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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıslı Türk 
Sanatçı Turgay Hilmi arasında akademik, kültürel ve 
sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek üzere iş birliği 
protokolü imzalandı. Söz konusu protokole DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Sanatçı Turgay Hilmi imza 
koydu.  24 Ağustos 2021 Salı günü, saat 11:00’de, DAÜ 
Rektörlük Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen söz konusu 
imza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) 
Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Sosyal ve Kültürel 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz 

İşçioğlu da hazır bulundu. İmzalanan söz konusu iş birliği 
protokolü ile Üniversite ile sanatçı arasında akademik, 
kültürel ve sanatsal olarak yapılması planlanan iş birliğinin 
geliştirilmesini sağlamak ve tarafların ortak mutabakatı 
ile düzenlenecek olan akademik, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amaçlanıyor.  

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği 
konuşmasında imzalanan iş birliği protokolünden dolayı 
son derece memnun olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Hocanın, 

DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak üç ana görevi olan 
eğitim - öğretim, araştırma ve topluma hizmet konularında 
üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirterek topluma 
hizmet bağlamında kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
planlanması adına birçok çalışma yürüttüklerinin altını 
çizdi. Yapılan çalışmaları en üst seviyede yapmaya özen 
gösterdiklerini bildiren Prof. Dr. Hocanın, bugün imzalanan 
protokol ile genel bir anlayış birliğinin sağlandığını 
aktardı. Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Prof. Dr. 
Hocanın, topluma mal olan sanatçılarla kendi yeteneklerini 
yansıtabilmeleri ve toplumla buluşmaları için katkıya 
koymaya DAÜ olarak hazır olduklarının altını çizdi. 

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Turgay Hilmi gibi 
sanatçıların kolay yetişmediğini belirtti. Turgay Hilmi’nin 
Almanya’da yürüttüğü sanatsal çalışmaları yakından takip 
ettiklerinin altını çizen Dr. Özcenk, kendisini övgü ile 
izlemekte olduklarını bildirdi. Dr. Özcenk, söz konusu iş 
birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni etti.

İş birliği protokolü sırasında konuşan Turgay Hilmi, 
“Kendimi bu kadar çabuk aile içinde gibi hissettiğim için 
onur duydum. 42 yıldan beridir Almanya’da yaşıyorum 
ve orada edindiğim tecrübelerimi DAÜ aracılığı ile hem 
üniversite öğrencilerine hem de topluma aktarabileceğim 
için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. 

DAÜ İLE SANATÇI TURGAY HİLMİ ARASINDA 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

30 Ağustos  Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Kutlu Olsun.

Prof. Dr. Aykut HOCANIN
Rektör
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bö-
lümü, her geçen gün kadrosunu güçlendirerek 
öğrencilerine alanda başarılı kişilerden ders 
alma fırsatı sunuyor. Alanla ilgili gelişmeleri 
takip eden ve çağa ayak uyduran DAÜ 
İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik 
Bölümü, önümüzdeki dönem ders vermek 
üzere gazeteci Mete Çubukçu ve Oğuz 
Hakseveri kadrosuna kattı.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 
Araştırmacı Gazetecilik dersini Mete 
Çubukçu, Video Haberciliği dersini de Oğuz 
Haksever verecek. Öğrencilere tecrübelerini 
aktaracak olan usta isimler; hem geleneksel 
medyanın dönüşümünü, hem de yeni medyayı 
alanda daha iyi nasıl kullanabileceklerini 
aktaracaklar. DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni 
Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Metin Ersoy, Türkiye’nin duayen 
gazetecilerini öğrencilerle buluşturacak 
olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. 
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü olarak 
sektörün deneyimlerinin değerini bildiklerini 
ifade eden Doç. Dr. Metin Ersoy, öğrencilerin 
mezun olmadan önce mesleki deneyimlerini 
üst seviyeye taşıdıklarını ve mesleği icra 
etmeye hazır hale geldiklerini kaydetti. 

“Sabırsızlıkla Bekliyorum”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Mete Çubukçu, “İletişim fakültesinde, genç 
bireylere ders vermek beni heyecanlandırıyor. 
Öğrencilerin dünyayı nasıl algıladıkları, 
siyasi görüşleri, Türkiye’yi ve Kıbrıs’ı nasıl 
değerlendirdikleri konusundaki görüşlerini 
öğrenmek çok heyecan verici. 35 yıllık 
alan deneyimimi, konvansiyonel medyanın 
yeni medyaya nasıl ayak uydurduğunu 
ve bunları kendi programlarımda nasıl 
kullandığımı genç arkadaşlarla paylaşmak 
güzel olacak. Habercilik ve araştırmacı 
gazetecilikteki deneyimlerimi dijital med-
yanın olanaklarıyla nasıl harmanladığımı 
aktararak; genç arkadaşların ileride daha 
verimli, hızlı ve doğru haberler üretmelerine 
katkı sağlayacağımı düşünüyorum. 35 yıllık 
deneyimimin çoğu alanda geçti. 10 yıldan 
beri süregelen bir program yürütüyorum, 
Ortadoğu, Orta Asya ve kriz bölgelerinde 
ağırlıklı olarak araştırmacı gazeteci olarak 
çalıştım. Genç arkadaşların da bu deneyimden 
faydalanmalarını ve merak ettiklerini so-
rarak yeni gazetecilik biçimlerini onlara 

aktarabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye 
konuştu.

“Öğrencilerin Yararlanacağına 
İnanıyorum”
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Oğuz 
Haksever şunları kaydetti: “Ben mesleğe 
televizyonda başladım. Yeni medya or-
tamında da yine televizyon haberciliği 
yaparak mesleğimi sürdürüyorum. Yeni 
sezonda öğrenci arkadaşlarla hemen hemen 
bütün boyutlarını kapsayacak şekilde 
televizyon haberciliğini ele alacağız. Her 
ne kadar televizyon haberciliği dendiğinde 
eski medyanın bir aracı, yani televizyon 
akla geliyorsa da; bunun böyle olmadığı, 

internet haber portalları, Youtube ve benzeri 
mecralardaki ve sosyal medyadaki görüntülü 
haberlerden kolaylıkla anlaşılabilir. Yani 
Yeni Medya’da görünür olmak isteyen bir 
gazeteci adayının artık televizyon haberciliği 
konusunda da bilgili olması gerekir. 
Örneğin, Youtube’da sunumlar yapmayı, 
sosyal medyaya videolar hazırlamayı he-
defleyen öğrencilerin; görüntünün grameri, 
sinematografi, yayın haberinin dili ve 
organizasyonu, seslendirmede artikülasyon ve 
sunuş konularında bilgili ve donanımlı olması, 
onlara kariyer yarışında önemli avantajlar 
sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla DAÜ İletişim 
Fakültesi öğrencilerinin birlikteliğimizden 
yararlanacağına inanıyorum.”

DUAYEN GAZETECİLER METE ÇUBUKÇU VE 
OĞUZ HAKSEVER DAÜ’DE DERS VERECEK 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi 
(DAÜ KPM), Euro Politika Dergisi ve Doğu Akdeniz 
Politika Derneği iş birliği ve Merit International 
Hotels ana sponsorluğunda “Türkiye’nin Kıbrıs’ta Yeni 
Politikası ve Küresel Bölgesel Dengeler” başlıklı panel 
gerçekleştirildi. Girne’de gerçekleştirilen panele; Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eski Başbakanı Ferdi 
Sabit Soyer, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili 
Hasan Taçoy, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Lefkoşa 
Milletvekili Prof. Dr. Kudret Özersay, Emekli Büyükelçi 
Daryal Batıbay, DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Sözen ile Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni 
Reşat Akar konuşmacı olarak katıldı. 

Çözüm Politikaları Değerlendirildi
DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Türkiye’nin 
iki devletli çözüm politikasına dönüşünde, Rum tarafının 
uzlaşmaz tutumunun etkili olduğunu vurguladı. Prof. Dr. 
Sözen, bu politika değişiminin gerçekten geleneksel Türk 
dış politikasından bir kopuş mu, yoksa Rum tarafını iki 
toplumlu federasyona zorlayacak taktiksel bir stratejinin 
parçası mı olduğundan emin olmadığını, yeni politikanın 
zamanlamasının ise bugün Türkiye’nin uluslararası 
toplum nezdindeki imajına bakıldığında yapılabilecek 
en yanlış zamanda yapıldığını düşündüğünü belirtti. 
KKTC Eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, 1960 Kıbrıs 
Cumhuriyeti Antlaşmalarıyla tarihte ilk defa Kıbrıs 
Türk halkına adanın geleceğinde eşit bir toplum statüsü 
verildiğini ve Türkiye’ye de ulusal Kurtuluş Savaşı 
sonrasında Misak-ı Milli sınırları dışında bir coğrafyanın 
geleceğini belirleme konusunda garantörlük hakkıyla bir 
konum verildiğini ifade etti. Soyer, Türkiye’nin adanın 
toprak bütünlüğünün ve anayasal düzeninin garantörü 
olduğunu, bu ilkeleri göz ardı etmeye başlarsa bunun 
nerede duracağının kesinlikle belli olmadığı, halihazırda 
Birleşmiş Milletler’i (BM) karşısına aldığını söyledi. 
Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, 
bugün yeni bir açılımdan bahsedildiğini, esasında bunun 
yeni olmadığını, 11 Şubat 2014 ortak deklarasyonunun 
Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Rum Devleti’nin neşet 
eden egemenlikleri ile oluşan tek egemenliğe ve tek 
vatandaşlığa gidişi içerdiğini hatırlattı. Taçoy, bugün 
Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek başına idare ettiği bir 
yönetimi herhangi bir şekilde bozup, Kıbrıs Türk halkını 
dönüşümlü başkanlık sistemi içerisinde ortak yapacak 
hakkı asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Diplomatik Yöntemler Masaya Yatırıldı
Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Prof. Dr. Kudret 
Özersay, 1968’den günümüze geçen süre zarfında 
farklı tekniklerle ve farklı yerlerde bütün diplomatik 
yöntemlerin, farklı siyasi görüşlerden liderlerin 
katılımıyla denendiği ve tüketilmiş olan bir süreçten 
geçildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Özersay, Kıbrıs Rum 
siyasi liderliğinin kendi düşüncesi ile daha farklı bir 
çözümü de görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ve 
BM’nin ilk kez “Farklı bir çözüm öneriniz var ise gelin 
konuşalım” diyebildiğini, ancak Türk tarafının bir çözüm 
ile birlikte elde edilebilecek statüyü bir ön şart olarak öne 
sürmesinin sıkıntı yarattığını söyledi 

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat 
Akar, Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili politikalarının 
istikrarsız olduğunu, 1975’te kurulan Kıbrıs Türk 
Federe Devleti’nin dünyanın hiç bir yerinde ayrılıkçı 
olarak görülmediğini ve bu sayede 1977 ve 1979 Doruk 
Antlaşmalarının imzalanabildiğini, bu antlaşmalar ile 
Maraş’ın çözümü öncelik kabul edilirken bugünkü 
“Maraş Vakıf malı mı?” tartışmaların aslında kendi 
kendimizi aldatmaca ve iç siyasete yönelik bir tavır 
olduğunu söyledi.
 
Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay, Kıbrıs’ta 1963’te 
oluşan siyasi eşitsizliğin Türk tarafının aleyhine 
güçlendiğini söyledi. Batıbay, Kıbrıs Rum tarafının 
Kıbrıs adına Avrupa Birliği’ne girerken Türkiye’nin Batı 
ile sorunlarının ve bölgesel yalnızlığının artmasının Rum 
tarafına geniş bir hareket alanı sağladığını, Rum tarafının 
artık federasyonu konuşmak yerine Kıbrıs sorununu 
adadaki iki toplum arasındaki bir sorundan, Türk 
tarafının Batı ile olan bir sorunu olarak dönüştürmeye 
ve kendi lehine işlediğini düşündüğü bu statükoyu 
sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Maraş Konusu Tartışıldı
DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Maraş 
konusunun kapsamlı çözüm ile BM şemsiyesi altında ve 
BM kararları ile ya da Taşınmaz Mal Komisyonu’nu etkin 
çalıştırarak davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
götürmeden çözmekle mümkün olduğuna değindi. Prof. 
Dr. Sözen, içinde kapalı Maraş’ın, Kıbrıslı Türklere 
doğrudan uçuşların, hidrokarbonun ve Türkiye’nin deniz 
ve hava limanlarını Kıbrıs Rum Tarafına açabileceği 

kapsamlı bir paketin çözüme katkı yapacağına inandığını 
belirtti. KKTC Eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer 
ise esas sihirli kelimenin Kıbrıs sorununda karşılıklı 
kabul edilebilir ve BM parametrelerine bağlı, içinde 
siyasi eşitlik ve iki bölgeli iki kurucu devlet olan 
bir çözüm modeli olduğunu söyledi. Soyer, Maraş 
konusunun uluslararası hukuka saygılı bir şekilde BM 
ile koordineli bir şekilde ele alınması gerektiğini, buraya 
gelip malını işletecek olan insanların statüsünün ve 
hukuk güvencesinin, yönetime nasıl katılacağının ve 
hangi yönetim mekanizmasına bağlı olacaklarının iyi 
planlanması gerektiğine dikkat çekti.

Maraş konusunun bir örneğinin Mısır’da vakıf mallarına 
açılan davalar olduğuna işaret eden Ulusal Birlik Partisi 
Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da, hem hakkını 
kaybedenlere haklarının verilmesi, hem de ekonomik 
anlamdaki gelişmelerin sağlanması için buranın 
açılmasının şart olduğunu söyledi. Bireylere sağlanan 
bu imkanın bir adım ileriye taşınarak, haklarının daha 
uygulanabilir, daha görülebilir, daha yaşanabilir bir 
hale getirilmesi gerektiğine değinen Taçoy, o insanların 
ancak bu şekilde gelip yaşam alanı talep edebileceklerini 
ifade etti. Kategorik olarak başka bir ortaklık şeklini 
reddeden bir yaklaşım yerine, tarafların birbirlerinin 
statülerine halel getirmeyecek şekilde bir iş birliği 
tarifinin çok daha gerçekçi ve çok daha uygulanabilir 
bir model olabileceğine işaret eden Halkın Partisi 
Lefkoşa Milletvekili Prof. Dr. Kudret Özersay, örneğin 
uluslararası gayri resmi doğal gaz konferansı ya da 
uluslararası şirketler üzerinden bu iş birliği modelinin 
şekillenebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özersay, böyle 
bir iş birliğinin zaman içerisinde güvenin oluşmasını 
sağlayacağını ve ucunun evrimsel ortaklığa doğru 
devşirebileceğini düşündüğünü belirtti.

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat 
Akar ise ne ENOSİS (Yunanistan’a ilhak) olur, ne de 
Türkiye’ye taksim olur diyen Doruk Antlaşmalarına 
rağmen bir çözüme gidilmediğine, çünkü iki kesimin de 
çözümü bu şartlarda aslında kendi iç cephelerinde siyasi 
çıkarları doğrultusunda değerlendirdiğinden sakıncalı 
gördüğünü, şu an yaşadıklarımızın yine iç tribünlere 
oynama siyasetinin bize kurduğu darbe olduğunu, 
aslında Türkiye’nin Rumları federal çözüme zorlayıcı 
politikalar geliştirmesinin lazım olduğunu söyledi.

Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay “Statükoyu acaba tek 
taraflı davranışlarla değiştirebilir miyiz, değiştiremez 
miyiz?” diye sorguladı. Batıbay, Taşınmaz Mal 
Komisyonu’nun Rum malı olan mülkleri Türkleştirmek 
ve kamulaştırmak için kullanılması, Maraş’ın Türk 
yönetimi altında askeri bölge olmaktan çıkarılarak 
Komisyon’a devredilmesi ve Maronitler’in köylerine 
dönmesine imkan verilmesi gerektiğini söyledi. Batıbay, 
kısa dönemli, ucu açık olmayan ve uzlaşma olmazsa 
Türk tarafı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılacağı bir 
müzakere sürecinin gerektiğine dikkat çekti.

DAÜ KPM, EURO POLİTİKA DERGİSİ VE 
DOĞU AKDENİZ DERNEĞİ’NDEN ORTAK PANEL
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı’nda yeni 
öğrencilerini bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) tek NAAB- (The 
National Architectural Accrediting Board - 
Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu) 
International Certification Denkliği’ne sahip olan 
DAÜ Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü ve 
AQAS (Agency for Quality Assurance through 
Accreditation of Study Programs) sahip olan, 
İç Mimarlık Bölümleri ile eğitim veriyor. 
1991 yılında, Mühendislik Fakültesi altında, 
Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye 
başlayan Mimarlık Fakültesi, 1997’de Mimarlık 
ve İç Mimarlık Bölümleri ile fakülteye 
dönüştürüldü. DAÜ Mimarlık Fakültesi, bugün 
Mimarlık (İngilizce) ve İç Mimarlık (Türkçe- 
İngilizce) lisans programlarına ilaveten; İç 
Mimarlık (Tezli- Tezsiz), Kentsel Tasarım 
(Tezli- Tezsiz), Koruma ve Restorasyon (Tezli-
Tezsiz), Mimarlık (Tezli- Tezsiz) ve Tezli 
Kültürel Miras Çalışmaları alanlarında yüksek 
lisans ve Mimarlık alanında doktora eğitimleri 
de veriyor. 

Zengin Programlarıyla Öğrencilerini 
Bekliyor 
Mimarlığın pek çok farklı alanlarındaki kaliteli 
eğitimi ile ön plana çıkan DAÜ Mimarlık 
Fakültesi, uluslararası akreditasyonları ve 
üyelikleri ile KKTC’nin ve Türkiye’nin önde 
gelen mimarlık fakültesi olma özelliğini de 
taşıyor. Mimarlık Bölümü, MiAK (Türkiye 
Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve 
NAAB International Certification Denkliği, İç 
Mimarlık Bölümü AQAS (Agency for Quality 
Assurance through Accreditation of Study 
Programs) akreditasyonlarına sahip. Ayrıca 
DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin EAAE (European 
Association for Architectural Education) 
ile ENHR (European Network for Housing 
Research), ACSA (Association of Collegiate 
Schools of Architecture) ve DAÜ İç Mimarlık 
Bölümü IFI (International Federation of Interior 
Architects/Designers) üyelikleri de bulunuyor. 
DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimar ve İç Mimar 
olmanın teknik, etik, estetik, sosyal ve kültürel 
sorumluluklarını bilen, yaratıcı ve sorgulayıcı 
bireyler yetiştirmek için uluslararası nitelikler, 
evrensel ilkeler ve hedefleri göz önünde 
bulundururken, öğrencilerin eğitimine katkıda 
bulunuyor.

“Birçok Başarıya İmza Attık”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş 
Dağlı, Mimarlık Fakültesi’nin kurulduğu yıldan 
beri birçok başarıya imza attığını ifade ederek, 
“Ama belki de fakültemizin en önemli başarısı; 
akademik, idari kadrosu ve öğrencileri ile yaratmış 
olduğu özel, samimi, sıcak ve profesyonel eğitim 
ortamıdır. Fakültemiz, öğrencilerin söz sahibi 
olduğu, günün ihtiyaçlarının birlikte yakalandığı, 
birlikte şekillendirildiği katılımcı eğitim 
anlayışı ile programlarını sürekli geliştirmekte; 
programlarının kalite güvencesini, bağımsız 
kurumlar aracılığıyla takip etmektedir. Mimarlık 
Bölümü Lisans Programı MİAK ve NAAB 
International Certification; İç Mimarlık Bölümü, 
Türkçe ve İngilizce Lisans Programı da AQAS 
akreditasyonlarına sahiptir. Bölümlerimiz 
akreditasyonlarını sürekli yenilemek için de yoğun 
çalışma içindedirler” diye konuştu. 

“Mezunlar Tüm Dünyada Rahatlıkla İş 
Bulabiliyor”
Prof. Dr. Dağlı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: 
“Akademik kadromuzun daha önceleri birçok 
farklı kurumda, değişik pozisyonlarda / görevlerde 
rol alması,  çok boyutlu / yönlü bir Fakülte 
olmamıza da etken olmuştur. Bunun yanında 
öğretim üyelerimizin saygın ulusal ve uluslararası 
dergilerdeki akademik yayınlara sahip olmasından 
dolayı, Fakültemiz yakın coğrafyamızda bu 
alanda da öncü olarak yerini almış bulunmaktadır. 
Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları 
desteklenmekle birlikte onlara, mesleğin güncel 
ve evrensel yetkinliğine sahip olacakları, dünyaya 
açılabilecekleri fırsatlar yaratılmakta; ulusal 

ve uluslararası başarılı tasarımcılarla, değişik 
platformlarda bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. 
Kısacası mezunlarımız, çok yönlü donanımları 
ile dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarında 
rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Burada duvarların olmadığı bir yönetim anlayışı 
ile her platformda herkesin kendini ifade 
edebileceği bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. 
Fakültemiz geniş bir paydaş grubunun katılımıyla 
her zaman günü ve geleceği yakalamak için sürekli 
düşünce geliştirmektedir. Ben de böyle dinamik ve 
devingen bir ortama sahip olan DAÜ Mimarlık 
Fakültesi’nin bir parçası olmaktan ve burada uzun 
süre görev yapmış olmaktan gurur duyuyorum.”

KKTC’DE TEK NAAB INTERNATIONAL CERTIFICATION
DENKLİĞİ’NE SAHİP DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 

YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR 
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Eğitim hayatına 2012-2013 Akademik Yılı’nda Marmara 

Üniversitesi ile Ortak Uluslararası Tıp Programı olarak 

başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 

Küçük Tıp Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Güz 

Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. İleri düzeyde 

öğrenci odaklı eğitim ve araştırma olanaklarına sahip, 

kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde ve 

dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen tıp fakültesi 

olma vizyonuyla eğitim veren DAÜ Dr. Fazıl Küçük 

Tıp Fakültesi; küresel sağlık sorunlarının farkında olan, 

sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek 

evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan etik yönde 

bilinçli, analitik düşünme yeteneği yüksek, teknolojiyi 

bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler 

yetiştiriyor.

Öğrenci Odaklı Eğitim

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrenci odaklı 

eğitimin gereksinimlerine uygun mimari tasarımla 

oluşturulmuş eğitim ortamları, çağdaş tıbbın gerektirdiği 

en güncel bilimsel donanıma sahip araştırma ve eğitim 

laboratuvarları; kadavra havuzu, diseksiyon masası 

ve canlıya en yakın düzeyde maketlerden oluşan son 

teknolojiye uygun anatomi laboratuvarı, hücre kültürü 

laboratuvarı, her öğrenciye bir tane ekran ve mikroskop 

düşecek geliştirilişmiş multidisipliner laboratuvar, 

bilgisayar laboratuvarı ve okuma salonları ile bir de 

kafeterya bulunuyor.

Sosyal ve Bilimsel Aktivite İmkanları

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde öğrenciler, 

eğitim programı süresince bilimsel araştırmalara 

katılmaları için destekleniyor. Eğitim sürecinin ilk üç 

yılına yayılmış olan klinik uygulamaya giriş programı 

kapsamında öğrenciler; araştırma ve istatistiksel analiz 

yapma, elde ettikleri bulgularını sözlü veya poster sunum 

halinde her yıl ulusal ya da uluslararası tıp öğrencileri 

kongrelerinde sunma imkanı bulunmaktadır. Ek olarak, 

öğrenciler daha mezun olmadan, yapmış oldukları 

çalışmaları ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde 

yayınlayabilirler. Ayrıca, fakülte öğrencilerinin kurmuş 

oldukları DAUBAT (Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Topluluğu) her sene çok sayıda yabancı 

ve yerli katılımcıyla DAUTOK’u (Doğu Akdeniz Tıp 

Öğrencileri Kongresi) düzenlemektedir. Öğrencilerimiz 

eğitimleri süresinde dilerlerse MSANC (Medical 

Students Association of Northern Cyprus) vasıtasıyla 

başka ülkelerde öğrenci değişim programlarından 

yararlanabilirler.

Dinamik ve Tecrübeli Akademisyen Kadrosu

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ve tüm dünyada hekimlik, pratisyen 

hekimlik yapabiliyor. Mezunlar, ayrıca tıpta uzmanlık 

eğitimlerine devam edebiliyor ya da bilim insanı 

olabilmek için doktora programlarına katılabiliyor. 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Dr. Fazıl 

Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, 

“Fakültemizdeki dinamik ve tecrübeli eğitici kadromuz, 

en gelişmiş multidisipliner laboratuvarlarda, küçük 

öğrenme odalarında ve amfilerde yüksek kalitede bir 

eğitim sunmaktadırlar. Öğrencilerimiz ilk günden 

itibaren hekimlik mesleğinin pratik uygulamaları 

konusunda beceriler kazanmaktadırlar. Probleme 

Dayalı Öğrenim modülleri ve araştırma projeleri ile 

öğrencilerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimleri 

sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz çözümsel 

ve eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik 

konularındaki becerilerini geliştirmekte ve tıptaki 

sosyal kavramları öğrenmektedirler. Müfredatımız 

temel tıp bilimleri derslerinin yanı sıra, kanıta dayalı 

tıp pratiği, araştırma metodolojisi, etik ve insani 

bilimler gibi dersleri içermektedir. Bunun yanı sıra 

eğitimleri boyunca öğrencilerimiz, simule edilmiş 

hasta egzersizleri üzerinden kliniğe hazırlık pratiklerini 

geliştirmektedirler” diye konuştu.

Dünya Tıp Fakülteleri Veritabanı’nda Yer Alıyor

Prof. Dr. Gökçora, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak temel 

amacımız; ileri düzeyde araştırma ve bilimi, çağdaş 

ve devamlı eğitimi benimseyen dünyaca tanınmış 

bir tıp fakültesi yaratmaktır. Mezunlarımız Yüksek 

Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylı ortak 

bir diploma almaktadırlar. Programımız Dünya Tıp 

Fakülteleri Veritabanı’nda (WDOMS) listelenmiş ve 

öğrencilerimiz ECFMG sertifikasyonu ile USMLE 

sınavlarına katılabilmektedirler. Ayrıca fakültemiz 

bu yıl itibariyle akreditasyon sürecine girmiştir. Bu 

durum uluslararası Tıp fakülteleri arasındaki haklı 

yükselişimizi hızlandırmaktadır. Bugün dünyanın 

pek çok yerinden gelen öğrencileri kucaklamaktayız. 

DAÜ’de öğrencilerimiz çok kültürlü bir çevrenin 

parçası olma ve buna katkı koyma imkanı bulmakta, 

bu da onların farklılık ve çeşitlilik konularındaki algı 

ve saygılarını ilerleterek empati kurma yeteneklerini 

geliştirmektedir. Tıp, ömür boyu öğrenmeyi gerektirir. 

Bizim hedefimiz iyi tıp uygulamalarını benimseyen, 

kaliteleri ile fark yaratan ve örnek teşkil eden hekimler 

yetiştirmektir. Bizim mezunlarımız sağlık sorunlarında 

yol gösterecek, en yüksek etik ve çözümsel standartları 

sergileyecek, günlük uygulamalarında en ileri teknolojiyi 

benimseyeceklerdir.” 

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 
YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık 
Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Güz 
Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. 2011-
2012 Akademik Yılı’nda kurulan DAÜ Eczacılık 
Fakültesi’nde, 10 dönemden oluşan B.Pharm. 
programı ile 12 dönemi kapsayan Pharm.D. 
programı yer alıyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, 
eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını 
kavramış, toplum sağlığında ilk basamak sağlık 
danışmanlığı hizmetini verebilecek üst düzey 
uluslararası donanıma sahip, meslekteki son 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme 
özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim 
insanları yetiştiriyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, 
eczacılık alanındaki bilimsel araştırmalara evrensel 
ve bölgesel düzeyde katkıda bulunurken, elde 
edilen bilgileri eczacılık hizmeti yoluyla toplumun 
yararı için kullanıyor. Öğrencilerine uluslararası 
ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında 
çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktaran DAÜ 
Eczacılık Fakültesi, kaliteli akademik kadrosu ve 
yüksek teknolojili laboratuvarlarıyla bölgenin en 
iyi ve saygın Eczacılık fakülteleri arasında yer 
alıyor.

Yurtdışında Eğitim ve Staj İmkanı
2012 yılında eczacılık alanında en önemli 
uluslararası kuruluş olan “Uluslararası Eczacılık 
Federasyonu” (FIP) tarafından akademik üye 
olarak kabul edilen DAÜ Eczacılık Fakültesi, 
bu bağlamda FlP’e üye olan Kıbrıs’tan ilk 
ve Türkiye’de bulunan Eczacılık Fakülteleri 
arasından ise ikinci fakülte olma özelliğini 
taşıyor. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri 
Federasyonu’nda (IPSF) temsil edilen DAÜ 
Eczacılık Fakültesi, öğrenci değişim programı 
(SEP) ile öğrencilerine farklı ülkelerde eczacılık 
deneyimi kazandırma ve yurtdışında staj 
yapabilme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda yine 
bu birlik aracılığı ile tüm dünyadan Eczacılık 
Fakültesi öğrencileri DAÜ Eczacılık Fakültesi’ne 
geliyor.

Son Teknolojiyle Donatılmış Laboratuvarlar
Fakültede, HPLC, GC-MS, FT-IR, UV 
spektrofotometre, laminar akış, mikrodalga 
reaktörü, tablet makinası, dissolüsyon cihazı, 
granülatör, homojenizatör, viskozimetre, stabilize 
iklim dolabı, inkübatörler, partikül büyüklüğü 
tayin cihazı, toz karıştırıcı, öğütücü, su banyoları, 

mikroskoplar, vs. gibi farmasötik bilimler için 
gerekli en son teknolojik ve eğitime dönük altyapı 
ile donatılmış öğrenci laboratuvarları bulunuyor. 
Tüm laboratuvarlarda akıllı tahta yer alırken, 
fakülte binasının önünde Farmasötik Botanik ve 
Farmakognozi çalışmaları için “Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Bahçesi” de kuruldu. Yeni kurulmasına 
rağmen, DAÜ Eczacılık Fakültesi Science Citation 
Index (SCI) tarafından taranan ünlü dergilerde 
yaklaşık 50 adet bilimsel makale yayınlamıştır.

Kaliteli Eğitim Sunuyor
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra 
Koşar, “Eczacılık mesleği birinci basamak sağlık 
meslekleri arasında yer almaktadır. Eczacılık, halk 
sağlığına hizmet eden, aynı zamanda koruyucu 
sağlık hizmet grubunda da yer alan bir disiplindir. 
Pek çok disiplini içerisinde barındırması nedeniyle 
multidisipliner bir eğitim sonucunda Eczacı 
unvanı alınmaktadır. Bu nedenle gerek edinilen 
bilgiler gerekse çalışma alanları olarak geniş bir 
yelpazeye sahiptir.

Üniversitede geçirilen yıllar insan hayatında 
önemli bir yer tutar ve bu sebeple güzel geçirilmesi 
gerekir. O nedenle seçeceğiniz üniversitenin 
ve fakültenin hem bilimsel, hem de öğrenci 
dostu bir yapıda olması idealdir. DAÜ geniş ve 
işlevsel kampüs imkanları ve şehir merkezinde 
bulunması ile öğrenci dostudur. Eczacılık 
Fakültesi yakın bir tarihte kurulmasına rağmen 
gerek genç ve dinamik öğretim üyeleri gerekse 
altyapısı ile öğrencilerimize kaliteli eğitim olanağı 
sunmaktadır. Ayrıca EMUPSS Öğrenci Topluluğu 
kapsamında uluslararası eczacılık öğrencileri 

ile de iletişimde olma imkanı bulabilecekler ve 

hem sosyal, hem de bilimsel aktivitelere katılma 

imkanına da sahip olacaklardır. Bünyemize dahil 

olacak siz değerli misafirlerimiz ayrıca sosyal pek 

çok imkanı da şehrimizde bulabileceklerdir. 

Genç, dinamik, çalışkan ve başarılı bir öğretim 

üyesi kadrosuyla, modern altyapı olanaklarıyla 

ve sosyal destekleriyle DAÜ Eczacılık Fakültesi 

genç Eczacı adaylarını, yani sizleri beklemektedir. 

Hayatınızın bu önemli kısmını cennet gibi 

bir doğaya sahip bir ülkede, öğrenci dostu bir 

kampüste ve sizi her yönden kucaklayan bir 

fakültede geçirmek istiyorsanız DAÜ Eczacılık 

Fakültesi ve bizler sizleri bekliyoruz” diye 

konuştu.

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ 
YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi, uluslararası rekabetin arttığı, 
ekonominin geliştiği, teknolojik gelişmelerin 
hızlandığı çağımızda, turizm sektörüne, 
ekonomik ve sosyal katkıda bulunacak, 
günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve 
bilinç düzeyine sahip üst ve ara kademe 
nitelikli insan gücü yetiştirmeye devam 
ediyor. 2021-2022 Akademik Yılı için 
yeni öğrencilerini bekleyen DAÜ Turizm 
Fakültesi; Aşçılık, Pastacılık ve Ekmekçilik, 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği ön lisans programları, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon 
ve Turizm İşletmeciliği lisans programları, 
Gastronomi, Otel İşletmeciliği, Turizm 
İşletmeciliği yüksek lisans programları ve 
Turizm İşletmeciliği doktora programına 
öğrenci kabul ediyor.

Dünyanın En İyileri Arasında
DAÜ Turizm Fakültesi, Çin merkezli 
dünya üniversite sıralama kuruluşu 
ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler 
Akademik Sıralaması 2021 Alan Sıralamaları 
Listesi’nde, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
alanında 38. sırada yer alarak listeye 
KKTC’den giren tek fakülte olma özelliğini 
taşıyor. DAÜ Turizm Fakültesi söz konusu 
listede hem Kıbrıs adası genelinde, hem de 
Türkiye üniversiteleri arasında listeye giren 
fakülteler arasında birinci sırada yer alıyor. 

Öte yandan DAÜ Turizm Fakültesi, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans ve 
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans 
programları dünyanın en seçkin akreditasyon 
kuruluşlarından biri olan The Foundation 
for International Business Administration 
Accreditation (FIBAA) tarafından akredite 
edilmiştir. Aynı zamanda DAÜ Turizm 
ve Otel İşletmeciliği programları Dünya 
Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından verilen 
Turizm Eğitiminde Kalite Belgesi (TedQual) 
akreditasyonuna da sahiptir. 

Uluslararası İş Birliklerine Sahip
Öğrencilerin küreselleşen dünyada daha 
iyi yerlere gelebilmesi amacıyla Italian 
Culinary Institute for Foreigners (ICIF) 
“Yabancılar için İtalyan Mutfağı Enstitüsü” 
ile iş birliği içerisinde olan DAÜ Turizm 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği 
programı öğrencilerine İtalya’da eğitim şansı 
sunuyor. Ayrıca Virginia Tech Üniversitesi 
arasında imzalanan eğitim iş birliği 
anlaşması kapsamında da öğrenciler son 
dönem derslerini ABD’ye giderek Virginia 

Tech Üniversitesi’nde tamamlayabiliyorlar. 
Turizm Fakültesi sadece eğitim kalitesi 
yüksek olan kurumların katılabildiği 
Fransa’nın, dünyaca tanınan en önemli 
mutfak sanatları, gastronomi, yemek servisi 
ve ağırlama alanlarında eğitim veren 
kurumlarından oluşan The Alliance by 
Institut Paul Bocuse’un oluşturduğu birliğe 
dahil olarak öğrencilerine uluslararası bilgi 
paylaşımının kapılarının açıyor. 

Tam Donanımlı Laboratuvarlarda Eğitim 
Şansı
Fakülte bünyesinde tam donanımlı 3 
bilgisayar laboratuvarı ile öğrenciler 
kuramsal derslerde öğrendiklerini destekleme 
fırsatı yakalamaktadırlar.  Ayrıca öğrenciler 
dünyanın en büyük otel zincirleri tarafından 
tercih edilen Fidelio programına yönelik 
eğitim de alıyorlar. Fakülte çatısı altında 
yer alan tam donanımlı ve teknolojik 
altyapıya sahip iki demo mutfağı ile 
öğrenciler profesyonel bir mutfağın çalışma 
ve işletme ilkelerini kavrama olanağı 
yakalıyorlar. Aynı şekilde, Tower Barista 
Kafe ve Eğitim Laboratuvarı ile öğrenciler 
yiyecek, içecek servisi ve yönetimi derslerini 
burada yürütebilmekte, servis tekniklerini 
uygulayarak öğrenme şansını yakalıyorlar. 

Prof. Dr. Kılıç “Alanında Uzman 
Mezunlar Yetiştiriyoruz”
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kılıç, Fakülte olarak alanında uzman 
ve nitelikli mezunlar yetiştirdiklerini 
belirterek programların çok kültürlü bir 
yapıya sahip olduğunu ve teknolojik donanım 
açısından da yeterli seviyede olduğunu 
vurguladı. Turizm eğitiminde DAÜ’nün 
bölgenin en iyi akademik kadroya sahip 
üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Kılıç, fakültenin eğitimi kalitesinin 
FIBAA, TedQual gibi uluslararası kuruluşlar 
tarafından da tescillendiğine dikkat çekti. 

Prof. Dr. Kılıç, mezun olan öğrencilerin geniş 
iş yelpazesine sahip olduğunu aktararak 
mezunların otellerin konaklama, ön büro, 
kat hizmetleri, pazarlama, muhasebe, insan 
kaynakları, mutfak, bar, restorant alanlarında 
çalışabilecekleri gibi eğlence ve dinlence, 
ulaşım, seyahat acenteleri, yeme içme sektörü 
ve turizm ile ilintili her türlü iş yerinde 
çalışabileceklerini dile getirdi. 

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ 
YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99. Yıl Dönümü nedeniyle bir bildiri 
yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk 
bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Ağustos ayı, Türk milletinin, Türk tarihinin zafer ayıdır. 
Ağustos 1071’de Malazgirt’te Alparslan Anadolu’yu 
fethetmiş, Ağustos 1526’da Mohaç’ta Kanuni Sultan 
Süleyman Mohaç Zaferi ile Avrupa’daki topraklarını 
genişletmiş, Ağustos 1922’de Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal Paşa, Büyük Taarruz sonucunda ulaştığı zaferle 
Anadolu’yu yeniden vatan yapmış, Ağustos 1974’de ise 
Kıbrıs’ta Mehmetçik ve Mücahit omuz omuza İkinci 
Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’ne özgürlük getirmiştir.

Bu zaferler içerisinde 30 Ağustos 1922’de kazanılan 
Büyük Zafer’in ayrı bir yeri vardır. Bugün, Ulu Önder 
Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak başlattığı Ulusal 
Kurtuluş Mücadelemizin Eylem Safhası’nın son 
adımının atıldığı gündür. 

Bugün, bir milletin tüm yokluklara ve zorluklara karşın 
“Ya bağımsızlık ya ölüm…” parolası ile başladığı 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başarıya ulaştırdığı ve 
yurdu emperyalist işgal güçlerinden kurtardığı gündür. 
Atatürk’ün kendi ifadesiyle; “30 Ağustos Zaferi, Türk 
Tarihi’nin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz 
çok büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusunun 
burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız 
bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım 
vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. 
Besbelli ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz 
yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk 
kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, 
cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.” Atatürk’ün 
başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi adıyla da bilinen “Büyük Taarruz”un 
başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları 
İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in 
kurtarılmasıyla Türk toprakları işgal kuvvetlerinden 
tamamen temizlenmiştir. 

Bu zafer ile Türk Milletinin varoluş iradesini kıracak 
hiçbir gücün olmadığı tüm dünyaya bir kez daha 
gösterilmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde; kendisini 
tarih sahnesinden silmek isteyenlere, 30 Ağustos Zaferi 
ile unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, 

hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün 
vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya 
en güçlü şekilde bir kez daha kabul ettirmiştir.  Bu 
anlamlı günde,  Yüce Önder’in “Zafer, ‘Zafer benimdir’ 
diyebilenindir. Başarı ise, ‘Başaracağım’ diye başlayarak 
sonunda ‘Başardım’ diyebilenindir” şeklindeki sözlerini 
hatırlayarak,  başta Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu 
toprakları vatan yapmak uğruna toprağa düşmüş olan tüm 
şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla 
anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.”

DAÜ-ATAUM’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BİLDİRİSİ

1999 yılında kurulan DAÜ Eğitim Fakültesi, 2021-2022 
Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini 
bekliyor. Öğretmenlik mesleğini seçenlerin öğrenim 
görmesi gereken en doğru adreslerden biri olan DAÜ 
Eğitim Fakültesi, öğrencilerine zengin bir veri tabanı 
ve on binlerce basılı dokumanın bulunduğu kütüphane, 
internetten sınırsız yararlanma, geniş kültürel etkinlik 
yapma, çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma 
ve geniş başarı bursu gibi pek çok imkan sağlıyor. DAÜ 
Eğitim Fakültesi, bünyesinde Eğitim Bilimleri Bölümü, 
Özel Eğitim Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Türkçe ve 
Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nü barındırıyor. DAÜ 
Eğitim Fakültesi; 14 lisans, 10 yüksek lisans ve 3 doktora 
programıyla geleceğin eğitim uzmanlarını yetiştiriyor. 

Başarılı Meslek İnsanları
Çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun eğitimden 
beklentilerini uzlaştıran işlevsel eğitim anlayışını 
benimseme ve uygulamayı misyon edinen DAÜ Eğitim 
Fakültesi; toplumun gereksinimleri doğrultusunda 
öğretmen eğitiminde yeni modeller üretirken, eğitim-
öğretim alanında nitelikli araştırmalar yaparak 
geliştirilecek politikalara ve alınacak kararlara katkıda 
bulunuyor. Eğitim öğretim politikası; akademik 
mükemmellik, entelektüel özgürlük, özverili hizmet, 
güven ve eşitlik üzerine kurulu olan DAÜ Eğitim 
Fakültesi, eğitim-öğretim konusunda bilinçli bir 
kamuoyu ve toplum yaratmak, iyi insan, iyi yurttaş, 
başarılı meslek insanı ve araştırmacı yetiştirerek eğitimin 
toplumdaki saygınlığını artırmayı hedefliyor.

Vizyon Sahibi Öğretmenler
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, “21. 
yüzyıldaki gelişmeler eğitim sistemlerini de etkilemiş; 
eğitimin hem nitelik, hem de ortam açısından yeniden 
sorgulanmasını gerektirmiştir. Çağımızın öğrencileri; 
girişimci, problem çözebilen, iş birlikçi ve yaşam boyu 
öğrenme anlayışına sahip bireyler olarak yetiştirilmelidir. 
Hiç kuşkusuz bunu sağlayacak en önemli faktör 
öğretmendir. Bir sistem, ancak öğretmenlerinin yeteneği 
ve kalitesi ölçüsünde başarılıdır. Bu anlayıştan hareketle 
fakültemizde siz öğretmen adaylarını çağın gereklerine 
uygun, insanı öze koyan, düşünce özgürlüğüne sahip, 
kendini her ortamda ifade edebilen, eleştiren, kültürel 
değerlerimizi özümsemiş, dünyayı takip edebilen, vizyon 
sahibi bireyler olarak yetiştirmek en temel amacımızdır. 
Nitelikli öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle 
birlikte çağdaş eğitimin tüm olanaklarını kullanarak bu 
amacı gerçekleştirmek için çalışmaktayız” diye konuştu.

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
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Spor İşleri Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs 

Tenis Federasyonu (KKTF) iş birliğinde 

gerçekleştirilecek olan KKTF DAÜ Cup 

Plaj Tenisi Turnuvası, 28-29 Ağustos 2021 

tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde 

(Beach Club) düzenlenecek. 6 kategoride 

yapılacak olan turnuvada Lisanslı Çift 

Kadınlar, Lisanslı Çift Erkekler, Lisanslı 

Çift Karışık, Lisanssız Çift Kadınlar, 

Lisanssız Çift Erkekler, Lisanssız Çift 

Karışık kategorileri yer alacak. Tüm 

halkımıza açık olan turnuvaya katılım 

ücretsiz olacak ve sporculara DAÜ 

tarafından öğle yemeği verilecek. 

Turnuva, 28 Ağustos 2021 Cumartesi 

günü, saat 10:00’da başlayacak ve 29 

Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak final 

karşılaşmalarının ardından ödül töreninin 

gerçekleşmesiyle sona erecek. Ödül 

töreninde, kategorilerde ilk dört sırada 

yer alan takımlara kupa ve para ödülleri 

takdim edilecek.

KKTF DAÜ CUP PLAJ TENİSİ 
TURNUVASI 28 AĞUSTOS’TA 

BAŞLIYOR 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği 

iş birliği çerçevesinde, Türk Piyanist 

Verda Erman’ın anısına yapılacak 

olan 2. Gülsin Onay Piyano Festivali, 

5-6-7 Ekim 2021 tarihlerinde 

gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 

yarışma, festival, panel, konser ve 

Gülsin Onay atölyeleri yer alacak. 

Festival, 7 Ekim 2021 Perşembe 

akşamı, DAÜ Rauf Raif Denktaş 

Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 

piyanist Gülsin Onay’ın Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 

ile birlikte vereceği kapanış konseri ile 

sona erecek.

Ülkemizin Kültürel Yaşamına 

Katkıda Bulunacak

Konuya ilişkin DAÜ’den yapılan 

açıklamada, KKTC’de ikinci kez 

gerçekleştirilecek olan piyano 

festivali ile ülkemizin ve Gazimağusa 

kentinin kültürel yaşamına katkıda 

bulunulacağı ifade edildi. Açıklamada, 

piyano eğitimi alan her yaştaki amatör 

piyanistlere sahneye çıkma fırsatı 

da sunulacağı belirtildi. Festival ile 

amatör piyanistlerin çalıştıklarını 

sergilemesine, diğer piyanistleri 

dinleyerek repertuar gelişimlerini 

artırmasına, aldıkları eğitimin 

akademik ve sanatsal boyutu ile 

değerlendirilmesine olanak sağlanması 

amaçlanıyor. Festival kapsamında 

Piyanist Atakan Sarı da çevrim içi 

konser verecek.

Ünlü Piyanist Gülsin Onay’ın canlı 

kapanış konseri ile son bulacak 

festivalde, Türkiye’den ve Kıbrıs’tan 

çok sayıda piyanist ve piyano eğitmeni 

de jüri olarak görev alacak. Yarışma 

ve festival sunumları çevrim içi, 

Gülsin Onay atölyeleri ise pandemi 

kurallarına uygun olarak yüz 

yüze gerçekleştirilecek. Festivalin 

organizasyonunu Piyanist Atakan Sarı, 

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koro 

Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay ile 

Yönetim Kurulu Üyesi Esra Uluçaylı 

gerçekleştirecek.

Festivale katılmak ve etkinliklerde 

yer almak isteyenler başvurularını  

https://gulsinonaypiyanofestivali.
emu.edu.tr linki üzerinden veya 

gulsinonaypiyanofestivali@emu.edu.
tr başlıklı e-mail adresi aracılığı ile 

gerçekleştirebiliyor.

2. GÜLSİN ONAY PİYANO FESTİVALİ 
DAÜ KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

https://gulsinonaypiyanofestivali.emu.edu.tr
https://gulsinonaypiyanofestivali.emu.edu.tr
mailto:gulsinonaypiyanofestivali%40emu.edu.tr?subject=
mailto:gulsinonaypiyanofestivali%40emu.edu.tr?subject=
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