
BÜLTEN
DAÜ, EMEKLİYE AYRILAN PERSONELİNİ ONURLANDIRDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü, emekliye ayrılan ve kendi is-
teğiyle ayrılan akademik, yönetsel ve işçi 
personeline DAÜ’ye verdikleri hizmetlerden 
dolayı teşekkür etmek için plaket töreni 
düzenledi. Tören, 2 Ekim 2020 Cuma günü, 
saat 14:00’te, DAÜ Rektörlük Senato Toplantı 
Odası’nda gerçekleşti. Törene; Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Sosyal ve 
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

“Başarı, Sağlık ve Mutluluklar Dilerim”
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
“Uzun yıllar üniversitemizin bir parçası olarak 
akademik, yönetsel ve işçi personel gibi farklı 
kademelerde; ailemizin bir parçası oldunuz 
ve özveriyle çalışarak, üniversitemize önemli 
katkılarda bulundunuz. Bundan sonraki ha-
yatlarınızda farklı bir süreç başlıyor. Eminim 
ki yaşamınıza DAÜ ailesinin bir parçası 
olarak devam edeceksiniz. Burada her zaman 

yeriniz hazırdır. Sizleri aramızda görmekten 
çok memnun olacağız. Bazı personelimizin 
üniversitede 30. yılını doldurduğunu gö-
rüyorum. Sizlere üniversitemizin bugünlere 
gelmesi noktasında hizmetlerinizden ötürü 
çok teşekkür ederim. Yeni hayatınızda 
başarılar, sağlık ve mutluluklar dilerim” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Hocanın konuşmasında ayrıca pan-
demi sürecinde öğrencilere destek olmak ve 
akademisyenlere iyi bir ortam hazırlamak 
üzere bir çok çalışma yapıldığını ve yeni 
akademik yıl için de gerekli tüm hazırlıkların 
tamamlandığını belirtti. Prof. Dr. Hocanın, 
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı so-
nuçlarına göre DAÜ’ye Türkiye’den yerleşen 
öğrenci sayısında geçen yıla oranla artış 
yaşandığını da vurguladı. 

Konuşmanın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, emekliye ayrılan akademik, 
yönetsel ve işçi personele plaket takdiminde 
bulundu. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, 
İşletme Lisans Programı mezunu ve Dağlı 
Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan 
Dağlı, geçtiğimiz günlerde DAÜ Sosyal 
ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’na 
ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, DAÜ 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer ile DAÜ 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık 
ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin 
Özataç da hazır bulundu.

DAÜ mezunu Ersan Dağlı, ziyarette 
Dağlı Sigorta olarak ürettikleri çevrim 
içi poliçe sistemini anlattı. Geliştirdikleri 
yeni uygulama sayesinde, 7 gün 24 saat 
süresince istenilen yerden aracın zorunlu 
trafik poliçesinin online (çevrim içi) olarak 
Dağlı Sigorta’dan yapılabileceğini ve 
sisteme erişilebileceğini belirten Dağlı, 
“Verilmekte olan diğer online hizmetlere 
ek olarak, internet üzerinden poliçe satışını 

mümkün kılacak olan yazılım çözümümüz, 
pandemi döneminin de getirmiş olduğu ge-
reksinimler göz önüne alınarak ivedilikle 
müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. 
Bu sistem ile poliçelerin vadesi kontrol 
edilebilir, prim takibi yapılabilir, ayrıca 
poliçelere ait teminatlar görüntülenebilir. 
Müşterilerimiz online poliçe ile ödeme 
süreçlerini de anında inceleyebilir, ödeme 
yapabilir, hasar dosyalarını görüntüleyebilir 
ve durumu hakkında bilgi alabilirler.” 
şeklinde konuştu. DAÜ Sosyal ve Kültürel 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Deniz İşçioğlu da, bir DAÜ mezunu 
olan Ersan Dağlı’nın başarısıyla gurur 
duyduklarını ifade ederek, Dağlı Sigorta ile 
DAÜ arasında yapılabilecek iş birliklerinin, 
iş insanları ve üniversite arasındaki ile-
tişimin geliştirilmesi açısından önem 
taşıdığını vurguladı. Ziyarette Ersan Dağlı 
ile özellikle mezun olduğu İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi öğrencileri için çevrim 
içi seminerler (webinar) düzenlemesi ko-
nusunda fikir birliğine varıldı.

İş Birliği Görüşüldü
DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife 
Dimililer görüşme içeriği konusunda, 
“Tüm dünyada dijital dönüşüm sürecinin 
tamamlanmakta olduğunu da göz önünde 
bulundurduğumuzda, hayatımızın her 
anına nüfus eden bilişim teknolojilerinin 
sigortacılık sektöründe de etkin bir şekilde 
kullanılması ve var olan tüm sistemlerin 
yeni normlara göre dijital olarak ve herkesin 
güvenli ve kolayca ulaşabileceği bir şe-
kilde gelişmesi gerektiğini görmekteyiz. 
Dağlı Sigorta’nın online sigortacılık ko-
nusunda atmış olduğu adım dijitalleşme 
konusunda diğer birçok sektörün gerisinde 
kalan sigorta sektörü için takdir edilmesi 
gereken çok önemli bir liderlik örneğidir” 
şeklinde konuştu. Doç. Dr. Dimililer bu 
iş birliği doğrultusunda sektörün ihtiyaç 
duyduğu bilişimcilerin eğitimi ve istihdamı 
için imkan yaratılması konusunda birlikte 
çalışacaklarını da aktardı.

ERSAN DAĞLI’DAN DAÜ’YE ZİYARET
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 
2012 – 2013 Akademik Yılı Bahar 
Dönemi’nden itibaren Lefkoşa’da yürüt-
meye başladığı İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi’ne (İEF) bağlı İşletme Yönetimi 
(Türkçe) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, 
Bankacılık ve Finans (Türkçe) Tezsiz 
Yüksek Lisans, Yönetim Ekonomisi 
(Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal 
Ekonomi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, 
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Türkçe) 
Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans programları 
2020-2021 Güz Dönemi’nde online olarak 
devam edecek.

Dersler Mesai Sonrasında
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Dekanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, yürütülmekte olan söz konusu 
programlara ek olarak, Bankacılık ve 
Finans Bölümü’nün Kanada’da yer alan 
Queens Üniversitesi ile arasında bulunan 
iş birliği anlaşması çerçevesinde Yatırım 
Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı 
Sertifikası alma imkanı da sunuluyor. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
(KKTC) insan kaynağının çeşitli alanlarda 
uzmanlaşmasının amaçlandığı söz konusu 
programlar, iş hayatı içinde yer alıp 
aynı zamanda lisansüstü eğitim almak 
isteyenler için bir alternatif yaratıyor. 
Söz konusu programlarda derslerin mesai 
sonrasında verilmesi kamu çalışanları için 

büyük avantaj sağlıyor. DAÜ lisansüstü 
programlarında kamu çalışanlarına %20 
ve anlaşmalı kurumlara %30 indirim 
fırsatı bulunuyor. Ayrıca yüksek lisans 
programlarına ilk kez kayıt yaptıracak olan 
DAÜ mezunlarına öğrenim ücretlerinde 
%15 indirim de uygulanıyor.

Kamu Çalışanlarına İndirim
2020 – 2021 Akademik Yılı Güz 
Dönemi’nde söz konusu yüksek lisans 
programlarına kayıt yaptıracak tüm KKTC 
kamu çalışanlarının ödemeleri gereken 
eğitim ücretleri üzerinden %20 indirim 
yapılacağı belirtilen açıklamada, devlet 
çalışanlarına ek olarak özel kurumlardan 

gelen taleplerin de dikkate alındığı ve 
DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan 
veya imzalayacak olan kurum çalışanlarına 
da eğitim ücretleri üzerinden %30 indirim 
gerçekleştirileceği vurgulandı.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin Türkçe 
olarak yürüttüğü programlar hakkında daha 
fazla bilgi ve kayıtlar için DAÜ Lisansüstü 
Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nden (Tel: 0392 630 1157, 
www.grad.emu.edu.tr) veya DAÜ İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan 
(Tel: 0392 630 1281, WhatsApp: 0533 844 
9170, fbe.emu.edu.tr) bilgi alınabileceği 
ifade edildi.

DAÜ’DEN ÇALIŞANLAR İÇİN TÜRKÇE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek- 
okulu (BTYO) öğrencileri Emre 
Özyavuz ve Yahya Helvacıoğlu, 
Google Geliştirici Öğrenci Ku-
lübü’nün (Developer Student Club 
- DSC) DAÜ’de kurulması için ilk 
adımları attı. DAÜ Google DSC, 
sadece ilgili bölümlerdeki değil, 
aynı zamanda bilişim sistemleri 
ve teknolojilerine ilgi duyan tüm 
öğrencilere bu konuda kendilerini 
geliştirmelerini ve bu yükselen 
sektörde iş yapmaya hazır şekilde 
mezun olmalarını sağlayacak et-
kinler düzenlemeyi hedefliyor.

DSC Nedir?
DSC, Google geliştirici tek-
nolojilerine ilgi duyan öğrenciler 
için üniversite tabanlı topluluk 
gruplarıdır. Yazılım konularında 
kendini geliştirmek isteyen tüm 
ön lisans, lisans veya lisansüstü 
programlardan öğrenciler kabul 
edilmektedir. Bir DSC’ye katılarak, 
öğrenciler bilgilerini birebir öğ-
renme ortamında büyütür ve yerel 
işletmeler ve topluluklar için çö-
zümler geliştirirler. Bu sayede öğ-
renciler kendi akranlarıyla daha 
rahat iletişime geçebilecek, birlikte 
proje geliştirme etkinlik düzenleme 
şansları artacak.

DSC’nin Üniversite 
Öğrencilerine Katkıları
Öğrenciler bir DSC’ye katılarak 
mezun olmadan profesyonel ve 
kişisel ağlarını kurabiliyor. Ayrıca 
Google geliştirici kaynaklarına 
ücretsiz erişebiliyor ve yerel 
sorunlara yönelik çözümler ge-
liştirmek için motivasyon dolu 
geliştiricilerle birlikte çalışabiliyor 
ve sorunlara teknolojik çözümler 
üretmenin ve bu çözümlerle in-
sanlara yardımcı olmanın verdiği 
deneyimi yaşayabiliyor.  Öğrenciler 
veya teknolojiye hevesi olan her 
kesimden insana hitap edecek bir 
topluluk olan DSC, tamamen yeni 
şeyler öğrenmeye, bunlar hakkında 
çözüm yarışması düzenleme gibi 
etkinlikler içerisinde aktif olarak 
rol alabiliyor ve sektördeki önemli 
şirketlerdeki çalışan insanlarla 
Google Developers adı altında bir 
araya gelerek henüz öğrenciyken 
sektörde kendilerine iş imkanı 
yaratabiliyor.
 
DSC, özellikle Google tek-
nolojilerini baz alarak, bulundukları 
bölgede geliştirici etkinlikler 
düzenleyen topluluklardır. Üni-
versite öğrencilerinin mobil, web, 
makine öğrenimi, bulut bilişim 
gibi becerilerini geliştirmelerine 

yardımcı olmalarını amaçlayan 
bir Google Developers girişimidir. 
Bunların yanında Google ge-
liştirici kaynaklarına ücretsiz 
erişim de sağlanır. Yeni başla-
yan geliştiricilerden, becerilerini 
geliştirmek isteyen gelişmiş ge-
liştiricilere kadar yeni fikirler 
denemeyi, çözüm üretmeyi seven 
her öğrenci bu kulüplere katılabilir.

Dünya’da ve Ülkemizde DSC 
Toplulukları
Dünya’da 68’den fazla ülkede 
toplamda 860’tan fazla, Türkiye’de 
ise 50’nin üzerinde DSC grubu 
bulunmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 
bu konuda yapılan girişimler 
bugüne kadar sonuçlanamamıştı. 
Konuya ilişkin DAÜ BTYO’dan 
yapılan açıklamada, “DAÜ BTYO 
öğrencileri, üniversitemiz adına 
tüm Kıbrıs’ta bir ilki başarmış 
ve Google’da resmi olarak DSC 

lideri de olmuşlardır. Kulübün 
kurulması öğrenciler arasında 
da büyük bir ilgiyle karşılanmış 
ve ilk adımın atılmasından sonra 
40’a yakın üyeye ulaşmıştır. 
Bilişim, yazılım ve teknolojiden 
ilham alan parlak bir gelecek için 
çalışan, motivasyonu yüksek tüm 
öğrencilerimizi bu oluşuma davet 
ediyoruz. Burada kazanacakları 
deneyim ve oluşturacakları ağ 
ile mezun olduklarında sektörde 
liderlik yapacaklardır” denildi. 

DSC ile iletişime grubun sosyal 
medya hesaplarından (Instagram: 
@dsc_emu, Twitter: @DscDogu, 
Linkedin: DSC Eastern 
Mediterranean University, Discord: 
h t tps : / / d i sco rd .gg /Qng4yn t , 
WhatsApp: https://chat.whatsapp.
com/GyleJtAeARi7wiS8kuC PSH, 
Youtube: Developer Student Clubs 
Kıbrıs Ekip Kayıt Formu: bit.ly/
dscemu) geçilebiliyor. 
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KIBRIS’TA İLK GOOGLE GELİŞTİRİCİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ
DAÜ’DE KURULUYOR 



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, 
COVID-19 riskini yönetmek ve maske 
takmak hakkında en çok sorulan 7 soruyu 
yanıtladı. Yrd. Doç. Dr. Sezgin, yazısında şu 
ifadelere yer verdi:

“Tüm dünya, COVID-19 (SARS-COV) 
pandemisi nedeniyle; sağlık, sosyal, eko-
nomik, eğitim ve daha birçok alanda ortak 
bir endişeyi paylaşıyor. Her ülke, kendi 
imkanları doğrultusunda toplumu hastalıktan 
ve sağlık sistemini çökmekten korumak 
adına çeşitli önlemler almaktadır. Mevsimsel 
grip ile COVID-19 belirtilerinin birbirine 
çok benzemesi nedeniyle, sağlık alanında 
endişeler de artmaktadır. Her ikisinin de en 
önemli riski, solunum sıkıntısı ile seyreden 
zatürreye (pnömoni) yol açmasıdır. Günlük 
yaşamımızı sürdürürken, maske takmanın 
her zamankinden daha da önemli bir hal 
aldığı bir döneme girmekteyiz. İlk günlerde 
olduğu gibi, bu gün de en çok maske ile ilgili 
sorularla karşılaşmaktayız. 
 
Maske takmak neden önemlidir?
Konuştuğumuzda veya öksürdüğümüzde 
ağzımızdan havaya (bulunduğumuz ortama) 
damlacıklar saçıyoruz, küçük boyutlu olan 
damlacıklar havada asılı kalırken, büyük 
boyutlu damlacıklar ortamda bulunan 
eşyaların üzerine doğru inerek bir süre daha 
ortamda kalırlar. Maske takmak; havada 
asılı kalmış damlacıkların, insanların 
solunum yollarına geçmesini önlemenin 
basit bir yoludur. Maske kullanımının, 
solunum yoluyla bulaşan hastalıkların 

yayılımını azaltmada en etkili yöntem 
olduğunu gösteren, çok sayıda bilimsel 
araştırma bulunmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü COVID-19’dan korunma ile ilgili 
yayınlarında, maske kullanmanın önemini 
sürekli vurgulamaktadır. Kendi bahçenizde 
değilseniz, tek başınıza yürümüyorsanız, 
diğer insanlarla yakın temasta olabileceğiniz 
her durumda, mutlaka maske takmalısınız. 
Maske takmak sizi, COVID-19’dan 
koruması yanında, diğer insanlara karşı 
saygılı, empatik, nazikçe yaptığınız bir jesttir, 
‘Etrafımdaki herkesi önemsiyorum ve sağlık 
sisteminin bunaltılmamasına katkı veriyor, 
bilime inanıyorum’ demektir.

Nasıl bir maske tercih etmeliyim, maskeyi 
ne sıklıkla kullanabilirim?
Maske pamuklu ve standartlara uygun olarak, 
üç katlı olmalıdır. Taktığınızda ağzı ve 
burunu tam olarak kapamalıdır. İnsanlar aynı 
maskeyi ne sıklıkla kullanabileceklerinden 
emin olamayabilirler. Maske gözle görülür 
şekilde kirlenmişse, yenisini alma/yıkama 
zamanının geldiğinin bir işaretidir. Ne kadar 
dışarıda olduğunuza bağlı olarak, maskeyi bir 
veya iki gün takmak sorun değildir. Sıcaklığın 
yüksek olduğu ortamlarda daha sık maske 
değiştirilmelidir,  bu yüzden elinizde birden 
fazla maske olması önerilmektedir.
 
Kimler maske takmamalıdır?
İki yaş ve altındaki çocuklar için maske bir 
güvenlik sorunudur, bunun dışında kırılgan 
yaşlıların da (65 yaş ve üstü fiziksel, bilişsel, 
psikolojik, sosyal yetersizlik olması) maske 
takması istenmemektedir. İki-beş yaş arası 
çocukların maske takması kararı; minimum 
yardımla maske takma becerisi, tıbbi 
menfaati ve güvenliği değerlendirilerek 
verilmelidir. Bu çocuklar tıbbi maske değil, 
pamuklu maske kullanmalıdır. 6-11 yaş arası 
çocukların maske takması önerilmektedir. 
Ebeveynlere; çocuğun yüzüne iyi oturan bir 
maske almaları, çocukların kendi maskelerini 
seçmelerine izin vermeleri, maskeleri 
konusundaki şikayetlerini dikkate almaları 
ve sorularını cevaplamaları önerilmektedir. 

Ailemizi ziyaret ederken maske takmak 
gerekir mi?
Duruma göre değişir, ancak özellikle yüksek 
riskli aile üyelerini (60 yaş ve üzeri veya 
şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp- böbrek 
yetmezliği, kanser, KOAH, astım, obezite ve 

bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler) ziyaret 
ediyorsanız, maske takmak önerilmektedir. 
Onları maske takarak güvende tutmak, çok 
ucuz ve kolay bir yöntemdir. Birçok kişi 
bu süreçte ailesiyle FaceTime, Zoom veya 
diğer dijital platformlar aracılığıyla bağlantı 
kurmaktadır.

Bu süreçte spor salonlarını kullanmak 
güvenli midir?
Çeşitli yayınlarda spor salonlarının 
tamamen güvenli hale getirilmesinin zorluğu 
vurgulanmaktadır. Spor salonunda yapılan 
bazı egzersizlerde güvenli bir şekilde maske 
takamazsınız, salonda bulunan kişileri 
uygun mesafede uzaklaştırabilmek ve ayrıca 
damlacık oluşumunu önlemek gerçekten 
zordur. Çünkü solunum hızı ve derinliği 
arttıkça etrafa saçılan damlacık miktarı da 
artacaktır. Riskli bireylerin evde veya açık 
havada egzersiz yapması önerilmektedir. 

Çocuğumun bir arkadaşıyla dışarıda 
oynaması güvenli mi?
Çocukların bu süreçte, başka çocuklarla 
birlikte olması gereklidir. Tavsiye edilen 
ise; çocuğunuzun dışarıda diğer çocuklarla, 
tercihen her seferinde sadece bir çocukla 
oynamasına izin vermektir. Çocuğunuzun 
diğer çocuklarla bağlarının olması onların 
iyiliği için gereklidir, ancak diğer ailelerin 
de korunma kurallarını dikkatli bir şekilde 
takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, ebeveynler 
çocuğun maruz kalabileceği riskleri (öksüren 
arkadaş gibi) izlemeli ve çocuklarına, 
ellerini yıkamaları ve mümkün olduğu 
kadar (1 metre) birbirlerine yaklaşmamaları 
konusunda talimat verilmelidir. Dünya Sağlık 
Örgütü oyun sırasında çocukların maske 
takmasını önermemektedir.

Açık havada bir toplantı yapabilir miyim?
İnsanlar, aileleri ve arkadaşları ile 
zaman geçirmeyi her zamankinden daha 
fazla istiyor. Ancak aile mangalları ve 
pikniklerle bağlantılı çok sayıda salgın 
vakası bildirilmiştir. Dışarıda yapılacak 
toplantıların;  birlikte kalınacak sürenin 
uzatılmaması, fiziksel mesafe sınırlamaları 
ile maske kullanma uyarılarına uyulması 
koşulu ile içerdeki toplantılardan daha 
güvenli olduğu söylenebilir. Uygun önleyici 
tedbirleri almanın sağlıklı kalmak konusunda, 
anahtar olduğu unutulmamalıdır.”
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