastry Artistic” dalında birinci olarak altın 
madalyanın sahibi oldu. 

Barut yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz 
yıllarda kaçırdığım altın madalyayı bu yıl 

almaktan son derece mutluyum. DAÜ ve 
KKTC’yi temsil etmek ise en gurur verici 
olay” ifadelerini kullandı. 

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda 
bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Kılıç, Barut’un yarışmaya 
giderken çıtayı yükselteceği konusunda 
açıklamalarda bulunduğunu dile getirerek 
iddiasını gerçekleştirmesinin şaşırtıcı 
olmadığını vurguladı. 

Hedeflerinin 2020 yılında yapılacak olan 
Aşçılık Olimpiyatları’nda aynı başarıyı 
yakalamak olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, 
“Pınar hocamızın bunu başaracağından 
eminiz, iki yıl sonra sonuç açıklandığında 
sürpriz olmayacak” diyerek oldukça iddialı 
olduklarını belirtti. Son olarak Prof. Dr. 
Kılıç,  DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’a bu tür uluslararası yarışma ve 
etkinliklere katılımın sağlanmasında maddi 

ve manevi desteğinden dolayı teşekkürlerini 
iletti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 

Fakültesi, fakülte öğretim üyeleri ve lisansüstü 

öğrencilerine yönelik bir seminer düzenledi. 

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim 

Üyesi ve aynı zamanda DAÜ Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanı 

olan Doç. Dr. Şükrü Tüzmen, DAÜ Mimarlık 

Fakültesi’nin “Yaşam Boyu Öğrenme” 

teması altında düzenlenen etkinlikte “Ethics 

in Academia-Akademide Etik” başlıklı bir 

seminer verdi. Akademide etik, üretimin 

farklı aşamaları ve karşılaşılan sorunların 

mercek altına alındığı seminerde Doç. Dr. 
Tüzmen, çeşitli araştırma örneklerinden yola 
çıkarak akademik özgürlük, etik ve bilim 
politikalarının içeriği ve sınırlarını tartıştı. 

Doç. Dr. Tüzmen, konu ile ilgili sorularla 
katılımcıları akademide etik ve araştırmaların 
özgünlüğü üzerine düşünmeye teşvik etti. 
Doç. Dr. Tüzmen’in kendi deneyimlerini de 
aktardığı, üniversitede etik yaklaşımları ve 
karşılaşılan örnekleri de işlediği sunumunda, 
akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri 
için farkındalık yaratmak amaçlandı. 
Etkinliğin sonunda DAÜ Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Doç. 
Dr. Tüzmen’e sertifika ile anı olarak 
etkinliğin posterini takdim etti ve Etik 
Kurulu ile Mimarlık Fakültesi’nin iletişimde 
kalacağı, sunumda tartışılan ve karşılaşılan 
problemlerin çözümü için ortak çalışmalar 
yürütüleceğini belirtti.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN ULUSLARARASI 
ARENADA ZİRVE

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ “YAŞAM BOYU ÖĞRENME” 
ETKİNLİKLERİNE DEVAM EDİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İdari ve 
Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Naciye Doratlı, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) 1992 yılında aldığı kararla 
3 Aralık tarihinin Uluslararası Engelliler 
Günü ilan edilmesi sebebiyle açıklamalarda 
bulundu. Öncelikle, sadece 3 Aralık gününün 
değil, yılın her gününün engellileri düşünerek 
geçirilmesi ve tasarlanması gerektiğini ifade 
eden Prof. Dr. Doratlı, “Sürdürülebilirlik, 
DAÜ olarak stratejik planımızın içinde yer 
alan en önemli kavramdır. Bu kapsamda bir 
master plan hazırlamış ve çalışmalarımızın 
son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu 
planın en önemli özelliklerinden biri de, 
Üniversitemizde engellilere yönelik her türlü 
önlemin alınmasıdır” diye konuştu.

“Engelsiz Kampüs”
Kampüsün birçok noktasında görüleceği 
üzere kaldırımların görme engellilere yönelik 
olarak düzenlenmesine başlandığını ifade 
eden Prof. Dr. Doratlı, “İdari ve Teknik 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcılığı 
olarak aşama aşama bunları tamamlamayı 
hedefliyoruz. Daha sonrasında mali açıdan 
imkan olması halinde tüm binalarımızın 
da içine girerek görme engellilere ve 
ortopedik özürlülere yönelik olarak 
binalarımızın donanımını sağlama hedefimiz 
bulunmaktadır. Üniversitemizin engelliler 

için yaşanabilir, onların rahat hareket 
edebilecekleri ve engelsizler gibi her 
noktaya ulaşabilecekleri, kendilerini çok iyi 
hissedebilecekleri bir kampüs yaratmak en 
önemli hedeflerimizdendir.” dedi.

Yalnızca 3 Aralık’ta değil, yılın her gününde 
engelliler açısından duyarlı olunması 

gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Doratlı, 
“Çünkü engelli olmak insanların kendi tercihi 
değil. Her birimiz günün birinde engelli 
olabiliriz. Bunu düşünerek ve engellilerin 
yerine kendimizi koyarak gerekli önlemlerin 
bulunduğumuz makamlar ve pozisyonlar 
bağlamında çözümlenmesi için elimizden 
geleni yapmalıyız” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü 
tarafından son günlerde gündemde olan 
İmar Planı ve Emirname konularında bir 
açıklamada bulunuldu. Rektörlük’ten yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) topluma 
verdiği önem ve planlı gelişmenin kentlerin 
yaşam kalitesi ve yaşanabilirliği açısından 
öneminin bilinci ile, planlama ve kentsel 
tasarım konularında, ilgili Bakanlıklar 
ve Belediyelerden talep/davet gelmesi 
durumunda her türlü katkıyı koymayı görev 
bilmektedir. 
Bu bağlamda Lefkoşa İmar Planı, Gazimağusa 
Sur-içi Canlandırma Planı, Ülkesel Fizik 
Plan, Yeni Boğaziçi, Mehmetçik ve Geçitkale 
köyleri Cittaslow (Sakin Şehir) çalışmaları, 

katkıda bulunulmuş olan çalışmalardan 
yalnızca bir kısmıdır. 
Bugünlerde gündemde olan Gazimağusa, 
İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı çalışmaları 
kapsamında, İmar Planı alanı içindeki 23 
köyde mevcut durum belirleme çalışması 
Üniversitemiz Mimarlık Bölümü ve Şehir 
Planlama Dairesi ortaklığında yürütülmüş 
olup tamamlanma aşamasındadır. Bir sonraki 
aşamada, plan kararlarının alınması ve halkın 
katılımı süreçlerinde de gereken katkı ve 
destek verilecektir.
İmar Yasası uyarınca Gazimağusa, İskele, Yeni 
Boğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar 
KAMU YARARI göz önünde bulundurularak, 
gelişme baskılarını kontrol etmek, gelişmenin 
sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla 
hazırlanmış olan Gazimağusa, İskele, Yeni 
Boğaziçi Bölgesi Emirnamesi’nin (taslak) 
geçtiğimiz günlerde çok sert tartışmalara 
neden olmasını, ardından medyada bilimsel 
ve yasal gerçekliklerle ilişkisi olmayan birçok 
yorumun yapılmasını üzüntü ve kaygı ile 
izliyoruz.  
İmar Planları hazırlanması sürecinde Emirname 
çerçevesinde ortaya çıkan bu tartışma ortamı, 

planlı gelişme gelenek ve görgüsünün, 
planlamaya ilişkin gerekli altyapısının bugüne 
dek sağlanamamış olması; ülkemizde şimdiye 
dek Emirnamelerin amacını aşarak uzun 
yıllar neredeyse İmar Planı yerine yürürlükte 
kalması sonucunda ortaya çıkan güvensizlik 
neticesinde oluşmaktadır.  
Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, İmar 
Yasası’nda bir ara dönem planlama aracı 
olarak yer alan Emirname’nin tanımına ve 
amacına uygun olarak sadeleştirilip yeniden 
düzenlenerek bir an önce yasallaşması, 
Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar 
Planı’nın en geç bir yıl içinde yürürlüğe girmesi 
ile yürürlükten kalkmasının en uygun seçenek 
olduğuna inanmaktayız. Bunun yanı sıra, 
Planlama Sistemi’ndeki eksik ve aksaklıkların 
zaman kaybedilmeden giderilmesi, planlama 
süreçlerinin tepki değil, destek görmesine 
yardımcı olacaktır. Kaynakları kıt bir ada 
ülkesi olarak planlı gelişmenin sağlanması, 
bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin, her 
kesimin hem hakkı hem de önceliği olmalıdır. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi bu yolda her türlü 
katkıyı şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da vermeye devam edecektir.”

DAÜ, ENGELLİ DOSTU KAMPÜSÜNÜ GELİŞTİRİYOR

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN İMAR PLANI VE EMİRNAME 
KONULARINDA AÇIKLAMA
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Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bilgisayar 
ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) 
ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri 
Birliği’nin (KTEMB) ortaklaşa 
düzenlediği etkinlik çerçevesinde 
Avrupa Birliği’nin sponsor olduğu 
“Kısa Süreli Sertifikasyon Eğitim 
Programları”nın tanıtımı 11 Aralık 
2018 Salı günü, saat 09:30’da yapıldı. 
DAÜ BTYO’da gerçekleşen etkinlikte 
ilgili öğrencilere program ve mesleki 
eğitim hakkında teferruatlı tanıtım 
yapıldı. DAÜ–BTYO–KTEMB 
ortak eğitim ve tanıtım programı 
sunumunda ilk sözü alan DAÜ-BTYO 
Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, 
eğitim sisteminin önemli bir halkasını 
oluşturan mesleki eğitimin hem orta 
eğitim halkası hem de yüksek öğrenim 
halkası olan BTYO hakkında bilgiler 
aktarıp mesleki eğitimin son durumu, 
politikalar, yapılması gerekenler ve 
gelinen noktadaki sorunlara dikkat 
çekerek çeşitli vurgulamalarda bulundu. 
Prof. Dr. İlkan, yaptığı açıklamada 
meslek lisesi-BTYO eğitim zincirinin 
önemine vurgu yaptı ve “ara eleman” 
ve “mesleki eğitimin” hak ettiği 
değere kavuşturulup sadece söylemde 
kalmaması gerektiğini ifade ederek 
çalışma yasalarındaki sınıf, barem ve 
basamak düzenlemelerinin BTYO 
mezunlarını da kapsayacak şekilde 
ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği 
konusuna dikkat çekti. Prof. Dr. İlkan, 
bu yasal düzenlemeler mesleki eğitimin 

son halkası olan yüksek öğrenimdeki 
meslek yüksek okullarına ve meslek 
liselerine olan ilgiyi artıracağını ve 
ayrıca kaliteyi de getireceğini vurguladı. 
Konuyu birçok bakanın bilgisine 
getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. İlkan, 
yeni hükümetin ve bakanın da bilgi 
ve değerlendirmelerine sunulduğunu 
vurguladı. Piyasaların kaliteli ve değişik 
alanlarda mesleki eğitim alan ara 
elamanlara olan ihtiyacının hat safhada 
olduğunu belirten Prof. Dr. İlkan, 
mesleki eğitimi teşvik edici unsurların 
hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu 
yaptı.
KTEMB Proje Koordinatörü Elektrik 

Mühendisi Osman Asilzade ise 
konuşmasında program ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Sorulan 
sorulara detaylı cevaplar veren 
Asilzade, katılımcı sayısına bağlı 
olarak programların Gazimağusa 
ve DAÜ’de de uygulanabileceğini 
vurguladı. Meslekte sertifikasyonun 
önemine vurgu yapan Asilzade, eğitim 
konularının genişletilebileceğini 
açıkladı. Hedefin tüm bölgelere bunu 
yaymak olduğunu söyleyen Asilzade, 
Avrupa Birliği projesi olan bu programın 
başarılı olması için DAÜ ve BTYO’nun 
katkılarının önemli olduğunu söyleyerek 
teşekkürlerini aktardı.  

KTEMB Başkanı Bora Karaçam da 
yaptığı konuşmada kendisinin de 
bir DAÜ-BTYO mezunu olduğunu 
vurgulayarak öğrencilerin hedeflerini 
netleştirmelerinin gerçek hayatta çok 
önemli olduğunu söyledi. Kendisinin 
de bugün geldiği noktayı öğrencilik 
yıllarından hedeflediğini vurgulayan 
Karaçam, DAÜ-BTYO’nun bu hedefini 
gerçekleştirmesinde önemli katalizör 
olduğunu söyledi. Ocak 2019’da 
başlanması hedeflenen söz konusu 
eğitim programlarının ücretsiz olacağını 
ve katılımcılara sertifikalar verileceğini 
vurgulayan Karaçam, gruplar ve talepler 
oluştuğu sürece konu ve sürelerin de 
artırılacağını sözlerine ekledi. Tanıtım 
programı öğrencilerden gelen soruların 
yanıtlanması ile sona erdi. 

DAÜ BTYO İLE KTEMB ORTAK PROGRAM TANITIMI YAPTI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve 
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen etkinlik dizisi kapsamında, 
dünyaca ünlü yazar, oyuncu, gelişim uzmanı 
Metin Hara, DAÜ öğrencileri ile bir araya 
gelerek “Aşkın İstilası – Yol”, “Aşkın İstilası 
– Dem”, “İyiliğin Bilim Hali” ve “İyiliğin 
Hareket Hali” kitapları hakkında konuştu. 
DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleşen 
söyleşi Türkçe olarak yapıldı. Oldukça geniş 

katılımlı söyleşiye kendini tanıtarak başlayan 
Metin Hara, yaklaşık 18 senedir insanların 
hayatlarını nasıl değiştirebilecekleriyle 
ilgili eğitimler verdiğini belirtti. 
Yaptığı işin ‘Kişisel Gelişim’ olarak 
adlandırılamayacağını kaydeden Metin Hara, 
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
mezunu bir fizyoterapist olduğunu ve son 
derece net sonuçlar gösteren ama insanların 
kendi kendine yapabilecekleri teknikleri 
öğrettiğini ifade etti. Oldukça keyifli geçen 
söyleşinin ardından DAÜ’lü öğrenciler ve 
katılımcılar, Metin Hara’ya merak ettikleri 
soruları yöneltti. Etkinliğin sonunda ise 
DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, 
Metin Hara’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano 
takdiminde bulundu. 

Metin Hara Kimdir?
14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul’da 
dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. 
Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda 
tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi 
için Üsküdar Amerikan Koleji’ne gitmiştir. 
Üsküdar Amerikan Koleji’ni bitirdikten 
sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Bölümü’nde eğitim hayatını tamamladı. 
Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak 
için reklam oyunculuğuna başlamış, 
birçok ulusal ve global markanın Türkiye 
ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer 
almıştır. 2007 yılında ‘’Dinle Neyden’’ 
adlı filmin başrol oyuncularından biri 
olarak 2008’de Uluslararası Ankara Film 
Festivali’nde en iyi genç yetenek ödülüne 
layık görülmüştür.

2008 yılında “Trusthuman-İnsanagüven” 
projesini hayata geçiren Metin Hara “Başka 
Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel 
seanslar ve toplu seminerlerle insanların 
hayatına dokunmaya devam etmiştir. 2014 
yılında ‘’Aşkın İstilası’’ 3’lemesinin 1. 
kitabı olan “Yol” kitabı, sadece ilk 3 ayda 
100,000’in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay 
boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. 
Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus 
evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere, 
huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla 
dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal 
sorumluluk derneğine üye olan Metin Hara, 
aynı zamanda Kansersiz Yaşam Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

ÜNLÜ YAZAR METİN HARA 
DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu  ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ 
Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen 
Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim 
Elemanları  Şerife Nalbantoğlu, Mehşen 
Ercanlar ve Eylem Akim’in önderliğini 
yaptığı ‘Care for the Elderly’ (Yaşlılarımızı 
Önemsemek) projesi, DAÜ Yabancı Diller 
ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri ile 

birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki 
ilk gözlem gezilerini Gazimağusa’da 
yer alan Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ne 
gerçekleştirdi. 
Bu gezide öğrenciler merkezde yaşamını 
idame ettiren yaşlılarla bol bol sohbet 
etme, gözlem yapma ve fotoğraf 
çektirme imkanını buldular. Öğrenciler 
ve öğretmenleri ayrıca Özen Yaşlı Yaşam 
Merkezi yetkililerinden merkez ve oradaki 

yaşam hakkında bilgi aldılar.
Birçok öğrenci, hayatlarında ilk kez bir 
yaşlılar bakım evini ziyaret etmenin manevi 
heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ve 
bundan sonra bu ziyaretleri rutin olarak 
gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. 
Öğrenciler ayrıca bu gezi esnasında farklı 
gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle de 
kaynaşma fırsatını buldular.

DAÜ YABANCI DİLLER VE İNGİLİZCE HAZIRLIK 
OKULU’NDAN YAŞLILARA ZİYARET
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
(DAÜ KENT-AG), üniversitenin sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında, 
toplumu ilgilendiren konulara ve 
kentlerimize ilişkin gençler ve çocuklar 
üzerinde farkındalık yaratmak ve aynı 
zamanda yaratıcılıklarını teşvik etmek 
amacıyla, KKTC Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı’nın onayıyla, iki ayrı 
yarışma düzenliyor.

Trafikte kaybettiğimiz çocuklarımızın 
/ gençlerimizin anısına KKTC Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı 
tüm ilkokulların 3., 4. ve 5. sınıf 
öğrencilerine yönelik düzenlenmekte 
olan Resim Yarışması, ‘Kent-Çocuk-
Trafik: Güvenli Ulaşım İçin El Ele!’ 
sloganı çerçevesinde kentlerdeki trafik 
güvenliği konusuna odaklanmaktadır. 
Günümüzde toplumumuzun en önemli 
çevre sorunlarından biri haline gelen 
trafik konusuna vurgu yaparak, güvenli 
ulaşımın önemine dikkat çekmeyi 
amaçlayan yarışma; bu durumdan en 
çok etkilenen çocuklarımızı, geleceğin 
bireyleri olarak bilinçlendirmek 
amacı ile düzenleniyor.  Bu kapsamda 
yarışmanın temel hedefi, toplumda 
trafik güvenliğiyle ilgili farkındalık 

yaratarak tüm toplum bireylerini bu 
sorumluluk hareketine davet etmektir. 
Yarışmada ödül alacak eserler 
öncelikle ödül töreni ile birlikte 26 
Aralık 2018 tarihinde ve ardından 
ülkemizde ‘TRAFİK HAFTASI’ olarak 
kutlanan 7-13 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında Lefkoşa ve Gazimağusa’da 
sergilenecek. Yarışmanın seçici kurulu, 
DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mukaddes Polay, DAÜ 
KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, 
DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Riza, 
Sanatçı Zehra Şonya, Sanatçı Nilgün 
Güney, Sanatçı ve Resim Öğretmeni 
Simge Uygur ile KKTC  Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı temsilcisinden 
oluşuyor.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’na bağlı tüm ortaokulların 
6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik 
düzenlenecek olan ‘Kent-Savaş/Barış’ 
başlıklı Kompozisyon Yarışması ise, 
gençleri; kişiler, toplumlar, ülkeler 
arası anlaşmazlıklardan kaynaklanan 
savaşların, insan yaşamının yeşerdiği 
kentleri nasıl etkilediklerini ve 
değiştirdiklerini düşünmeye teşvik 
ederek;  barışın, insan ve kentlerin 
gelişiminde ne kadar önemli 
olduğuna vurgu yapmayı amaçlıyor.  
Bu kapsamda gençler, savaşların 
kentlerimizi (yapılı – doğal çevreyi ve 
insanı) nasıl etkilediği; savaş sonrası 
kentlerin karşılaştığı sorunların neler 
olduğu ve bu sorunların aşılmasında 
kişi ve kurumların rolünün ne olması 
gerektiği yönünde sorgulamalar 
yapmaya davet ediliyor.  Yarışma 
temel anlamda; gençlerimizin, 
sorgulama, araştırma ve kendilerini 
yazıyla ifade edebilme yeteneklerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak; 
kente, dünyaya, savaşa, barışa bakış 
açılarını geliştirmek; ve kentlerimizin 
değişimi ile ilgili farkındalık yaratmak, 
hedefi ile düzenleniyor. Toplam 
yedi kişiden oluşan kompozisyon 

yarışmasının seçici kurulunda, DAÜ 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Pehlivan, DAÜ KENT-AG Merkezi 
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Pınar Uluçay, DAÜ Mimarlık Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren 
Boğaç, DAÜ KENT-AG Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Nurcan Gündüz, Edebiyat Öğretmeni 
Bingül Sakallı, Şair-Yazar Mehmet 
Kansu ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı temsilcisi yer alıyor. Yarışma 
sonunda her sınıf düzeyinden 5’er adet 
olmak üzere toplam 15 adet eşdeğer 
kompozisyon seçilecek. Sonuçlar, 
şartname takviminde belirtildiği 
şekilde, seçici kurulun toplantısının 
ardından, 11 Şubat 2019 tarihinde 
açıklanacak ve 20 Şubat 2019 tarihinde 
yapılacak törenle kazananların ödülleri 
takdim edilecek.

Yarışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgiye, 
DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan 
Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Nevter 
Zafer Cömert veya Yrd. Doç. Dr. 
Pınar Uluçay’dan (Telefon: 0 392 630 
2262) ya da DAÜ KENT-AG internet 
sayfasından (www.urdc.emu.edu.tr) 
ulaşılabilir.

DAÜ KENT-AG, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 
KOMPOZİSYON VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 

RESİM YARIŞMASI DÜZENLİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında 
toplanan sosyal sorumluluk projelerine 
bir yenisi daha eklendi. DAÜ İletişim 
Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı ve 
Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu ve İlkokulu 
Okul Aile Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Umut Ayman tarafından verilen, Bitirme 
Projesi ve Pazarlama İletişimi için Sosyal 
Sorumluluk dersleri kapsamında bir grup 
öğrenciyle birlikte oldukça anlamlı bir sosyal 
sorumluluk projesine imza attıldı.
 
Dünya Çocuk Hakları kapsamında, 
“Çocukların dünyasını rengârenk yapmak” 
düşüncesiyle gerçekleştirilen proje, 17 – 20 
Kasım 2018 tarihlerinde, Doğu Akdeniz 
Doğa Anaokulu ve İlkokulu Okul Aile 

Birliği iş birliği ile gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında, Gazimağusa’da bulunan Şehit 
Osman Ahmet İlkokulu’nda seçilen bir pilot 
sınıfta, duvarlar boyandı ve ahşap dolaplar 
temizlendi. Gerçekleştirilen iş birliği 
kapsamında, Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu 
ve İlkokulu Okul Aile Birliği, duvar boyası 
alarak projeye destek oldu. DAÜ İletişim 
Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Umut Ayman ve DAÜ Mimarlık 
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim 
Görevlisi ve Doğa OAB Yönetim Kurulu 
Üyesi Karikatürist Leyla Çınar Algül ve 
duyarlı öğrencilerin aktif katılımlarıyla 
gerçekleşen etkinlikle, okulun pilot sınıfı 
rengârenk oldu.
Ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Ayman bu projeyi 
gerçekleştirirken pilot sınıfın nasıl seçildiğini 

şu şekilde açıkladı: “Bu sınıfın, sınıf 
öğretmenleri Esra Uluçaylı önderliğinde, 
Mağusa Gelişim Akademisi önünde stand 
kurup, sınıfta kullanacakları araç gereçleri 
alabilmek için kermes düzenlemeleri ve 
bu duyarlılıkları beni çok etkiledi. O gün, 
birşeyler satın alıp destek olamadığımız 
bu sınıfa, sınıflarını rengarenk boyayarak 
katkı koymak istedik ve bu projeyi 
gerçekleştirdik”. 

Gerçekleştirilen kapsamlı projenin son 
ayağı ise, 5 Aralık 2018, Çarşamba günü, 
Karikatürist Öğretim Görevlisi Leyla Çınar 
Algül’ün, Şehit Osman Ahmet İlkokul’unun 
duvarlarına dünya ve saat çizimleri ile 
devam etti. Duvar boyama etkinliğine, 
Doğa İlkokulu 4.sınıf öğrencileri de, Görsel 
Sanatlar Öğretmenleri ile birlikte katkı 
koyarak duyarlılık örneği sergilediler. Bu 
konuda da açıklama yapan Ayman, “Bir 
dünya çizdik, o dünyayı yeşile ve maviye 
boyadık, çizilen saat 9:05’i gösteriyordu 
ve günlerden 5 Aralıktı.’’ dedi. Bu şekilde 
Atatürk’ün Kadınlara seçme seçilme hakkı 
tanımasının yıl dönümü olan Dünya Kadın 
Hakları Günü’ne de dikkat çekerek, böyle 
bir projenin gerçekleşmesinin yanı sıra aynı 
saatlerde, DAÜ Resmi Facebook sayfasında 
da başka bir sınıfla gerçekleştirdikleri Dünya 
Kadın Hakları Günü, farkındalık videosu 
gösterildi. 
Ayrıca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
gününe de dikkat çeken Ayman, toplumda 
her bir bireyin dil, din, ırk ve yaş ayırımı 
yapılmadan, sevgi ve saygı çerçevesinde 
insanca ve eşit haklarla yaşayabilmesi 
için herkesin elini taşın altına koyması 
gerektiğinin de altını çizdi.

Etkinlik sonunda, Şehit Osman Ahmet 
İlkokul Müdürü Caner Kızılörs bu anlamlı 
davranış için projede emeği geçen herkese 
teşekkürlerini dile getirdi. Farklı okullarda 
farklı projelerle yola devam edeceklerini 
sözlerine ekleyen Ayman, iş birliği yapmak 
isteyen kurum ve kuruluşlarla çalışmaktan 
memnuniyet duyacağını da vurguladı.

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE 

DAMGASINI VURMAYA DEVAM EDİYOR
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Akdeniz’in incisi olan Kıbrıs’ta sanata ve 

sanatçıya daima değer veren bir kurum olarak 

ön plana çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(DAÜ), yerel sanat etkinliklerinin yanı sıra, 

uluslararası etkinliklere de paydaş olmayı 

sürdürüyor. Pek çok Avrupa ülkesini gezen 

ve bu yıl yerel sanatçımız İnci Kansu’nun 

onursal başkanlığını yaptığı Kıbrıs Kağıt 

Sanatçıları Derneği ile International 

Association of Hand Papermakers and Paper 

Artists – Uluslararası Kağıt Sanatçıları 

Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla ilk kez 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 

gelen “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” 

başlıklı gezici sergi, DAÜ ev sahipliğinde 

sanatseverlerle buluştu. 

Söz konusu serginin açılış töreni, 30 Kasım 

2018 Cuma günü, saat 18:00’de, Rauf 

Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı 

Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; 

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, 

DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-

KAM) Sanat Koordinatörü ve Sergi Kuratörü 

Zehra Şonya, IAPMA Sergi Sorumlusu 

Helene Tschacher ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları 

Derneği Başkanı İsmet Tatar’ın yanı sıra 

sanatçılar ve sanatseverler de katıldı. 

“Destek Veren Herkese Teşekkür 

Ediyorum”

Törenin açılışında konuşan Kıbrıs Kağıt 

Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar, 

“Üyesi olduğumuz IAPMA’nın 30. yıl 

kutlamaları kapsamında düzenlenen ve 

iki yıldır Avrupa’nın çeşitli galeri ve 

müzelerinde dolaşan sergiyi Kıbrıs’a 

getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 

proje KKTC, DAÜ ve IAPMA iş birliğinde 

gerçekleşmiştir. Projeye destek veren herkese 

teşekkür ediyorum” dedi. IAPMA Sergi 

Sorumlusu Helene Tschacher de serginin 

Kıbrıs’a gelmesinden dolayı büyük mutluluk 

yaşadığını ifade ederek tüm katılımcılara 

ve DAÜ’ye teşekkür etti. DAÜ Öğrenci 

İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da yaptığı 

konuşmada, “DAÜ’nün ev sahipliğinde 

emeği geçen Kıbrıs Kağıt Sanatçıları 

Derneği’ne ve Kıbrıs’ta sanatın bu şekilde 

yaşatılması için çaba harcayan İsmet Tatar ve 

yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

15 Şubat’a Kadar Ziyarete Açık

Sergi 28 Aralık 2018 tarihine kadar hafta içi 

günlerde, 10:00 – 13:00 ve 14:00 – 17:00 

saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine 

açık olacak. Öte yandan serginin ikinci ayağı 

ise 4 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00’de, 

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 

açılacak. İkinci sergi ise 15 Şubat 2019 

tarihine kadar hafta içi mesai saatlerinde 

gezilebilecek. 

2016 yılının Nisan ayında başlayan “Inspired 

by Paper – Kağıttan Esintiler” gezici 

sergisi, bugüne dek Avusturya, Bulgaristan, 

Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve 

İsveç gibi ülkelerde sergilenmiş ve büyük 

ilgi görmüştü. 1986 yılında Almanya’nın 

Düren kentinde kurulan IAPMA’nın 

başkanlığını 2015 yılından beri Nicole 

Donnelly sürdürüyor. Sergi Sorumluluğu’nu 

ise ünlü sanatçı Helene Tschacher yürütüyor. 

“KAĞITTAN ESİNTİLER” SERGİSİ DAÜ’DE 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar 
ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
12 farklı ülkeden üniversitelerin, 70 
dolayında akademisyen sanatçı ve 
tasarımcının çalışmalarından oluşacak 
“Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) 
adlı uluslararası bir sanat projesine 

ev sahipliği yapıyor. “Sıradışı Mesaj” 
sergisinin açılşı 18 Aralık 2018 Salı 
günü, saat 11:00’de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’nın katılımıyla 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü Sergi Salonu’nda 
gerçekleşecek. 

Proje kapsamında 10 adet obje 
belirlenip üniversitelere gönderilirken, 
her kurumun belirlemiş olduğu 6 
kişilik sanatçı/tasarımcı öğretim 
üyesi birer obje seçerek eserlerini 
hazırladılar. Sanatçılar, seçtikleri 
objeleri manipülasyonlarla, yeni ve 
şaşırtıcı fikirler kullanarak fantastik 
ve gerçeküstücü yeni anlamlara ve 
hikayelere dönüştürdüler.

Uluslararası “Unusual Message” 
(Sıradışı Mesaj) sergisi, DAÜ 
tarafından hazırlanan basılı bir katalogla 
da izleyiciye sunuluyor. “Unusual 
Message” sanat projesi dünyanın farklı 
kıtaları ve kültürlerinden belirlenmiş 
katılımcı ülkelerin üniversitelerinin 
2018–2019 Akademik Yılı’nda 
hazırlayacakları  uluslararası kapsamlı, 
ardışık sergilerle, dünyanın dört bir 
tarafından izleyicilerle buluşacak.

Küratörlüğünü Belçikalı sanatçı 
Prof. Martin R. Baeyens ve 
koordinatörlüğünü DAÜ Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih 
Çavuşoğlu’nun yürüttüğü “Unusual 
Message” sanat projesinin bir 
diğer amacının da dünyanın farklı 
kültürlerinden kurum ve sanatçıları 
bir araya getirerek geniş bir sanat ve 
tasarım ağı kurarak, ileride öğrenci-
öğretim üyesi değişimleri ile sanat 
tasarım ortak projelerini de içeren 
geniş bir uluslararası iş birliği ortamı 
oluşturmak olduğu belirtildi.

“Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) 
sanat projesinde yer alan katılımcı 
ülkeler ise şöyle;
Amerika Birleşik Devletleri, Bosna 
Hersek, Çin, Fransa, İran, Kıbrıs, Kore, 
Kosova, Meksika, Polonya, Romanya 
ve Türkiye.

ULUSLARARASI “UNUSUAL MESSAGE” 
(SIRADIŞI MESAJ) 

SERGİSİ DAÜ’DE AÇILIYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye tanıtım çalışmaları 
çerçevesinde 03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Geleneksel Kariyer ve Meslek Şenlikleri Antalya etkinliğinde, 
Antalya Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu personeli Tufan Otuzaltı 
tarafından üniversitemiz temsil edildi. 

2 - 4 Aralık 2018 tarihleri arasında  İstanbul’da Bahçelievler Ram 
tanıtım günleri etkinliği gerçekleştirildi. 

Fuarda İstanbul Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Emrah 
Sarıiz Üniversitemizi temsil etti.

5 Aralık 2018 tarihinde Gölbaşı Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 
etkinliği gerçekleştirildi. 
Etkinlikte Ankara Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu personeli Fatma 
Erik Çetinkaya üniversitemizi temsil etti.

3 Aralık 2018 tarihinde Zonguldak Eket Fuarı gerçekleştirildi. 
Fuarda Ankara Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu personeli Fatma Erik 
Çetinkaya üniversitemizi temsil etti.

4 Aralık 2018 tarihinde Bolu Unilook Fuarı gerçekleştirildi. 

Fuarda İstanbul Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Emrah 
Sarıiz Üniversitemizi temsil etti.

3 - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir, Denizli ve Aydın’da Çeşitli Liselerde 
Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından “Verimli Çalışmada İleri 
Yöntemler” konulu seminer gerçekleştirildi. 
Seminerlerden önce İzmir, Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu personelimiz 
Gülçin Yayan İrdem tarafından tanıtım sunumu yapılmıştır.

TÜRKİYE TANITIMDA BU HAFTA
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10 - 11 Aralık 2018 tarihleri’nde gerçekleştirilen Kütahya Unilook 
Fuarı’nda, İzmir, Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu personelimiz 
Gülçin Yayan İrdem üniversitemizi temsil etti. 8-11 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Burdur-Isparta 

Öğrenciye yönelik eğitim semineri etkinliğinde, üniversitemiz 
öğretim görevlisi Alexander Zobolotkov “Başarısızlıkla Nasıl Başa 
Çıkalacağı ile İlgili Yöntemler” konulu seminer verdi.
Ayrıca, Antalya Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu personeli Tufan 
Otuzaltı tarafından tanıtım sunumu gerçekleştirildi. 

10-12 Aralık 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 
eğitim seminerinde, üniversitemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Ülker 
Vancı Osam ve Doç. Dr. Javanshir Shibliyev “Çoklu Zeka ve Kariyer 
Seçimi” konulu seminer verdiler.
Ayrıca, Seminer öncesinde Şanlıurfa Tanıtım, İrtibat ve Kayıt 
Bürosu personelimiz Mehmet Bozanoğlu tarafından tanıtım sunumu 
gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE TANITIMDA BU HAFTA

KKTC TANITIMDA BU HAFTA

12 Aralık 2018 tarihinde Namık Kemal Lisesi Tanıtım Günleri 
gerçekleştirildi. 
Üniversitemiz Tanıtım Ofisinden Hüseyin Öğünçer ve Pakize Bilgen 
Ermes ayrıca Öğrenci  İşeri Müdürlüğünden Zalihe Oza ve Deniz 
Gökensel üniversitemizi temsil ettiler.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 
gelenekselleşmiş uluslararası basketbol 
turnuvası olan Cup of Nation Basketball 
2018, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 
17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 
düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu yıl 
8.’si gerçekleşen Cup of Nation’a 11’i erkek, 
6’sı kadın olmak üzere toplam 17 takım 
katılıyor. Turnuva sonucunda erkek ve kadın 
takımlarının şampiyonları, 17 Aralık 2018 
tarihinde oynanacak olan final karşılaşmaları 
ile belli olacak. Erkekler A grubunda 6 takım 
(Ürdün, Zimbabve, Türkiye, Mısır, Pakistan, 
Kamerun), Erkekler B grubunda ise 5 takım 
(İran, Nijerya, Filistin, Lübnan, Kongo) 
yer alıyor. 6 takımdan oluşan kadınlar 
müsabakaları ise tek grupta gerçekleşecek 
(Pakistan, Bostvana, Türkiye, Filistin, İran, 
Rusya). Kadın takımlar arasında oynanacak 
olan maçlarda ilk dört sırayı alan takımlar 
yarı finale yükselecekler. Erkeklerde ise 
kendi grubunda ilk iki sırayı alan takımlar 
finale yükselecekler. Organizasyonun 

kapanış gecesinde üçüncülük – dördüncülük 
ve şampiyonluk maçları oynanacak.
“Kültürlerarası Köprü”
DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 
organize edilen uluslararası Cup of Nation 
Basketball 2018 Turnuvası görkemli bir açılış 
töreni ile start aldı. Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından, DAÜ öğrencilerinden 
oluşan ülke takımları sahadaki yerlerini 
alarak seyircilere tanıtıldı. Turnuvanın 
açılış konuşmasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam gerçekleştirdi. Prof. Dr. Osam 
söz konusu turnuvanın ülkeler arasındaki 

dostluğu pekiştirerek farklı kültürler için 
bir köprü oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Osam, katılımcılara başarılı bir akademik 
yıl ve turnuvada iyi şanslar diledi. Açılış 
Töreni’nde, DAÜ Öğrenci İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç 
Zorlu Oğurlu, Akademik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju 
Besler, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Arif Akkeleş ve Öğrenci İşleri Eşgüdüm 
Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı ile Spor 
İşleri Müdürü Cemal Konnolu da hazır 
bulundu.
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