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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 2009-
2010 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Mezuniyet Töreni 29 Haziran gecesi
görkemli bir törenle yapıldı.
DAÜ Stadyumu’ndaki törende 1,700
mezun diploma aldı. Böylece DAÜ’nün
mezun sayısı da 31 bin 830’a yükselmiş
oldu. 

Törende aralarında 18 doktora öğren-
cisiyle 165 yüksek lisans öğrencisinin
de bulunduğu toplam 1,700 mezun
diploma aldı.
Mezuniyet törenini Kurucu Cumhur-
başkanı Rauf  Denktaş, Türkiye’nin
Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Nazım

Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif,
ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı,
Bağımsız Milletvekili Ejder Aslanbaba,
Sayıştay Başkan Vekili Şükrü Cankaya
ve Gazimağusa Kaymakamı Beran
Bertuğ da izledi.
Saygı duruşu ile başlayan törende bir
ilk gerçekleştirilerek, İstiklal Marşı’nı

yabancı uyruklu öğrencilerin oluştur-
duğu koro seslendirdi. Yapılan konuş-
maların ardından mezunlara diplomaları
verildi. Havai fişek gösterilerinin de yer
aldığı mezuniyet töreninin finali,
Leman Sam’ın konseri ile yapıldı. >>

sayfa 4

2009 sonu yılı itibarı ile dünya sırala-
masında 1730’uncu sırada olan DAÜ
2010 yılı “Webometrics Dünya
Üniversiteler Sıralaması” nda (Webo-
metrics Ranking of  World Universi-
ties), ilk altı aylık dönem sonunda 26

sıra birden yükselerek değerlendir-
meye alınan 20 bin üniversite arasında
ilk iki binde yer alarak bin 704. sırada
gurur verici bir başarıya imza attı. 
>> sayfa 2

Kıbrıs’ın en büyük devlet üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi dünya üniversiteler sıralamasında kalitesini gösterdi.

Yükseliş Devam Ediyor
Üniversiteleriyle tanınan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren tek devlet
üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 
2009 yılına göre yükselmeye devam ederek birçok
üniversiteyi geride bıraktı.

DAÜ 20 Bin Üniversite İçerisinde  1704. Sırada

DAÜ Mezun Sayısı 31 Bin 830’a Ulaştı



YIL: 1       SAYI: 8   TEMMUZ 2010

Uluslararası Kariyer İçinD O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kentsel Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (KENT-AG / URDC)
ve KTMMOB Mimarlar Odası
(MO) tarafından, bina
tasarımının kentsel çevre
niteliğinin belirlenmesindeki
rolüne ve ‘kent mekanıyla dost’
binalar oluşturmanın önemine
dikkat çekebilmek amacıyla
düzenlenen “KENT MEKANI
İLE EN İYİ İLİŞKİ KURAN
KAMUSAL BİNA" konulu yarış-
manın ödül töreni ve kokteyli, 30
Haziran 2010 tarihinde Birinci
Ödüle layık görülen Büyük
Han’da yapıldı. Yarışmaya katılan
önerici mimarlar ile birlikte,
seçilen yapıların mimarlarına/
restoratörlerine de ödül ve serti-

fikaların verildiği tören        ve
kokteyl, tarihi Büyük Han’da ke-
yifli bir ortamda gerçekleştirildi. 

Yarışmanın ödül dağılımı şöyle
oldu: 
1. ÖDÜL: Elda İstillozlu, Nesil
Afşin grubu ile Nurbanu Tosun
Soyer tarafından önerilen
“BÜYÜK HAN” (Mimari:
Anonim - Restoratör: İlkay
Feridun) ; 
2. ÖDÜL: Nazife Özay, Nil
Paşaoğluları, Kağan Günce
grubu ve Mukaddes Faslı, Beser
Oktay Vehbi, Banu Çavuşoğlu,
Zehra Öngül, Leyla Çınar grubu
tarafından önerilen “SABOR
LOKANTASI (SURİÇİ)” (Mi-
mar: Yücel Köken)  ile Beser

Oktay Vehbi, Banu Çavuşoğlu,
Leyla Çınar, Zehra Öngül ve
Mukaddes Faslı grubu tarafından
önerilen “D&B LOKANTASI”
(Mimar: Tarkan Oktay); 
3. ÖDÜL: Nazife Özay, Nil

Paşaoğluları, Kağan Günce
grubu ve Leyla Çınar, Mukaddes
Faslı, Beser Oktay Vehbi, Banu
Çavuşoğlu, Zehra Öngül grubu
tarafından önerilen “PETEK
PASTANESİ”. 

“Kent  Mekanı ile En İyi İlişki Kuran Kamusal Bina"  
Yarışmasının Ödülleri Dağıtıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC
Turizm, Çevre ve Kültür Bakan-
lığı’nın katkılarıyla doğanın ve
çevrenin korunmasına yönelik,
toplumsal bilinci artırma çalışmaları
kapsamında 2010 yılı Mart ayında
başlatmış olduğu  “Atık Pil
Toplama” projesinin ilk ürünlerini
aldı. Üç aylık bir zaman diliminden
sonra toplanan kullanılmış piller
bakanlığa  teslim edilecek. Doğu
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci
Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel

İşlerden Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam,
üniversite öğrencilerinin ve perso-
nelinin de projeye katkı sağladığını
ve duyarlılık göstererek atık pil
toplama bidonlarını kullandıklarını
belirtti.  
Yaklaşık üç ay önce başlatılan pro-
jede üniversitenin öğrenci yoğun-
luğunun yüksek olduğu çeşitli
bölgelere atık pil toplama bidonları
yerleştirdiklerini ifade eden Prof.
Dr. Osam, geçtiğimiz Mart ayında

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kole-
ji’nde (DAK) projenin başlatıldığını
ve projenin amacının gençlerin ve
üniversite öğrencilerinin doğaya ve
çevreye karşı olan sorumluluk bi-
lincini artırmak olduğunu vurgu-
ladı. Her bir bireyin çevreye ve
doğaya karşı “sorumlu” olduğunu ve
bu bilinçle hareket edilmesi gerek-
tiğini vurgulayan Prof. Dr. Osam,
DAÜ Rektörlüğü’nün bu ve benzeri
konulardaki toplumsal bilinci
uyandırma ve etkin kılma çalış-

malarının devam edeceğini, yeni
akademik dönemde de atık pil
toplama çalışmalarını geliştirip
yaygınlaştıracaklarını ve benzeri
yeni proje çalışmalarında bulu-
nacaklarını açıkladı. 

Atıl Pil Toplama Projesi

İlk Etabının Sonuna Gelindi

DAÜ TÜRKİYE VAKIF 
ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA
İLK ÜÇ’te

DAÜ’nün Türkiye Cumhuriyeti’nde
faaliyet gösteren 170’i aşkın devlet ve
vakıf   üniversiteleri arasında 14. sırada,
Türkiye’de ücretli eğitim yapan vakıf
üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer
aldığı bildirildi.

Merkezi İspanya’da bulunan ve İs-
panya’nın en büyük kamu araştırma
kuruluşu olan Milli Araştırma Konseyi
(CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren
Centro de Informacion Documentacion
(CINDOC) tarafından yürütülen ve
dünyada faaliyet gösteren yaklaşık 20
bin üniversite üzerinde yapılan çalışma
sonrasında DAÜ, ilk iki bin içerisinde
yer alarak bin 704. sırada yer aldı.

DAÜ, KKTC BAYRAĞI İLE 
LİSTEDE YER ALDI
Yapılan sıralamada DAÜ’nün ülke ismi
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
adı ve KKTC bayrağı ile listeye dahil
edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

KKTC’deki üniversitelerin dünya
sıralamasındaki yeri incelendiğinde
DAÜ ülke bazında da lider olup, KK-
TC’deki diğer üniversiteler ise dünya
sıralamasında 4615. ile 8039.’uncu
sıralar arasında yer aldılar. 

DAÜ Rektörlüğü konu ile ilgili olarak
yaptığı değerlendirmede DAÜ’nün
KKTC bayrağı ve ismi ile dünya
üniversiteleri arasında yer almasının,
kendileri ve KKTC açısından da gurur
verici bir başarı olduğunu kaydetti. 

DAÜ TÜRKİYE DEVLET VE
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
ARASINDA İLK ON DÖRT’TE
DAÜ Rektörlüğü yapılan değer-
lendirme sonrasında oluşan sıralama ile
DAÜ’nün Türkiye Cumhuriyeti’nde
faaliyet gösteren 170’i aşkın devlet ve
vakıf   üniversiteleri arasında 14. sırada,
Türkiye’deki ücretli eğitim yapan vakıf
üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer
almasının, DAÜ’yü ve ülkemizi gurur-
landırması yanında kendilerini daha
fazla çalışma ve önümüzdeki yıllarda
daha iyi sıralarda yer alması açısından

motive ettiğini ifade ettiler.

ARAŞTIRMA METODU
Yapılan açıklamada Webometrics
Dünya Üniversiteler sıralamasının
üniversiteler arasında referans olarak
kabul edilen “Berlin Prensiplerine”
(Berlin Principles on Ranking of
Higher Education Institutions) sıkı
sıkıya bağlı kalarak, üniversitelerin in-
ternet sitelerini hacim (volume),
görünürlülük (visibility) ve etkisini (im-

pact) belirli bir metodoloji kullanarak
ölçen ve bu ölçümü yaparken kurumun
bilimsel üretimini (yayınlanan maka-
leler, konferanslar, tezler, raporlar,
monograflar), destek materyallerini
(ders materyalleri, veritabanları, di-
jital kütüphane, personel sayfaları,
atölye çalışmaları) ve kurum hak-
kında genel bilgileri dikkate alan bir
sisteme dayalı çalıştığı belirtildi.

Yükseliş Devam Ediyor

Ödüller Dağıtıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve
Otelcilik Yüksek Okulu, 2010-2011 Akademik
Yılı’na mevcut ön lisans, lisans ve yüksek lisans
programlarına ek olarak iki yeni program ekle-
yerek hazırlanıyor. Uzaktan eğitim yüksek lisans
programı (e-konaklama) ile beraber, günümüzün
gözde ve cazip mesleklerinden olan mutfak şefi
yetiştirmek amacıyla Türkçe eğitim yapılacak
olan 2 yıllık “Aşçılık Programı” da 2010-2011
Akademik Yılı’nda eğitime başlıyor.  DAÜ Tu-
rizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdür Vekili
Prof. Dr. Mehmet Altınay yapmış olduğu açıkla-
mada, programın amaçlarını;

• Yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi olmaya
aday ulusal ve uluslararası mutfaklardan
örnekler sunabilecek aşçı yetiştirmek, 

• Konaklama ve yiyecek ve içecek sektörlerinde
eksikliği hissedilen, nitelikli eğitimli eleman
sayısının artmasına katkı sağlamak ve,

• Öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi
geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle
donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini
sağlayacak şekilde  analitik düşünme ve iletişim
becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı
olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı
sunmak, olarak sıraladı.

“Mezunlarımız, eksikliği hissedilen nitelikli
eğitimli eleman sayısının az olduğu  konaklama
sektörü ile yiyecek ve içecek sektörünün mutfak
bölümlerinde aşçı olarak istihdam edilebilecek,
kariyerlerinin devamında da yönetici (mutfak şefi, 

yiyecek ve içecek müdürü)  pozisyonuna terfi ede-
bileceklerdir” diyerek  sözlerine devam eden Prof.
Dr. Altınay, Turizm ile ilgili meslek lisesi mezun-
larının sınavsız olarak programa kabul edilecek-
lerini ve KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın desteğinin sağlanacağını, daha fazla
bilginin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden (Tel: 630
12 17) alınabileceğini ifade etti.

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu’ndan

2 Yıllık Aşçılık Ön Lisans Programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bu yıl açılan online
yüksek lisans (master) prog-
ramları geçtiğimiz günlerde
TC Yüksek Öğretim Kurulu’n-
dan (YÖK) da onay aldı.
Bankacılara yönelik Bankacılık
ve Finans Online Master Prog-
ramı ile turizm sektöründe
çalışanlara yönelik Turizm ve
Hospitality Online Master Prog-
ramı YÖK’ün uzaktan eğitim
standartlarını sağladığı için
YÖK tarafından onaylandı.
DAÜ Bankacılık ve Finans

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Jenkins  hem Ankara’da
hem de DAÜ’de YÖK’e yapılan sunumların başarılı
geçtiğini ve dolayısı ile YÖK tarafından onaylandığını
belirtti. Söz konusu master programlarının Kuzey
Kıbrıs’ta açılan ilk online master programları oldu-
ğunu belirten Doç. Dr. Hatice Jenkins, DAÜ’nün bu
alanda hem Kuzey Kıbrıs, hem de Türkiye’de öncülük
yaptığını ifade etmiştir. Doç. Dr. Hatice Jenkins
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Öğrencile-
rimize dünya standartlarında kaliteli bir eğitim vermek
için dünyadaki tecrübelerden faydalanıyoruz. En gün-
cel teknolojik altyapı ve eğitim olanaklarını kullanarak
eğitimi kişilerin ayağına taşıyoruz. Böylece, aynı anda

hem çalışıp hem de master yapmak artık çok daha kolay
bir hale geldi. Şu anda  online master programlarımıza
çeşitli ülkelerden başvurular devam etmektedir” şek-
linde konuştu. 

Doç. Dr. Hatice Jenkins

Online Yüksek Lisans (Master) ProgramlarıOnline Yüksek Lisans (Master) Programları

YÖK’ten OnaylandıYÖK’ten Onaylandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İn-
gilizce eğitim vermenin yanı sıra
2010 Güz  Dönemi’nden itibaren
Türkçe dilde de eğitim vermeye
başlıyor. Bilgisayar Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan
Kömürcügil, DAÜ 2010-2011
Akademik Yılı için DAÜ Giriş ve
Burs Sınavı’ndan sonra öğrencilerin
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne
kaydını yaptırmaya başladığını be-
lirtti. 

Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nün Türkçe programının
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylı olduğunu belirten
Prof. Dr. Kömürcügil, programın
müfredatının İngilizce olan prog-
ramla aynı olduğunu, donanım ve

yazılım derslerinin yanında destek-
leyici matematik, fizik gibi temel
dersler ve teknik seçmeli derslerden
oluştuğunu söyledi.

PROGRAM KALİTELİ
Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, açıla-
cak olan Türkçe müfredatlı
bölümün mevcut İngilizce prog-
ramındaki kalite ve içeriğe sahip
olduğunu vurgulayarak, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nün
Mühendislik Fakültesi’nin öğrenci
sayısı ve öğretim üyeleri  sayıları
bakımından en büyük bölüm
olduğunu vurgulayarak, ulus-
lararası indeks-lerdeki yayın sayısı
bakımından da Fakülte’de lider du-
rumda olduğunu belirtti.
DAÜ’de verilen eğitimin kalitesine
güvendiklerini belirten Prof. Dr.
Kömürcügil,  25 Ekim 2010’da
ABET denetçilerinin DAÜ’ye gelip
denetleme yapacaklarından tedirgin
olmadıklarını, verilen eğitime ve
eğitim kalitesine güvendiklerini
vurgulayarak DAÜ’nün akademik
kadrosunun ve altyapısının son
derece kaliteli olduğunu ifade etti. 

İŞLETME BÖLÜMÜ TÜRKÇE
PROGRAMLAR AÇIYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

İşletme ve Ekonomi Fakültesi,
İşletme Bölümü 2010-2011
Akademik Dönem’inde Türkçe
eğitim verecek programlar açmaya
hazırlanıyor. 

DAÜ İşletme Bölümü Başkanı Doç.
Dr. Cem Tanova yeni akademik
dönemle birlikte İşletme Bölümü’ne
bağlı olan Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik Programı, Sağlık Ku-
rumları Yöneticisi Programı ve
İşletme Programı olmak üzere
Türkçe programlar açmayı hedef-
lediklerini belirtti.

İşletme Bölümü’nün Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nin en eski ve köklü
bölümlerinden biri olduğunu vur-
gulayan Doç. Dr. Tanova,
günümüzün değişen ve küreselleşen
dünyasında rekabetin artması işlet-
melerin ve tüm kurumların daha
verimli, ve daha etkin olmalarını
gerektirmektedir. Bu nedenle
işletme mezunlarına talebin art-
maya devam edeceğinin
öngörüldüğünü ifade etti.

Doç. Dr. Tanova öğrencilerin
Türkçe programlara olan talebi
doğrultusunda İngilizce dilinde
eğitim veren İşletme Bölümü’ne

paralel olarak Türkçe programlar
açmayı uygun gördüklerini bildirdi.
Türkçe programlarda eğitim
dili Türkçe olacak, ancak öğrenci-
lerin İngilizce öğrenmeleri için
İngilizce dil dersleri de yer alacak.  

Prof. Dr. Hasan Kömürcügil

Doç. Dr. Cem Tanova

“Öğrencilerin isteği 
doğrultusunda, 

lisans programlarına 
Türkçe dilinde 

eğitim veren 
programlar da ekledi”

DAÜ’de bazı bölümler Türkçe dilinde de eğitime başlıyor



YÜKSEK ÖĞRENİM GURUR KAYNAĞI
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı da,
kurulduğu günden bugüne dünyanın dört bir
yanına dağılan 30 bin mezunu, 65 ülkeden 12 bin
öğrencisi ve 35 ülkeden öğretim üyesiyle
DAÜ’nün KKTC’deki yüksek öğrenim kurumları
arasında müstesna bir yere sahip olduğunu be-
lirtti.
Fakılı, DAÜ’nün şimdiye kadar olduğu gibi gele-
cekte de uluslararası nitelikteki yüksek öğrenim
kurumu olarak KKTC’nin dünyaya açılan
penceresi olma görevini sürdüreceğine  inancının
tam olduğunu kaydetti.
KKTC’nin yüksek öğrenim alanında katettiği
aşamanın gurur kaynağı olduğunu söyleyen
Fakılı,  eğitim sektörünün ülkenin geleceğine i-
lişkin hayallerde özgün yere sahip olduğunu be-

lirtti.
Fakılı, DAÜ’nün dünya üniversiteleriyle rekabet
gücünü artırması için ellerinden gelen katkıyı
koymaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

“ÜNİVERSİTELER ÖZGÜR VE ÖZGÜN
DÜŞÜNCENİN MEKANI”
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Nazım
Çavuşoğlu da, üniversite eğitiminin öğrencinin
yaşamında ufuk açan bir aşama olduğunu ve yeni
bir dünyanın kapılarını açtığını belirtti.
Çavuşoğlu, üniversitelerin özgür ve özgün
düşüncenin mekanı olduğunu, üniversitelerin
ülkenin ve dünyanın farklı gerçekleriyle
tanıştırdığını ifade etti. Çavuşoğlu, Üniversite or-
tamının ülkenin gelecek kuşaklarının sağlam bir
zeminde yetiştirilmesinin de ön koşulu olduğunu
söyledi.
Mezuniyet töreninin yaşam yolculuğunda yeni
bir kilometre taşı ve kavşak olduğunu söyleyen
Çavuşoğlu, yıllarını vererek çalışan öğrencilerin
mezuniyet sevincini doyasıya yaşamayı hak ettik-
lerini kaydetti.
Çavuşoğlu, temelleri  1979 yılında atılan
DAÜ’nün aradan geçen 31 yılın sonunda sadece
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil böl-
gesinde tercih edilen, demokratik ve özerk
yapısıyla örnek, değişim ve gelişime açık, çok
kültürlü, huzurlu, Avrupa normlarında uygar
bireyler yetiştiren bir üniversite haline geldiğini
söyledi.

DAÜ MEZUN SAYISI 31 BİN 830’A ULAŞTI
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulalh Öztoprak da,
DAÜ’nün başka Türk üniversitelerinde bulun-
mayan oranda çok kültürlü ve uluslararası or-
tamıyla Doğu Akdeniz’de kültürel çeşitliliğin ve
çok dilliliğin merkezi durumunda olduğunu kay-
detti.
Öztoprak, mezuniyet töreninde  32 ülkeden 1700
öğrencinin diploma almasıyla toplam mezun
sayısının 31 bin 830’a ulaşacağını belirtti.
Öztoprak, DAÜ’nün hayatı her yönüyle yönete-
cek, rekabetçi, dünyada başarıya ulaşabilecek ne-
siller yetiştirmekte olduğunu  belirtti.
Öztoprak, farklı bilimsel geleneklerin işbirliğinin
merkezi haline gelen DAÜ’nün KKTC’de örnek

alınan öncü bir yükseköğrenim kurumu
olduğunu, ayrıca bölgenin önemli üniver-
siteleriyle yarışabilecek konumda olduğunu ifade
etti.
Öztoprak mezunlardan DAÜ’yle bağlarını kopar-
mamalarını, hangi ülke ve hangi görevde
olurlarsa olsunlar DAÜ’yü sahiplenmelerini
isteyerek, “Üniversitemiz desteğinizle geliştikçe
sizlerin de itibarınız artarak gelişecektir” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphane
Sergi Salonu’nda “İstanbul” konulu sergi
açıldı. 14-24 Haziran 2010 tarihleri
arasında ziyarete açık olan sergide fo-
toğraf  sanatçısı ve akademisyen İsmail

Gökçe’nin 2004-2007 yılları arasında İs-
tanbul’da çektiği fotoğraflar sergilendi.

İsmail Gökçe’nin fotoğrafçılığa başla-
masının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen
sergide, İstanbul’un farklı semtlerinden
insan ve doğa manzaraları bulunuyordu.

İsmail Gökçe’nin konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, 10 yıl önce fotoğrafçılığa DAÜ
İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Doç.
Dr. Skip Norman’ın yardımıyla başladığını
kay-dederek, sergiyi Skip Norman’a
teşekkür etmek ve vefa borcunu ödemek
için organize ettiğini belirtti.

Sergide 38 fotoğrafın 40-60 ve 70-100
ebatlarında siyah beyaz olarak yer aldığını

vurgulayan Gökçe, fotoğraflarını analog
fotoğraf  makinesi ile negatif  çektiğini dile
getirdi. Açıklamasında dijital ile analog fo-
toğrafçılık hakkında görüşlerini belirten
İsmail Gökçe, analog fotoğraf  makinesi ile
fotoğraf  üretmenin daha keyifli bir süreç
olduğunu söyleyerek, “çekime, yıkamaya ve
baskıya estetik bakış açısına göre yön vere-
biliyorsun” dedi.

Karanlık odanın bir tadı olduğunu belirten
Gökçe, negatif  fotoğraf  çekerken kendisini
daha fazla fotoğraf  çeker gibi hissettiğini
ifade ederek, analog makinelerin çektiği fo-
toğrafların derinlik, gerçeklik ve ton olarak
kendisine daha fazla özgürlük tanıdığını
söyledi.
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İsmail Gökçe

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf  Raif  Denktaş
öğrencilere seslenirken...

“ İ s t anbu l ”  konu lu  s e rg i  DAÜ’de  g e ç t i“ İ s t anbu l ”  konu lu  s e rg i  DAÜ’de  g e ç t i

Denktaş: “Gönül Gönüle Vatan
İçin Milleti İçin Çalışın”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf  Denktaş törende
mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, aldıkları
diplomaların bilgilerinin belgesi olduğunu,
çıkacak oldukları hayat yolunun rekabet demek
olduğunu, tehlikelerle dolu bu yolu aydınlatacak
olan meşalenin Atatürk İlkeleri olduğunu kay-
detti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, öğrencilere
hitaben şunları söyledi: “Atatürk’ün vermiş
olduğu mücadeleyi bilerek hareket edin. O mü-
cadele neticesinde kazanılmış olan laik,
demokratik cumhuriyetin kıymetini bilin,
Türkiye’de yaşayan herkesin kardeş olduğunu
bilerek kimsenin köküne kökenine bakmaksızın
el ele gönül gönüle vatan için millet için
çalışın.”

DAÜ MEZUN SAYISI 31 BİN 830’A ULAŞTI

DAÜ Rektörü  Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
tarafından her yıl geleneksel
olarak düzenlenen Beach Parti,
19 Haziran 2010 Cuma günü,
saat 20.00’de Doğu Akdeniz
Üniversitesi Uluslararası İlişki-
lerden Sorumlu Rektör  Yardım-
cılığı’na bağlı Uluslararası
Merkez tarafından DAÜ Deniz
Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Bu güzel geceye, özellikle mezun
olacak yerli ve yabancı uyruklu
öğrenciler ve öğrencilerin aileleri
katıldı. DAÜ yönetimi ve çalışan-
larının da yoğun ilgi gösterdiği
gecede, çeşitli yarışmalar ve
oyunlar düzenlenirken, Nijerya,
Azerbaycan, İran, Kırgızistan,
Kazakistan gibi çeşitli ülkelerden
dans gösterileri sunuldu. Ayrıca
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Merkez tarafından,
değişim programıyla Amerika’-
dan gelerek bir dönem DAÜ’de
eğitim gören ve yakında ülkele-
rine dönecek olan yabancı öğren-
cilere hediyeler takdim edildi.
Gecede, kumsalda ateş yakan
öğrenciler, dj performansları

eşliğinde yerli ve yabancı müzik-
lerle kumsalın ve  gecenin keyfini
çıkarttılar. Saat 20.00’da başlayan
etkinlik, gecenin ilerleyen saat-
lerine kadar devam etti.

Leman Sam Mezunlar için söyledi..

TC Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, Sayıştay Başkan Vekili Şükrü Cankaya ve KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Nazım Çavuşoğlu  
Fakülte ve Bölüm Birincilerine diplomalarını verirken...

ÖĞRENCİLER BEACH PARTİ İLE 

“YAZA MERHABA” DEDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ve Kentsel Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkanı olan Prof. Dr.
Derya Oktay’ın, TÜBİTAK destekli
olarak tamamladığı üç yıllık araştır-
maya ve yaklaşık 17 yıldır yaşadığı
kentteki gözlemlerine dayalı olarak
yazdığı Gazimağusa’da Kentsel
Yaşam Kalitesi: Araştırma, Plan-
lama ve Yönetim İçin Göstergeler
başlıklı kitabı, DAÜ Yayınevi
tarafından, DAÜ KENT-AG yayını
olarak basıldı. 
Kitap, kentte yaşayan tüm kesim-
lerin düşünce, eylem ve beklentile-
rine odaklanan anketler yoluyla,

kent ile ilgilenen araştırmacılara,
devlet planlama yetkilileri ve yerel
yönetim sorumlularına, kent ve ma-
halle bazında, kolay okunabilen bir
bilgi bütünü sunuyor. Adada kentsel
yaşam kalitesiyle ilgili olarak ilk kez
bu çapta bir araştırmanın yapıldı-
ğını vurgulayan Prof. Oktay, kitabın
gelecekteki araştırma ve planlama
çabalarında yol gösterici olacağına,
ve yaşanan çevreyi dolaylı olarak
etkileyebilecek çok önemli bir
etmen olan kentlilik bilincinin
geliştirilmesine de katkıda bulu-
nacağına inanıyor. Kapsamında,

kamu servisleri ve ulaşım, ev-işyeri
ilişkisi, okullar, park, rekreasyon ve
çocuk oyun alanları, alışveriş ve eğ-
lence, katılım, mahalle, konut ve
taşınma eğilimleri, komşuluk ve
sosyal konular, güvenlik, istihdam,
doğal çevre, eğitim, sağlık, Kent-
Üniversite ilişkisi, Kent-deniz iliş-
kisi, ve diğer  bölgesel konuları
kapsayan pek çok boyutun irde-
lendiği kitap, KKTC’deki diğer
kentlerde de neler yapılabileceğine
dair ip uçları veriyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ulus-
lararası Küçük İşletmeler Konseyi'nde ICSB
(International Council for Small Business)
temsil edildi. Konseyin 2010 yılı toplantısı
geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde Cincinnati, Ohio'da gerçekleştirildi.

KOBİ'lere yönelik, alanında en büyük organi-
zasyon olan Küçük İşletmeler Konseyi'nde
Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni İşletme Bölümü
öğretim üyesi ve DAÜ Yönetim Araştırmaları
Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tümer
temsil etti. 

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi ve Ak-
saray bölgesi KOSGEB sorumlusu olan Doç.
Dr. Himmet Karadal ile ortak bir çalışma
sunan Doç. Dr. Tümer, Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında KOBİ'ler
ile ilgili çeşitli konularda uygulamalar
hakkında bilgi verdi.
Kongre sonrasında ICSB Merkezi’ni ziyaret

eden Doç. Tümer, ICSB yetkilileri ile
görüşmüş ve Kuzey Kıbrıs ve bölgedeki KOBİ
sorunlarını tartışma fırsatı buldu. ICSB yet-
kilileri de gerek Amerika Birleşik Devletleri
gerekse gelişmiş Avrupa ülkelerinde sanayi, iş
dünyası ve üniversiteler arasındaki ilişkinin
önemini vurgulayarak, ülke ekonomilerinde
büyük bir öneme sahip KOBİ'lerin
gelişmesinde bu ilişkinin katkılarını aktardılar. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki küçük
işletmelerin sorunlarını da ICSB yetkililerine
aktarma fırsatı bulan Doç. Tümer, Doğu Ak-
deniz Üniversitesi Yönetim Araştırmaları
Merkezi olarak sanayi - üniversite işbirliğini
geliştirmenin temel amaçlarından biri
olduğunu belirerek, bu konuda çalışmalarının
olduğunu ve sanayi ile olan işbirliklerinin ar-
tarak devam edeceğini ifade etti.

Doç. Tümer, Doğu Akdeniz Üniversitesi,
İşletme Bölümü tarafından organize edilen ve
Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından da

desteklenen ve 24 - 27 Şubat 2011 tarihlerinde
gerçekleştirilecek "2. Uluslararası Küçük
İşletmeler Kongresi" hakkında da ICSB yet-
kililerine bilgi verdi.

ICSB Başkanı Annette St-Onge, Doğu Akd-
eniz Üniversitesi tarafından düzenlenecek
olan uluslararası kongreye konuşmacı olarak
katılmaktan büyük bir mutluluk duyacağını ve
katılacağını söyledi.

DAÜ, Uluslararası Küçük 
İşletmeler Konseyi'nde temsil edildi

Prof. Dr. Derya Oktay’ın 

“Gazimağusa’da Kentsel Yaşam Kalitesi” İsimli KitabıYayınlandı

Prof. Dr. Derya Oktay

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, ilk kez 2002
yılında Dünya Turizm Örgütü (WTO) THEMIS
vakfı tarafından akredite edilmesini takiben, 2010-
2013 yılları arasını kapsayacak olan TedQual
akreditasyonu için 10-11 Haziran 2010 tarihleri
arasında 2 gün süreli denetime tabi tutuldu.
Bilindiği üzere TedQual, Dünya Turizm Örgütü
(WTO) tarafından üniversitelerin turizm prog-
ramlarının dünya standartları düzeyinde eğitim
kalitesinin akreditasyonu anlamını taşıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
Yüksek Okulu müdür vekili  Prof. Dr. Mehmet
ALTINAY, iki gün süren denetim süreci sonunda
yapılan bilgilendirme toplantısında öğretim
üyeleri ve Yüksek Okul çalışanları ile öğrencilere
bilgi vererek, 2002 yılından beri sahip    olunan bu
akreditasyonun uzatılması için yaklaşık 6 ay
öncesinden hazırlık yapıldığını ve işverenler,
öğrenciler, eğitim sistemi, öğretim elemanları ile
okul yönetimi olarak 5 ana başlık altında 30 say-
falık rapor ve 80 maddeden oluşan dökümantas-
yonun Dünya Turizm Örgütü merkezine
gönderildiğini ve ön denetim sonrası bağımsız bir
denetçi görevlendiren Dünya Turizm Örgütü’nün
bu bağlamda tamamen bağımsız ve yansız bir
değerlendirme yaptığını belirtti. Gerek KKTC
gerekse Türkiye’de başka bir üniversitenin  turizm
eğitimi veren akademik biriminin bu akreditas-
yona sahip olmadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr.
Mehmet ALTINAY, dünya genelinde 46 üniver-
sitenin bu akreditasyona sahip olduğunu ve böylesi
seçkin bir listede yer almanın gurur verici
olduğunu ifade etti. 2002 yılında başlayan bu
sürecin, belgeye bir kez sahip olmakla sona er-

mediğini, sürek-
lilik ve dünya
standartlarını ya-
kalamak ve devam
ettirebilmek için
yenilik ve geliş-
meleri takip etmek
gerektiğini, bu ne-
denle Doğu Ak-
deniz Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik
Yüksek Okulu olarak amaçlarının, güncellenen
misyon ve vizyona uygun mezunlar yetiştirmek
olduğunu vurguladı.

WTO tarafından görevlendirilen bağımsız denetçi
ise, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelci-
lik Yüksek Okulu’nun denetim sürecinin çok
olumlu geçtiğini, iş-verenler, öğrenciler, eğitim sis-
temi, öğretim elemanları ile okul yönetiminden
oluşan  5 ana başlıkta denetim yapmış olduğunu
belirterek, özellikle altyapı ve paydaşların
katkılarının bu denetimin olumlu seyrinde önemli
rol oynadığını ifade etti.

TedQual Denetiminden Geçti
Turizm ve Otelci l ik Yüksek Okulu TedQual Denetiminden Geçti



Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi’nin (DAÜ-SEM),
15 Haziran 2010 - 02 Eylül 2010
tarihleri arasında düzenlediği
“Yüzme Kursu” devam ediyor. DAÜ
Beach Club’ta düzenlenen
kurslarda, yaşları 5 ve 7 arasında
değişen çocuklara Tanur Fener-

cioğlu, Ümit Eruz, Fırat Yıldız eğit-
menlik yapıyor. Eğitmenlerin yanı
sıra Emine Akkor, Laden Fener-
cioğlu, Ersun Eruz, Cener Medel ve
Jemal Köse eğitmenlere yardımcı
oluyorlar.
Kurs süresi boyunca serbest, kur-
bağlama ve sırt üstü stilinde dersler

alan  çocuklar, 15 Haziran - 02 Eylül
2010 tarihlerinde  yapılan yüzme
kurslarında  hem eğlenip hem
yüzme öğreniyorlar. DAÜ Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürü ve DAÜ-
SEM  Koordinatörü Derviş EKŞİ-
Cİ’nin açılışını yaptığı,  ilk günkü
kursa toplam 40 öğrenci katıldı. 

Derviş EKŞİCİ, çocuklarla yüzme
hakkında kısa bir sohbet yaparak
çocukların görüş ve isteklerini aldı.
Bu kısa sohbetin ardından DAÜ-
SEM yüzme kursuna katılan çocuk-
lar ve bazı veliler fotoğraf
çektirdiler.
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Yüzme Kursları  Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim

Tasarımı Bölümü mezunlarından
Ceyda Öztekin, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği çevre
temalı tasarım yarışmasında büyük
bir başarı göstererek ödül aldı. 
2009 – 2010 Akademik Yılı Güz
Dönemi’nde DAÜ Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’n-
den mezun olan Öztekin, yüzlerce
katılımın olduğu ve toplam beş

ödülün takdim edildiği yarışmaya ‘su-
istimal’ konulu mezuniyet projesiyle
katılmıştı. 
Öztekin’in poster tasarımı, haziran
ayında bir hafta boyunca İstanbul
Büyükşehir Belediyesi halk otobüs-
leri, otobüs durakları ve billboard-
larda sergilenecek.

DAÜ Mezununun Büyük Başarısı

Ceyda Öztekin
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi’ne (DAÜ – SEM) bağlı ECDL Test
Merkezi, KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve
Spor Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim
Dairesi ve The Management Centre işbir-
liğiyle gerçekleştirilen “ECDL CORE SER-
TİFİKASI İLE MESLEKİ TEKNİK
EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN İSTİH-
DAM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
PROJESİ” Sertifika Töreni, 6 Temmuz 2010
Salı günü, saat 19:30’da, DAÜ Deniz Tesis-
leri’nde gerçekleştirildi.
USAID tarafından finansmanı sağlanan proje
kapsamında Mayıs 2009 - Haziran 2010 tar-
ihleri arasında eğitim alarak başarılı olan 166
öğrenci, dünya genelinde geçerli bir bilgisayar
kullanım yetkinliği olan ECDL Temel Serti-
fikası almaya hak kazandılar.

ECDL Test Merkezi Eğitmenlerinden
Yeşim Kapsıl Çırak’ın proje konusunda bil-
gilendirici açılış konuşması ile başlayan Serti-
fika Töreni’nde daha sonra sırasıyla Kıbrıs
Türk Ticaret Odası adına Kemal Baykallı,
DAÜ – SEM Başkanı Doç. Dr. Cem Tanova,
USAID Kapasite Gelişim Programı Ekip
Başkanı Dr. Jan Kappowicz, Mesleki Teknik
Öğretim Dairesi Müdürü Metin Gültekin ve
DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz birer

konuşma yaptılar. Kemal Baykallı konuş-
masında KKTC’deki iş yaşamının gelişmesi
için Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak el-
lerinden geleni yaptıklarını belirterek,
günümüzde iş yaşamında sadece üniversite
diplomasının yeterli olmadığını ve bu gibi ser-
tifikaların büyük önem taşıdığını kaydetti.
DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Cem Tanova
ise DAÜ-SEM hakkında törene katılanlara
bilgi aktararak, DAÜ-SEM’in öğrenen
toplum ilkesini benimsemiş bir merkez
olduğunu ifade etti ve yaşam boyu eğitimin
önemine değindi. Doç. Dr. Tanova’nın ardın-
dan söz alan  USAID Kapasite Gelişim Prog-
ramı Ekip Başkanı Dr. Jan Kappowicz
günümüzde bilgisayar ve teknolojinin önemi-
ne değinerek, ECDL sertifikasına sahip ol-
manın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.
KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Müdürü Metin Gültekin ise konuşmasında
dünya genelinde geçerliliği olan ECDL ser-
tifikasının iş bulma ve farkındalık yaratmada
çok önemli olduğunu vurguladı ve mesleki
eğitimi hak ettiği yere getirmek için çalıştık-
larını söyledi. Açılış konuşmalarının sonunda
DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Yılmaz söz
alarak DAÜ’nün yaşam boyu eğitime verdiği
önemden bahsederek sertifika almaya hak
kazananları kutladı.

Konuşmaların ardından projeye katkı koyan
taraflara katkı belgeleri ve teşekkür plaketleri
takdim edildi. 

Proje kapsamında yer alan Atatürk Meslek
Li-sesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi,
Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi,
Güzelyurt Meslek Lisesi, Gazimağusa

Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi,
Haspolat Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret
Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve Sedat Simavi
Endüstri Meslek Lisesi’nin toplam 166
öğrencisi ve öğrencilere eğitim veren öğret-
menlerine sertifikaları takdim edildi. Sertifika
Töreni kokteyl ile sona erdi.  

ECDL Projesi’nin Sertifikaları  Takdim Edildi



Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC

Sorumlu
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Uluslararası Kariyer İçinD O Ğ U  A K D E N İ Z  Ü N İ V E R S İ T E S İ

Doğu Akdeniz Koleji (DAK), 2009–
2010 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaokul-
Lise Mezuniyet ve Ödül Töreni 25
Haziran 2010, Cuma günü Lala Mus-
tafa Paşa Spor Salonu’nda yapıldı.
1995 yılında öğretime başlayan ve ku-
ruluşunun 15. yılını tamamlayan
Doğu Akdeniz Koleji, 10. Dönem Li-
seden 41 öğrenci, 14. Dönem Orta-
okuldan 65 öğrenci olmak üzere
toplam 106 öğrenci mezun verdi.

2009–2010 Eğitim-Öğretim yılı orta-
okul ve lise mezunlar ile sanat ve spor
alanlarında başarı kazanan öğrenciler,
gelenekselleşen törende bir araya
geldi. 
Törene Ulu Önder Atatürk ve ulusal
bağımsızlık için mücadele vermiş tüm
şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile baş-

landı. Doğu Akdeniz Koleji Marşı,
okul kuruluşunun 15. yıl onuruna
coşkuyla seslendirildi. 
Açılış konuşmasını yapan Doğu Ak-
deniz Koleji Müdürü Sevinç Boztuna,
Doğu Akdeniz Koleji’nin yabancı
dilde eğitim yapan, uluslararası sınav-
lar ile üniversite yerleşmelerindeki
performansı ile başarısını kanıtlayan
bir eğitim kurumu olduğuna dikkat
çekti. Doğu Akdeniz Koleji’nden bu
yıl 41 öğrencinin mezun olduğunu,
mezunların %50’sinin İngiltere’deki
üniversitelere yerleştiğini belirterek;
DAK mezunlarının dünya ve İngil-
tere üniversiteleri sıralamalarında en
üst düzeyleri paylaşan üniversitele-
rinde, hazırlık okumadan birinci sınıfa
kayıt yaptırmaya hak kazanmalarını
görmekten gurur duyduklarını dile
getirdi. Boztuna, öğrencilere, tüm öğ-

retmenleri adına “insanı ve bilgiyi
daima sevmeleri” öğüdünde bulundu. 
DAK öğrencilerinin değişik alanlarda
elde ettikleri birçok başarının söz
edildiği törende öğrencilere ve emeği
geçen öğretmenlere, özverili çalışma-
larından dolayı teşekkür edildi; başarı

belgeleri ve plaketler takdim edildi. 

Ortaokul ve lise öğrencilerine diplo-
malarının dağıtılmasının ardından
konfetiler altında keplerin havaya fır-
latılmasıyla tören büyük bir coşku
içinde sona erdi. 

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nda,
Doğu Akdeniz İlkokulu’nu tamamlayan
V. Sınıf  öğrencileri, geçtiğimiz hafta
düzenlenen görkemli Mezuniyet Töreni
ile tamamlama belgelerini aldılar. 
Törende, mezun olacak öğrenciler, DAİ
ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini
okudukları şiirler, veda mektupları ve
dansları ile dile getirdiler.  V. Sınıf
öğrencilerinden oluşan orkestranın
seslendirdiği şarkılar katılanlara nos-
taljik anlar yaşattılar.
Mezuniyet Töreni’nde, DAİ Müdürü E.
Aygül SAN yaptığı konuşmada sevgiyle
yoğrularak geleceğe hazırlanan öğren-
cilerin her zaman sorgulayan, karşılaş-
tıkları sorunları konuşarak çözümleyen
kişiler olarak yetiştirildiklerinin, gide-
cekleri yollarda aynı şekilde davran-

malarının devamına olan inancını be-
lirtti.  Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa
RIZA da mezun olacak öğrencilere
hitaben bir konuşma yaptı.
Mezuniyet Töreni’nde 2009-2010
Eğitim-Öğretim Yılı süresince şiir,
kompozisyon, masal anlatma, mektup
yazma, resim ve spor dallarında bireysel
ve takım olarak başarı gösteren öğren-
cilerimize plaketler verildi.  Hazırlanan
sinevizyon gösterisini izlerken hem
öğrenciler hem aileler duygulu anlar
yaşadılar.  Tamamlama belgelerini alan
mezunlar, Mezuniyet şarkısını seslen-
direrek öğretmenlerine ve okullarına
veda ettiler.  Mezuniyet Töreni sonunda
düzenlenen  kokteyl ile gece sonlandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Osman Yılmaz
Rektör Vekili

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

Uluslararası Kariyer İçin

Doğu Akdeniz Koleji’nin

Gurur Günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf  Yö-
neticiler Kurulu (VYK) dünyada ve
Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik
krize inat Doğu Akdeniz Koleji (DAK),
Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ), kreşi ve
yuvasındaki harçlarla ilgili indirim
kararı aldı.

2 bin 500 ile 3 bin Türk Lirası arasında
söz konusu harçlarda indirime gidildi.
DAÜ VYK’sı bir ilke imza atarak
dünyada yaşanan ekonomik krizi göz
önünde bulundurarak yüksek öğrenim

öncesi kurumlarında uygulanan harç-
larda iyileştirme yaparak önemli in-
dirimler yapma kararı aldı.

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI
Söz konusu öğretim kurumlarına yeni
kayıt yaptıracak olan öğrencilerin yanı
sıra geçtiğimiz yıl kayıtlı olan öğren-
cilere de uygulanacak olan indirimler,
ailelerin bütçelerine katkı yapma hedefi
taşıyor.
Konuyla ilgili DAK Müdürü Sevinç
Boztuna ile DAİ Müdürü Aygül San’ın

yaptığı açıklamada, DAÜ VYK’sının
yerinde bir karar aldığı ve VYK’nın İş
Bankası ile yapılan özel anlaşma ile söz
konusu kuruluşlara kayıt yaptıracak
olan öğrencilere banka aracılığı ile 12
taksit yapılacağı vurgulandı.

GÜVENİLİR ULAŞIM  
Yapılan indirimler sayesinde paket
ücret politikası uygulamasına
gidildiğinden (Harç + Yemek + Taşıma
Dahil) öğrencilerin ulaşımlarında da
ciddi bir indirim yaşandığını kaydeden
Boztuna ve San, öğrencilerin bu sayede
daha güvenli ve ucuz bir şekilde ulaşım
hizmetlerinden yararlanacaklarını söy-
lediler.

Bu yıl yapılan yeni anlaşma ile öğrenci-
lerin yemeklerinin DAÜ Tower
Restoran’dan karşılanacağını da be-
lirten müdürler, öğrencilerin günlük
gıda ihtiyaçlarına göre diyetisyen kont-
rolünde yemek hizmetlerinin verile-
ceğini vurguladılar.

Harçlarda yapılan indirimlerle eğitim
kalitesinden ödün verilmeyeceğini
söyleyen Boztuna ve San, tam gün
eğitim vererek öğrencilerin özgüvenine
destek veren eğitim sistemini hem
DAK’ta hem de DAİ’de benimsedik-
lerini ifade ettiler.

DAİ ve DAK’ta Ekonomik Krize İnat 

2500 - 3000 TL İndirim Yapıldı

DAİ Öğrencileri 

Tamamlama Belgelerini Aldılar


