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DAÜ Yükselmeye Devam Ediyor

Coşku Dolu Mezuniyet 

Dünya Üniversiteler Sıralamasında DAÜ 300 Basamak Birden Yükseldi
2011 yılı “Webometrics Dünya
Üniversiteler Sıralaması (Webomet-
rics Ranking of  World Universi-
ties)’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) dünyada faaliyet gösteren 20
bini aşkın üniversite içerisinde
sıralamaya alınan 12 bin üniversite
arasında en iyi bin beş yüz kurumu
içinde yer alarak gurur verici bir
başarıya imza attı. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hakla
İlişkiler ve Basın Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada,
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin
(DAÜ) KKTC Bayrağı ile
“Dünyanın En İyi 1500 Üniver-
sitesi” arasında geçtiğimiz yıla

oranla yaklaşık 300 sıra birden iler-
leme kaydederek 1704. sıradan
1421. sıraya yerleştiği vurgulandı.
“Webometrics” merkezi İspanya’da
bulunan ve İspanya’nın en büyük
kamu araştırma kuruluşu olan Milli
Araştırma Konseyi (CSIC) bün-
yesinde faaliyet gösteren merkez
tarafından yürütülen ve dünyada
faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin
üniversite üzerinde yapılan çalışma
sonrasında DAÜ’nün en iyi üniver-
siteler sıralamasında ilk bin beş yüz
içerisinde yer alarak 1421. sırada
yer aldığı belirtildi. Yapılan sırala-
mada DAÜ’nün ülke ismi olarak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı

altında belirtilerek ülkemiz açısın-
dan da gurur verici bir başarıya
ulaştığı da ifade edildi. 
Webometrics Dünya Üniversiteler
sıralamasının üniversiteler arasında
referans olarak kabul edilen “Berlin
Prensiplerine” (Berlin Principles on
Ranking of  Higher Education Insti-
tutions) sıkı sıkıya bağlı kalarak,
üniversitelerin internet sitelerini
hacim (volume), görünürlülük (visi-
bility) ve etkisini (impact) belirli bir
metodoloji kullanarak ölçen ve bu
ölçümü yaparken kurumun bilimsel
üretimini (yayınlanan makaleler,
konferanslar, tezler, raporlar, mono-
graflar, vs.), destek materyallerini

(ders materyalleri, veritabanları, di-
jital kütüphane, personel sayfaları,
atölye çalışmaları, vs) ve kurum
hakkında genel bilgileri dikkate alan
bir sisteme dayalı çalıştığı belir-
tilmiştir.
2011 yılı için yapılan değerlendirme
sonrasında oluşan sıralama ile DAÜ
dünyanın en iyi ilk 1500 üniversitesi
arasında alırken, KKTC’deki diğer
üniversiteler ise dünya sırala-
masında 3793 ile 9088 sıraları
arasında yer almışlardır.

Konuşma yapan mezunlarımız sembolik Ağaç Dikme Töreni’ni de gerçekleştirdi



Mimarlık Fakültesi HERA Konut
Eğitim Danışma ve Araştırma Merkezi,
Avrupa Birliği çerçevesinde ‘Konut
Tasarımı ve Eğitimi’ çalışmalarına katkı
koyup teşvik edecek çok uluslu bir
araştırma projesi olan OIKODOMOS’a
katılmak için 28 Şubat 2010 tarihinde
başvuruda bulunmuş ve AB Komisyonu
değerlendirmesi sonucunda bu projeye
ortak kurumlardan biri olarak kabul
edilmiştir. 1 Kasım 2010 tarihinden
itibaren başlayan OIKODOMOS Pro-
jesi’nde, “HERA-C: Housing Education
Research Advisory Center in the Fa-
culty of  Architecture, Eastern Mediter-
ranean University, Gazimağusa, North
Cyprus / KIBRIS” olarak yeralmanın
önemi üzerinde duran merkez üyeleri,
uluslarası platformda, DAÜ’nün ülke
temsiliyetine koyduğu katkıya dikkat
çekmektedir. Projenin internet or-
tamında değişik dillerde yayınlanan bül-
teninin, Türkçe olarak da yayınlanmış
olması ayrıca dikkat çekicidir. 
Konut olgusunun çok boyutlu olarak
ele alınmasını, DAÜ’de konut
konusunda var olan bilgi birikiminin
ülke ölçeğinde gerek kamu sektörü
gerekse özel sektör tarafından yaygın
kullanımını ve adı geçen her iki sek-
törün işbirliği ile geliştirilmesi ve uygu-
lama alanına aktarılmasını hedefleyen
HERA Merkezi, OIKIDOMOS Proje-
si’nde yeralarak etkinlik alanını Avrupa
Birliği sınırları içerisine yaymış bulu-
nacaktır. Bu bağlamda, merkez, konut
olgusunun, fiziksel, sosyo-ekonomik,
teknolojik, kültürel, yasal ve benzeri
tüm bilimsel boyutlarını farklı disiplin
ve kurumlarla çalışmayı hedeflemekte-
dir. 

Konut konusunda eğitim, araştırma,
yayın, uygulama ve kurumsal işbirlikleri

gerçekleştiren HERA, 2006 yılından
itibaren değişik etkinlikler gerçek-
leştirmektedir. Merkez, konut
konusunda uzman kişiler tarafından ve-
rilen konferanslar düzenlerken, merkez
üyeleri, DAÜ Mimarlık Bölümü Lisans-
üstü Eğitim Programları kapsamında
konut konusunda master ve doktora
dersleri vermekte ve tez çalışmaları
yürütmektedir. 2008 yılında, HERA, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Konut
Araştırma ve Eğitim Merkezi ile ortak-
laşa toplam 11 ülkeden katılımcıların
yer aldığı “Konut üzerine Doktora
Çalışmaları Sempozyumu”nu da başarı
ile düzenlemiştir. 2010 yılının Temmuz
ayında imzalanan antlaşma ile de,
HERA, Belçika, Fransa, Slovakya, İs-
panya, İsviçre ve İngiltere’de bulunan
üniversite ve araştırma merkezleri

tarafından yürütülen, ‘Life Long Learn-
ing: Yaşam Boyu Öğrenim’ programı
çerçevesinde ‘Konut Eğitimi’ne odaklı
bu çok uluslu araştırma projesinin or-
tağı olmuş bulunmaktadır. 
Amacı Avrupa Birliği çerçevesinde
‘Konut Tasarımı ve Eğitimi’ çalış-
malarına katkı koyacak ve teşvik edecek
bir “Sanal Kampus” yaratmak olan
OIKODOMOS (www.oikodomos.org)
Projesi’nin 2007-2009 yılları arasında
ilk aşaması tamamlanmıştır. İleri yaş
nüfusun artması, nüfus hareketliliği ve
göç; ev-ofis kullanımı, yurttaş katılımı,
enerji etkinliği ve endüstrileşmiş yapı
uygulaması gibi çağdaş Avrupa toplum-
larının yaşam biçimleri ve konut tipolo-
jilerini belirleyen unsurlar üzerine
seminerler, atölyeler ve stüdyo çalış-
maları yapılmıştır.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Mühendislik Fakültesi,
dünya çapında mühendislik
eğitimi veren fakültelerin arasın-
daki yerini korumak amacıyla
Kalite Güvence Sistemini
geliştirmeye devam ediyor.
Dünya çapında mühendislik
eğitiminde kalite ölçütleri
konusunda en saygın kuru-
luşların başında gelen ABET,
ASEE, SEFI gibi akreditasyon
kurumları ve mühendislik
odalarının hedeflediği kalite
ölçütleri çerçevesinde Mühendis-
lik Programlarının yerinde
denetlenmesiyle başarılı sonuç-
lanan süreç çerçevesinde prog-
ramların sürekli güncellenerek
eğitimde kaliteyi yükseltme
çalışmaları yapılmaktadır.
Eğitim programının amaçları be-
lirlenirken tüm paydaşların da
görüşleri alınarak programları
güncelleyip geliştirdiklerini be-
lirten Prof. Dr. Amca, pay-
daşların en az 3 yıl önce mezun
olan öğrenciler, DAÜ mezun-
larını çalıştıran kurum sahipleri,
işverenler, öğretim elemanları,

DAÜ yöneticileri ve profesyonel
organizasyon sahiplerinden oluş-
tuğunu belirtti. Prof. Dr. Amca,
program geliştirmenin DAÜ’de
yalnızca ABET, ASEE, SEFI gibi
kurumların standardını yakala-
mak değil, bir kalite kültürü
oluşturmaktan da geçtiğini be-
lirterek, burada hedeflenenin,
sürekli geliştirilerek güncellenen
bir mühendislik eğitimi yarat-
mak olduğunu vurguladı. 
Prof. Dr. Amca, eğitim program-
larını değiştirirken öğrenci-
lerinin mezun olduktan sonra
nasıl bir bilgi donanımına sahip
olmaları gerektiğini düşündük-
lerini ve öğrencilerin yetenekleri
üzerine yoğunlaşıp mezun olduk-
tan sonra pozisyonlarının neler
olabileceği ile neler yapabilecek-
leri, nasıl mühendis olabilecekleri
yönünde programlarında deği-
şikliklere gittiklerini belirtti.
Prof. Dr. Amca, programlarını
geliştirirken öğrencilerden aldık-
ları değerlendirme sonuçlarını da
göz önünde bulundurduklarını
belirterek iç tutarlılığı kontrol
etmek için öğrencilerin öğren-

dikleri ve ders içeriklerini denet-
lediklerini ve karşılaştıkları prob-
lemlerde iyileştirme çalışmaları
yaptıklarını söyledi. 
Prof. Dr. Amca, mezun veren
tüm eğitim programlarının
ABET kampüs ziyareti değer-
lendirilmesi sonucunda başarılı
olmasının gündeme geldiğini be-
lirterek deneyimleri aktarabil-
menin önemini vurgulayıp, bu
deneyimleri paylaşabilmek için
dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden gelen davetlere
katılarak çeşitli çalışmalarda bu-
lunduklarını da belirttti. 

Mühendislik Fakültesi ABET Akreditasyon 
Sürecinden Geçiyor

Prof. Dr. Hasan Amca

Mimarlık Fakültesi HERA Merkezi AB Projesi OIKODOMOS’a Ortak

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğü Yüksek Öğretim
Planlama Denetleme Akreditas-
yon ve Koordinasyon Kurulu
(YÖDAK) Başkanı ve Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından zi-
yaret edildi. YÖDAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak
Cumhuriyet Meclisi tarafından
seçilen iki yeni YÖDAK üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ve
Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ile
birlikte DAÜ Rektörlüğü’nü zi-
yaret edip yeni üyelerini tanıttı.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Ali Bıçak ve diğer yet-
kililerle görüşmede, Rektör (v.)
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Osman Yılmaz  hazır bulundu.  

Prof. Dr. Bıçak, KKTC’nin ilk
yüksek eğitim kurumu olan
DAÜ’yü ziyaret edip hem yeni
üyelerini tanıtmak hem de YÖ-
DAK’ın çalışmaları hakkında
bilgi verip görüş almak için
yapılan bir nezaket ziyareti
olduğunu bildirdi. DAÜ’nün
mevcut olan çalışmalarını daha
da ileriye götürme çerçevesinde
sürdürdükleri çeşitli akreditas-
yon programlarını takdirle
izlediklerini belirten Prof. Dr.
Bıçak, DAÜ Rektörlüğü’nden
daha geniş bilgiyi de ziyaret-
lerinde edindiklerini belirtti. 

YÖDAK, Üniversitemiz Rektörlüğü’nü Ziyaret Etti

Hera Merkezi üyeleri birarada

YÖDAK Yetkilileri Rektörlük makamında
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Uzman Gözüyle

Hakan ÖNİZ

DAÜ Sualtı Görüntüleme ve Araştırma Merkezi 
Başkan Yardımcısı ve Sualtı Arkeoloğu

Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Eğitim Fakültesi, Bilgisa-
yar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ali Sıdkı Ağazade
etkili bir ölçme ve değerlendirme
uygulamasının kaliteli bir eğitim
için şart olduğunu vurgulayarak,
eğitimde ölçme ve değerlendir-

menin önemi konusunu irdeledi.
Yrd. Doç. Dr. Ağazade eğitimde
ölçme ve değerlendirmenin
öğretme ve öğrenme etkinlik-
lerinin kalitesi bağlamında ilgili
tüm bireylere dönüş sağlamaya
yarayan önemli bir denetleme
mekanizması olduğunu belir-
terek, eğitimden istenilen verimi

elde etmemiz için bu süreci
ilköğretimden üniversite eğiti-
mine kadar eğitimin her aşa-
masında bilinçli bir şekilde
kullanmamız gerektiğini ifade
etti. Yrd. Doç. Dr. Ağazade neyi,
niçin, ne zaman ve nasıl öğrete-
ceğimiz veya öğreneceğimiz
kadar; neyi, niçin, ne zaman ve

nasıl ölçüp değer-
lendireceğimizin
de önemli oldu-
ğunu söyledi. Yrd.
Doç. Dr. Ağazade
hedeflenen eğitim
kalitesine ulaş-
manın yolunun,
ölçme ve değer-
lendirme süreci
uygulamalarında
bilinçli olmanın
yanısıra, iyi plan-
lanmış, bilimsel ve
insancıl yaklaşım-
lara dayanan etik
bir ölçme değer-
lendirme süreci

oluşturacak yaklaşımları be-
nimsemekten geçtiğini söyledi. 
Eğitimde ölçme ve değer-
lendirme sürecinin, geleneksel
kuramlara göre, eğitim ve öğre-
tim sürecinden bağımsız, farklı bir
süreç olarak nitelendirilmesine
karşın; günümüz kuramlarına
göre, eğitim ve öğretim sürecinin

ayrılmaz bir parçası olarak nite-
lendirilmekte olduğuna da deği-
nen Eğitimde ölçme ve
değerlendirme sürecinin gerek-
lerini tam anlamıyla yerine getir-
erek, geçti-kaldı veya
başarılı-başarısız gibi karar
niteliğindeki sonuçları ilan et-
menin kendi başına yetersiz kala-
bileceğini ifade eden Yrd. Doç.
Dr. Ağazade sonuçların yorumla-
narak müfredat, kitap, öğretim
yöntem ve yaklaşımları ve
öğrenme stratejilerinin ilgili
bireyler tarafından yeniden göz-
den geçirilerek gerekirse ne şek-
ilde güncelleştirilebilecekleri ve
alınması gereken önlemler
konusunda yapılması zorunlu
olan bir dizi görevin daha
olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr.
Ağazade, DAÜ Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji-
leri Eğitimi Bölümü’nde, Fakül-
tenin diğer Bölümlerinde olduğu
gibi, eğitimde ölçme ve değer-
lendirme süreci konusunda böyle
bir anlayışı şiddetle benimsedik-
lerinden, kaliteli eğitim ve öğre-
tim sağlamada çok iddialı
olduklarını ve hatta eşdeğer ku-
rumlarda yürütülmeye çalışılan
eğitim ve öğretim etkinlikleri
bakımından her zaman bir adım
daha önde olmalarının en önemli
nedenlerinden bir tanesinin bu
olduğunu belirtti.

DAÜ Bir Adım Önde

Yrd. Doç. Dr. Ali Sıdkı Ağazade

İnşaat Mühendisliği Bölümü
öğretim üyelerimizden Doç. Dr.
Özgür Eren, günümüzde
ülkemizin en büyük sorunların-
dan biri olan “Eski ve Sorunlu
Betonarme Binaların Güç-
lendirilmesi” konusuna değindi. 
Doç. Dr. Özgür Eren’in
yapmış olduğu açıkla-
mada, özellikle 1974
öncesi ve sonrası
yapılan binalarda oluşan
çatlakların (duvar veya
betonarme eleman-
larında), duvarların
nemlenmesi, çatı prob-
lemleri veya binalarda
istenmeyen rahatsız
edici görüntüler ile ilgili
şikayeti olan kişilerin,
DAÜ İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’ne gelerek
teknik rapor talep
edildiği zaman DAÜ
Döner Sermaye Tüzüğü
çerçevesinde sözleşme hazır-
landığı ve gerekli incelemeler
yapıldıktan sonra bu raporun il-
gili kişiye veya kuruma sunul-
duğunu belirtti.
Doç. Dr. Eren binalardaki prob-
lemlerin pek çok sebepleri ola-
bileceğini ve bunların da esasen
ikiye ayrılması gerektiğini vur-
guladı. Sebeplerden birini bi-
naların tasarımı sırasında bazı
gerçeklerin gözardı edilmesi,
diğerini ise tasarımı ideal şe-
kilde yapılan binaların yapım
aşamasında oluşan işçilik ve
kullanılan malzemedeki sorun-
lar olarak açıklayan Doç. Dr.

Eren, binaların tasarlanırken bi-
nanın oturacağı bölgedeki
zemin özelliklerin temel siste-
mini belirlemekte olduğunu ve
bundan dolayı bina altında
kalan, görünmeyen sistem ile
binanın kendisinin birlikte

düşünülerek tasarlanması ve
uygulamanın da bu yönde ol-
ması gerektiğini söyledi. Doç.
Dr. Eren; “Binalar tasarlanırken
yukarıdaki iki sistemin farklı
düşünülmesi ileride oluşacak
olan problemlerin önüne
geçilmesini çok zorlaştırmakta
ve büyük miktarda paralar har-
canmasına neden olmaktadır”
şeklinde konuştu. 
İşçilik ve malzemedeki sorun-
lardan dolayı da binalarda
hasarlar oluşmakta olduğunu
ve tasarımı mühendislik kural-
larına göre uygun şekilde
yapılıp da işçilik ve malzemesi

standart dışı olan binalarda da
çok büyük yapısal sorunlar
oluştuğunu belirten Doç. Dr.
Özgür Eren, özellikle ülke-
mizin bir ada ülkesi olmasından
dolayı kalitesiz ve geçirgen olan
betondan dolayı içerisindeki

çeliğin paslanmasına, ele-
manın taşıma kapa-
sitesinin de azalmasına
neden olduğunu belirtti
ve donatılardaki bu
paslanmaya bağlı olarak
betonun çatladığını ve
mukavemetinin de önemli
ölçüde düştüğünü vurgu-
ladı. 
Doç. Dr. Özgür Eren
sorunlu bu tür binalarda
tamir veya güçlendirme
yapmaya karar vermeden
önce binanın mevcut du-
rumu ile ilgili tüm veri-
lerin (gözlemsel ve
deneysel) toplanmasının,

ardından yapısal analizin yapıl-
ması ve bina davranışının duru-
munun ortaya konmasının
önemli olduğunu söyledi. Tüm
bu işlemlerden sonra ise tamir
ve gerekirse güçlendirmenin
usulüne uygun metod ve
malzeme ile uygulanması
gerektiğini kaydeden Doç. Dr.
Özgür Eren, tamir ve
güçlendirmenin her aşamasının
kalite kontrolundan geçerek
devam etmesi ileride oluşabile-
cek istenmeyen durumların en
aza indirgenilmesinde çok etken
olduğunun da bilindiğini be-
lirtti.

Doç. Dr. Özgür Eren

Sorunlu İnşaatların Güçlendirilmesi için Teknik Rapor Hazırlandı
DAÜ’den Önemli Rapor

Yıllar önce DAÜ’ye ilk geldiğim zaman “su-
altı” ve “arkeoloji” alanlarında ne kadar ileriye
gidebileceğimizi düşünürdüm. Bir şeyler ya-
pacağımızı biliyordum. Ama doğrusu, çok
değil, beş sene önce bu noktaya gelebile-
ceğimizi hayal bile edemezdim. Bugün DAÜ
Birleşmiş Milletler Çevre, Bilim ve Kültür
Örgütü olan UNESCO’ya sualtı kültür mirası
alanında yön verir bir noktaya taşındı. Sualtı
görüntüleme alanında iki uluslararası festival
ve bir uluslararası sempozyum organize
ediyor. Türkiye kıyılarının önemli bölümünde
sualtı arkeolojisi çalışmalarını yürütürken
diğer yandan adamızın kıyılarında deniz bi-
yolojisi alanında önemli çalışmalara imza
atıyor. Seçmeli dersleriyle yüzlerce öğrenciye
sualtı görüntüleme ve deniz turizmi alanında
dersler veriliyor. Yüzme dahi bilmeyen çok
sayıda öğrenci bir dönem içinde bir denizci ha-
line dönüşüyor.

Kuşkusuz faaliyetler bunlarla sınırlı değil.
DAÜ deniz ile ilgili bir çok uluslararası etkin-
likte de  varlığını gösteriyor. Artık sualtı arke-
olojisi ve sualtı görüntüleme alanında dünyada
aktif  çalışmalar yapan 10 üniversite arasında
girdiğini bütün bilim dünyası kabul ediyor.
Tüm bu başarılarda DAÜ Rektörlüğünün de
büyük desteği oluyor. Yanlızca üniversitenin
yönetimi değil, DAÜ öğrencileri de her türlü
faaliyet ve bilimsel çalışmanın içinde yer
alıyor. Düzenlenen etkinliklere sualtı
dünyasının duayenleri katılmak için can atıyor.
Kaptan Cousteau’nun denizaltı kaptanı 85
yaşındaki Andre Laban, DAÜ öğrencileriyle
bir araya gelmek için onca uçak yolculuğunu
göze alıyor. Bu değerli misafire ev sahipliği
yapmak için onlarca öğrencimiz gönüllü
olmak için sıraya giriyor. 

Yapılan onca işi bir köşeye sığdırmak mümkün
değil elbette. En yakın aktiviteyi anlatarak bu
köşeyi kapatalım. 3-5 Mart 2011 tarihinde
Sicilya’da Catania Üniversitesiyle birlikte
15.Akdeniz Arkeolojisi Sempozyumu’nu or-
ganize ediyoruz. Dünyada bu alandaki en
büyük ve geniş katılımlı bu sempozyuma 200
kadar bildiri ve 70 kadar poster katılacak.
Bütün dünyadan 500’den fazla bilim adamı da
dinleyici olacak. 

5 Mart 2011 günü aynı etkinlik kapsamında
Sirakuza’da DAU-SAGAM olarak Catania
Üniversitesiyle birlikte “Türkiye Arkeolojisi”
konulu poster ve fotograf  sergisi organize
ediyoruz. Rektörlüğümüz Catania Üniver-
sitesi ile geçen sene akademik işbirliği prog-
ramı imzalamıştı. Türkiye Üniversitelerinin
bütün arkeoloji bölümlerinden öğretim
görevlileri ve T.C. Kültür ve Turizm bakan-
lığından ilgili genel müdür yardımcıları ve
daire başkanları da aramızda olacaklar. Ve bu
etkinliğe de DAÜ öğrencilerinin önemli
katkıları oldu. Detayları öğrenmek isterseniz
aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Unutmayın, tüm bu faaliyetler hepinize açık. 

www.emu.edu.tr/underwater   
www.genama.info   www.kemerfest.net
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öğrencilere eğitim veren Doğu Ak-

deniz Üniversitesi’nin  (DAÜ) 2010 –

2011 Akademik Yılı Güz Dönemi

Mezuniyet Töreni 2 Şubat 2011

Çarşamba günü, saat 14:00’te, Lala

Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçek-

leştirildi. Mezuniyet Töreni’nin bir

gün öncesinde ise mezunlar cüp-
pelerini giyerek meşaleler ile Fener
Alayı’na katıldılar ve mezuniyet
coşkusunu Gazimağusa’lılarla bir-
likte yaşadılar. Özellikle Türkiye ve
diğer dünya ülkelerinden gelen
mezunlar gerçekleştirilen Fener
Alayı ile sembolik olarak Gazi-
mağusa kentine veda etmiş oldular.  

DAÜ’de, törenin çoşkulu geçmesi
adına herşey düşünüldü ve muhteşem
bir mezuniyete daha imza atıldı.
“Farkı Sen Yaratacaksın, Farklı Olan
Sensin” konseptinin benimsendiği
Mezuniyet Töreni için hazırlanan
poster, pankartlar ve bayraklar Ga-
zimağusa’nın çeşitli kalabalık nokta-
larına asıldı. Öğrencilerin ve DAÜ
ailesinin yanı sıra hem velileri, hem
de Gazimağusa halkını mezuniyet
coşkusuyla buluşturmak ve tören
öncesi çoşkuyu artırmak ve bu mezu-

niyette büyük katkı paylarının
olduğu düşünülen Gazimağusa halkı

ile esnafını da coşkuya katmak için 31
Ocak 2011 tarihinde saat 17:00’de bir
fener alayı gerçekleştirildi. Bu etkin-
likte DAÜ Güz Dönemi mezunları,
öğretim görevlileri ve yönetsel per-
soneli ile öğrenci velileri ellerinde
meşaleler ile ve hepbir ağızdan
marşlar söyleyerek, Eşref  Bitlis Cad-
desi’nden (Gülseren kavşağı) DAÜ
Rektörlüğü önüne  kadar yürüyüş
yaptılar. DAÜ Rektörlüğü’ne gelen
mezunlara hitaben bir konuşma
yapan DAÜ Rektörü (v.) Prof. Dr.
Abdullah Y. Öztoprak ile Öğrenci
Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam mezun-
ları kutlayarak, onlara eğitimleri
boyunca en büyük desteği esirgeme-
den veren ailelerini de tebrik ettiler. 

Oldukça coşkulu geçen yürüyüş so-
nunda öğrenciler ve aileleri mutlu bir
şekilde ayrılarak böyle bir etkinliği
gerçekleştirdikleri için DAÜ Rektör-
lüğü’ne teşekkür ettiler.

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
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törende ilk olarak mezun
öğrenciler adına iki
mezunumuzun konuşmaları
yer alırken hemen ardından
sembolik ağaç dikme töreni
yapıldı.
Protokol konuşmalarının
ardından ise protokol tarafın-
dan Fakülte ve Yüksek Okul
birincilerine diploma ve ödül-
leri takdim edildi. Yüksek
Lisans ve Doktora programı
mezunlarının diploma al-
malarının ardından yedi fakülte
ve üç yüksek okulunun mezun-
larına diplomaları verildi.

KKTC Başbakanı İrsen Küçük,
KKTC Milli Eğitim, Gençlik
ve Spor Bakanı Nazım

Çavuşoğlu, KKTC Ekonomi ve
Enerji Bakanı Sunat Atun,
ÖRP Milletvekili Doç. Dr. Tur-
gay Avcı, Gazimağusa Kay-
makamı Beran Bertuğ TC
Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım
Heyeti Uzman Müşaviri Neri-
man Yaşar ve birçok yetkililer
ile siyasilerin izlediği törende
700’ün üzerinde mezun verildi.
Böylece DAÜ mezun sayısı 32
bine ulaştı.

Diplomaların takdim edil-
mesinin ardından Türkiye’nin
sevilen sanatçılarından Yaşar,
mezunlara ve ailelerine
muhteşem bir konser verdi.
Öğrencilerle iç içe şarkılarını
seslendiren Yaşar, mezunlara
unutulmaz dakikalar yaşattı.
Yaşar’ın verdiği muhteşem
konserin ardından ise keplerin
havaya atılması ve balonların
patlatılmasıyla tören coşkulu
bir şekilde sona erdi.  

Mezunlardan “Veda” Yürüyüşü

Mezunlar Yaşarla Coştu
Baştarafı kapakta

Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Başbakan Küçük diploma verirken KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Öğrenciler Yaşar’ın şarkıları ile coştu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
mezun verdiği doktora öğrenci-
lerinin başarılarıyla gurur duyuyor.
DAÜ’den mezun olan aslen İran
uyruklu iki öğrenci hem ders aldığı
öğretim görevlilerini hem de bütün
DAÜ ailesini gururlandırdı. DAÜ
Uluslararası İşlerden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Majid
Hashemipour’un öğrencisi olan Dr.
Sayed Ali Mousavi, İran’ın en büyük
üniversitelerinden birinde Rektör
Yardımcısı olarak göreve başladı.
Prof. Dr. Hashemipour’u ziyarete
gelen Mousavi yüksek lisans eğiti-
mini de DAÜ’de tamamladıktan
sonra Mart 2010 yılında Makine
Mühendisliği doktora programın-
dan mezun oldu. Prof. Dr.
Hashemipour öğrencisinin Rektör

Yardımcılığını yürüttüğü üniversite
ile protokol imzalamayı hedefledik-
lerini ve iki üniversitenin kardeş
üniversite olarak çalışmalarını
sürdüreceklerini bildirdi. Prof. Dr.
Hashemipour, doktora tez çalış-
masını yürüttüğü 5 doktora öğren-
cisinin dünyanın çeşitli bölgelerinde
olan üniversitelerde iyi konumlarda
çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

DAÜ’nün gurur kaynağı olan bir
başka doktora mezunu da İran asıllı
61 yaşındaki Dr. Hüseyin Vaheed.

Kimya bölümü eski öğretim
görevlilerinden Doç. Dr. Hasan
Galip’in öğrencisi olan Dr. Vaheed,
2006 yılında DAÜ Kimya bölümü
doktora programına başvurdu. Doç.
Dr. Galip, öğrencisinin DAÜ dok-
tora programına başvurduğunda 57
yaşında olduğunu fakat genç öğren-
cilere oranla daha azimli ve istekli
çalışarak Yüksek Derece ile DAÜ
Kimya doktora programından
mezun olduğunu bildirdi. “Harup-
tan Alkol Üretimi” konulu tez çalış-
masının  deneysel bölümünü İran’da
tamamlayan Dr. Vaheed, 28 Aralık
2010 tarihinde doktora programın-
dan mezun oldu. Doç. Dr. Galip, Dr.
Vaheed’in hazırlamış olduğu tez
çalışmasından yazdığı teknik bir
makaleyi de dünyanın önde gelen

endeksli dergilerinden “Journal of
Industrial Microbiology and
Biotechnology”   (Endüstriyel Mik-
robiyoloji ve Bioteknoloji Dergisi)
dergisinde yayınlattığını bildirdi.
Doç. Dr. Galip, öğrenmenin yaşı ol-
madığını belirterek öğrencisinin
başarısından gurur duyduğunu söz-
lerine ekledi. Prof. Dr. Hashemipour
ve Doç. Dr. Galip, her iki doktora
öğrencisinin başarılarından gurur
duyduklarını ve DAÜ’ye yapmış
oldukları ziyaretle mutlu olduklarını
bildirdiler.

Prof. Dr. Hashemipour ve Doç. Dr. Galip doktora mezunları ile birlikte.

Fen ve Edebiyat Fakültesi, Müter-
cim Tercümanlık Bölümü Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Zaman ve öğretim görevlisi Ahmet
Sanel, bölümle ilgili hedefleri, eğitim
programında sunulan imkanlar ve
mezun olduktan sonra ne gibi iş
olanaklarına sahip olabilecekleri
konusunda bilgi verdiler. 
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Zaman ve öğretim
görevlisi Ahmet Sanel bölümün
mesleğe yönelik bilinç ve eğitim
verdiğini vurguladılar. Bölümde
teori derslerinden çok pratik ders-
lere ağırlık verildiğini belirterek,
bunun nedenini ise iş hayatlarında
daha deneyimli olarak başlamalarına
yönlendirmek olduğunu söylediler. 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zaman ve
Öğretim Görevlisi Ahmet Sanel,
Mütercim Tercümanlık Bölü-
mü’nün hedefinin ise bölgesel veya
geniş kapsamlı ekonominin çeşitli
sektörleri tarafından talep edilen
yetenekli mütercim ve tercüman
ihtiyacına karşılık olarak bireylerin
yetiştirildiğini belirttiler. Program
müfredatında ise, güncel teknikleri
uygulanarak bunlardan bir tanesinin
ise, bilgisayar destekli çeviri prog-
ramları olduğuna değindiler. Öğren-
cilerin kariyerlerini ticaret, endüstri
ve diğer kurum organizasyonlarında
başlatabilmeleri yönünde gerekli
olan temel bilgileri kazandırarak,
öğrencilerin alan içerisindeki
akademik çalışmalarını sürdüre-
bilmelerini de sağlayacak bir eğitim
verildiğini söylediler.  
Pratikte ise Avrupa Birliği’ne yöne-
lik çeviri kitapları, film alt yazı
metinleri yapıp kendilerini geliş-
tirmelerine yardımcı olduklarını
sözlerine eklediler. Bölüm öğrenci-
lerinin gelişimlerini artırmak amacı
ile de “Beyaz Perde Günleri” adı al-

tında çevirimi yapılmamış filmleri
öğrencilere vererek çevirilerini yap-
tırıp sonrasında da yapmış oldukları
işlerini izleme fırsatı sunduklarını
belirttiler. Uluslararası çeviri şirket-
lerinden işler aldıklarını ve bunların
çevirilerini öğrencilere yaptıklarını
ve böylelikle iş ortamına atılmadan
tecrübe kazanmalarına fırsat yarat-
tıklarını söylediler. 
Fen ve Edebiyat Fakültesi Mütercim
Tercümanlık Bölümü Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Zaman ve öğretim görevlisi Ahmet
Sanel öğrencilerin eğitim olarak İn-
gilizce ve Türkçe eğitim verildiğini
fakat C dili yani ikinci yabancı dil
olarak da Fransızca eğitim aldık-
larını söylediler. Son  sözlerine ise
her işin bir ehli olduğu konusuna
değinen Yrd. Doç. Dr. Zaman resmi
dairelerin mütercim tercümanlık is-
tihdamı açtığı zaman birinci tercihin
bu bölümden mezun olan insanları
tercih etmeleri gerektiğini ve eğer
gereken özelliğe uygun bulunmadığı
takdirde diğer bağlantılı meslek-
taşların da seçilebilmeleri gerek-
tiğini belirterek bu konuda çok
sıkıntılı olduklarını ve bununla ilgili
kişilerin acilen önlem almaları
gerektiğini vurguladı. 

Mühendislik mesleği, insanların
ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı, çağ-
daş yaşam standartlarını yakalama
ve yaşamı kolaylaştırıp daha modern
toplumların yaratılması gibi önemli
bir misyona sahiptir. Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ), Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rasime
Uyguroğlu mühendislik eğitiminin
teknolojiyi temel alarak, teknolo-
jinin her alanında buluş ve
gelişmeleri takip edebilecek öğrenci
yetiştiren bir eğitim sistemine sahip
olduğunu vurguladı.
Yrd. Doç. Dr. Uyguroğlu, DAÜ’de
verilen mühendislik eğitiminin, çağ-
daş yaşam standartları ve  alanlarının
gelişiminde, bilişim, bilgisayar, elek-
trik ve elektronik, inşaat, endüstri,
makine gibi çeşitli dallarda teknolojik

gelişmeleri de yakından takip ederek
tasarım ve modern bir yaşam kalitesi
çerçevesinde verildiğini belirtti.
Geçmiş zamanlarda mühendislik
mesleğinin önyargıya maruz
kaldığını, şantiye mesleği olarak
benimsendiğini ve erkeklere yönelik
bir meslek dalı olarak anımsandığını
belirten Yrd. Doç. Dr. Uyguroğlu,
şimdilerde mühendislik mesleğinin
anlam değiştirdiğini ve yeni bakış
açısı kazandırılarak günümüz
toplumlarının önde gelen meslekleri
arasında sadece erkekler tarafından
değil, aynı zamanda kadınların da
rağbet ettiği bir meslek haline
geldiğini belirtti. 
Mühendislik mesleğinin sadece
erkeklere yönelik olmadığını be-
lirten Yrd. Doç. Dr. Uyguroğlu,
kadınların da mühendislik yetenek-

lerine sahip olduğunu ve DAÜ Elek-
trik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nün, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği Programı’nda bayan
öğrenci oranının yarı yarıya
olduğunu belirtti. Mühendisliğin,
son zamanlarda bayan öğrenciler
tarafından da tercih edilen bir
meslek haline geldiğini belirten Yrd.
Doç. Dr. Uyguroğlu, bayan bir
mühendis olmanın avantajlarının,
farkındalığının ve konumunun an-
latılması gerektiğini belirterek,
bayan öğrencilerin mühendisliği
tanımalarında ve meslek olarak be-
nimsemelerinde çeşitli tanıtım çalış-
maları yapılması gerektiğini
vurguladı.
DAÜ’de bayanların mühendislik
bölümlerine olan ilgisini çekmek için
çeşitli çalışmalar yürüttüklerini be-
lirten Yrd. Doç. Dr. Uyguroğlu, yap-
tıkları etkinliklerin başında öğrenci
klübü etkinlikleri olduğunu vurgu-
ladı. Kulüp başkanlarından bir kıs-
mının bayan olduğunu belirten Yrd.
Doç. Dr. Uyguroğlu, mühendislik

bölümlerinde eğitim alan öğrenci-
lerin faal olarak çalıştıklarını ve
bölüm etkinliklerine katıldıklarını
bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Uyguroğlu,
Mühendislik bölümlerinin bayan
öğrenciler tarafından da cazibe
merkezi haline gelmesi için çalış-
malarını sürdüreceklerini vurguladı.  

Mühendislik Eğitimine Bayan 
Öğrencilerin Talebi Artıyor

Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zaman ve 
Öğretim Görevlisi Ahmet Sonel

Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde
Eğitim Almak Farkındalık YaratıyorBüyük BaşarısıDoktora 

Mezunlarımızın



M. Kemal Deniz Şti. Ltd ve Oxford University
Press sponsorluğunda gerçekleştirilen Oxford
Teachers’ Academy ELT Management Kursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampusunda düzen-
lendi. Kursa DAÜ İngilizce Hazırlık ve Yabancı
Diller Okulu’ndan öğretim görevlileri katıldı.

Oxford University Continuing Education De-
partment ve Oxford University Press ortak ko-
ordinasyonuyla oluşturulan OTA kursları 8
modülden oluşmakta ve İngiltere’deki tüm
üniversitelerce yüksek lisans ve doktora çalış-
maları için akredite edilmektedir. Dünyanın en
saygın öğretmen eğitim programlarından biri
olan OTA kursları tamamen pratik ağırlıklı 9
atölye çalışmasından oluşmaktadır. En az 3 gün
süren bu kurslarda alınan yoğun eğitimlerin
ardından katılımcılar her gün sonunda doldur-
dukları formların içeriğine göre sertifika almaya
hak kazanabilmektedirler. Kurs sonunda doldu-
rulan formlar İngiltere’ye yollanmakta ve Oxford
University Press’e bağlı Öğretmen Eğitim De-
partmanı (Teacher Training Department)
tarafından incelenmekte ve ardından sertifika al-
maya hak kazanan katılımcılar belirlenmektedir.

OTA KKTC temsilciğini elinde bulunduran Ox-
ford University Press Distribütörü M. Kemal
Deniz Şti. Ltd son 3 senede 4 OTA kursu
düzenleyerek Kuzey Kıbrıs’ı bölgesel bazda ön

plana çıkan ülkeler arasına sokmuştur. Yüksek
maliyetli bir kurs olmasına rağmen Deniz Plaza
yönetimi ve OUP CAMENA (Central Asia
Middle East North Africa) birimi tarafından ülke-
mizde OUP yayınları kullanan okullarımızda
görev alan öğretmenlerimizi onore etmek ve pro-
fesyonel eğitim ve gelişiminde katkıda bulunmak
için kurs tamemen ücretsiz olarak düzenlenmekte
ve masraflar OUP ve Deniz Plaza tarafından
karşılanmaktadır. 

DAÜ’nün ev sahipliği yaptığı OTA ELT Ma-
nagement kursu OUP’a bağlı uzman Brian
Gilroy tarafından verildi. Kursta “What is Ma-
nagement”, “Effective Meetings”, “Change Ma-
nagement”, “Delegation”, “Team Building”,

“Time Management”, “Creating a Desirable
Work Environment”, “School Improvement” ve
“Effective Planning” konularında atölye çalış-
maları gerçekleştirildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim
Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi
Öğretmenliği Programı öğretim üyelerinden
Doç. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, yaşam boyu
sağlıklı ve başarılı bireyler için okul öncesi
eğitimin ne kadar önemli olduğunu belirtti. Doç.
Dr. Gürşimşek, okul öncesi eğitimin 0 – 6 yaş
arasındaki çocukların eğitimini içeren dönem
olduğunu ve okul öncesi eğitimin çocukların
gelişim özellikleri, bireysel farklılıklarını ve
yeteneklerini  dikkate alarak, sağlıklı bir biçimde
fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden
gelişimlerini destekleyici, temel alışkanlıkların
kazanıldığı, olumlu kişiliğin temellerinin atıldığı,
özgüven ve girişimciliğin geliştirildiği,

yaratıcılığın ve problem çözme yeteneklerinin
desteklendiği  eğitimci ve ailenin etkin katılımı
ile gerçekleşen sistemli bir öğretim süreci
olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, 17 yaşına kadar
olan zihinsel gelişimin %50’sinin 4 yaşına kadar,
%30’unun 4 yaşından 8 yaşına kadar, %20’sinin
ise 8-17 yaşlarında elde edildiğini
düşünüldüğünde 0 - 6 yaşlar için, çocuğun gelişi-
minin en hızlı olduğu yıllar olduğunu vurguladı.
Bireyin gelişimindeki en kritik dönemde verilen
okul öncesi eğitim, yaşam boyu sürecek sağlıklı
gelişimin ve başarılı bir yaşamın temelini de
oluşturduğu konusuna değindi. Bilimsel çalış-
malar  çocuğun okul öncesi yıllarda aldığı eğitim
ve kazandığı deneyimlerin, ileriki yaşlarındaki
öğrenme yeteneği ve akademik başarısıyla ilişkisi
olduğu açık biçimde ortaya çıktığını belirtti.
Doç. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, çocukların okul
öncesi eğitim ile sosyal, duygusal fiziksel ve zi-
hinsel birçok beceri kazandığını ve gelişti-
rildiğini söyleyerek, buna örnek olarak ise
çocukların koşmaları, zıplamaları, tırmanmaları,
atmaları ve  tutmaları gibi etkinlikleri
günümüzde artık sokaklarda güvenle gerçek-

leştiremediklerinden dolayı pek çok fiziksel
etkinliği oyun içinde keyifle uygularken  kaba
motor becerileri geliştiği konusuna değindi. Aynı
zamanda, anaokullarındaki kesme, yapıştırma,
boyama, kalem kullanma, yuvarlama, çamur-
hamur çalışmaları gibi etkinliklerin günlük plan
doğrultusunda  düzenli olarak yapılması ise
çocukların ince motor becerilerinin  gelişimini
hızlandırdığını açıkladı. 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından, Gazi-
mağusa Kaymakamlığı Personeline ve-
rilebilecek kısa süreli seminerler, uzun süreli
kurslar ve uluslararası geçerliliği olan sı-
navlar ile ilgili kaymakamlığa bilgi verildi. 
Gazimağusa Kaymakamı Beran Bertuğ’u
makamında ziyaret eden ve Gazimağusa Kay-
makamlığı çalışanlarına verilebilecek eğitim-
ler ile ilgili bilgi veren DAÜ Halkla İlişkiler
ve Basın Müdürü ve DAÜ Sürekli Eğitim
Merkezi Koordinatörü Derviş Ekşici, DAÜ
Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde ve-
rilebilecek diğer eğitimler hakkında bilgi
verdi. Ekşici, Sürekli Eğitimin önemine
değinerek, çalışanın eğitim ihtiyaçlarının tes-
bit edilerek, Yıllık Eğitim Programı hazırlan-
ması gerektiğini belirtti ve düzenli eğitim
alan çalışanın motivasyonunun ve verimli-

liğinin artabileceğini söyledi. 

Bertuğ ise ziyaretten dolayı duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin

verebileceği eğitimleri mutlaka almak istedik-

lerini vurguladı. Kendisinin mesleğinin

öğretmen olduğunu belirten Bertuğ, Sürekli

Eğitimin düzenli yapılmasının personel

üzerinde olumlu yöndeki faydaları ile ilgili

görüşlerini belirtti.

Sürekli Eğitim Merkezi’nden Gazimağusa 
Kaymakamlığı’na 
Eğitim

Beran Bertuğ ve Derviş Ekşici

DAÜ’de Oxford Teachers’ Academy
İngilizce Dili Eğitimi Yönetim Kursu

Öğretim Görevlileri

Kursa katılan Öğretim Görevlileri birarada

Başarılı Bireyler ve
Gelişmiş Bir 
Toplum İçin Okul
Öncesi Eğitim



Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa/KKTC

Sorumlu
Doç. Dr. Halil Nadiri
Rektör Yardımcısı
Tanıtım ve Gelişim

Genel Koordinatör
Derviş Ekşici 
Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü

Haber Editörü
Yrd. Doç. Dr. Bekir Azgın

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve 
Basın Müdürlüğü

Haber Koordinatörü
Burcu Betin
Halkla İlişkiler ve 
Basın Birim Sorumlusu

Sayfa Düzeni
Selda Adaöz
Müge Debreli

İletişim
Tel: 630 1212

Faks: 365 1886

E-posta:
dau.haber@emu.edu.tr
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Rektör (v.)
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Baskı 
DAÜ Basımevi

DAÜ erkek voleybol takımı 3
şubat 2011 tarihinde KKTC
Federasyon Kupası yarı fi-
nalinde Vakıflar Takımını 3-0
lık net bir skorla yenerek Fi-
nale yükseldi.

10 Şubat 2011 tarihinde oy-
nanan final karşılaşmasında
MAGEM ile karşılaşan DAÜ
zorlu bir maçın ardından 3 -2
galip gelerek KKTC Fede-
rasyon Kupasını kazandı. 

Karşılaşmada tecrübeli oyun-
cuları Ali Duvarcı ve İsmail
Kovancı’nın başarılı oyun-
larının yanısıra genç pasörleri
Salih Hekimoğlu ve ilk defa sa-
haya libero pozisyonunda
çıkan Göksel Tanır’ın oyunları
da etkili oldu.

Play - off  serisi devam eden
ligde DAÜ seride 2 - 0 üstün-
lügü korumaktadır.. 

DAÜ Erkek Voleybol Takımı Federasyon
Kupasını Kazandı
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Türkiye Denizli’de düzenlenen Üniversiteler-
arası Voleybol Turnuvası’nda DAÜ Erkek Vo-
leybol Takımı şampiyon olarak birinci lige
yükseldi. 

Turnuvaya erkeklerde 6 takım bayanlarda 8
takım katıldı. DAÜ Erkek Voleybol Takımı Ko-
catepe, Pamukkale, Karamanoğlu Mehmetbey,
Uşak ve Adnan Menderes Üniversiteleri ile
mücadele ettiği turnuvada şu sonuçları aldı:  

DAÜ - Kocatepe                : 3-0
DAÜ - Pamukkale             : 3-0
DAÜ - Karamanoglu       : 3-0
DAÜ - Uşak                      : 3-0
DAÜ - Adnan Menderes   : 2-3

Dördüncü maçlar sonunda set vermeden

şampiyonluğu garantileyen DAÜ rehavet
içinde cıktığı son macı 3-2 kaybetti. Ancak bu
sonucu etkilemedi ve turnuvada şampiyon olan
DAÜ, 2011 - 2012 sezonunda 1. lige yükseldi

DAÜ Türkiye Üniversiteler 
Voleybol 1. Ligi’ne Yükseldi


