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Dünya’nın en yaygın referans gösterilen 
üniversite sıralamalarının yayıncısı olan 
ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher 
Education (THE), 2020 yılı için Dünya’nın 
en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 
Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi 
başararak, 801-1000 bandında yer aldı. 
Toplamda 1,376 üniversitenin girdiği listede 
DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

ve Atılım Üniversitesi’nin ardından 10. sırayı 
aldı. THE listesine Türkiye’den toplamda 34 
üniversite girdi. Kıbrıs adası genelinde ise 
listede Güney Kıbrıs’tan iki, KKTC’den ise 
yalnızca DAÜ yer aldı. 

Uluslararası Görünümde Büyük Başarı
THE’nin Uluslararası Görünüm değer-
lendirmesinde, 2017 yılından bugüne 
puanını 15 düzeyinde arttırmayı başaran 
DAÜ, toplamda 86.6 puana erişerek Dünya 
sıralamasında en iyi 121 üniversite arasında 
yer aldı. DAÜ, THE’nin 50 yılı aşmamış en 

iyi genç üniversiteleri sıralamasında 151-
200, Üniversite Etki Sıralaması’nda 301, 
Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 
ise 801-1000 bandında yer alıyor.

“Büyük Bir Onur ve Gurur Duyuyorum”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, THE Editörü 
aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta 
söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez 
daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı 
büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti. 
DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren 
bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Osam, bunun da elde edilen akreditasyonlar 
ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum 
olarak niceliğe verilen önemin göstergesi 
olduğunu vurguladı. Başarının asla tesadüf 
olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün 
büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade 
eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün eğitimde 
adanın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden 
biri olduğunu belirtti. “Bu yıl eğitimde 40. 
yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir 
gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara 
imza atmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. 
Osam, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm 
personele de teşekkürlerini iletti.

DAÜ DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ 
ARASINDA
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eczacılık Fakültesi Değişim Programı 
kapsamında farklı ülkelerden Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen 21 
değişim öğrencisi stajlarını başarıyla 

tamamladı. DAÜ Eczacılık Öğrencileri 
Derneği’nin (EMUPSS), bünyesinde 90 
farklı ülkeden 350 bin eczacılık öğrencisini 
barındıran Uluslararası Eczacılık Öğrencileri 
Federasyonu (IPSF) üyesi olması 

sebebiyle, EMUPSS üyesi olan öğrenciler, 
profesyonel bir eczane stajını uluslararası 
bağlamda deneyimlemek için yaz veya kış 
dönemlerinde Öğrenci Değişim Programı’na 
katılma hakkına sahip.  

EMUPSS, Öğrenci Değişim Programı 
dahilinde farklı ülkelere öğrenci 
göndermenin yanı sıra, IPSF üyesi olan farklı 
ülkelerden öğrencileri Kuzey Kıbrıs’a kabul 
ediyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2018-
2019 yaz döneminde, EMUPSS aracılığı 
ile Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, 
Kanada, Sırbistan, Slovenya, Polonya, Fransa 
ve Hollanda gibi farklı ülkelerden toplam 21 
değişim öğrencisini kabul etti.

Sosyal, Kültürel, Eğitici Etkinlikler
Staj süresince öğrenciler toplum eczanesi, 
hastane eczanesi, ilaç endüstrisi, laboratuvar 
ve klinik araştırmalar gibi birçok farklı 
alanda görev aldı. EMUPSS Öğrenci 
Değişim Programı komitesi, stajlara ilave 
olarak birçok sosyal, kültürel ve eğitim 
içerikli etkinlikler düzenleyerek programa 
katılan öğrencilere unutulmaz bir yaz yaşattı.  
Ülkemizin turistik ve tarihi yerleri görevliler 
eşliğinde gezildi. Ayrıca, misafirler için tekne 
turları, uluslararası kültürel tanıtım gecesi, 
plaj aktiviteleri, DAÜ Eczacılık Fakültesi 
tanıtım turu, Eczacılık eğitimi üzerine 
sunumlar ve değerlendirmeler düzenlendi. 

“Önemli Bir Fırsat”
Öğrenci Değişim Programı, kültürel engelleri 
kıran, öğrencilerin dünyaya yeni bir bakış 
açısı ile bakmalarını sağlayan, kişisel ve 
profesyonel gelişimlerine katkıda bulunan bir 
deneyimi olmasıyla ön plana çıkıyor. Konuya 
ilişkin DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden yapılan 
açıklamada şöyle denildi: “Öğrenci Değişim 
Programı her öğrencinin değerlendirmesi 
gereken önemli bir fırsattır. DAÜ Eczacılık 
Fakültesi olarak ülkemizi ve fakültemizi bu 
program ile tanıtabildiğimiz için gururluyuz. 
Ayrıca, öğrencilerimize Öğrenci Değişim 
Programı aracılığıyla profesyonel meslek 
hayatlarında hatırlayacakları eşsiz anılar 
biriktirme, ileride meslektaşları olacak olan 
birçok arkadaş kazanma ve kazandıkları 
tecrübe ile eğitimlerine kendilerini geliştirerek 
devam etme fırsatı kazandırdığımız için 
EMUPSS ve DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak 
mutluyuz.”

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEĞİŞİM PROGRAMI 
ÖĞRENCİLERİ STAJLARINI TAMAMLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Mimarlık Fakültesi, 
Mimarlık Bölümü, Tezsiz 
Mimarlık Yüksek Lisans 
Programı öğrencileri, dünyanın 

prestijli yarışmalarından biri 
olan “Athenaeum – of World 
Architecture ’20: Brazil” 
tasarım yarışmasına katılarak 
“People’s Choice” dalında 

birincilik ödülüne layık 
görüldü. Öğrenciler söz konusu 
yarışmaya “The Hovering 
Building” projesi ile katıldı. 
Khadidja Moussa Abakar, 
Dana Amro ve Farbod Fathi 
isimli öğrenciler, söz konusu 
yarışmaya MARC591 dersi 
kapsamında gerçekleştirdikleri 
projeleriyle katıldılar. Ders 
yürütücüleri Gaye Şenyaşa 
ve Zafer Cafer Volkan, 
öğrencilerin elde ettikleri 
başarılarla her zaman gurur 
duyduklarını belirttiler.

Yarışma Hakkında
Mimarlar günümüzde artık 
yalnızca bina inşa etmiyor, 
ekosistemler inşa ediyor. 

Bu da mimarlığın rolünü 
oldukça genişletti. 2020 yılına 
girerken, bu değişen tanımlar 
daha da netleşmeye başladı. 
Mimarlık geliştikçe, temalar 
da arkalarında inanılmaz 
izler bırakarak değişmeyi 
sürdürüyor. Bu Güney Amerika 
özelinde daha da belirgin 
bir şekilde ortaya çıkıyor. 
Dünya kapital mimarlığı bir 
diyalog alanı olarak kabul 
edildiğinde, mimarlık için 
mimarlığı inşa etmenin 
vakti de geldi. “Athaneum” 
21. yüzyılda öğrenmenin 
ötesinde bir alan. Yarışmanın 
jüri üyeleri dünya çapında 
tasarımcılar, profesyoneller ve 
akademisyenlerden oluşuyor.

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDEN 

GURURLANDIRAN BAŞARI

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Yabancı Diller ve 
İngilizce Hazırlık Okulu 
(YDİHO), merkezi İngiltere’de 
bulunan Avrupa’nın en prestijli 
mesleki gelişim kursları 
sağlayıcısı Norwich Institute 
of Language Education 
(NILE)’ın sunduğu kurslar ile 
kadrosundaki öğretmenlere 
hizmet içi eğitim vermeye 
devam ediyor. 2019 – 2020 
Akademik Yılı’nın henüz 
başında, bünyesinde görev 
yapan öğretim elemanları, 
profesyonel gelişim ekibi ve 
idari kadrodan oluşan gruba 
5 gün boyunca ‘Dil ve Dil 
Becerileri’ konusunda uzman 
eğitimi verildi. 2-6 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
eğitim yoğunlaştırılmış olarak 
NILE Eğitmenlerinden Susi 
Pearson tarafından verildi.

“Oldukça Verimli Geçti”
YDİHO Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, kursun 
oldukça verimli geçtiği ve kursa 
katılan öğretim elemanları 
tarafından da çok gelişimsel 
bulunduğu vurgulandı. Kursa 
katılan özellikle Profesyonel 
Gelişim Ekibi üyelerinin 
kursta öğrendiklerini YDİHO 
bünyesinde düzenleyecekleri 
çalıştay ve seminerler şeklinde 
diğer tüm öğretim elemanları ile 
paylaşacaklarını ve böylelikle 
YDİHO bünyesinde bulunan 
tüm öğretim elemanlarının 
İngilizce öğretimi konusunda 
gelişim ve yeniliklerden 
haberdar olmalarının sağ-
lanacağı da belirtildi.

YDHİO Müdürlüğü tara-
fından 2016 yılından bu 
yana Macmillan ve NILE 

ile sürdürülen işbirlikleri 
ve bunların Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
temsilcisi Deniz Plaza ile 
bugüne kadar benzer üst 
düzeyde YDİHO ekiplerine ve 
öğretim elemanlarına birçok 
kurs sağlandığı ve bundan 
sonraki dönemlerde de buna 
devam edileceği anımsatıldı. 
DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Ramadan Eyyam ve 

idari ekibinin bu tür profesyonel 
gelişim kurslarına verdikleri 
önem ve öğrencilerine daha 
kaliteli eğitim sunma vizyonu 
çerçevesinde gerçekleştirilen 
kurslarda; ana amacın İngilizce 
dilindeki gelişimlerin tüm 
YDİHO kadrosuna aktarılması 
ve İngilizce’nin DAÜ 
YDİHO’da daha verimli bir 
şekilde sınıflarda öğretilmesi 
olduğu bir kez daha vurgulandı.

DAÜ YDİHO KESİNTİSİZ PROFESYONEL 
GELİŞİM KURSLARI DEVAM EDİYOR
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Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız Kaynak: Web of Science                                                                                         

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1- Eyüp Doğan, Nigar Taspinar, and Korhan K. 
Gokmenoglu. “Determinants of ecological footprint 
in MINT countries.” Energy & Environment 30, no. 
6 (2019):1065-1086

Mühendislik Fakültesi
1- Hüseyin Güden, and Haldun Süral. “The dynamic 
p-median problem with mobile facilities.” Computers 
& Industrial Engineering 135 (2019):615-627.

2- Saad S. Khan, Hussain Shareef, Addy Wahyudie, 
S. N. Khalid, and Reza Sirjani. “Influences of 
ambient conditions on the performance of proton 
exchange membrane fuel cell using various models.” 
Energy & Environment 30, no. 6 (2019): 1087-1110.

Fen ve Edebiyat  Fakültesi
1- Wajiha Javed, Jameela Abbas, and Ali Övgün. 
“Effect of the Hair on Deflection Angle by 
Asymptotically Flat Black Holes in Einstein-
Maxwell-Dilaton Theory 100, no. 4.” (2019):044052.

2- Wajiha Javed, Jameela Abbas, and Ali Övgün. 
“Deflection angle of photon from magnetized black 
hole and effect of nonlinear electrodynamics.” The 
European Physical Journal C 79, no. 8 (2019): 694.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu 
1- Ahmed M. Ahmed, Ali Hakan Ulusoy, and 
Ahmet Rizaner. “A postpruning decision algorithm 
based on loss minimization.” Turkish Journal of 
Electrical Engineering & Computer Sciences 27, no. 
4 (2019): 2624-2635.

Sanatı daima değer veren Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
2019-2020 Akademik Yılı’na 
yine sanatla başlayacak. DAÜ 
2019-2020 Akademik Yılı 
Brifing ve Açılış Sergisi, iki 
etkinlikle gerçekleşecek. Brifing 
ve Resepsiyon, 20 Eylül 2019 
Cuma günü, saat 19:00’da, 
Lefkoşa Bedesten’de, Ümit Ali 
Esinler Retrospektif Sergisi ve 
Kitap Tanıtımı ise 23 Eylül 2019 
Pazartesi günü, saat 19:00’da, 
Lefkoşa Sol Sergi Salonu’nda 
gerçekleşecek. “Sanata sahip 
çık, yaşa, yaşat…” mottosu ile 
organize edilen DAÜ 2019-
2020 Akademik Yılı Brifingi 
kapsamında DAÜ sanat 
politikaları, bu bağlamda üretilen 
bakış acıları, alınan kararlar ve 
bir yıl içinde gerçekleştirilmesi 
düşünülen hedefler sanatçıların 
ve sanatseverlerin bilgisine 
getirilerek tartışmaya açılacaktır.  
Ayrıca bu kapsamda yıl içinde 
organize edilecek etkinlikler 
hakkında bilgi verilecektir. 

Kitap DAÜ-KAM Yayını 
Olarak Hayat Bulacak
Kitap yazarlığını ve sergi 
Küratörlüğünü Fotoğraf du-
ayeni Kadir Kaba ve DAÜ-
KAM Görsel Sanatlar Proje 

Koordinatörü Zehra Şonya’nın 
yaptığı Ümit Ali Esinler 
Retrospektif Sergisi ve Kitap 
Tanıtımı, “Foto Ümit” olarak 
tanınan Ümit Ali Esinler’in 
Kıbrıs Türk fotoğraf tarihinde 
edindiği önemli yeri katılımcılara 
aktaracak ve DAÜ-KAM Yayını 
olarak hayat bulacak olan kitabın 
tanıtımını gerçekleştirecek. 1940 
yılında 8 yaşında iken fotoğraf 
serüvenine başlayan Ümit Ali 
Esinler, sanatında olduğu gibi 
yaşamında da mütevaziliği ve 
alçak gönüllülüğü ile dikkat 
çeken, çığırtkan olmayan 
ama nitelik açısından yüksek 
doyurucu, paylaşımcı, bildiği 
yolda ilerleyen ve fotoğraf adına 
kendi içinde savaş veren bir 
kimliğe sahip. 

Işığa olan tutkusu siyah be-
yaz fotoğraflardaki başarısının 
kaynağını sunarken Porte 
çalışmalarında yakaladığı kimlik 
çözümlemeleri içerik açısından 
da özneyi nasıl özümsediğinin 
ipuçlarını vermektedir. Sosyal 
ve politik olaylara bakışını 
fotoğraflarına da yansıtmaktan 
durmayan Esinler eleştiri ve 
ironi kavramlarını da sanatına 
katmıştır.

DAÜ 2019-2020 
AKADEMİK YILI’NA 
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