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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın 
saygın üniversite sıralama kurumlarından biri 
olan Cybermetrics Lab’ın  “Webometrics Dünya 
Üniversiteler Sıralaması (Webometrics Ranking 
of  World Universities)’nda Avrupa Birliği ül-
kelerinde eğitim veren üniversiteler arasında ilk 
500 arasına girme başarısını gösterdi.

DAÜ Avrupa Birliği’nde İlk 500’te 
 
Dünya sıralamasındaki başarısı 
ile en saygın üniversiteler 
arasında yer alan DAÜ, 
merkezi İspanya’da bulunan 
ve İspanya’nın en büyük 
kamu araştırma kuruluşu 
olan Milli Araştırma Kon-
seyi (CSIC) bünyesinde 
faaliyet gösteren “Webo-
metrics” tarafından yürütü-
len ve Avrupa’da faaliyet gös-
teren 5827 üniversite üzerinde 
yapılan çalışma sonrasında, Avru-
pa Birliği ülkelerindeki  üniversiteler 
sıralamasında 444. sırada yer alarak en iyi 
%7’lik dilime girmeyi başardı.

Dünya genelinde eğitim veren ve 
değerlendirmeye alınan 20 binden fazla eğitim 
kurumu arasında ise DAÜ 1372. sırada yer 
alarak, dünyanın en iyileri arasında önemli bir 
yere sahip olarak ilk %5 diliminde yer aldı.   

Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasının 
üniversiteler arasında referans olarak kabul 
edilen "Berlin Prensipleri"ne (Berlin Principles 
on Ranking of  Higher Education Institutions) 
sıkı sıkıya bağlı kalarak, üniversitelerin internet 
sitelerini hacim (volume), görünürlülük (visibili-
ty) ve etkisini (impact) belirli bir metodoloji kul-

lanarak ölçen ve bu ölçümü yaparken ku-
rumun bilimsel üretimini (yayınlanan 

makaleler, konferanslar, tezler, 
raporlar, monograflar, vs.), 

destek materyallerini (ders 
materyalleri, veritabanları, 
dijital kütüphane, personel 
sayfaları, atölye çalışmaları, 
vs) ve kurum hakkında genel 
bilgileri dikkate alan bir sis-

teme dayalı çalışmaktadır. 
Yılda iki kez yapılan “We-

bometrics Ranking of  World 
Universities” değerlendirmelerinin 

sonuçları Şubat ve Ağustos aylarında 
açıklanıyor.

DAÜ Başarılı Yükselişini Sürdürüyor

Protokoller İmzalandı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden 
Yararlı Protokol

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi 
(KVİ) arasında işbirliği pro-
tokolü imzalandı. DAÜ Rektörlük 
Makamı’nda imzalanan İşbirliği 
Protokolü’ne DAÜ adına Rektör 
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, 
KVİ adına ise Müdür Prof. Dr. 
İbrahim Benter imza koydular.

Söz konusu protokol ile DAÜ ve 
KKTC KVİ arasındaki ilişkileri 
geliştirmek, güçlendirmek ve 

karşılıklı olarak işbirliğini teşvik 
etmek amaçlanıyor. Protokol 
kapsamında DAÜ İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi, Girişimcilik 
ve İnovasyon Merkezi (GİMER), 
KVİ’nin yeniden yapılandırılması 
amacıyla mevcut yapıyı, kurum-
sal, mali, idari, hukuki ve insan 
kaynakları yönünden inceleyerek bir 
değerlendirme raporu hazırlayacak 
ve yeniden yapılandırma 
çalışmalarını yürütecek.  DAÜ 
– GİMER ayrıca Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) ile mevcut proje 
kapsamında Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve KVİ  Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter devamı sayfa 3 'te
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
ABET Akreditasyonu'na Sahip 

KKTC’deki Tek Üniversite

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mühendislik 
Fakültesi’nin başarıları doğrultusunda, merkezi 
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan mü-
hendislik ve teknoloji eğitim programlarını 
kalite standartları açısından denetleyen ve 
akredite eden bağımsız bir kuruluş olan ABET 
(Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) 
Akreditasyonu'na sahip KKTC’deki tek üniver-
site olma özelliğini koruyor. 

ABET; öğrenciler, eğitim hedefleri, prog-
ram çıktıları, sürekli gelişme döngüsü, müf-
redat, öğretim kadrosu,  bina ve olanaklar,  
yönetim desteği ve programa özgü kriterler 
ana başlıkları altında değerlendirme yaparak 
öğrenci kabulünden danışmanlık hizmetle-rine, 
mezunların belirlenen eğitim hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığından, program hedefleri ile üni-
versite hedeflerinin birbiri ile olan uyumuna, 
sürekli gelişme ve ilerleme sürecinden, çağdaş 
bir eğitim müfredatına, öğretim kadrosundan 
bölüm olanaklarına kadar farklı alanlarda 
değerlendirmelerde bulunuyor. Bir devlet üni-
versitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi Müh-
endislik Fakültesi bünyesinde 1979 
yılından beri başarıyla hizmet veren 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği, İnşaat 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 
ve Endüstri Mühendisliği bölümlerin-
in ayni isimli programları 2010 yılında 
yeniden ABET akreditasyon süre-
cinden başarıyla geçmiş ve akredite 
edilmişlerdir. 

DAÜ’nün ABET Akreditasyonu'na 
sahip olması eğitim kurumu olarak 
çağdaş bir misyonu, vizyonu, altyapısı, 
gelişmiş insan kaynakları, akademik 
ve sosyal destek birimlerini bünyesin-
de barındıran uluslararası standart-
larda bir kurum olduğunu göster-
mekte. DAÜ, mühendislik alanında 
tüm programları ABET tarafından 

akredite edilen KKTC’deki tek üniversite olma 
özelliğini koruyarak, mezunlarına kazandırdığı 
diploma ile dünya çapında her işverenin 
tartışmasız olarak tanıdığı bir iş güvencesi 
sunmaktadır. Bugün Amerika’dan Afrika’ya, 
Avustralya’dan, Avrupa’ya ve hatta Antarktika’ya 
kadar tüm ülkeler ABET Akreditasyonu'nun 
ne anlama geldiğini bilmekte ve işe yeni ele-
man alırken ABET tarafından akredite edilen 
programların diplomalarına sahip şahısları ter-
cih etmektedirler. Bu çerçevede de mezunlarının 
%87.5’i mezuniyetten sonra 1 yıl içerisinde iş 
bularak prestijli ve yüksek kazançlı birer kariyer 
sahibi olmaktadırlar.  

Mimarlık Bölümü 
MİAK Akreditasyonu ile 

Fark Yaratıyor 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Akredi-
tasyon Kurulu (MİAK) tarafından Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 
bulunan 60’ı aşkın mimarlık programı arasında, 
ulusal akreditasyonu başarıyla tamamlanan 4. 
program, vakıf  üniversitelerinde bulunan prog-
ramlar arasında 6 yılla akredite edilen ilk ve tek 
program olma özelliğin taşıyor. 
Avrupa’da her ülkenin kendi eğitim sistemine 

uygun kalite güvence standartlarını belirlediği 
günümüzde, eğitimde kalitenin güvencesi ulu-
sal ya da uluslararası bağımsız kalite ajansları, 
yani akreditasyon kurulları, tarafından ve-
rilen akreditasyondur. Mezuniyet sonrasında 
okulların denkliklerinin saptanmasında önemli 
etkileri olduğu bilinen akreditasyon öğrenciler 
tarafından da tüm dünyada giderek daha fazla 
tercih edilen bir özellik haline gelmektedir.   

MİAK, daha iyi eğitim almış mimarlar 
yetiştirilerek toplum refahının iyileştirilmesine 
katkı koyan bir kurum olup farklı mimarlık 
bölümlerinin kendilerine özgü farklılıklarının 
korunarak biribirleri ile karşılaştırılabilir hale 
gelmelerini sağlamaktadır. Değerlendirme 
ölçütleri arasında eğitim programı, mezunun 
kazanması gereken bilgi ve beceriler ile insan 
kaynaklarının yanısıra fiziksel ve mali kaynaklar 
da yer almaktadır. 

Çeşitli ülkelerden gelen öğretim üyesi kadrosu ve 
öğrencisi ile uluslararası bir topluluk oluşturan 
DAÜ Mimarlık Bölümü, uluslararası ortamda 

sahip olduğu saygınlığı, ulusal akredi-
tasyon başarısıyla da perçinlemiştir. 
DAÜ Mimarlık Bölümü, Avrupa 
Mimarlık Okulları Birliği (EAAE) 
üyeliği yoluyla da Avrupa mimarlık 
eğitiminin şekillendirilmesine çok 
yönlü katkılar koymaktadır.

Mimarlık Bölümü, MİAK gibi ulusal 
ve RIBA (Royal Institute of  British 
Architects) ile NAAB (The National 
Architectural Accrediting Board) gibi 
uluslararası Akreditasyon süreçle-
rine büyük bir şeffalıkla katılımını 
desteklemektedir.

Mühendislik ve Mimarlık Alanındaki 
Akreditasyon Başarıları Gururlandırıyor

Mühendislik Fakültesi laboratuvarları uluslararası standartlarda eğitim sunuyor

Endüstri Mühendisliği Bölümü de ABET Akreditasyonu'na sahip Mimarlık Fakültesi MİAK Akreditasyonu ile fark yaratıyor
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Matematik, insanlık tarihinin bilinen en eski bilimlerinden 
biridir. Eski tarihte matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak 
tanımlanırdı. Matematik zaman içinde diğer bilim dallarında 
olduğu gibi büyük bir gelişme gösterdi ve kısa tanımlaması 
mümkün olamayacak bir duruma geldi. Modern  ve teleskobik 
astronominin kurucularından Galileo Galilei ‘’Tabiat matematik 
dilinde yazılmıştır’’ sözünden anlaşılacağı gibi matematik bir sanat 
gibidir ve matematikçilerin büyük çoğunluğu da bu sanatı icra 
ederler. 

İnsanların hayatlarını kolaylaştıran matematiğin günlük yaşamda 
da  çok önemli bir yeri ve önemi vardır. Modern bilimin insanların 
hizmetine sunduğu ve günlük hayatta kullanılan dijital saatler, 
televizyon, cep telefonu, bilgisayar, otomobiller, ısıtma sistemleri, 
her tür medya cihazı v.b. insanların hayatını kolaylaştıran şeylere 
örnek olarak verilebilir. Matematik diğer bilim dallarının da 
gelişmesini sağlar. Diğer bilim dallarında karşılaşılan problemlerin 
çözülmesinde matematisel bir sistem oluşturulup bu sistem 
yardımıyla   problemlerin çözümü sağlanmaktadır. Örnek olarak:

• Sağlık alanında kullanılan cihazlarda örneğin EEG cihazlarında 
Fourier Teorisi'nin önemli bir yeri vardır. 

• 17.Yüzyıl başlarında, gökcisimleri yörünge hesapları sırasında, 
mevcut matematik bilgiler, astronomlar için yeterli olmamıştır. 
Netice itibariyle de, astronomların zorlamaları sonucu, 
matematikçiler tarafından, diferansiyel denklem kavramları ortaya 
konmuştur.

Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. 
Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmıştır. 
Bütün bilim dallarının temelinde matematik vardır. Bu nedenden 
matematik olmadan diğer bilim dalları kullanılamaz. Mantık ve 
matematiksel düşünce ile felsefe ve psikoloji, müzik aletlerinin 
seslerinin tiz ve kalınlığının tespit edilmesinde matematik hesap, 
astronomide matematik, bilgisayar bilimlerinde, hukuk bilgilerinde 
matematik düşünce, tıpta ve biyolojide matematik istatistik ve bir 
sürü burada sayamayacağımız kadar çok alanda matematik tarih 
boyunca hep kullanılarak bugüne gelinmiştir. 

Matematik diğer pozitif  bilimlerin gelişimini sağlar. Matematiğin 
diğer bilimlerle olan başka bir ilginç özelliği de; diğer bilim 
dallarının da  matematiğin bugünkü ileri seviyelere çıkmasında 
etkisi olmuştur. 

Fen bilim dallarından; fizik, kimya ve astronominin varlığı 
düşünüldüğünde, bu bilimlerde temel özellik, gözlem ve deneye 
dayalı, aynı zamanda da ölçülebilir olmasıdır. Oysaki matematik, 
soyut bir bilim olmakta ve temel konusu da sayılar ve çevremizde 
gördüğümüz şekillerdir.

Matematiğin öteki bilimlerden farklarını ise, şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

Matematikte sembol ve şekiller kullanılır, uygulama alanı geniş, 
soyut ve kesin sonuç esasına dayanır, kesin kanunları vardır, 
kendisini devamlı yeniler, öteki bilimlerde yapılan çalışmaları 
kanuniyet halinde ifade edilebilir duruma getirir, var olanı 
inceler, kesin sonuç verir, birbirine bağımlı olarak sürekli gelişme 
gösterir ve gelişmeleri birbirini tamamlar. Özellikle; fizik, kimya 
ve astronomi gibi, müspet bilimleri, yani fen bilimleri söz konusu 
olduğunda, bu bilimlerin hem temelinde ve hem de bugünkü ileri 
duruma gelmelerini hazırlayan faktörlerin başında matematik 
vardır. Bunlar matematiği diğer bilimlerden ayıran faktörlerdir. 

Sonuç olarak matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak 
değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmıştır. 
Çağları aşarak, yeni kuşaklara ulaşacaktır. Büyüyerek, gelişerek, 
insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır.

Matematik ve Bilimdeki Yeri

Yrd. Doç. Arif  AKKELEŞ

Matematik Bölümü, Öğretim Üyesi

Uzman GözüyleProtokoller İmzalandı

Protokol İmza Töreni'nden bir kare

işbirliğine gidecektir. Talep edilmesi 
halinde karşılıklı mutabakat sağlanan 
konularda KVİ’ye danışmanlık hizmeti 
de verecek olan DAÜ, KVİ personeli-
nin eğitimi ile ilgili olanaklarının 
kullanılmasına da izin verecek ve 
KVİ’nin talebi doğrultusunda KVİ 
personeline çeşitli konularda kurs 
ve/veya hizmetiçi eğitim verecektir. 
Protokol kapsamında ayrıca taraf-
lar karşılıklı olarak bilimsel amaçlı 
toplantıların düzenlenmesini özen-
direcekler ve ortak araştırmaları 
destekleyeceklerdir.

Protokol İmza Töreni’nde DAÜ 
Tanıtım ve Gelişimden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Nadiri, 
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ 
– GİMER Başkanı ve İşletme Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tümer, KVİ 
Müdür Muavini Ali Çavuşoğlu da 
hazır bulundu  

Birinci Medya Kurumu ile 
İlişkileri Güçlendiren 
İşbirliği Protokolü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
ile Birinci Medya Kurumu Ltd. Şti. 
arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
Birinci Medya Kurumu’nda (Kıbrıs 
Genç TV) imzalanan İşbirliği 
Protokolü’ne DAÜ adına Tanıtım 
ve Gelişimden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Nadiri, 
Birinci Medya Kurumu adına ise 
Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci 
imza koydular.

İmzalanan protokol ile DAÜ ve Birinci 
Medya Kurumu arasındaki işbirliğini 
geliştirmek ve  karşılıklı ortak pro-
jelere imza atmak amaçlanıyor. Pro-

tokol kapsamında Birinci Medya Ku-
rumu DAÜ İletişim Fakültesi’ne bağlı 
basın, yayın,  sinema  TV  ve  medya 
bölümü öğrencilerine Kıbrıs Genç 
TV veya Birinci Medya Kurumu’na 
bağlı tüm basın ve yayın organlarında 
staj imkanı sağlayacak. Aynı zamanda 
Birinci Medya Kurumu, bünyesinde 
bulunan TV stüdyosunu uygun olduğu 
zamanlarda DAÜ İletişim Fakültesi’ne 
bağlı bölüm öğrencileri tarafından 
kullanılmasına olanak sağlamakla bir-
likte DAÜ de bünyesinde bulunan TV 
stüdyosunun da Birinci Medya Ku-
rumu personeli tarafından kullanımını 
sağlayacak.

Protokol İmza Töreni’nde söz alan 
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nadiri, bir eğitim kurumu olarak 
amaçlarının sadece eğitim öğretim 
değil, topluma hizmet de olduğunu 
belirterek, çeşitli kurumlarla yapılan 
işbirliklerinin Üniversite açısından 
önemine değindi. İmzalanan protokol 
kapsamında DAÜ İletişim Fakültesi 
öğrencilerine profesyonel ortamlarda 
staj imkanı yaratılacağını ifade eden 
Prof. Dr. Nadiri, bu tarz işbirlikleri 
ile Üniversitenin ve kurumların bilgi 
birikimlerini paylaştıklarını ve bunun 
da toplumun daha iyi yerlere gelme-
sinde etkili olduğunu vurguladı.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ertan Birinci ise DAÜ’nün 
köklü bir Üniversite olduğunu ve 
böyle köklü bir eğitim kurumu ile 
işbirliği yapmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade etti.
 
Protokol İmza Töreni’nde Birinci Medya 
Kurumu Genel Yayın Yönetmeni Tekin 
Birinci, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Ratip Birinci ve Haber Müdürü Fatma 
Kişmir de hazır bulundu.   
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Bilgisayar  ve Teknoloji Yüksek 
Okulu Akreditasyon Sürecinden 
Geçiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Bilgisayar ve 
Teknoloji Yüksek Okulu (BTYO), Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları, Tıbbi Dökümantasyon ve 
Sekreterlik programları, Alman kökenli FIBAA 
(The Foundation for International Business 
Administration Accreditation) tarafından akre-
ditasyon sürecinden geçiyor. 

DAÜ-BTYO’nun Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemi (BTBS) programının alman 
kökenli ASIIN akreditasyon kuruluşu tarafından 
akredite edilmesi ve ayrıca Avrupa Birliği’nde 
Bilgisayar Yazılım eğitiminde kalite belgesi olan 
EuroİNF kalite belgesini almasının ardından 
FIBAA Akreditasyonu almaya hazırlanan 
BTYO,  FIBAA Akreditasyonu ile Türkiye, 
KKTC ve bölge coğrafyasında bir ilk olacak. 

FİBAA, 28 Avrupa Birliği üniversitelerinde 
İşletme alanındaki bölümleri akredite eden bir 
akreditasyon kuruluşu olup  DAÜ-BTYO’nun 

ilgili 2 yıllık programları Türk Dili'nde eğitim 
vermesine rağmen AB kalite süzgecinden geçip 
eğitimde AB'ye akreditasyon sağlayacaktır. 
Mesleki eğitim veren bölümlerin mezunları da 
AB’de çalışma veya eğitimlerine devam etme 
olanaklarına sahip olabileceklerdir. 

BTYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa İlkan yaptığı 
akreditasyon tanımında topluma sunulan          
program ve hizmetlerin niteliğinin sistema-
tik bir yaklaşımla güvence altına alınması için 
geliştirilen bir yöntem olduğunu ve yapılan işin 
üçüncü bir tarafça belirlenen teknik kriterlere 
göre çalıştığının, bağımsız ve tarafsız kuruluşlar 
tarafından değerlendirilip onaylanması oldu-
ğunu belirtti. 

Doç. Dr. İlkan, FIBAA Denetleme Kurulu'nun 28-
29 Ağustos 2013 tarihlerinde gerçekleştirdikleri 
değerlendirme ziyareti sırasında okul akade-
mik personeli, okul yönetimi, Rektörlük, alanla 
ilgili işadamları, mezun öğrenciler, mevcut 
öğrenciler,  laboratuvar ve eğitim olanaklarını 
değerlendirdikten sonra kütüphane, müfredat, 
öğrenci eğitim çıktıları, ders işleme yöntem ve 
tekniklerini inceleyip değerlendireceğini bildir-

di. Denetleme Kurulu, söz konusu değerlendirme 
sırasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. 
Öztoprak’ı da makamında ziyaret ederek üniver-
site hakkında geniş bilgiler aldılar. 

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek 
Okulu  Uluslararası 
Akreditasyonlarla Kendini 
Farklılaştırıyor

BTYO Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistem-
leri (BTBS) programı Alman Akreditasyon Kon-
seyi tarafından akredite edilen 7 ajanstan biri 
olan  ASIIN (Accreditation Agency   for  Degree 
Programmes in Engineering, Informatics, Natu-
ral Sciences and Mathematics) Akreditasyonu'na 
sahip bölgede ilk program olma özelliğini 
taşıyor. 

ASIIN Denetleme Kurulu üniversite yönetimi 
ve program, laboratuvar ve eğitim olanakları, 
kütüphane, müfredat, öğrenci eğitim çıktıları, 
ders işleme yöntem ve tekniklerini inceleyip 
değerlendirerek akreditasyon sürecinde bu-
lunan programların sürekli güncellenmesini 
sağlamaktadır. 

BTYO ASIIN Akreditasyonu'nun yanında 
aynı zamanda Bilgisayar Yazılım alanındaki 
eğitimde kalite belgesi olan Euro Inf. La-
bel denkliğine de sahip olarak KKTC’de ve 
bölgede bunu alan ilk ve tek üniversite olma 
ünvanını da taşıyor. Uluslararası akreditasyon-
lar gelişimin sürekliliğinde büyük rol oynayarak, 
uluslararası denkliği ve akreditasyonu olan bir 
ortamda eğitim almak öğrencilerin uluslararası 
iş dünyasında rekabet edebilir olmayı da 
sağlamaktadır. 

Akreditasyon topluma sunulan program ve 
hizmetlerin niteliğinin sistematik bir yaklaşımla 
güvence altına alınması için geliştirilen bir 
yöntem olup yapılan işin üçüncü bir tarafça 
belirlenen teknik kriterlere göre çalıştığının, 
bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından 
değerlendirilip onaylanmasıdır.

Bilgisayar  ve Teknoloji Yüksek Okulu 
Kendini Farklılaştırmaya Devam Ediyor

BTYO FIBAA Akreditasyonu ile bölgede ilk olacak BTYO BTBS Programı ASIIN Akreditasyonu ile fark yaratıyor
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Nahçıvan Özel Üniversitesi, Azerbaycan Devlet 
Ekonomi Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi 
yetkilileri ve öğrencileri Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi (DAÜ) ile yürüttükleri işbirliği çerçevesinde 
KKTC’ye geldiler. 
Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinden sorumlu 
DAÜ Rektör Danışmanı İmran Mukhtarov’un da-
vetlisi olarak KKTC’ye gelen heyet çeşitli yerlerde 
görüşmeler gerçekleştirdi. Nahçıvan Özel Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kazımbeyli, 
Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi’nden Ba-
yim Nabiyeva ve Bakü Devlet Üniversitesi’nden Ke-
male Museyeva Üniversiteler arası proje yönetimi ve 
başarılı öğrenci değişimini görüşmek için DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ı ziyaret ettiler. 
Ziyaret esnasında Prof. Dr. Öztoprak ile Doç. Dr. 
Kazımbeyli üniversiteler hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular. Azerbaycan Üniversitelerinin gelişimi 
ve Azerbaycan’daki eğitim sistemi hakkında bilgiler 
aktaran Doç. Dr. Kazımbeyli, Türk Üniversiteleri'ne 
övgüde bulunarak Türk Üniversitelerinin ilişkilerinin 
kuvvetli olduğunu ifade etti. İlişkilerin günden güne 
daha güçlü olmasını  temenni eden Prof. Dr. Öztop-
rak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti de 
ifade etti. Görüşmenin ardından Prof. Dr. Öztoprak 
konuklarına KKTC’ye özgü DAÜ logolu lefkara işi 
takdim etti.  

Azerbaycan’dan Konuklarımız Vardı

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Azerbaycan'dan misafirlerle birlikte

1995 yılında Belçika’nın Leuven şehrinde 80 
hukuk fakültesi tarafından kurulan ve bugün 
Avrupa Birliği içinden ve dışından çeşitli ülkele-
rin 200’den fazla hukuk fakültesinin üyeliği ile 
her geçen gün önemini daha da artıran “Avrupa 
Hukuk Fakülteleri Birliği” (European Law Fa-
culties Association) ELFA’nın üyeleri arasında 
yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Hukuk Fakültesi, söz konusu üyeliği ile eğitim 
alanında fark yaratıyor. 

ELFA Üyeliği Nedir?
ELFA üyeliği, uluslararası bir kuruluş üyeliği 
olup, uluslararası kuruluşlara üyelik ise birçok 
bakımdan önem taşımaktadır. Hukuk eğitimi 
konusunda uluslararası standartları yakalaya-
bilmek ve geliştirmek verilen hukuk eğitiminin 
kalitesini de arttırmaktadır. Üyelik hakkında 
açıklamalarda bulunan DAÜ Hukuk Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık, bu tarz 
üyeliklerle hukuk eğitiminde Avrupa’da asgari 
standartların neler olduğu konusunda geniş 
bilgilere sahip olunduğunu ve güncel gelişmeleri 
takip etme fırsatı bulduklarını, bunun yanında 
hukuk eğitimi konusunda çeşitli hukuk fakülteleri 
ile görüş alışverişinde bulunma, bu konudaki 
gelişme ve değişiklikleri takip edebilme olanağı 
sağlandığını açıkladı. Öğrencilere uluslararası 
kariyer şansının da yaratıldığını ifade eden 
Prof. Dr. Yongalık, hukuk eğitiminde Avrupa’da 
uygulanan asgari standartların neler olduğu ve 

bu standartların üniversitelerde nasıl hayata 
geçirilebileceği konusunda yapılan çalışmaları 
yakından takip etme olanağı bulduklarını dile 
getirdi. Standartların belirlenmesi sürecinin 
Münster’de startı verilen bir süreç olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Yongalık, bu doğrultuda 
ELFA üyeliğinin hem standartların belirlen-
mesi sürecine doğrudan katkı koyulabilmesi 
bakımından hem de bu standartları DAÜ Hukuk 
Fakültesi’nde yaşatılabilmesi, DAÜ Hukuk 
Fakültesi’ni üst seviyelere taşınması bakımından 
önemli bir prestij getireceğinin ortada olduğunu 
da belirtti.

ELFA yıllık bilimsel toplantılar düzenlemekte 
olup, bu yıl yapılan bilimsel toplantının konusu 
“Eğitim ve Araştırmada Birlik” olarak belirlenmiş, 
bu konu çeşitli ülkelerden hukuk fakülteleri tem-
silcilerinin katılımı ve öğretim üyeleri tarafından 
sunulan tebliğler ile ayrıntılı biçimde ele alınarak 
tartışılmış, sonuç bildirgesinde hukuk fakültele-
rinin asgari ortak standartlarının belirlenmesi 
konusunda, hukuk eğitiminin akreditasyonu 
ve kalite değerlendirmelerine özel önem veren 
ELFA tarafından çalışmalar başlatmasına karar 
verilmiştir.   

DAÜ Hukuk Fakültesi temsilcileri  14-16 
Mart 2013 tarihleri arasında Almanya’nın                 
Münster kentinde, Münster Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen ELFA’nın yıllık 

olağan genel kurul toplantısına katılmıştır. Birlik 
başkanlığına Strasbourg Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Anne Klebes- Pélessier’in seçildiği genel ku-
rulda, DAÜ Hukuk Fakültesi ELFA’nın oy hakkı 
da bulunan tam üyeliğine kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi ELFA Üyeliği ile Fark Yaratıyor

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Uluslararası Eğitim Veriyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme  
ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde bulunan 
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Degli Studi 
Frederico Di Napoli (Napoli Üniversity) ile DAÜ 
arasında gerçekleştirilen işbirliği ile öğrencilerini 
uluslararası düzeyde hayata hazırlıyor. İşletme 
Bölümü’ne bağlı Yönetim Bilişim Sistemleri 
(İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
(İngilizce-Türkçe), Pazarlama Yönetimi (İngilizce), 
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) ile 
Bankacılık ve Finans Bölümü’ne bağlı Uluslararası 
Finans (İngilizce), Bankacılık ve Sigortacılık 
(İngilizce) ve Bankacılık ve Finans (İngilizce) 
lisans programları ve yine İşletme Bölümü’ne 
bağlı İngilizce Pazarlama Yönetimi ve MBA Yük-
sek Lisans programları ile Lefkoşa’da verilmekte 
olan Türkçe İşletme Yönetimi ve  Yönetim Ekono-
misi Yüksek Lisans programlarında eğitim veren 
DAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, yapılan 

uluslararası anlaşmalarla da öğrencilerine önemli 
fırsatlar sunuyor.  
DAÜ – Napoli Üniversitesi İşbirliği
DAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ile Napo-
li Üniversitesi işbirliği çerçevesinde başarılı 3. 
sınıf  ve Yüksek Lisans programındaki öğrencilere 
Napoli Üniversitesi’nde 10 günlük eğitim imkanı 
sunuluyor. Katılan öğrenciler 10 günlük eğitim 
sürecinde 4 farklı hocadan “Innovation Mana-
gement” dersi alıyorlar. DAÜ Uygulamalı Bi-
limler Yüksek Okulu teorik bilgi ile pratik bilgi 
doğrultusunda öğrencilerini hayata hazırlamakta 
olup Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerini me-
zuniyet sonrası iş hayatında rekabet edebilecek 
bireyler olarak yetiştirmek amacı içerisindedir. 
DAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Napoli 
Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşması 
doğrultusunda Avrupa Birliği düzeyinde eğitim 
verdiğini de kanıtlamıştır.  

DAÜ Hukuk Fakültesi

Napoli Üniversitesi işbirliği ile öğrenciler uluslararası eğitim alıyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü  son sınıf  öğrencileri sosyal sorum-
luluk projeleri kapsamında “Bir Şeyi Yap-
madan Dur ve Düşün” adlı  etkinliği Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim 
Görevlisi ve sosyal hizmetler uzmanı Barış 
Başel ile birlikte KKTC Lefkoşa Merkezi 

Cezaevi'ndeki  mahkumlara uyuşturucu 
ve şiddet konulu seminer düzenleyerek 
gerçekleştirdi. 

Başel mahkumlara uyuşturucunun zararları, 
neden uyuşturucu kullanılır ve nasıl bağımlı 
olunur konularında bilgi vererek şiddet,  
şiddete neden başvurulur, şiddetten nasıl 

uzak durulması gerektiği konularında da 
gerekli bilgiler verdi. Başel aynı zamanda 
gerçekleştirdiği sunum ile de mahkumların 
içinde bulundukları durumu analiz ederek 
onlara yardımcı olmayı istediğini sözlerine 
ekledi. Gerçekleştirilen söz konusu semineri 
başarılı ve yararlı bulan mahkumlar bu tarz 
etkinliklerin tekrarlanmasını istediklerini 
ve kendilerini topluma kazandıracak ge-
rekli tüm çalışmalara katılmaya gönüllü 
olduklarını belirtti. 

DAÜ 100 Ses Koro Atölyesi

30 Temmuz – 5 Ağustos 2013 tarihleri 
arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
bünyesinde düzenlenen 100 SES Koro Atöl-
yesi başarılı çalışmalara sahne oldu. Çok 
sayıda koristin katıldığı atölyede hergün 
yoğun şekilde koro performansları ve koro 
alan bilgilerini içeren sanatsal atölyeler 
çalışıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve 
KKTC'den 120 kişinin katıldığı atölyede 
salon performansları, havuz etkinlikleri, 
havuz içerisinde nefes teknikleri yanında 
katılımcılara deniz keyfi de sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı katkıları ile ger-
çekleştirilen etkinlikte katılımcılar DAÜ 
yurtlarında konaklayarak gerçek bir 
koro kampı yaşadılar. Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Koro Şefi Mete Gökçe 
tarafından yürütülen atölyede katılımcılar 
biri Kıbrıs, biri Türkiye, iki de yabancı 
koro eseri çalıştılar. Al Yemeni Mor Ye-
meni isimli koro eserini Şef  Erkan Dağlı 
çalıştırıp yönetti. Atölyenin son günü olan 
4 Ağustos 2013 Pazar günü, saat 15.00’te, 
Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda çalışılan eserlerin minik bir kon-
seri gerçekleştirildi. 

Dağlı, Gökçe ve Öztürk’ten DAÜ Rektör 
Vekili Prof. Dr. Yılmaz’a Ziyaret

100 Ses Koro Atölye Sanat Yönetmeni Er-
kan Dağlı, Koro Şefi Mete Gökçe ve Çuku-
rova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Oğuz         

Öztürk DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman 
Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Ziyarette KKTC’de 
gerçekleştirilen etkinliğin önemine dikkat 
çekerek, DAÜ’ye bu tarz sanatsal etkin-
liklere verdiği destekten dolayı teşekkür 
ettiler ve Üniversite Yönetimi’ne bundan 
sonra yapılacak etkinliklerde DAÜ'nün rolü 
ile ilgili görüşlerini ilettiler.

“DAÜ Ada Işığı Çocuk Korosu” 
Seçmeleri Tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi  (DAÜ) Eğitim 
Fakültesi  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 
Müzik Öğretmenliği Programı bünye-
sinde oluşturulan “Ada Işığı Çocuk Korosu” 
seçmelerini tamamlayarak ilk çalışmalarına 
başladı.

Gökçe, Dağlı ve Öztürk Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Yılmaz'ı ziyaret etti

Barış Başel Cezaevi'ndeki mahkumlarla birlikte

100 Ses Koro'su Gazimağusa gezisi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci 
sayısı geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir 
artış gösterirken, önümüzdeki akademik yıl 
renkli ve canlı bir yurt hayatına da sahne 
olacak.

Yaptığı açıklamada DAÜ üniversite 
yurtlarında temizlik, beslenme, ulaşım, 
güvenlik gibi kişisel ihtiyaçların en iyi ve 
en hızlı şekilde artırılıp geliştirildiğini 
dile getiren DAÜ Yurtlar ve Kafeteryalar 
Müdürlüğü, şimdilerde öğrencilerin trafik, 
gürültü ve şehir karmaşasından uzak ve 
güvenli konaklama ortamının yurtları 
seçmelerinde en büyük etken olduğunu 
söyledi.

Yurtlar sayesinde öğrencinin ulaşım ve 
güvenlik sorunu yaşamadığı belirtilerek 
yurtta konaklayan öğrencilerin yurtların 
hemen yakınında gerçekleşen akademik, 
sosyal, kültürel ve sportif  etkinliklerden 
ötürü şanslı ve avantajlı olduğu vurgulandı.

Öğrencilere yeni adım atacakları üniversite 
hayatlarında her türlü teknolojik imkanın 
kampüs güvenliği içinde sunulduğunu 
kaydeden Yurtlar Müdürlüğü,  öğrenciler 
açısından DAÜ yurtlarının herhangi 
birinde kalarak eğitime başlamanın doğru 

DAÜ Yurtları Yeni Döneme Hazır

DAÜ Koro Çalışmaları ile Sesini Duyurmaya Devam Ediyor

Öğrencilerimizden Duyarlı Davranış



Uluslararası Kariyer İçin
YIL:4      SAYI:42     AĞUSTOS - EYLÜL  2013

D O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ 7

“DAÜ Ada Işığı Çocuk Korosu” 
Seçmeleri Tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi  (DAÜ) Eğitim 
Fakültesi  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 
Müzik Öğretmenliği Programı bünye-
sinde oluşturulan “Ada Işığı Çocuk Korosu” 
seçmelerini tamamlayarak ilk çalışmalarına 
başladı.

Koro seçmelerinde Türkiye’den TRT eski 
çocuk koroları şefi ve aynı zamanda “Sevda 
Cenap And Müzik Vakfı Jeunesse Musicale’’ 
koro şefi ve eğitmeni Fatma Bildiren, DAÜ 
Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. 
Başak Güler Gorgorotti, Öğretim Görev-
lisi Dr. Alev Müezzinoğlu, Koro Şefi Erkan 
Dağlı ile Rana Erozan Uluçay ve Heran 
Mirillo yer aldı. 

“Ada Işığı Çocuk Korosu” şefi Erkan Dağlı 
koro seçmelerine katılan ve başarılı olan 30 
çocuk ile koroyu oluşturduklarını belirterek, 
yeniden yapılması planlanan seçmeler ile 
çocuk korosunun büyüyeceğini vurguladı.

Dağlı, kurulan çocuk korosu ile Türkiye’de 
ve KKTC’de yapılan çocuk korosu festi-
val ve şenliklerine ileride katılmayı hedef-
lediklerini dile getirerek belirledikleri  

hedefler doğrultusunda çalışmaların baş-
ladığını belirtti. Çocuk korolarında şarkı 
söylemenin çocukların kişilik gelişiminde 
önemli rol oynadığına de değinen Dağlı, gü-
zel Türkçe konuşma, hızlı düşünme becerisi, 
sorumluluk duygusu, algı yeteneği, arkadaş 
ilişkileri, kaliteli iletişim, özgüven gibi bir-
çok farklı konuda çocuk korolarının büyük 
rol oynadığını vurguladı. 

Erkan Dağlı, "Ada Işığı Çocuk Korosu"na seçilen öğrencilerle birlikte100 Ses Koro'su Gazimağusa gezisi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci 
sayısı geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir 
artış gösterirken, önümüzdeki akademik yıl 
renkli ve canlı bir yurt hayatına da sahne 
olacak.

Yaptığı açıklamada DAÜ üniversite 
yurtlarında temizlik, beslenme, ulaşım, 
güvenlik gibi kişisel ihtiyaçların en iyi ve 
en hızlı şekilde artırılıp geliştirildiğini 
dile getiren DAÜ Yurtlar ve Kafeteryalar 
Müdürlüğü, şimdilerde öğrencilerin trafik, 
gürültü ve şehir karmaşasından uzak ve 
güvenli konaklama ortamının yurtları 
seçmelerinde en büyük etken olduğunu 
söyledi.

Yurtlar sayesinde öğrencinin ulaşım ve 
güvenlik sorunu yaşamadığı belirtilerek 
yurtta konaklayan öğrencilerin yurtların 
hemen yakınında gerçekleşen akademik, 
sosyal, kültürel ve sportif  etkinliklerden 
ötürü şanslı ve avantajlı olduğu vurgulandı.

Öğrencilere yeni adım atacakları üniversite 
hayatlarında her türlü teknolojik imkanın 
kampüs güvenliği içinde sunulduğunu 
kaydeden Yurtlar Müdürlüğü,  öğrenciler 
açısından DAÜ yurtlarının herhangi 
birinde kalarak eğitime başlamanın doğru 

ve yerinde bir seçim olacağına dikkat çekil-
di.

DAÜ öğrenci yurtlarının dünyaca ünlü 
yurtlarla kıyaslandığı zaman, yurtların üst 
seviyelerde olduğu görülüyor. Barınma ve 
yatak kapasitesinin yeterli düzeyde olduğu 
DAÜ yurtlarında 5000 civarında yatak ka-
pasitesi bulunuyor. DAÜ yap-işlet-devret 
yurtlarının yanısıra kampüs içerisinde özel 
yurtlar da yer alıyor.

DAÜ Yurtlarının sunduğu imkanlar saye-
sinde üniversite yaşamına uyum süresi 
kısalarak öğrencilerin adaptasyon süresi 
azalmaktadır. Yurtların temizlik, beslenme, 
ulaşım, güvenlik gibi kişisel ihtiyaçlarının 
en iyi ve en hızlı şekilde çözümleneceği or-
tamlar yaratılmıştır.

Konaklama faktörü üniversite hayatında en 
önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. 
DAÜ Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü 
yetkililerine göre 11 yurt barındıran 
kampüs karakteristiği, DAÜ öğrencilerini 
yurtlara yönelten en temel unsurların 
başında gelmektedir. 

DAÜ’nün tamemen kendine ait DAÜ Kız 
Yurdu, Sabancı Kız Yurdu, DAÜ-2, DAÜ-

3 ve DAÜ-4  isimli 5 öğrenci yurdunun 
yanısıra DAÜ kampüsü içinde Özok’a ait 
Özok Özel Yurdu ve Uğursal, Akdeniz, 
Marmara, Alfam ve Longson isimli yap-
işlet-devlet yurtları da bulunuyor. Kam-
püs içerisinde her öğrencinin bütçesine 

hitap edecek şekilde bir, iki, üç ve dört 
kişilik yurt odaların mevcut olduğu DAÜ 
yurtlarında konaklayan öğrencilerin başarı 
ortalamasının istatistiklere göre evde kalan 
öğrencilerden çok daha yüksek olduğu be-
lirtiliyor. 

DAÜ Yurtları Yeni Döneme Hazır

DAÜ Koro Çalışmaları ile Sesini Duyurmaya Devam Ediyor

Yurtlar yeni döneme hazır
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Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  
Önlisans, Lisans 
Programları'ndan  sonra  
Yüksek Lisans programlarında da 
iddialı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi  4. yılına 
girer-ken  Önlisans ve Lisans 
programlarına ilave olarak Yüksek 
Lisans programlarını da hayata geçir-
meye hazırlanıyor.  DAÜ Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya 
Harutoğlu 2013-2014 Akademik Yılı'na 
Diyaliz, Ağız ve Diş Sağlığı, Yaşlı 
Bakımı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, 
Fizyoterapi Teknikerliği olan 5 yeni 
önlisans ve Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon ile Beslenme ve Diyetetik 2 yüksek 
lisans programı olmak üzere  toplam 14 
programla başlayacaklarını belirterek 
DAÜ Sağlık  Bilimleri Fakültesi olarak 
öğrenci  talepleri ve tercihler açısından 
çok tatminkar bir süreçte olduklarını 
ifade etti. 

Prof. Dr. Harutoğlu, Yüksek Lisans 
programlarını çok önemsedikleri-
ni bu nedenle de ciddi uğraşlar ver-
diklerini dile getirerek öncelikle 
YÖDAK ve YÖK  tarafından onayla-
nan ”Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” 
ile “Beslenme ve Diyetetik”  bölüm-
lerine  öğrenci alacaklarını, ilerleyen  
yıllarda  da diğer bölümler için Yük-

sek Lisans programlarını açacaklarını 
bildirdi. Prof. Dr. Harutoğlu Sağlık 
Bilimleri’nde akademisyenlere çok 
ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye ve 
KKTC’de  birçok üniversitede aka-
demik kadroların boş kaldığını veya 
ehli olmayan bölüm dışı kişilerce 
doldurulduğuna dikkat çekti. Prof. 
Dr. Harutoğlu hedeflerinin kaliteli, 
bilimsel etkinliğe sahip akademisyen-
ler yetiştirmek olduğunu belirterek bu 
nedenle de akademik kadrolarını daha 
da güçlendirdiklerini ve bilimsel tez 
çalışmaları için laboratuvar koşullarını 
daha da iyileştirdiklerini vurguladı. 
Prof. Dr. Harutoğlu DAÜ Sağlık Bilim-
leri Fakültesi’nin 2013-2014 Akademik 
Yıl için ilk yüksek lisans başvurularını 
kabul edeceğini dile getirdi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 
bir ilke daha imza atıyor. İngiltere’de Sussex 
ve Brighton Üniversiteleriyle, ABD’de Central 
Florida Üniversitesi’nde ve İstanbul’da Bilgi 
Üniversitesi’nde benzeri isimlerle geçtiğimiz 
yıllarda yüksek lisans eğitimine başlanan Dijital 
Medya ve Film alanında, DAÜ İletişim Fakültesi 
de yüksek lisans eğitimine başlıyor. YÖDAK ve 
YÖK onaylı tezsiz yüksek lisans programı, 
2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde 
ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.

Behçetoğulları: “Dijital medya ve film 
sektörü hızla gelişiyor”

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Pembe Behçetoğulları yeni yüksek lisans 
programıyla ilgili şunları söyledi: “Yüksek 
lisans yaptıktan sonra medya endüstrisinde 
çalışmak ve yüksek lisans tezi yazmak ye-
rine yaratıcı bir proje üretmek isteyen 
öğrenci sayısındaki artışın her geçen gün 
daha da belirginleşmesi, her iki talebe de 
yanıt vermeyi amaçlayan Dijital Medya 
ve Film programını hayata geçirmemizin 
kalkış noktası oldu. Program, öğrenciye 
hem medya sanatlarıyla daha ileri seviyede 
bir bağlantı kurma hem de bir medya ürünü 
(projesi) ortaya çıkarma ve yaratıcılığını 

sergileme imkânı sağlayacak. Program, film, bel-
gesel ya da daha melez formları da içeren med-
ya sanatları alanında yüksek lisans yapmak an-
cak tez yazmak istemeyen, tezli programı fazla 
‘kuramsal’ bulan öğrencilere yöneliktir. Bilindiği 
gibi, dijital medya ve film sektörü, birçok ülke 
gibi Kuzey Kıbrıs’ta da gelişme göstermekte ve 
bu alanda kendini geliştirme şansı bulan mezun-
lara medya sektöründeki ihtiyaç her geçen gün 

daha da artmaktadır. Dahası, kayda değer sayıda 
öğrencimizin Türkiye, Nijerya, Kenya, İran gibi 
farklı ülkelerden olduğunu da göz önüne alırsak, 
bu alandaki ihtiyaca yanıt vermenin görevlerimiz 
arasında olduğunu da tespit etmiş oluruz.”

Dijital Medya ve Film (DMF) tezsiz yüksek 
lisans programının öğrenci kabul koşulları 
ise şöyle: Programa, İletişim Fakültesi lisans 

mezunlarının yanı sıra sosyal bilimler 
alanlarında lisans derecesine sahip olanlar 
da başvurabilecektir; ancak başka disip-
linlerden gelenlerin tamamlama dersleri 
almaları gerekebilecektir. Yüksek lisans 
programına kayıt hakkı kazanan adaylar, 
İngilizce’den yabancı dil yeterlilik sınavına 
alınırlar. YDS / KPDS / ÜDS’den veya 
Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir 
sınavdan yeterli puanı alan adaylar yabancı 
dil sınavından muaf  tutulmaktadırlar. 

Eğitim dili İngilizce olan DMF tezsiz yük-
sek lisans programında derece alabilmek 
için, 4 zorunlu, 6 seçimlik, bir (kredisiz) 
bitirme projesi olmak üzere toplam 30 saat-
lik 11 ders alma zorunluluğu vardır. 2013-
2014 Güz Dönemi'nde eğitime başlayacak 
olan DMF tezsiz yüksek lisans programı 
için başvurular: 
http://emu.edu.tr/announce/Onlineapp.htm 
adresinden online olarak yapılabilecek.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Can Azer’den 

Bilgi Edinme Hakkı Üzerine Makale  

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Hukuk Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Can Azer’in KKTC’de 
12/2006 sayılı Yasa ile yürür-
lükte olan Bilgi Edinme Hakkı’nı 
incelediği “KKTC’de Bilgi Edinme 
Hakkı, Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri” başlıklı makalesi, Türkiye'de 
Siyasal Bilgiler / İktisadi ve İdari 
Bilimler alanında Social Sci-
ences Citation Index (SSCI)’de 
taranan ilk ve tek dergi olan Amme idaresi Dergisi’nin 
2013 yılının Haziran sayısında yayımlandı. Dergi ayrıca, 
Journal Citation Reports / Social Sciences Edition, 
Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa 
Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde Yayınlanan 
Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı, TÜBİTAK – 
ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde 
yer almaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Can Azer, bu çalışmasında, bilgi edinme 
hakkına ilişkin teorik tartışmalara değinmekle birlikte, 
esas olarak KKTC’de yürürlükte olan 12/2006 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı Yasası olumlu ve olumsuz tarafları 
göz önünde tutularak incelemiş ve birtakım öneriler 
getirmeye çalışmıştır. Yrd. Doç. Dr. Can Azer özel-
likle, gerçek demokrasinin halkın yönetime katılmasıyla 
geliştiğine dikkat çekerek, vatandaşların oy kullanarak 
siyasi yöneticileri seçebildiğini ancak büyük oranda 
kamu yönetiminin işleyişi sürecine katılmadığını belir-
terek, siyasi demokrasinin yanında idari demokrasinin de 
varlığına dikkat çekerek, bunun en önemli aracının bilgi 
edinme hakkı olduğunu vurgulamıştır. Çalışmada ayrıca, 
son günlerde oldukça gündemde olan yönetimden hesap 
sorma ilkesi açısından da son derece etkin bir yol olan 
bilgi edinme hakkının işlerlik kazanmasında etkili olan 
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’nun, KKTC’de 
yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 7 yıl geçmiş 
olmasına rağmen kurulmamış olmasının yarattığı sorun-
lara yer verilerek, bunların çözümüne ilişkin birtakım 
öneriler de sunulmuştur. 

Yrd. Doç. Dr. Can Azer

İletişim Fakültesi ailesi

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu

Dijital Medya ve Film Yüksek Lisans Programı Başlıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 
Yükseklisans Atağı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 2001 yılı 
mezunu Devrim Varoğlu 2002 yılında Bigi 
Sistemleri yüksek lisans eğitiminden mezun 
olduktan sonra  almış olduğu eğitim ile kariyer 
basamaklarını hızla tırmanarak bugün dünyanın 
önemli bir pazar payına sahip Apple şirketler 
grubunun Amerika Silikon Vadisi’nde kıdemli 
müdür görevini başarı ile sürdürüyor. 

2002 yılında staj yapmaya başladığı şirkette 
daha sonra 2004 yılından 2008 yılına kadar San 
Diego Qualcoomm sirketinde Kalite Güvence 
mühendisi olarak görev yaptığını belirten 
Varoğlu, 2008 yılında Apple şirketinde kablo-
suz ağ (wireless) bölümünün grup lideri olarak 
kidemli mühendis pozisyonunda işe başladığını 
bildirdi. Birçok Iphone ve Ipad gibi ürünlerin 
tasarım ve üretimine katkı sağladığını dile ge-
tiren Varoğlu, 2009 yılında, bulunduğu grubun 
müdürlük görevine getirildiğini ve şu anda grup 
yöneticiliğini yaptığı kablosuz ağ bölümünde 
kıdemli müdür pozisyonunda çalıştığını 
vurguladı.  

Birçok fikir ve tasarımının Apple tarafından 
hayata geçirildiğine değinen Varoğlu, birçok 
buluşunun patentlik aldığını (70’den fazla pa-
tent) aktardı. Kariyerinde elde etmiş olduğu 
başarılarda DAÜ’nün çok büyük bir rolü 
olduğunu sözlerine ekleyen Varoğlu, DAÜ’de 
almış olduğu uluslararası eğitim sayesinde 
dünya ile rekabet edebilecek pozisyonda ha-
yata atıldığını dile getirdi. DAÜ’nün kalitesinin 
tartışılmaz düzeyde olduğunu belirten Varoğlu, 
akademik kalitenin yanında üniversitenin 
öğrencilerine sunduğu sosyal etkinliklerin de son 
derece önemli olduğunu dile getirdi. DAÜ’nün 
kendisine bilgi donanımı dışında kendine güven 
duygusu ve özgüven kazandırdığını da sözlerine 
ekleyen Varoğlu, DAÜ mezunlarının her zaman 
bir adım önde olduğunun da altını çizdi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendis-
lik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
1993 yılı mezunu Cumhur Balkaroğlu DAÜ’lü 
olmanın bir gurur kaynağı olduğunu belirterek 
iş hayatında büyük avantaj sağladığına değindi. 

Mezun olduktan sonra 5 yıl boyunca Doğuş 
grubu ile birlikte Balkaroğlu İnşaat olarak 
Tarsus Mersin arası karayolu yapımında görev 
aldığını aktararak daha sonraları hem inşaat 
hem de tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
Bal-Teks şirketini kurduğunu dile getirdi. 
Balkaroğlu, 2001 yılında toptan kumaş satışı 
üzerine İstanbul’da faaliyet gösteren RCR 
isimli aile şirketini kurduklarını belirterek 2005 
yılında Genel Yapı adı altında inşaat firmasını da 
faaliyete geçirdiklerinin altını çizdi.

2011 yılında CB adı altında hayvancılık sek-
törünü kapsayan CB isimli şirketi de kurduğunu 
dile getiren Balkaroğlu, kariyerinde elde etmiş 
olduğu başarıların arkasında kesinlikle DAÜ 
ve almış olduğu eğitim olduğunu vurguladı. 
DAÜ’de aldığı eğitimin iş hayatındaki başarının 
sırrını oluşturduğunu dile getiren Balkaroğlu,  
alınan eğitim ile hayatta ve iş hayatında sağlam 
adımlarla ilerlemesine büyük katkı sağladığını 
aktardı. DAÜ’nün çok kısa bir zamanda ciddi bir 
gelişme ve ilerleme kaydettiğini sözlerine ekle-
yerek DAÜ mezunu olmaktan her zaman gurur 
duyduğunu aktardı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim 
Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 2001 me-
zunu Burçin Döveç elde etmiş olduğu başarılar 
ile isminden söz ettiriyor. Gazimağusa’nın 
önemli inşaat firmalarından Döveç Construc-
tion, Arredo Mobilya ve Alfam yurtlarının 
direktörlük görevini yürüten Döveç, başarılı 
çalışmalarının arkasında DAÜ’de almış olduğu 
eğitimin olduğunu belirtti. 

DAÜ’de öğrencilere sunulan eğitim kalite-
sinin çok iyi düzeyde olduğuna dikkat çeken 
Döveç, DAÜ’nün sunduğu eğitim olanakları ve 
uluslararası yapısı sayesinde birçok farklı ül-
keden gelen öğrencilerle bir arada olduklarını 
belirtti. Döveç, DAÜ’nün öğrencilerine aka-
demik kalitenin yanında birçok sosyal aktivite 
de sunduğunu ve iş hayatında başarılı olmanın 
en önemli nedenlerinden birinin DAÜ’de almış 
olduğu eğitim olduğunu aktardı. DAÜ’nün 
öğrencilerine cesaret ve kendine güven duygusu 
da kazandırdığının altını çizdi. 

DAÜ’den mezun olan öğrencinin hayata bir 
adım önde başladığına da vurgu yapan Döveç, 
DAÜ’lü olmanın bir ayrıcalık olduğunu 
vurguladı.  DAÜ’nün her geçen gün gelişen 
bir yapıya sahip olduğunu ve bir DAÜ me-
zunu olarak bugün DAÜ’ye şirket olarak çeşitli 
yatırımlar da yaptıklarını belirten Döveç, bu 
nedenle son derece mutlu olduğunu aktardı. 

Cumhur Balkaroğlu
Devrim Varoğlu Burçin Döveç

Cumhur Balkaroğlu  
Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
1993 Yılı Mezunu

Devrim Varoğlu
Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, 2001 Yılı Mezunu

Burçin Döveç
Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 
2001 Yılı Mezunu

Mezunlarımızın Başarıları İle 
Gururlanıyoruz
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, yaz oku-
lu dersleri bünyesinde yürütülen Mühendislikte 
Sürdürülebilirlik dersi kapsamında sürdürü-
lebilir kalkınma dalında 2011 yılı Platinum 
ödül sahibi “The Property Centre”i ziyaret etti. 
Öğrencilere teorik bilginin yanında uygulamalı 
olarak inceleme fırsatı da sunan DAÜ sayesinde 
öğrenciler şirketin Girne Çatalköy bölgesinde 
bulunan inşaatlarını gezerek inceledi.   

Şirket direktörü Clive Burrows tarafından 
karşılanan ve bilgilendirilen öğrenciler hem 
sürdürülebilir materyallerin önemi hem de akıllı 
ev teknolojisi hakkında bilgi edinmiş oldular. 
Söz konusu gezi sırasında öğrenciler yapım 
aşamasındaki binaları gezerek atık suların geri 
dönüşümünün gerçekleştirilmesi gibi çözüm-
lerin yanı sıra  daha önce hiç kullanılmayan 
materyaller ile yapılan inşaatları yerinde in-
celeyerek bu tür evlerin altyapı çalışmalarının 
nasıl oluşturulduğu hakkında bilgiler aldılar. 
Sürdürülebilirlik konusunun öğrenciler ta-
rafından farkındalığının artırılması için ger-
çekleştirilen söz konusu teknik inceleme gezisi 
ile öğrenciler teorik olarak gördükleri bilgileri 
yerinde değerlendirme fırsatı buldular. 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri 
Teknik İncelemelerde Bulundu

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri yararlı bir teknik geziye katıldı

Sergi gününden bir kare

Stencil çalışması

Dünya genelinde 57 İç Mimarlık kuruluşu ve 40 
ülkeden 35.000’den fazla iç mimar ve tasarımcı 
üyesi bulunan Uluslararası iç mimarlık örgütü 
IFI (International Federation of  Interior Ar-
chitects / Designers – Uluslararası İç Mimar-
lar Federasyonu), Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İç Mimarlık Bölümü tarafından Mayıs 
ayı içerisinde düzenlenen sergiye gazetesinde 
geniş yer ayırdı. DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün 
de üyesi olduğu IFI tarafından 25 Mayıs tarihi 
Dünya İç Mimarlık Günü olarak ilan edilmişti. 
Yıl boyunca birçok organizasyonlar düzenleye-
rek uluslararası etkileşime katkıda bulunan IFI, 
uzun yıllardır 25 Mayıs tarihini de farklı etkin-
liklerle kutlamaktadır. 

DAÜ İç Mimarlık Bölümü de IFI üyesi olarak 

25 Mayıs 2013 tarihinde mesleğin farkındalığını 
öne çıkarmak ve bölümün mesleğe bakışını dün-
yaya aktarmak amacıyla öğrencileriyle birlikte 
etkileşimli bir sergi gerçekleştirmişti. Sergi, 11 
farklı ülkeden uluslararası anlamda da anlamlı 
bir çeşitlilik gösteren DAÜ İç Mimarlık Bölümü 
öğrencilerinin mesleğin tanımını yazdıkları 
küçük kağıtlarla yarattıkları mekan içinde renk, 
insan ve doku teması ile gerçekleştirilmişti. Söz 
konusu sergi IFI'nin 18 Temmuz 2013 tarihli 
gazetesinde yayınlanarak uluslararası arenada 
da büyük ilgi gördü. 

Söz konusu habere: 
http://ifiworld.org/presidents_update/#Homepage 
adresinden ulaşılabiliyor.

İç Mimarlık Bölümü Sergisi Uluslararası 
IFI Gazetesi'nde Yer Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü öğrencileri, çevre felaketlerine dik-
kat çekmek için düzenlenen stencil çalıştayına 
katıldı. Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) 
tarafından düzenlenen çalıştaya, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık bölümü öğrencileri Hakan Dinç-
kan, Anita Odim, Hani Yeganlı, Cem Taş, Nur 

Başar ve Sibel Taşlıoğlu katıldı. 

Çalıştay’da önce stencilin tarihi ve bir sanat 
formu olarak günlük hayatta kullanılışıyla il-
gili bilgiler verildi.  Katılımcılar, çalıştayda 
öğrendikleri stencil tekniğiyle çevre felaketleri-
ne dikkat çekmeyi amaçlayan çalışmalar yaptılar 
ve bunları dış mekâna taşıdılar. 

Kanser hastalarına yardım etkinliği

Stencil Çalıştayı'na katılan DAÜ İletişim 
öğrencilerinin ikinci etkinliği, kanser hastalarına 
yardım amacıyla düzenlendi. Seasons Gourmet 
Kitchen ‘da gerçekleşen etkinlikte Dj Ongun 
Tütüncü’nün performansı eşliğinde katılımcılar 
eğlenceli bir gece geçirdi. Söz konusu gecede 
elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili 
Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı. 

Öğrencilerimiz, Stencil Çalıştayı'na Katıldı
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Hukuk Fakültesi öğrencileri Kurgusal Duruşma Salonu'nda

Festivale yoğun katılım oldu

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü Ödül ile Gururlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü’nden 2012- 2013 Akademik Yılı Güz 
Dönemi'nde yüksek lisans eğitiminden mezun 
olan Mehrdad Amirzade, 8. Ordibehesht Film  
Festivali’nde katıldığı kısa film ile ödül kazandı.

Mehrdad Amirzade’nin geçtiğimiz yıl Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
Yüksek Lisans programı mezuniyet eseri olarak 
hazırladığı “Koridorda Yedi Dakika” (Down the 
corridor-seven minutes) adlı kısa film, onlarca 

katılımcı arasından ödüle değer görülerek En İyi 
Sinematografi ödülü ile ödüllendirildi.

İran’ın başkenti Tahran’da bu yıl 8.si gerçekleşen 
Ordibehesht Film  Festivali 12,000 üyesi bulu-
nan Bandarabass (Iranian Young Cinema Soci-
ety) tarafından düzenlenen oldukça prestijli bir 
festival olarak kabul edilmekte ve her yıl En İyi 
Yönetmen, En İyi Görüntü ve En İyi Sinema-
tografi gibi birçok dallarda ödül vermektedir.

Mehrdad Amirzade

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk 
Fakültesi Kurgusal Duruşma Salonu’nu (Moot 
Court Room), düzenlediği “Boşanma Davası” 
konulu kurgusal dava ile açtı.  Goethe’nin 
“Yalnız Bilmek Yetmez, Uygulamak da Gerek; 
Yalnız İstemek Yetmez, Yapmak da Gerek” 
sözünden hareketle, öğrencilerini sadece teorik 
bilgilerle donatan bir fakülte olmanın ötesine 
geçmek isteyen DAÜ Hukuk Fakültesi, Kurgu-
sal Duruşma Salonu ile öğrencilerine bilgilerini 
pratiğe dökme fırsatı da sağlamış oluyor. 

Hukuk öğrencilerine gerçek bir duruşmada nasıl 
davranılması gerektiği, iddia ve savunmaların 
nasıl yapıldığı ve tanıkların nasıl sorgulandığı 
konusunda deneyim kazandıracak olan kurgusal 
duruşma salonu açılış töreninde  DAÜ Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık, Kur-
gusal Duruşma Salonu’nun, gerek Türkiye’de 
gerekse uluslararası alanda yapılan kurgusal 
duruşma yarışmalarındaki başarısını artıracak 
önemli bir adım olacağını vurguladı.   

Açılış töreninde sunulmak üzere, öğretim üye-
si Yrd. Doç. Dr. Ulaş Gündüzler, araştırma 
görevlileri Emine Koçano Rodoslu ve Seyhan 

Selçuk ile öğrenciler Emre Yıldırım, Merve Dağ, 
Oğuz Özsoy, Yağızcan Kara, Barış Tırpan, Gizem 
Aral, Burak Şenöz, Tuğba Karakol, Çağrı Savaş, 
Çağlar Kın, Nihal Selçuk, İbrahim Çiçekseven, Halil 
Şakar, Canan Mehveş Mutlutürk, Burcu Süvari, 

Ömer Faruk Turan, Mustafa Ercan Tuncel, Em-

rah Uzuçar, Gözde Bozyel, Onur Çiçek’in özverili 

çalışmaları ile kurgusal boşanma davası konulu 

dava gerçekleştirildi. 

Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Salonu Açıldı

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 
Üçüncü Atölye Çalışması Festivali Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu (YDİHO) tarafından 2011 yılından beri gelenek-
sel olarak düzenlenen Atölye Çalışmaları Festivali’nin üçüncüsü, 
Rauf  Raif  Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen söz konusu festival DAÜ, Pearson 
ve Saydam Berberoğlu sponsorluğunda Tony Gurr tarafından 
yapılan “Öğrenimde Öğrenci, Öğretmen ve Kurum” konulu açılış 
semineri ile başladı. Üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilen 
festivalde açılış seminerinin ardından farklı yerlerden gelen 
katılımcıların verdiği sunumlar gerçekleştirildi. 

Etkinlik süresince DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık 
Okulu ders dışı etkinlikler tanıtımının fotoğrafçılık grubunda 
yer alan öğrencilerinin yıl içerisinde yaptıkları  çalışmalarda 
çekmiş oldukları resimler de sergilendi. Söz konusu festival Grant 
Kempton tarafından gerçekleştirilen “Nasıl Öğrettiğimiz Değil, 
Ne Öğrettiğimiz” konulu kapanış sunumunun ardından DAÜ 
Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Os-
man Yılmaz’ın katıldığı, seminer ve atölye çalışmalarına katılan 
öğretim görevlilerine sertifikaların verildiği kokteyl ile sona erdi. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri 
Müdürlüğü’nde Voleybol Büyük Bayan Takımı’nın 
yeniden aktif  hale getirilmesinin sevinci yaşanıyor. 
Geçtiğimiz 3 yılı KKTC üniversiteler arası mü-
sabakalar şampiyonu olarak tamamlayan bayan 
takımımız bu yıl yeni bir oluşumla gücüne güç kata-
rak lige katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
bağlamda Vakıflar'dan Merve Çelebi'yi kadrosuna 
katan DAÜ Voleybol Büyük Bayan Takımı, son 
olarak da Türkiye’nin Bursaspor takımından Selin 
Eroktay'ı da renklerine bağladı. Antrenörlüğünü 
İsmail Kovancı'nın yapacağı DAÜ Voleybol Büyük 
Bayan Takımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Son 4 yılın şampiyonu yıldız ve genç kız voleybol 
takımının da büyük bayan takımının altyapısını 
oluşturuyor olması gelecek adına takımımıza güven 
veriyor. Yeni transferlerle takımın güçlendiğinin 
altını çizen İsmail Kovancı, amaçlarının DAÜ’nün 
adının geçtiği her branşta olduğu gibi öncelikle 
disiplin ve bunun yanında başarı olduğunu söy-
ledi. Voleybol dalında erkek takımımızın her yıl 
gelenekselleşmiş olan başarıları gibi başarı hedef-
leyen Kovancı yeni oluşturulan Voleybol Büyük 

Bayan Takımı’nın öncelikle DAÜ’ye sonra da 
KKTC voleyboluna hayırlı olmasını diledi.

Bir transfer bombası da 
Hentbol Bayan Takımı’ndan
    
DAÜ Hentbol Bayan Takımı Bulgar genç milli 
oyuncusu Denitsa Koleva'yı renklerine bağladı. 
Bulgaristan’ın HK BEKİ takımından transfer 
edilen milli oyuncunun gücümüze güç katacağını 

söyleyen antrenör Makbule Nurtunç tek hedefin 
şampiyonluk olduğunu belirtti. 
     
DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu'dan 
elde edilen bilgilere göre önümüzdeki günlerde 
basketbol erkek ve voleybol erkek takımlarına da 
takviyelerin olacağı ve bu transferlerin önümüzde-
ki birkaç gün içerisinde netleşeceği belirtilirken, 
tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı temen-
nisinde bulunuldu.

Üniversitemiz 
Voleybol ve Hentbolda İddialı

Denitsa Koleva

Antrenör İsmail Kovancı yeni sporcularımızla birlikte

Selin Eroktay Merve Çelebi


