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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Osman Karatepe ile DAÜ Fen ve Edebiyat 
Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, 
üç sene üst üste dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı. 
ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarından oluşan ekibin; bilimsel 
makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden 
oluşan kompozit indikatör bilimsel etki endeksini kullanarak, 
2017, 2018 ve 2019 yılı için 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim 
dalında belirlediği dünyanın en etkili bilim insanları listesi, 
Plos Biology isimli bilimsel dergide yayınlandı. 2019 yılında 
yayınlanan listeye Türkiye’den toplamda 196 bilim insanı girdi. 

Prof. Dr. Karatepe ve Prof. Dr. Mahmudov 2017, 2018 ve 2019 
yılında tek yıllık etki ve kariyer boyunca etki kategorilerinde 
dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi. 2017 tek 
yıllık etki değerlendirmesinde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Salih T. Katırcıoğlu ile Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil 
de yer aldı. 2019 yılı için yayınlanan listede, anabilim dallarına 
göre Türkiye’den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya 
dalından girerken, klinik tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. 
Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik de 28’er 
bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı. 

“Akademisyenlerimizi Tebrik Ediyorum”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın, DAÜ akademisyenlerinin üç yıl üst üste 
dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almasından 
dolayı gurur duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Hocanın, listede 
yer alan DAÜ akademisyenlerini tebrik etti. DAÜ’nün Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğretiminin önde 
gelen üniversitelerinden biri olduğunu ve bir devlet üniversitesi 
olarak kaliteli eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, DAÜ 
akademisyenlerinin başarılarının devamını diledi.

DAÜ AKADEMİSYENLERİ ÜÇ YIL ÜST ÜSTE 
DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI ARASINDA



Kıbrıs Batı Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Ömer Camcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a 
nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

Söz konusu ziyaret, 10 Eylül 2020 Perşembe 
günü, saat 14:00’te, Prof. Dr. Hocanın’ın 
makamında gerçekleşti. KBÜ Rektörü Prof. 
Dr. Camcı, Prof. Dr. Hocanın’a yeni görevinde 
başarılar diledi. Prof. Dr. Hocanın da Prof. 
Dr. Camcı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür 
etti. Nezaket ziyaretinde iki Gazimağusa 
üniversitesi arasında 2020-2021 Akademik 
Yılı’na dair görüş alışverişinde bulunuldu. 
Görüşme sonunda KBÜ Rektörü Prof. Dr. 
Camcı tarafından Prof. Dr. Hocanın’a pano 
takdim edildi.
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 
(KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaret, 16 Eylül 
2020 Çarşamba günü, saat 09:30’da, Prof. 
Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. 
Görüşmede DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden 

Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu da hazır bulundu. 

KTİMB Başkanı Gürcafer, Prof. Dr. 
Hocanın’a ve ekibine yeni görevinde ba-
şarılar diledi. Prof. Dr. Hocanın da KTİMB 
Başkanı Gürcafer’e ziyaretinden dolayı 
teşekkür etti. Görüşmede DAÜ ile KTİMB 

arasında geleceğe yönelik yapılabilecek iş 
birliği konuları konuşuldu ve iş insanları ile 
üniversite arasındaki ilişkilerin, karşılıklı des-
teğin ve birlikteliğin önemine dikkat çekildi. 
Görüşme sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın tarafından KTİMB Başkanı 
Cafer Gürcafer’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi 
pano takdiminde bulunuldu. 

KTİMB BAŞKANI GÜRCAFER’DEN DAÜ’YE ZİYARET

KBÜ REKTÖRÜ DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ
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DAÜ MEZUNU SHAHAB ANBARJAFARİ’DEN
3 ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 
23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan 
Yeni Burs Sistemi’ne ilk kez bir DAÜ mezunu 
destek verdi. Böylece Yeni Burs Sistemi’ne 
ilk uluslararası desteği vermiş olan 2010 
DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Doktora Programı 
Mezunu Shahab Anbarjafari, ihtiyaç sahibi 3 
DAÜ öğrencisine burs sağladı. Lisans, yüksek 
lisans ve doktora eğitimi aldığı DAÜ’den 
mezun olmasından yalnızca 9 yıl sonra 
kariyerinde Profesör unvanına ulaşarak DAÜ 
Ailesi’ni gururlandıran Anbarjafari, şu anda 
hem Estonya’nın köklü üniversitelerinden 
Tartu Üniversitesi’nin Teknoloji Enstitüsü’ne 
bağlı Intelligent Computer Vision (iCV) 
araştırma grubuna liderlik ediyor, aynı 
zamanda da 157 ülkeden 276 binin üze-
rinde çalışanı olan küresel bir şirket olan 
PricewaterhouseCoopers’ın (PWC) Helsinki 
merkezinde Artificial Intelligence (AI) 
Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

DAÜ mezunu Shahab Anbarjafari Yeni Burs 
Sistemi ile ilgili bilgi almasının ardından 
DAÜ Rektörlüğü’ne ulaşarak 3 gence destek 
olmak istediğini bildirdi. DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın, Anbarjafari ile Skype 
üzerinden görüştü. Söz konusu görüşme 16 
Eylül 2020 Çarşamba günü, saat 14:00’te 
gerçekleşti. Görüşmede DAÜ Akademik 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Demirel ile Sosyal ve Kültürel 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Deniz İşçioğlu da hazır bulundu. 

“DAÜ Mezunları Büyük Bir Ailedir”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
görüşmede DAÜ’nün geliştirdiği burs sis-
temi ile başarılı olan, ancak mali sıkıntı 
yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, 

kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı 
sağlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Hocanın, 
öncelikle DAÜ mezunu Anbarjafari’yi yıllar 
sonra görmekten dolayı çok mutlu olduğunu 
belirterek, kendisi ile gurur duyduğunu ifade 
etti. Prof. Dr. Hocanın, “Burs sistemimizi 
duyan mezunumuz, bu projeye destek olu-
yor. DAÜ mezunlarının büyük bir ailenin 
parçası olarak birbirlerine ve kurumlarına 
yardımcı olmalarından dolayı memnuniyet 
duyuyorum” diye konuştu. 

Anbarjafari’nin gerek akademik alanda, ge-
rekse de özel sektörde bu derece başarılı 
olmasının, DAÜ’nün verdiği eğitim ka-
litesinin de bir göstergesi olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Hocanın, “Anbarjafari 
lisans, yüksek lisans ve doktorada benim 
öğrencimdi. Burs projemize ilk uluslararası 
desteği veren mezunumuz olmasından 
dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. 
Üniversitemizin çoğu programı uluslararası 
kuruluşlar tarafından akredite edilmiştir. 
Mezunlarımız hangi alanda çalışırlarsa ça-
lışsınlar, burada aldıkları kaliteli eğitim 
ile mutlaka mesleklerinde başarılı olurlar. 
Mezunumuz Anbarjafari’nin başarılarının 
devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çok Mutluyum”
2010 DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elek-
trik ve Elektronik Mühendisliği Doktora 
Programı Mezunu Shahab Anbarjafari de 
konuşmasında, “Burs projenize destek ver-

mek benim için bir onurdur. 10 yıldan fazla 
bir süre boyunca içerisinde bulunduğum 
kuruma destek verme fırsatına sahip olduğum 
için çok mutluyum. Şu anda sahip olduklarım, 
DAÜ’de aldığım eğitim sayesindedir. Proje 
kapsamında 3 öğrenciye destek oldum. 
Umarım başarılı olurlar ve onlar da 3 başka 
öğrencinin eğitimine katkıda bulunurlar. Çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

“Seninle Gurur Duyuyoruz”
DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı ve Shahab Anbarjafari’nin 
doktora eğitimi sırasında danışmanı olan 
Prof. Dr. Hasan Demirel de konuşmasında, 
“Anbarjafari 2003 yılında ofisime elinde 
küçük bir lego robotuyla geldi. Çok heyecanlı 
ve öğrenmeye meraklı bir öğrenciydi. Hemen 
istediğini aldı. Çünkü üniversitemizde çok 
iyi akademisyenlerimiz vardır. DAÜ’nün 
60 binin üzerinde mezunu bulunmaktadır. 
Anbarjafari 9 yılda çok çalıştı. İngiltere, 
Türkiye ve Estonya gibi ülkelerde bulundu. 
Şu anda Tartu Üniversitesi’nde akademisyen 
olarak görev yapıyor. Yalnızca üretimde 
değil, araştırma alanında da başarılı oldu. 
Bu çok büyük bir başarıdır. Seninle gurur 
duyuyoruz. 3 öğrencimize verilen burs ile 
daha fazla Anbarjafari’ler yetiştireceğiz. 
Böylece ailemizi genişleteceğiz. Kuruma ne 
kadar değer verdiğini gösterdin. Desteğin için 
çok teşekkür ediyoruz. Pandemi biter bitmez 
DAÜ’ye ziyaretini bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bil-
gisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, yoğun 
talep üzerine, ASIIN akreditasyonu ve 
EuroInf kalite belgesine sahip tek yüksek 
lisans programı olan Bilişim Teknolojileri 
(BT) İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı’nın altyapısını kullanarak, “Bili-
şim Teknolojileri İngilizce Tezli Yüksek 
Lisans Programı”nı yükseköğretime ka-
zandırdı. KKTC Yükseköğretim Planlama, 
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon 
Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
onaylanan tezli yüksek lisans programı, 
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için 
http://grad.emu.edu.tr adresinden başvuru 
kabul etmeye başladı. 

Yeni Gelecek, Yeni Normal, Yükselen 
Meslek: Bilişim Teknolojileri 
Konuya ilişkin DAÜ BTYO tarafından 
yapılan açıklamada, “Bilişim teknolojilerinin 
hayatımızın her alanını yönettiğini, özellikle 
COVID-19 salgını sırasında yaşayarak gör-
müş bulunmaktayız. Tüm dünyanın dijital 
dönüşüme girdiği ve teknolojinin bu yöne 
doğru evrildiği günümüzde ‘yeni normal’ 
ve ‘yeni gelecek’ kavramları artık BT ile 
eş anlamlı olarak kullanılmakta ve tüm 
sektörlerde BT uzmanları aranmaktadır. 
Misyonu mezunlarını evrensel düzeyde 
piyasada rekabet edebilecek şekilde en 
güncel teorik ve pratik bilgi ve beceri ile 
donatmak olan program, ‘BT uzmanı’ 
veya akademisyen olarak liderlik yapmayı 
hedefleyen tüm lisans mezunlarını kabul 

etmektedir.” denildi. Açıklamada ayrıca 
“Esnek müfredat, öğrenci odaklı ve proje 
tabanlı eğitim sayesinde kendi çizdikleri 
yönde uzmanlaşan öğrenciler, bilgi sistemleri 
güvenliği, internet ve mobil programlama, 
e-ticaret, yazılım ve proje yönetimi, veri 
tabanları, ağ ve sistem yönetimi, yazılım 
mühendisliği, multimedya uygulamaları gibi 
BT sektörünün tüm alanlarında iş bulabilirler. 
Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler 
ilgileri doğrultusunda güvenlik, veri ma-
denciliği, yapay zeka, bilgisayar ağları ve 
haberleşme, eğitim-bilgisayar uygulamaları, 
yazılım geliştirme ve proje yönetimi gibi 
geniş bir yelpazede tez çalışması yaparak 
araştırma ve geliştirme konusunda akademik 
formasyonunu tamamlayabilir. Program, 
mezunlarını evrensel düzeyde piyasada 
rekabet edebilecek şekilde donatacak ve 
özellikle akademik kariyer yapmak is-
teyenlere bu konuda gerekli olan araştırma 
bilgi ve becerisini kazandıracaktır” bilgilerine 
yer verildi.

Program İçeriği ve Başvuru Şartları
DAÜ BTYO tarafından yeni yüksek lisans 
programının açılma sebebi ve program 
içeriğine ilişkin ise şu ifadelere yer 
verildi: “Bilişim ve teknoloji kelimeleri 
öğrencilere oldukça çekici gelmektedir. Bu 
bağlamda burslu olarak öğrenci gönderen 
ülkeler özellikle Bilişim Teknolojileri 
alanında tezli yüksek lisans programı 
talebinde bulunmaktadır. Böylesine yoğun 
taleplerin bulunduğu ortamda DAÜ olarak 
yeni seçenekler sunup alternatif yarat-
ma hedefindeyiz. Bilişim Teknolojileri 
Tezli Yüksek Lisans Programı da bu 
talepleri karşılaması hedefi ile açılması 
planlanmaktadır. Bilişim Teknolojileri Tezli 
Yüksek Lisans Programı, İngilizce yürütülen, 
bir programdır. Toplam 21 kredilik 7 ders ile 
kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından 
oluşan program toplam iki akademik yılda 
tamamlanabilmektedir.”

DAÜ BTYO tarafından yapılan açıklamada, 
Bilişim Teknolojileri İngilizce Tezli Yük-
sek Lisans Programı’na öğrenci kabul 
koşullarında DAÜ’nün lisansüstü program-
ları için belirlediği kıstaslar ve Bilişim 
Teknolojileri Lisansüstü Komitesi’nin 
kararlarının temel alındığı, ilgili bir alanda 
lisans derecesine sahip olmanın başvuru için 
temel kriter olduğu vurgulandı. 

DAÜ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU’NDAN 
YENİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
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DAÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BARÇIN BOĞAÇ, AB PROJESİ 
KAMU SPOTU FİLMİNE YÖNETMENLİK YAPTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 
Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç, Mağusa 
Kültür Derneği tarafından yürütülen proje 
için ‘Gönüllülük’ temalı kamu spotunun 
yönetmenliğini yaptı. Avrupa Birliği, 
LEAD (Learn, Experience, Apply and 
Develop) Projesi kapsamında, gönüllü 
olmanın bireysel ve toplumsal açıdan 
önemini belirten ve bu yönde toplumda 
bir farkındalık ve davranış değişikliği 
yaratmayı amaçlayan kamu spotu, 
yerel televizyon kanalları ve sosyal 
medya hesaplarında izleyici ile buluştu. 
Kıbrıslı Yönetmen ve Akademisyen 
Barçın Boğaç’ın senaryo yazarlığı ve 
yönetmenliğini üstlendiği kamu spotunun 
gerek oyuncu kadrosu gerekse prodüksiyon 
ekibinde DAÜ Sinema ve Televizyon 
Bölümü öğrencileri çeşitli rol ve görevler 
üstlenirken, daha birçok ‘gönüllü’ kişi 
filmin yapım aşamasına büyük destek 
verdi.

“Herkese Tam Bir Gönüllülük 
Deneyimi ve Pratiği Sağladı”
Kamu spotunun senaryosunu yazarken, 
özellikle günlük hayatın getirdiği telaş, 
koşuşturma ve rutinlerin içerisinde, bir 
çoğumuzun hem kendimizi hem de ya-
şadığımız çevredeki değerleri ihmal 
edebildiğimize değinen Boğaç, “Gündelik 
hayatın yoğunluğundan ve rutininden 
bazen uzaklaşıp, öncelikle kendimizi, 
sonra çevremizi ve çevremizdekileri 
dinleyip, sevgi alıp sevgi vermeliyiz” 

şeklinde konuştu. Özelde bireyin ken-
disinin, genelde ise bir toplumun ancak 
bu şekilde sağlıklı ve mutlu bir varoluş 
gerçekleştirebileceğine inandığını belirten 
Boğaç “Gönüllü faaliyetlere katılmak, 
bu yönde ruhumuzu besleyen en etkili 
yöntemlerden biridir” açıklamasını yaptı. 

Boğaç, “Etrafımızdaki insanlar ve hayvanlar 
kadar, yüzdüğümüz deniz, yürüdüğümüz 
sokak, yaşadığımız şehre kadar bizimle 
yaşayan her olguya sevgiyle yaklaşmalı ve 
bir çıkar, bir karşılık beklemeden, gönüllü 
faaliyetlere katılarak kendi iç huzurumuza 
katkı sağlayabileceğimiz gibi, hayatımızda 
var olanları da güzelleştirebiliriz. Bu yönde 
kamu spotu çekimlerine katılan herkes de 
tam bir özveri, uyum ve neşe içerisinde 
filme katı sağladı” şeklinde konuştu. 

“Hyperlapse Tekniği İle Çekilmiş İlk 
Kamu Spotu”
Sadece içerik değil, kamu spotunun 
prodüksiyon açısından da önemini belirten 
Barçın Boğaç, filmin Kıbrıs’ta Hyperlapse 
tekniği kullanılarak çekilen ilk kamu spotu 
olduğuna dikkat çekti. DAÜ Sinema ve 
Televizyon Bölümü bünyesinde ‘Işığın 
Temelleri’, ‘Ses Yapımı’, ‘Yaratıcı Video’, 
‘Yaratıcı Montaj’ vb. dersler veren Boğaç, 
filmde ayrıca timelapse ve maskeleme gibi 
birçok yapım ve yapım sonrası tekniklerin 
de kullanıldığı ifade etti. Kamu spotu 
tam 19 farklı mekânda çekilerek görsel 
zenginliği arttırmasının yanında, 16 kişi 
filmde rol aldı ve 28 kişi set ekibinde görev 
yaptı. Birçok yönden film süreci, bölüm 
öğrencileri için ayrıca büyük bir deneyim 
fırsatı sundu. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu 
ile Polonya Silesia Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, Sanat Eseri Stüdyosu 
Müdürü Katarzyna Handzlik tarafından 
hazırlanan “Waste/Taste Of Time” isimli 
sergi, 22 Ekim 2020 tarihinde Polonya’nın 
en önemli müzelerinden biri olan Bielsko-
Biala Tarihi Müzesi’nde açılacak. Prof. Dr. 
Çavuşoğlu ile Handzlik’in eserleri, müze 
içerisinde yer alan prestijli sanat galerisi 
“Old Factory”de, 3 Ocak 2021 tarihine 
kadar sergilenecek. “Waste/Taste Of Time” 
Sergisi, kapsamlı bir katalogla izleyici 
karşısına çıkacak. DAÜ’nün Polonya Silesia 
Üniversitesi 2019 yılından beri uluslararası 
anlaşması da bulunuyor.

Sergiye ilişkin olarak hazırlanan dergide Prof. 
Dr. Senih Çavuşoğlu ile ilgili şu ifadelere yer 
verildi:

“Popüler Kültürün Yarattığı 
Yabancılaştırmaya İşaret Ediyor”
“Senih Çavuşoğlu; geçmişleri ve şimdiki 
zamandaki taraflarını kullanarak, zamanla 
yok olan, çürümüş ve modası geçmiş objeler 
üzerinde yeni estetik kullanım şekilleri 
yaratıyor. Yaşamlarının başlangıcıyla 
birlikte, objeden mikro yerlere evrim 
geçiren yansımalar haline dönüşüyorlar. 
Bu küçük modası geçmiş objelerin yeniden 
üretim süreci, üzerlerine minyatür figürlerin 
eklenmesiyle birlikte, hayatın üretim ve 
tüketim döngüsü içerisinde nasıl standardize 
edildiğinin altını çiziyor. Bu çalışmalar 
insanlığın ciddi sorunlarına, popüler kültür 
tarafından yaratılan yabancılaştırmayı 
göstererek işaret ediyor. Böylece insanlığın 
ciddi sorunlarının, değerlerin kaybedilmesi 
ve ironik bir açıdan kült bir yokluk içerisine 
dönüşmek olduğunu belirtiyor. Bu çalışmalar 
bizlere parçalanan olgular üzerine inşa 
ettiğimiz mutluluğun ne kadar kırılgan 
olduğunu gösteriyor.”

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLU’NUN ESERLERİ 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tabldot 
Restaurant, 14 Eylül 2020 tarihinde hiz-
mete açıldı. Konuya ilişkin DAÜ’den 
yapılan açıklamada, restoranda yer alan 
salon, mutfak ve bulaşıkhane bölümlerinde 
tüm dezenfektasyon işlemlerinin yapıldığı 
bildirildi. 

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı ta-
rafından açıklanan COVID-19 salgını için 
kafeteryaların alması gereken önlemlerin 
tamamının Tabldot Restaurant’ta alındığı 
ifade edildi. Tüm personelin COVID-19 
tedbirleri konusunda eğitim aldığına dikkat 
çekilen açıklamada, tüm personele PCR 
testi yapıldığı ve sonuçların negatif olduğu 
bildirildi. DAÜ Tabldot Restaurant, gerekli 
işlemlerin tamamlanmasının ardından uy-
gun fiyatlı ve sağlıklı menüleri ile hizmete 
açıldı.

DAÜ TABLDOT RESTAURANT AÇILDI


