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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 
2020 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet 
töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve 
KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. DAÜ Lala Mustafa Paşa 
Spor Sarayı’nda, saat 14:00’te başlayan 
törene bazı bakan ve milletvekillerinin yanı 
sıra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan 
ve üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Güz Dönemi 
mezunları adına konuşmalar yapıldı ve 
sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi. 

“Doğruluk ve Gerçeklikten 
Uzaklaşmayın”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
törende yaptığı konuşmasına Elazığ ve 
Malatya’da can kayıplarına sebep olan 
depremle ilgili taziyesini bildirerek başladı. 
Prof. Dr. Osam, öğrencileri kutlayarak gurur 
duyduklarını söyledi ve öğrenciler üzerinde 
emeği bulunan akademik kadro ve aileleri 
saygı ve hürmetle selamladığını belirtti. 
Prof. Dr. Osam öğrencilere bundan sonraki 
hayatlarında doğruluk ve gerçeklikten 
uzaklaşmamaları, sorgulamaları ve hırsın 
aklın önüne geçmesine izin vermemeleri 
tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Osam, 

insanın kendinde barındırdığı hiçbir özelliğin 
iyi bir birey olmanın önüne geçmemesi 
gerektiğini de ekledi.

“Güzel Bir Gelecek Diliyorum”
Başbakan Tatar da törendeki konuşmasına 
Elazığ ve Malatya’daki deprem mağduru 
ailelerin acılarını paylaştığını söyleyerek 
başladı. Tatar, öğrencilerin KKTC’nin 
önemli bir üniversitesinden mezun 

olduklarını belirterek, ülkeye ve dünyaya 
faydalı olmaya hazır yeni mezunlara bol 
şans ve güzelliklerin yanı sıra insanlık 
diledi. İnsanlığın, en çetin ve büyük mesele 
olduğunu, yeni mezunların bugünden 
başlamak üzere, öncelikle ailelerine sonra da 
memleketlerine karşı görevleri bulunduğuna 
dikkati çeken Tatar, mezunlara sonsuz başarı 
ve güzel bir gelecek dileyerek sözlerini 
tamamladı.
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“Hayat Yolculuğunda Daima Öğrenin”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Elazığ 
ve Malatya’da hayatını kaybedenlerle, 
yaslı ailelerine rahmet ve başsağlığı 
dileklerini iletti. Akıncı, mezunlar için 
bundan sonrasının daha da zorlu geçeceğini 
belirterek, öğrencilerin anaokul çağından 
beri hep ellerinden tutan birileri olmasına 
rağmen bundan sonra kendi çabalarıyla, 
bilgi dağarcığı ve yetenekleriyle iyi birer 

meslek sahibi olup hayata tutunacaklarının 
altını çizdi. Toplumsal anlamda gelişimin, 
sadece bilgiyle olmayacağını, iyi bir 
insan ve iyi bir birey olurken, bireyci 
olmadan ve bencilleşmeden hayata devam 
edebilmenin önemine işaret eden Akıncı, 
toplumsal dayanışmanın değerini bilerek, 
demokrasi, insan hakları ve çoğulculuğa 
bağlı kalarak, çevre ve iklim duyarlılığını 
da kazanıp bunu yaymanın öğrencilerin 
gelişimini tamamlamasına yardımları 
olacağını dile getirdi. Öğrenmenin sonu 
olmadığını da kaydeden Cumhurbaşkanı 
Akıncı, öğrencilere hayat yolculuğunda 
daima öğrenmeye devam etme ve güzel 
bir dünyaya katkı yapma tavsiyesinde 
bulundu ve “Üniversite de bitiyor, ama 
biz bu hayat yolculuğunda hep öğrenci 
olmaya devam edeceğiz. Hep öğreneceğiz, 
öğrendiklerimizle daha güzel bir toplumsal 
yaşama, daha güzel bir dünyaya barış, huzur 
içinde bir dünyaya katkılarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından fakülte okul ve 

bölüm birincilerine protokol tarafından 
diplomaları verildi. Lisans ve ön lisans 
mezunlarının diplomalarının dağıtılması 
ve keplerin havaya atılmasının ardından 
gerçekleştirilen Fikri Karayel konseri ses 
ve ışık gösterileriyle tören sona erdi. DAÜ 
2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde, 
lisans ve ön lisans programlarından yaklaşık 
900 öğrenci mezun oldu.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi 
Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 28 Ocak 
2020 Salı günü, saat 15:00’te, Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora 
mezunlarının diplomalarını ayrı bir 
törenle aldığı mezuniyet töreni, DAÜ 
TV aracılığıyla internet ortamında canlı 
olarak yayınlandı. Törene Nijerya’nın 
Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmed 
Mohammed Monguno, DAÜ Vakıf 
Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal 
Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, 
Bölüm Başkanları, akademik personel ve 
200’e yakın lisansüstü mezun ile aileleri 
katıldı.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı
Tören, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz 
Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik 
ve alkışlar eşliğinde salona girişi ile 
başladı. Mezunlar salona giriş yaptığı 
esnada akademisyenler ayağa kalkarak, 
mezunların başarılarında büyük pay sahibi 
olan velilere doğru döndü ve öğrencilerini 

karşıladı. Mezunların salona girişiyle 
oldukça duygu dolu anların yaşandığı 
törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından, Keman’da Ayşe Karaoğlan, 
Çello’da Pınar Duruk Bayraktar ve 
Piyano’da Yuliya Starastsenkara Yılmaz’ın 
yer aldığı Aeterna Piano Trio grubu sahne 
alarak katılımcılara klasik müzik ziyafeti 
verdi. Müzik dinletisinin ardından, 2019-
20120 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek 
Lisans Mezunlarını temsilen DAÜ İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Pazarlama Yönetimi 
Programı Yüksek Lisans Mezunu Chipo 
Precious Shawa bir konuşma yaptı.

“DAÜ Evimizde Hissetmemizi Sağladı”
Ülkelerinden, ailelerinden ve arka-
daşlarından uzak olmanın zorluğundan 
bahseden Shawa, “Ancak DAÜ, ken-
dimizi evimizde hissetmemizi sağladı. 
Kurumumuz bizi tam donanımla 
geleceğe hazırladı” diye konuştu. Mezun 
arkadaşlarına seslenen Shawa,  kendilerine 
DAÜ gibi bir kurumdan mezun olmanın 
değerini bilmeleri tavsiyesinde bulunarak, 
dünyanın birçok üniversitesinde okuyan 
öğrencilerin, akademik mükemmellik ve 

kaliteli vizyona sahip olma şansının DAÜ 
mezunları ile aynı olmadığını vurguladı.

2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi 
Doktora Mezunları’nı temsilen konuşma 
yapan Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Doktora Programı Mezunu Sevil Aydınlık, 
doktora ve doktora öncesi öğretim sürecinin 
oldukça zorlu ve uzun bir yolculuk 
olduğunu belirtti. Aydınlık, “Evrensel 
değerleri korumak, zenginleştirmek ve 
bir sonraki nesillere aktarmak en önemli 
sorumluluğumuz olacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Osam Mezunlara Seslendi
Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; sözlerine 
Elazığ’da yaşanan depremde hayatını 
kaybedenlere rahmet, yaslı ailelerine de 
sabırlar dileyerek başladı ve yaraların en 
erken zamanda sarılması temennisinde 
bulundu. DAÜ olarak mezunlarıyla gurur 
duyduklarının altını çizen Prof. Dr. Osam, 
mezunların başarılarında payı olan tez 
danışmanlarına ve ailelerine teşekkür etti. 
Prof. Dr. Osam, mezunlara sorgulamalarını 
daima bilimsel normlar çerçevesinde ve 

DAÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ DİPLOMALARINI ALDI
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güçlü bir şekilde yapmaları tavsiyesinde 
bulundu. 

“Büyük Yol Kat Ettik”
DAÜ Bilim Çiçeği’nin 40. Yılında dipdiri 
bir şekilde güçlendiğinin ve dünyaya genç 
nitelikli mezunlar verdiğinin altını çizen 
Prof. Dr. Osam; DAÜ’nün araştırma ve 
yenilikçilik bağlamında büyük bir yol 
kat ettiğini izlemekte olduklarını ifade 
ederek, “Magna Charta ilkelerine uymakta 
kararlı olan üniversitemizin, son beş yıldır 
dünya sıralamasındaki yeri, araştırmaları, 
yayınları ve mekatronik gibi alan odaklı 
dereceleri övgüye layıktır. 2019 yılında 
391 adet üst düzey bilimsel makale 
yayınlanırken, akademisyenlerimize yapı-
lan atıf sayısı 6,800 oldu. Bu atıf sayısı, 
geçen yıla göre büyük bir şekilde artmış, 
araştırma ödülü sayısı ise 523 gibi büyük bir 
rakama ulaşmıştır. Lisansüstü çalışmalarda 
toplamda 6,343 tezin tamamlandığını ve 

bu çalışmaların 89 farklı ülkeden gelen 
araştırmacılar tarafından yürütülmüş 
olduğunu görmekteyiz. Bugün ise, 35 
farklı ülkeden gelen 97 doktora mezun 
adayı ve 322 yüksek lisans mezun adayı 
olmak üzere, toplamda 419 mezun adayı 
bulunduğunu, mezuniyete ise 20 doktora 
ve 148 yüksek lisans mezununun katılımı 
ile 168 genç araştırmacının lisansüstü 
derecelerini almaya hak kazandığını büyük 
bir mutlulukla ifade etmek istiyorum. 
Bu başarıların temelinde DAÜ öğretim 
üyeleri ve tüm çalışanların kalite anlayışı 
ile koydukları emek yatmaktadır. Tüm 
çalışanlarımıza gönülden teşekkürlerimi 
arz ediyorum” diye konuştu.

2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi 
Lisansüstü Mezuniyet Töreni, doktora 
öğrencilerinin diplomalarını almasıyla 
devam etti. Doktora tez danışmanlarına 
ise Rektör Prof Dr. Necdet Osam 

tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 
Yüksek Lisans mezunlarına diplomaların 
takdiminin ardından tören, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam’ın 10’dan geriye 
saymasının ardından öğrencilerin büyük 
bir coşkuyla keplerini havaya atması ve aile 
fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Ardından 
saat 18:00’de mezunlar şerefine Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
kokteyl verildi.

DAÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ DİPLOMALARINI ALDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2019 – 2020 
Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet 
Töreni’nde mezun olacak olan öğrencileri 
için mesleki yemin töreni düzenledi. 29 
Ocak 2020 Çarşamba günü, saat 10:00’da, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisi’nde 
gerçekleştirilen yemin töreninde lisans ve 
ön lisans programlarından mezun olan yeni 
sağlık profesyonelleri yemin etti. Törene; 
DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju 
Besler de katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından başlayan törenin 
açılış konuşmasını, DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç 
gerçekleştirdi.

“4,500 Mezun Vermenin Gururunu 
Yaşıyoruz”
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin eğitim 
hayatına 2010-2011 yılında Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve 
Diyetetik bölümleriyle başladığını ifade 
eden Prof. Dr. Malkoç, “Bunu takiben 
2011-2012 yılında Sağlık Hizmetleri 
Yüksekokulu’nu açarak toplamda 4,500 
mezun vermenin gururuyla sizlerle 
birlikte olmanın sevincini yaşıyorum. 
Çok heyecanlıyım” diye konuştu. Sağlığın 
çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Malkoç, “Sağlık, tek kelimeyle ifade 
edilen çok kapsamlı bir sözcüktür. Bu 
sözcük, bedensel olduğu kadar zihinsel, 
ruhsal ve sosyal yönden de iyi olma halini 
ifade ediyor. Bu nedenle sağlık alanındaki 
gelişmeler, sadece hastaların tedavisinde 
endekslenmemelidir. Tedavinin yanı sıra; 
sağlığın korunması ve devamına yönelik 

uzmanlık alanlarının da gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Sağlık eğitiminin ne denli 
önemli bir sorumluluk olduğunu bilen ve 
insan hayatına dokunarak yoluna devam 
eden fakültemiz, 5 Türkçe, 3 İngilizce 
olmak üzere 8 lisans, 8 ön lisans, 3 yüksek 
lisans ve 3 doktora programıyla eğitim 
hayatını sürdürmektedir. Temel amacımız 
ülkemizde sağlık bilimleri alanında daha 
iyiye ulaşmaktır” dedi.

“Sizleri Meslektaşım Olarak 
Kutluyorum”
Bilginin işlenmesi, paylaşılması, bütüncül 
değerlendirilmesi ve sonuçta toplumsal 
yarara dönüşmesine hizmet edecek sağlık 
bilimcileri yetiştirmeyi en büyük hedef 
haline getirdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. 
Malkoç, aynı zamanda ulusal ve uluslararası 
platformlarda klinik çalışmalarla da 
bilimsel araştırmalara yaptıkları katkılar ile 
saygın bir kurum olduklarının altını çizdi. 
Genç meslektaşlarına seslenen Prof. Dr. 
Malkoç, “Hepiniz camiamıza hoş geldiniz. 
DAÜ gibi önemli bir üniversiteden mezun 
oluyorsunuz. Bizim içimiz çok rahat. 
Sizin de bu yolda çok emin adımlarla 
ilerleyeceğinizi biliyorum. Victor Hugo’un 
‘İyi olmak kolaydır, zor ve önemli olan 
adil olmaktır’ deyişini hayatınızın bir 
yerinde tutun. Artık sizler sağlık ekibinin 
bir parçasısınız. Sizleri meslektaşım 
olarak kutluyorum. Aramıza hoş geldiniz” 
şeklinde konuştu.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un 
konuşmasının ardından, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 
Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi ve 
Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları 
ile Ağız ve Dış Sağlığı, Ameliyathane 
Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, 
İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri programlarından 
mezun olan ön lisans mezunları, bölüm 
başkanları ve ilgili program koordinatörleri 
eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan 
yeminlerini okudular.

Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık 
profesyonelleri mesleklerine başlamadan 
önce yemin ederek meslek yaşamları 
boyunca uyacakları ilke ve etik değerler 
üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. 
Sağlık alanında gelenek olarak kabul 
edilen yeminler her üniversite ve bölüme 
göre farklılıklar gösterebiliyor. 

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNLARI YEMİN ETTİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eczacılık Fakültesi, 2019-2020 Akademik 
Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 
öncesinde mezunları için Yemin Töreni 
düzenledi. Mezunlar, 28 Ocak 2020 
Salı günü, saat 11:30’da, Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mesleğe 
ilk adımlarını atmış oldular. İnsanlığa 
hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini 
ve taahhütlerini desteklemek için yemin 
eden 62 yeni mezun eczacı, yetişmelerinde 
katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca 
saygı göstereceklerine ve meslek 
yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket 
etmeyeceklerine dair ant içti. 

“Mezunlarımız Dünyanın Dört Bir 
Yanında”
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
başlayan Yemin Töreni’nin açılışında 
konuşan DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye 
Pulhan, konuşmasına DAÜ Eczacılık 
Fakültesi yeni mezunlarını tebrik ederek 
başladı ve bundan sonraki hayatlarında 

başarılar diledi.  Prof. Dr. Pulhan, DAÜ 
mezunlarının dünyanın dört bir yanına 
dağıldığını ve mezun sayısının 60 bini 
aştığını vurgulayarak, bundan dolayı büyük 
bir onur ve gurur duyduklarını ifade etti. 

“433 Mezun Sayısına Ulaştık”
DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç, konuşmasında 
DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin giderek 
büyüdüğünü ve bu akademik dönemde 
mezun olan öğrencileri ile 433 mezun 
sayısına ulaştıklarını söyledi. Yrd. Doç. 
Dr. İlktaç, mezun vermenin bir fakülte 
için kendi ayakları üzerinde durmanın 
bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yrd. 
Doç. Dr. İlktaç, DAÜ Eczacılık Fakültesi 
mezunlarının dünyanın dört bir yanında 
çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade 
ederek, her bir mezunun çok iyi birer 
eczacı olacağına inandığını ve mezunların 
DAÜ’nün adını daha da yukarılara 
taşıyacaklarını belirtti. Tüm mezunları ve 
ailelerini tebrik eden, Yrd. Doç. Dr. İlktaç, 
kendilerine meslek hayatlarında başarılar 
diledi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet 
Erdöl’ü İstanbul’da ziyaret etti. Söz konusu 
nezaket ziyaretinde, Prof. Dr. Osam, tadilat 
sonrası tekrar aslına uygun olarak Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’nin kullanımına 
verilen bina için tebriklerini iletti. Osmanlı 
Sultanı II. Abdülhamid Han tarafından inşa 
ettirilen bir hastane olan ve dönemin son 
şaheseri olarak bilinen İstanbul’daki Mektebi 

Tıbbiye’i Şahane binası, bir süre önce 
tadilata girmiş, tarihi yapının restorasyonu 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi arasında bir protokol 
imzalanmıştı. Protokol çerçevesinde 
yenilenen bin yıllık tarihi miras için İstanbul 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile üniversite 
ortak çalışacak. Diğer yandan, DAÜ ile 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında 
akademik iş birliği protokolü bulunuyor.

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI YEMİN ETTİ

REKTÖR PROF. DR. OSAM 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
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Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan 
ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç 
Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından, “Da 
Vinci” 2020 projesi kapsamında tasarlanıp 
üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli 
araç, 2019-2020 Akademik Yılı Güz 
Dönemi Mezuniyet Töreni’nde sergilendi. 
Mekatronik Tasarım Ödüllü “Z-ZERO”, 
TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması 
5.’si “Mediterranean STORM” ve 
Elektromobil 2018, 9.’su “Mediterranean 
Shark” elektrikli araçlarını üreten “Team 
Ada”, “Da Vinci”yi de yine tamamen 
DAÜ’nün öz kaynakları ile üretmeyi 
başardı. Tek bir şarjla 100 kilometre yol kat 
edebilen “Da Vinci” ile Mağusa – Lefkoşa 
yolunu 1 TL’ye gitmek mümkün. Tasarımı, 
geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenen 
merkez, aynı zamanda “Team Ada” olarak 
elektromobil yarış takımı ile de uluslararası 
arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
(KKTC) temsil ediyor. 

“Da Vinci” yoğun ilgi ile karşılandı
DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 
yoğun çalışmalarının sonucu ortaya çıkan 
“Da Vinci”, tören süresince ziyaretçilerden 
yoğun ilgi ve geri dönüşler ile karşılaştı. 
Tek yolculu olan araç, sürücü için modern 
ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmak 
hedefiyle tasarlanıp, üretildi. “Da Vinci”; 
ismini, yaratıcılığı ve dehasıyla ünlü 
ressam, bilim insanı ve mühendis Leonardo 
Da Vinci’den alıyor. Zamanının ötesinde 
işler başaran Da Vinci’nin isminin araca 
verilmesinin arkasında, mühendislikte 
yaratıcılığın ve ileriyi düşünebilmenin 
önemini vurgulamak sebepleri yatıyor.

“DAÜ Kampüsünde Kullanılmaya 
Başlanacak”
Elektrikli batarya sistemi ile çalışan araçta 
lityum-iyon pil teknolojisi bulunuyor. Hızlı 
şarj özelliği ile otuz dakika, yavaş şarj 
özelliği ile ise üç saat gibi kısa bir sürede 
bataryayı tamamen şarj etmek mümkün. 
Buna ek olarak, araç içerisine entegre edilmiş 
ünite ile telefon ve küçük elektronik aletler 
şarj edilebiliyor. Araçta sürücü koltuğu 

ve dümen içerisinde olmak üzere iki adet 
hava yastığı çarpma güvenliğini sağlıyor. 
Stratejik olarak yerleştirilen ve gece görüş 
özelliğine sahip dört farklı kamera ile aracın 
kör noktaları kontrol altına alındı. Kontrol 
paneli üstünde bulunan iki monitör ünitesi 
ile hız ve şarj bilgisi gibi araç bilgileri, park 
ve sürüş esnalarında kolaylık sağlayacak 
dört farklı bakış açısından görüntü takip 
edilebiliyor. 

Da Vinci’de yarış araçları sınıfında iki silindir 
devreli fren sistemi hızlı fren yapmaya 
olanak tanıyor. Rejeneratif frenleme ile 
frenler kullanıldığında batarya yeniden 
şarj edilerek yüksek enerji verimliliği 
yakalanıyor. Mühendislik öğrencilerinin 
eseri, KKTC’nin yerli elektrikli aracı “Da 
Vinci”, ilerleyen günlerde DAÜ kampüsünde 
kullanılmaya başlanacak.

“Takımımla Gurur Duyuyorum”
“Da Vinci” isimli elektrikli araç ile ilgili 
açıklamalarda bulunan DAÜ Elektrikli 

Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı 
ve DAÜ Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Davut Solyalı, “Çok büyük ilgi aldık 
ve geri dönüşlerden çok mutlu olduk. En 
kısa zamanda kampüs içerisinde kullanıma 
başlayacağız. Unutulmamalıdır ki, bu proje 
bir grup geleceğin mühendislerinin eseridir. 
Bir şirket tarafından büyük bütçelerle 
veya ticari amaçlarla üretilmiş bir ürün 
değildir. Amacımız; öğrencilerimize 
gerek mühendislik alanları, gerekse de 
takım çalışması bağlamında tecrübe 
kazandırmaktır. Aynı zamanda üniversite 
içinde ve dışında toplumumuzda farkındalık 
yaratmak ve genç nesillere ilham 
kaynağı olmaktır. Dolayısı ile takımım 
‘Team Ada’ yine çok değerli bir projeyi 
tamamlayarak beni ve DAÜ’yü son derece 
gururlandırmıştır. Her bir genç arkadaşıma 
ayrı ayrı teşekkür ederim. Takımım adına; 
her zaman bize destek olan ve yol açan 
Sayın Rektörümüze, ekibine ve bağlı tüm 
birimlere de ayrıca teşekkür ederiz. Hayırlı 
olsun…” diye konuştu.

DAÜ’NÜN TASARIMI VE 
ÜRETİMİ TAMAMEN 

YERLİ OLAN

“DA VINCI”
ELEKTRİKLİ 

ARACI TANITILDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) emekliliğe 
ayrılan personeli Emine Esen’e yıllarca Üniversiteye 
vermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı plaket 
takdiminde bulundu. 

DAÜ Rektörlük makanımda DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam tarafından verilen söz konusu plaket 
takdiminde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Bankacılık ve Finans 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç ile İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi personelleri hazır bulundu. 

DAÜ’de 1994 yılından tarihinden itibaren, çeşitli 
görevlerde yer alan Esen’e katkılarından ve verdiği 
hizmetlerden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Osam, 
Esen’in uzun yıllar Üniversitede özveri ile çalıştığının 
altını çizdi.  

DAÜ, EMEKLİYE 
AYRILAN 

EMİNE ESEN’İ 
ONURLANDIRDI 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü ile Polonya’nın Silesia 
Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Spirit” 
konulu Uluslararası Exlibris yarışmasının 
sergisi Polonya’da açıldı. Söz konusu sergi, ödül 
kazanan eserler yanında 220 sergilenmeye değer 
eser ile birlikte Polonya’nın Katowice kentinde 
bulunan Silesia Üniversitesi, Sanat ve Eğitim 
Bilimleri Fakültesi’inde açıldı.

Basılı bir katologla izleyici karşısına çıkan sergi 
önümüzdeki bahar döneminde de DAÜ, İletişim 

Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarım Bölümü’nde izleyiciyle buluşacak.

Jüri değerlendirmesi 1 Kasım 2019 tarihinde 
gerçekleşen ve yoğun bir katılımın olduğu 
yarışmaya 35 farklı ülkeden 200 sanatçının 
600 ex-libris çalışması katılmış ve bu eserler  
uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilmişti.

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü, Sergi Platformu’nda gerçekleştirilen 
değerlendirme jurisinde DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, Belçikalı ünlü santçı ve aynı 
zamanda DAÜ Rektörlük sanat danışmanı Prof. 
Martin R. Baeyens, Türkiye Üsküdar Üniversitesi 
İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon 
Bölümü Başkanı Prof. Hasip Pektaş, Silesia 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Krzysztof Marek Bak ve DAÜ 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu  yer 
almıştı.

“Spirit” konulu birincilik özel ödülü Anna 
Trojanowska (Polonya), diğer birincilik ödülü 
Xingting Li (Çin), ikincilik ödülü Ozan Uyanık 
(Türkiye), üçüncülük ödülü ise Xin Yi Hong 
(Çin) olarak belirlendi. Jüri ayrıca Alperen 
Güldü (Türkiye), Christine Deboosere (Belçika), 
Alexsandra Hachula (Polonya), Murat Ertürk 
(Türkiye), Olexandra Kalinska (Ukrayna), Jiang 
Lu (Çin), Shaghayegh Ghasemzadeh (İran), 
Tezcan Bahar (Türkiye)  da Mansiyon ödülü ile 
ödüllendirilmişti.

DAÜ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM 
TASARIMI BÖLÜMÜ EXLİBRİS 

YARIŞMA SERGİSİ POLONYA’DA AÇILDI


