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E Mezun

Akıncı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tö-
rende yaptığı konuşmada,  mezunların 
“ne zaman konuşmalar bitecek, dip-
lomaları almaya başlayacağız, kepleri 
havaya fırlatacağız ve konserle birlikte 
eğlence başlayacak” diye bekledikle-
rini ifade ederek, bu düşüncelerinde 
haklı olduklarını kaydetti ve kısa 
konuştu. Mezunları kutlayan Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, üniversitede 
olduğu gibi yeni hayatlarında da başa-
rılar diledi. Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, mezunların  yetişmesinde alın 
teri döken  DAÜ yönetimi ve akade-
misyenleri tebrik ederek,  maddi ma-

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ)  2016-2017 Akademik Yılı 
Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı. 29 Haziran 2017 tarihin-

de DAÜ Stadyumu’nda gerçekleşen törende,  2 bin ön lisans ve lisans 
mezunu  diploma aldı. DAÜ’nün kuruluşundan bu yana verdiği mezun 
sayısı da 50 bine yaklaştı. Mezuniyet törenini, Cumhurbaşkanı Musta-
fa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile bazı milletvekilleri de izledi.
Gecenin finalinde ise, Türkiye’nin tanınmış sanatçılarından Göksel 
konser verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Mezuniyet Töreni Muhteşemdi

nevi desteklerini esirgemeyen aileleri 
de kutladı. Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, mezunlara, “Üniversitenizi 
unutmayınız, bu güzel ülkeyi de bu 
güzel ülkenin insanlarını da unutmayı-
nız. Burada her zaman sizleri  seven 
ve  geldiğiniz zaman aynı sıcaklığı 
gösterecek olan bir Kıbrıs Türk halkı 
var. Onların adına sizlere sevgilerimi 
sunuyorum. Başarılar diliyorum” dedi.
Siber
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel 
Siber de, Kıbrıs Türk halkının  başarı 
öykülerine ihtiyacı olduğunu belir-
terek,  başarı öykülerinin toplumun 
özgüven ve aidiyet bağlarını güçlendir-

diğini ifade etti. Siber,  başarı öyküle-
rinin izolasyon ve ambargolar altında  
çok daha önem kazandığını belir terek,  
DAÜ’nün de kurumsal başarı öyküle-
rinden biri olduğunu ifade etti. Siber, 
üniversitelerin dünyaya açılan  pen-
cereler ve  çok güçlü bir motivasyon 
kaynağı olduğunu dile getirdi. Devlet  
yönetiminin üniversiteler için yapacağı 
en iyi şeyin üniversitelerin önünün 
açmak olacağını vurgulayan Siber,  
üniversitelerin özerk olması gerektiği-
ni, bu konuda arzu edilen  bir yapıda 
olunmadığını ifade etti.
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Edip
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı 
İlker Edip de,  DAÜ’nün 39 yıllık bir 
başarı öyküsü olduğunu,  114 ülkeden 
öğrencileri ve mezunları ile  gurur 
duyduklarını söyledi. DAÜ mezun-
larının KKTC’nin ve DAÜ’nün fahri 
temsilcileri olduklarını söyleyen Edip,  
DAÜ’nün gelişmesine katkı koyan 
Türkiye ve KKTC hükümetlerine,  
akademisyenlere ve öğrencilerin aile-
lerine teşekkür etti. 
Osam 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 
da,  konuşmasına İngiltere ve Porte-
kiz’deki yangınlarda hayatlarını kay-

bedenler için taziyelerini sunarak ve 
İslam aleminin Ramazan ayını kutlaya-
rak başladı. Osam,  DAÜ öğrencileri-
nin kaliteli eğitimi onaylanmış dün-
yanın  en saygın üniversitelerinden  
birinden mezun olduklarını söyledi.
Osam; öğrencilerin evrensel değerleri 
benimsemiş, farklılıkları zenginlik ola-
rak kabul eden, hukukun üstünlüğünü 
benimsemiş olarak mezun oldukla-
rını ifade etti. DAÜ’nün  araştırma 
geliştirmeye büyük önem verdiğini 
kaydeden Osam,  2017 yılında 217 
akademisyenin uluslararası dergilerde  
makalesinin yer aldığını, 393 akade-
misyene  de atıfta bulunulduğunu 

aktardı. Osam, DAÜ’nün kaliteli eği-
timden ödün vermeyeceğini belir tti.
Özahi
Törende mezunlar adına Türkçe ve 
İngilizce olarak  Mirza Özahi ile Aysel 
Amir de bir konuşma yaptı. Özahi,  
or tak sevinci paylaşmak için toplan-
dıklarını belir terek,  farklı heyecan-
larla  meslek sahibi olabilmek için 
dünyanın dört bir yanından gelerek 
DAÜ’nün kanatları altında buluştuk-
larını söyledi. Özahi,  mezun olmanın 
sevincini yaşarken, DAÜ’den ayrılacak 
olmanın burukluğunu hissettiklerini 
belir tti. Özahi, “ Bu bir veda değil, 
umut dolu  bir başlangıç olacak” dedi.
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DAÜ 25. Yıl Mezunları ve 
Akademisyenlerinin Onur Gecesi 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Me-
zunlarla İletişim ve Kariyer Araş-

tırmaları Müdürlüğü (DAÜ - MİKA) 
tarafından organize edilen “25. Yıl 
Mezunları Onurlandırma Gecesi”, 17 
Haziran 2017 Cumartesi günü, saat 
19:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Geceye, DAÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Necdet Osam, Akademik 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Ulus-
lararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muham-
met Yaşar Özden, İdari ve Teknik 
İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Özgür Eren, Rektör Koor-
dinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş 
ile DAÜ -  MİKA Müdürü Derviş 

Ekşici’nin yanı sıra 80’e yakın 25. yıl 
mezunu ve 25’e yakın “dönem akade-
misyeni” katıldı. Etkinlik, DAÜ 2017 
Tanıtım Filmi gösteriminin ardından 
konuşmalarla devam etti.DAÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün 
kurulduğu ilk günden itibaren misyon 
ve vizyonu çerçevesinde hedef le-
rine doğru sağlam adımlarla ilerle-
mekte olduğunu vurguladı. Bugün 
elde edilen tüm başarılarda, önceki 
yönetimlerin elde ettiği başarıların da 
etkisinin olduğunu belir ten Prof. Dr. 
Osam, her zaman üniversiteyi daha 
ileriye götürmek için çalıştıklarını 
ifade etti. DAÜ’nün kaliteye yatırım 
yapan bir üniversite olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Osam, üniversitede 
100’e yakın program bulunduğunu ve 
bu programların uluslararası kuru-

luşlar tarafından akredite edildiğine 
dikkat çekti. 
Bugünlerde KKTC’de birçok gecekon-
du üniversitesinin kurulmakta oldu-
ğunu üzülerek gözlemlediklerini ve 
bu durumun endişe verici olduğunu 
aktaran Prof. Dr. Osam, ilgili makam-
lara gerekli uyarıları yaptıklarını ve 
Kıbrıs’ın üniversite çöplüğü olmasının 
önüne geçileceğini umduklarını aktar-
dı. Prof. Dr. Osam, konuşmasını 25. 
yıl mezunlarına ve akademisyenlerine 
etkinliğe katılımlarından dolayı teşek-
kür ederek sonlandırdı.gecekondu 
üniversitesinin kurulmakta olduğunu 
üzülerek gözlemlediklerini ve bu du-
rumun endişe verici olduğunu aktaran 
Prof. Dr. Osam, ilgili makamlara ge-
rekli uyarıları yaptıklarını ve Kıbrıs’ın 
üniversite çöplüğü olmasının önüne 
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geçileceğini umduklarını aktardı. Prof. 
Dr. Osam, konuşmasını 25. yıl mezun-
larına ve akademisyenlerine etkinliğe 
katılımlarından dolayı teşekkür ederek 
sonlandırdı. DAÜ’nün temeli olan ve 
1979 yılında kurulan Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nün (YTE) Eski Müdürü Prof. 
Dr. Erzat Erdil de, konuşmasında üni-
versitenin tarihini özetledi. Bir eğitim 
kurumunun başarısının, mezunlarının 
başarılarıyla ölçüldüğünü ifade eden 
Prof. Dr. Erdil, DAÜ’nün bugün 1000’in 
üzerinde öğretim görevlisiyle sosyal ve 
ülke ekonomisine katkı koyan bir ku-
rum haline geldiğini vurguladı ve DAÜ 
mezunlarının bulundukları ülkelerde 

üst düzey görevlerde hizmet ver-
diklerinin altını çizdi. DAÜ Mezunlar 
Derneği Başkanı Ekrem Soyşen, 25. 
yıl mezunlarıyla bir arada olmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
derneğin amaçları ve hedef lerinden 
bahsetti. Soyşen, etkinliğin düzenlen-
mesine katkıda bulunan DAÜ Rektör-
lüğü ve DAÜ MİKA’ya teşekkür etti. 
DAÜ Turizm ve Otelcilik Önlisans 
1992 yılı mezunu ve İstanbul UBC 
Global Tekstil Yönetici Ortağı Banu 
Üner, DAÜ’nün değerli hocalarının 
kendilerini çok iyi yetiştirdiğini ve 
DAÜ’de çok güzel yıllar geçirdiklerini 
ifade etti. Üner, hocalarına sonsuz 

şükranlarını ve saygılarını sundu.
DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elekt-
rik ve Elektronik Mühendisliği 1992 
yılı mezunu ve KKTC Sivil Havacılık 
Dairesi Müdürü Mustafa Sof i, mezun 
oldukları zamandan bugüne 25 yılı 
geride bıraktıklarını ancak bu süreçte 
DAÜ’nün kendilerine sağladığı bilgi, 
beceri ve donanım gibi avantajlar-
dan faydalandıklarını aktardı. DAÜ 
sayesinde kaliteli insanlar olduklarını 
ifade eden Sof i, DAÜ’nün başarıla-
rının devam etmesini diledi. DAÜ 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi 1992 yılı 
mezunu, Kıbrıs Türk Süt İmalatçıları 
Birliği  Başkanı ve Kıbrıs Türk Sanayi 

Odası Başkan Yardımcısı Candan 
Avunduk, 1986 yılında DAÜ’nün beş 
binası bulunduğunu, şu anda ise hem 
Türkiye’nin, hem de dünyanın bilinirli-
ği yüksek öğretim kurumlarından biri 
haline geldiğini belir tti. DAÜ’nün dört 
dörtlük bir üniversite olduğunu ifade 
eden Avunduk, kendilerini yetiştiren 
hocalara da teşekkürlerini iletti. 1992 
Mezunu ve SabuncuoğluPR Danış-
manlık ve İletişim Ajansı Direktörü 
Mahiye Sabuncuoğlu, DAÜ’nün hayat-
larında ilkleri yaşadıkları bir üniversite 
olduğunu belir tti. 
DAÜ’de arkadaşlık ve dostluğun en 
üst düzeyde olduğunu ifade eden 
Sabuncuoğlu, kendilerini yetiştiren 
akademisyenlere ve organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği geçen herke-
se teşekkür etti.
Konuşmaların ardından DAÜ’de 25 
yılını doldurmuş akademisyenlere 
hediye takdimi ve 25. yıl mezunlarına 
madalya ile hediye takdimi yapıldı. 
DAÜ Yönetimi, 25. yıl mezunları 
ve akademisyenleri, toplu fotoğraf 
çekiminin ardından DAÜ öğrencilerin 
Latih Al-Shaikh, Zack Douamna ve 
Behzad Heidarshinas’ın canlı müzik 
performansı ile gece boyunca oldukça 
keyif li anlar yaşadı. 


