
BÜLTEN

REKTÖR PROF. DR. NECDET OSAM’DAN

BAYRAM VE “HOŞGELDİN” MESAJI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 8 
Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 
16:00’da, makamında, DAÜ TV 
ve DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdürlüğü aracılığıyla tüm öğrenciler, 
aileler ve çalışanlar için bir bayram 
mesajı yayınladı. Prof. Dr. Osam, 
“Sevgili gençler, kıymetli aileler 
ve saygıdeğer DAÜ çalışanları; Bir 
bayrama doğru yine sayılı saatler 
kalmıştır. Bayramlar ulusların kültürel 
miraslarıdır ve bu kültürel miraslar 
içerisinde sevgi, kardeşlik ve dostluk 
büyük bir önem arz etmektedir. Bu 
vesileyle hepinizin mübarek kurban 
bayramını kutlarken dünyaya sevgi, 

saygı, barış ve kardeşlik dileklerimi 
en içten duygularla diliyorum” diye 
konuştu.

Yeni Öğrencilere ve Ailelerine Mesaj
Aynı zamanda; 2019-2020 Akademik 
Yılı’nda tercihini DAÜ’den yana 
kullanan öğrencilere de seslenen 
Prof. Dr. Osam, “Hepinize en içten 
duygularla merhaba demek istiyorum. 
Uzun ve yorucu bir yılı geride 
bıraktınız. Önemli bir sınav maratonuna 
koşmaya başladınız ve koşu bugün 
itibarıyla bitmiştir. Seçimlerinizi 
yapmış ve DAÜ’yü seçme başarısını 
elde etmiş bulunuyorsunuz. Bu 
bakımdan sizleri DAÜ’de görmeyi 

umuyorum. Bu arada sizlere 
hatırlatmak isterim ki, geleceğiniz 
üniversite bir dünya üniversitesidir. 
Dünya üniversitesine yakışır bir 
dünya kampüsü ve en iyi standartlarda 
eğitim alacağınızın garantisini 
veren bir üniversitedir. Sizleri kayıt 
döneminde üniversitemizde görmeyi 
bekliyoruz. Ailelerinize de şu mesajı 
vermek istiyorum. Sizlerin çocukları 
bizlerin çocuklarıdır. Bu bakımdan, 
kendi evlerinde nasıl hissediyorlarsa, 
DAÜ’de de aynı hissi yaşamalarını 
sağlayacağız. Gözünüz arkada 
kalmasın. DAÜ onları kucaklayacaktır. 
Saygılarımla.” şeklinde konuştu.
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DAÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, 
Psikoloji Bölümü, İngilizce 
Lisans Programı Türk Psikologlar 
Derneği (TPD) tarafından 2021 
yılına kadar akredite edildi. 

İkinci kez bu başarıyı yakalayan 
DAÜ Psikoloji Bölümü KKTC 
üniversiteleri arasında tek akredite 
olan bölüm ünvanını sürdürmüş 
olup, bu akreditasyonla Türkiye 
üniversiteleri arasında akredite 
olan 12 bölüm arasında yerini 
aldı.  Akreditasyon yetkisini 2019 
yılı başında YÖK aracılığıyla 
tekrar elde eden Avrupa Psikoloji 
Örgütleri Federasyonu üyesi TPD, hem 
ulusal hem de uluslararası anlamda 
oldukça saygın bir meslek örgütü. Bu 

nedenle yakın bir geçmişte kendisine YÖK 
tarafından Psikoloji lisans programlarını 
akredite etme yetkisi ikinci kez verildi. 
Kriterlerin oldukça yükseltildiği bu ikinci 

akreditasyon sürecinde DAÜ 
Psikoloji Bölümü, İngilizce 
Lisans Programı yeniden 
akredite edildi. TDP oldukça 
yükseltilmiş yeni kriterlerle 
akreditasyonun yalnızca en 
iyi bölümlere verilebileceğini 
her fırsatta dile getirmektedir. 
Bu bağlamda DAÜ Psikoloji 
Bölümü’nün kalitesini bir kez 
daha kanıtlamış olduğunu ifade 
eden Psikoloji Bölüm Başkanı  
Doç. Dr. Fatih Bayraktar elde 
edilen başarılardan dolayı gurur 
duyduklarını  ve “Psikoloji 
eğitimi almak isteyen öğrenci 

adaylarımızı kalitesi bir kez daha 
kanıtlanmış bölümümüze davet ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“Kısmet” adlı Kıbrıs Türk yapımı kısa film, 
seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde 
dünyayı dolaşmaya devam ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini 
Doğuş Özokutan ile Vasfi Çiftçioğlu’nun 
birlikte üstlendiği “Kısmet” ağustos 
ayında Venezüella ve Endonezya’da 
sinemaseverlerle buluşacak. 

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın 
karısı ve oğlunu imkansız bir görevle baş 
başa bırakmasını konu alan “Kısmet” 8-10 
Ağustos tarihleri arasında Venezüella’da, 
15-17 Ağustos tarihleri arasında ise 
Endonezya’da gösterilecek. Böylece dünya 
prömiyerini 18 Ekim 2018 tarihinde yapan 
“Kısmet”in, seçildiği uluslararası festival 

sayısı 23’e, gösterildiği ülke sayısı ise 
36’ya yükselecek. Başrollerinde Deniz 
Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in 
yer aldığı “Kısmet”in senaryosu Doğuş 
Özokutan’a ait.

İlk durak Venezüella
“Kısmet”, Venezüella’da bu yıl, 8-10 
Ağustos tarihleri arasında 9’uncusu 
düzenlenen “Festival de CineArte en la 
Frontere” adlı festivalin resmi seçkisine 
kabul edildi. “Kısmet”, Bordes adlı 
kültür sanat organizasyonu tarafından, 
Venezüella’nın Tachira eyaletinde 
düzenlenen festivalde gösterilecek 55 kısa 
filmden biri. Dünyanın dört bir yanından 
seçtiği farklı kültürlerden filmleri genç 
sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen 

Bordes, 2005 yılından bu yana faaliyet 
gösteriyor.

Endonezya Deniz Festivali’nde 
gösterilecek
“Kısmet”in Venezüella’dan sonraki 
durağı ise Endonezya olacak. 15-17 
Ağustos tarihleri arasında bu yıl 2’ncisi 
düzenlenecek “Festival Film Bahari” adlı 
festivalin resmi seçkisine giren “Kısmet”, 
festivalin “Çeşitlilik” adlı bölümünde 
gösterilecek. 220 milyon nüfuslu 
Endonezya’da nüfusun yüzde altmışı kıyı 
bölgelerinde yaşıyor, festivalin ismi de 
Endonezce dilinde “Deniz Film Festivali” 
manasına geliyor. “Festival Film Bahari” 
Java adasının Cirebon isimli liman şehrinde 
düzenleniyor.

KIBRIS TÜRK YAPIMI KISA FİLMİN 
GÖSTERİLDİĞİ ÜLKE SAYISI 
36’YA YÜKSELİYOR

KISMET, VENEZÜELLA 
VE ENDONEZYA YOLCUSU



Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-

SEM); katılımcıların terfilerinde, 

yükselmelerinde ve iş başvurularında 

kullanılabilecek Akrediteli Sertifika 

elde edebilecekleri bilgisayar sınavını, 

26 Ağustos 2019 Pazartesi günü, saat 

17:00’de, DAÜ Merkezi Derslikler 

(CL) Binası’nda gerçekleştirecek. 

Bilgisayara Giriş Sertifika Sınavı 

sayesinde, devlet veya özel 

sektör çalışanları, sınavda başarı 

gösterdikleri takdirde özgeçmişlerine 

ekleyebilecekleri resmi bir belgeye 

sahip olacak. 

Sınav İçeriği

Söz konusu sınavın içeriğinde temel 

bilgisayar, ofis programları (Word, 

Excel, Powerpoint), e-posta kullanımı, 

web tarayıcısı kullanımı ve web 

adreslerini tanıma, arama motoru 

kullanma, yararlı web sayfası linkleri 

ve sayfalarını işaretleme, Facebook 

gibi sosyal medya araçlarını kullanma, 

internette dikkat edilmesi gereken 

konular, güvenlik ve virüs koruması 

gibi konular yer alıyor. Sınavla ilgili 

detaylı bilgiye 0392 630 2471 – 0392 

630 2482 numaralı telefonlardan, 

dausem@emu.edu.tr adlı mail 

adresinden veya http://sem.emu.edu.tr 

adlı web sitesinden ulaşılabiliyor.
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GENÇLER DAÜ İLE UZAYI KEŞFETTİ

BİLGİSAYAR SERTİFİKA SINAVI
DAÜ-SEM’DEN TERFİLERDE KULLANILABİLECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve 

Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü topluma 

yarar bilinci ile 12 yaş ve üzeri orta-

eğitim öğrencilerine yönelik Astronomi 

Kursu düzenledi. Ücretsiz yapılan bu 

bilimsel etkinlik, 5 ve 7 Ağustos 2019 

tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu 

tarihlerin seçilmesinin sebebi, yıldızların 

ve gezegenlerin gözlemlenmesi için uygun 

konumların bu tarihlerde oluşması olarak 

açıklandı. Farklı yaş gruplarından gençler, 

gökyüzünü inceleme imkanı buldu, uzay 

ve astronomi ile ilgili detaylı bilgi edindi. 
Etkinlik oldukça keyifli geçti.

Sertifika Verildi
Astronomi Yaz Kursu için Astronomi 
Lisansı’na (BS University of Central 
Lancashire, UK) sahip öğretmen Yenal 
Öğmen ve DAÜ Fizik Bölümü Doktora 
Öğrencisi Huriye Gürsel gönüllü olarak 
görev yaptı. Kursun teorik kısmı, DAÜ 
Fen ve Edebiyat Fakültesi’ndeki 35 kişilik 
bir sınıfta anlatıldı. Gözlem ise Yenal 
Öğmen’in Green Island Observatory 
envanterindeki bir teleskobun yardımı 
ile yapıldı. Kursun tamamlanmasının 
ardından öğrencilere ve eğitmenlere 
katılım sertifikası verildi.
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DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ YENİ AKADEMİK YILA HAZIR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
ve Türkiye’nin önde gelen Hukuk 
fakültelerinden biri olan Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, 
güçlü akademik kadrosu ile 2019-2020 
Akademik Yılı’na hazır. Eğitim-öğretim 
hayatına 1996-1997 Akademik Yılı’nda 
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 
ile iş birliği içerisinde başlayan ve bu iş 
birliğini halen sürdürmekte olan DAÜ 
Hukuk Fakültesi’nde lisans programı dört 
yıl ve öğrenim dili Türkçedir. Zorunlu 
İngilizce hazırlık uygulaması bulunmayan 
DAÜ Hukuk Fakültesi, öğretimini esas 
olarak Türk Hukuku’na dayandırırken, 
Türkiye’deki Hukuk Fakültelerinin 
programları ile büyük ölçüde örtüşen 
bir eğitim sağlıyor. Ayrıca, mesleğini 
KKTC’de icra etmek isteyen öğrenciler 
için KKTC Hukuku’na da gereken ağırlık 
ve önem veriliyor. Hukukun gelişen pek 
çok alanına ilgi duyan öğrencilerin bu 
ilgi ve beklentilerini karşılamak üzere, 
güncel hukuk alanlarıyla ilgili çok sayıda 
seçmeli derse de programda yer veriliyor. 
Öte yandan, programda İngilizce ve 
özellikle Hukuk İngilizcesi ayrı bir önem 
taşıyor. Bu bağlamda, birinci ve ikinci 
sınıflarda diğer Hukuk Fakültelerine 
oranla daha yoğun bir yabancı dil öğretimi 
gerçekleştiriliyor. DAÜ Hukuk Fakültesi, 
öğrencilerinin uluslararası bir sınav olan 
ve İngilizce konuşulan ülkelerde hukuk 
alanında meslek icra etmek için zorunlu 
bulunan TOLES sınavına hazırlanmalarını 
sağlamak amacıyla İngilizce seçmeli 
derslere de programında yer veriyor. 

DAÜ ve L’Alma Mater Studiorum Bolonya 
Üniversitesi (UniBo) Hukuk Fakülteleri 
arasında 2015 yılında imzalanan iş 

birliği protokolü çerçevesinde DAÜ 
Hukuk Fakültesi öğrencileri dünyanın 
ilk ve en eski üniversitesi olan Bolonya 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ders 
alıyorlar. Sadece DAÜ Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine tanınan bu olanak, çok sayıda 
hukuk öğrencisinin katılmak istediği bir 
değişim programı haline gelmiştir. 

DAÜ Hukuk Fakültesi, 2000-2001 
Akademik Yılı’ndan itibaren DAÜ 
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma 
Enstitüsü bünyesinde açılan Yüksek Lisans 
Programı’nı da yürütüyor. Böylece; Özel 
Hukuk, Kamu Hukuku ve Uluslararası 
Hukuk alanlarında uzmanlaşmak 
isteyenlere yüksek lisans yapma olanağı 
sunuluyor. Diğer yandan, DAÜ Hukuk 
Fakültesi’nin Avrupa Hukuk Fakülteleri 
Birliği’nde (European Law Faculties 
Association –ELFA) tam üyeliği bulunuyor.

Güçlü Akademisyen Kadrosu
DAÜ Hukuk Fakültesi, kadrosundaki 
tam zamanlı öğretim üyelerinin yanı sıra, 
çoğunluğu Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden olmak üzere, Türkiye’nin 
önde gelen Hukuk Fakültelerinin öğretim 
üyelerinden ve dünyanın ilk ve en eski 
Üniversitesi L’Alma Mater Studiorum 
Bolonya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 
öğretim üyelerinden oluşan son derece 
güçlü bir öğretim üyesi kadrosuna sahip. 

Bir İlke İmza Attı
Ayrıca, DAÜ Hukuk Fakültesi, Kıbrıs’ta bir 
ilke imza atarak, L’Alma Mater Studiorum 
Bolonya Üniversitesi ile onaylanan 
“Ortak Program Protokolü” çerçevesinde 
Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans 
Programı’nı yürütüyor. Programdan 

mezun olan öğrenciler, Programı ortak 
olarak yürüten, DAÜ ve UniBo tarafından 
onaylanmış ve her iki kurumun logosunu 
taşıyan bir diplomaya sahip olacaktır. 
Ortak Yüksek Lisans Programı; hukuk 
alanında uluslararasılaşmayı ve yenilikçi 
bir yaklaşımı teşvik etmek, Yükseköğretim 
alanının kalitesini ve çekiciliğini artırmak, 
Ortak program ile bir araya gelen iki 
büyük üniversitenin donanımını hukuk 
alanı üzerinde birleştirmek, karşılaştırmalı 
hukuk çalışmalarını desteklemek, hukuksal 
sorunlarını karşılaştırmalı ve uluslararası 
hukuk perspektifiyle sunmak, hukuk 
disiplinlerini birleştirerek çeşitli öğrenim 
ve araştırma ortamı sunmak, Avrupa 
şartlarında eğitim imkanı bulamayan tüm 
öğrencilere, DAÜ aracılığıyla bu imkanı 
yaratabilmek amaçlarını taşımaktadır. 

Geniş İş İmkanı
DAÜ Hukuk Fakültesi mezunlarına 
tanınan iş olanakları ise oldukça geniş. 
DAÜ Hukuk Fakültesi mezunları,  yarışma 
sınavlarında başarılı olmak ve mesleğin 
icrası için gereken bazı koşulları (örneğin 
staj gibi) yerine getirmek suretiyle, 
kamu veya özel sektörün her alanında 
rahatlıkla iş bulabiliyor. Türkiye’de ve 
KKTC’de, avukatlığın yanı sıra hakim, 
savcı ve öğretim üyesi (akademisyen) 
olarak mesleklerini icra etmekte olan çok 
sayıda DAÜ Hukuk Fakültesi mezunu 
bulunuyor. Mezunlar ayrıca, kaymakamlık 
başta olmak üzere kamu yönetiminde 
her kademede yöneticilik yapabilirken; 
sermaye piyasası ve bankacılık alanlarında 
uzmanlık, müfettişlik gibi üst düzey 
görevlere gelebiliyor.  
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DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ MEZUNLARI 
ULUSLARARASI RESTORANLARDA ÇALIŞIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(DAÜ) Turizm Fakültesi 

ile COYA Restoran Grubu 

arasında yapılan iş birliği 

neticesinde altı Gastronomi 

ve Mutfak Sanatları programı 

öğrencisi mezun olur olmaz 

uluslararası zincir bir 

kurumda çalışma fırsatına 

sahip oldu. Konu ile ilgili 

açıklamalarda bulunan DAÜ 

Turizm Fakültesi öğretim 

görevlisi ve staj koordinatörü 

Koral Karamanoğlu yapılan 

iş birliği ve çalışmaların 

neticesinde, mezunların 

uluslararası tanınmış COYA 

restoranlarında göreve 

başladıklarını belirtti. Karamanoğlu, 

Damla Lisaniler, Ali Kasabalı, Mehmet 

Topçu, Enis Kızıl adlı öğrencilerin 

Londra Mayfair COYA Restauran’ın 

mutfağında şef olarak göreve 

başladığını; Beril Yavuz ve Mehmet 

Akif Boynıkısa’nın ise Ağustos ayı 

içerisinde COYA Abu Dhabi’de 

göreve başlayacağını bildirdi. 

Geçtiğimiz Nisan ayında, DAÜ Turizm 

Fakültesi’ne davet edilen COYA Londra 

Yöneticileri, sunumlar ve mülâkatlar 

gerçekleştirmişti. Her iki taraf 

için de verimli bir işbirliği 

gerçekleşmesinden dolayı, 

yine bu yıl Ekim ayında 

COYA UAE (Birleşik Arap 

Emirlikleri) ekibi ve Nisan 

ayında COYA Londra ekibi 

DAÜ Turizm Fakültesi’ne 

ziyaret gerçekleştirerek yeni 

mezunları Uluslararası COYA 

Restoranları’nda istihdam 

etmeyi planlıyor.

Bunun yanında, Le Petite 

Maison Uluslararası Restoran 

Zinciri ile de görüşmelerin 

devam ettiği bu günlerde, 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları ve Turizm ve Otel İşletmeciliği 

mezunlarından Londra, Dubai, Hong 

Kong ve Miami’ ye istihdam edilmesi 

konusundaki çalışmalar da devam 

etmektedir.
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DAÜ’NÜN OLİMPİK ATLETİ ESE BRUME

DÜNYADA YILIN EN İYİ
İKİNCİ DERECESİNE 

İMZA ATTI
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun 
Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, genç 
yaşına rağmen başarıya doymuyor. Son 
olarak 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde 
Bursa’da düzenlenen Turkcell Büyükler 
Türkiye Şampiyonası’nda çift branşta altın 
madalyaya uzanan Ese Brume, iki branşta da 
en iyi derecelerini gerçekleştirerek Dünya 
Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı. 
Uzun atlama branşında 7.05 metrelik 
derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu elde 
eden Brume, bu derece ile dünyada bu yılın 
en iyi ikinci derecesine imza attı. Brume, 
bir gün öncesinde 100 metre branşında 
11.41 saniyelik derecesiyle altın madalyayı 
elde etti. Bu derecelerle birlikte Brume 
27 Eylül – 6 Ekim tarihlerinde Katar’ın 

Doha kentinde gerçekleşecek Dünya 
Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

“Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu 
Olacak”
Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 
2019 Doha Dünya Şampiyonası ve 2020 
Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın 
madalya adayı olarak gösterilen Ese 
Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri 
Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon 
ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam 
ediyor. Söz konusu başarılarla ilgili 
açıklamalarda bulunan antrenör Hasan 
Maydon, “Ese Brume üç yıllık bir projeydi. 
Böylesine önemli bir sporcuyu bu ülkeye 
getirmemizde Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Osam ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal 

Konnolu’nun çok büyük emeği geçti. 
Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
DAÜ öğrencisinin olimpiyat şampiyonu 
olması. Sporcumuza maddi manevi her 
türlü yardımı yapan DAÜ Rektörlüğü’ne 
çok teşekkür ediyoruz. Sporcumuzun bu yıl 
önce Katar’a gidip dünya şampiyonluğunu, 
ardından da 2020 yılında Tokyo’da 
olimpiyat şampiyonluğunu kazanacağına 
inanıyorum. Zaten sürekli kendini 
geliştirerek dünyanın en iyi derecelerini 
yapıyor olması, bu başarıların geleceğinin 
bir göstergesidir” diye konuştu. DAÜ’nün 
olimpik atleti Ese Brume, sportif 
başarılarının yanı sıra, DAÜ Turizm 
Fakültesi’nde başarılı bir öğrenci olarak 
akademik yaşantısını sürdürüyor

ESE             
BRUME
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