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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan 
Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında 
iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu 
protokolün imza töreni, 15 Mayıs 2020 
Cuma günü, saat 10:30’da, Başbakan 
Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda 
gerçekleşti. Protokole, Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay 
ile DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan 
Demirel imza koydu. DAÜ ile Başbakan 

Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol, Bakanlığın 
sorumluluğunda yürütülen Kapalı Maraş 
Envanter Çalışmaları kapsamında, DAÜ 
Mühendislik Fakültesi tarafından Kapalı 
Maraş Bölgesi’nde bulunan tüm binaların 
depreme karşı dayanıklılık durumları ile 
bina envanterinin çıkarılmasını amaçlıyor. 

Her Bina İçin Karne Oluşturulacak
Kalibrasyonu yapılan bir puanlama sistemi 

ile belirlenen binalar, DAÜ Mühendislik 
Fakültesi tarafından GIS tabanlı işlenecek ve 
“yıkılmış”, “çok kötü”, “kötü”, “orta”, “iyi” 
ve “çok iyi” şeklinde değerlendirilecek. 
Yapılar için kat adeti, zamana bağlı hasar 
durumları (korozyon seviyesi), kısa kolon 
olup olmadığı, konsol çalışan elemanlar, 
yumuşak kat, zemin koşulları, topoğrafik 
durum, su akarlarına yakınlığı v.b faktörler 
tespit edilerek, her bina için karne 
oluşturulacak.

DAÜ İLE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA 
PROTOKOL İMZALANDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Lisans Programı Türkiye’de 
YÖK  (Yükseköğretim Kurulu) bün-
yesinde faaliyet gösteren ve son olarak da 
CEENQA’ya (Yükseköğrenimde Orta ve 
Doğu Avrupa Kalite Güvence Ajansları 
Ağı) üye olarak kalitesini daha da artıran 
EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 
tarafından 3 yıllığına akredite edildi.

Türkiye’de YÖK çatısı altında faaliyet 
gösteren ve Eğitim Fakültelerine bağlı 
öğretmenlik programlarını akredite etme 
yetkisine sahip tek akreditasyon kurumu 
olan EPDAD, DAÜ RPD programının 
vizyon ve kalitesini sadece KKTC ve 
Türkiye platformlarında değil Avrupa 
gibi daha geniş platformlarda da duyurma 
olanağı sağlayacaktır.   

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (KTMMOB) Yönetim Kurulu, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili 
Prof. Dr. Hasan Demirel’i 20 Mayıs 2020 

Çarşamba günü, saat 10:00’da ziyaret etti. 
KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Yönetim 
Kurulu Faal Üyesi Evren Çavdır ve Elektrik 
Odası Başkanı Görkem Çelik’in DAÜ 

Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’e 
gerçekleştirdikleri ziyarette, KTMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Başkanı ve DAÜ 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur 
Ulaş Dağlı da hazır bulundu. KTMMOB 
Başkanı Seran Aysal gerçekleşen ziyarette, 
KTMMOB ve DAÜ arasındaki bilimsel 
iş birliklerinin artırılması yönünde bilgi 
alışverişi yapıldığını ve Prof. Dr. Demirel’in 
aynı zamanda KTMMOB Onur Kurulu 
Üyesi olmasının da bu iş birliği için bir güç 
olduğunu dile getirdi. En köklü mesleki 
sivil toplum örgütü olan KTMMOB’nin 
her zaman bilimsel verilerle hareket 
etmiş olduğunu, bu bağlamda toplum ya-
rarına birçok çalışmanın yapılacağına 
inandıklarını ifade etti. Prof. Dr. Demirel 
ise KTMMOB’nin her zaman toplum 
ve kamu yararına yönelik misyonu ve 
vizyonunu takdir ettiklerini ifade ederek, 
gerek bilimsel donanım, gerekse akademik 
kadrosunun bilgi birikimi ile en güçlü 
üniversite olan DAÜ’nün KTMMOB 
ile birlikte bugüne kadar birçok çalışma 
yaptığını ve iş birliklerini ilerletmeye de 
her zaman  hazır olduklarını vurguladı.

DAÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
PROGRAMI EPDAD TARAFINDAN AKREDİTE EDİLDİ

KTMMOB, DAÜ REKTÖR VEKİLİ 
PROF. DR. HASAN DEMİREL’İ ZİYARET ETTİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)    Bilgisayar 
ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) - Harita 
ve Kadastro önlisans programı Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim veren 
ilk ve tek Harita ve Kadastro programıdır.

Her zaman ilgili sektörlerle bire bir ilişki 
içerisinde çalışan ve son teknolojiyi takip 
eden DAÜ-BTYO, Harita ve Kadastro 
programı öğrencilerin ilgili sektörlerdeki 
en güncel ve gerekli becerilere sahip 
olmalarına olanak sağlıyor. Teorik ve pratik 
arasında dengeyi kurarak kalite odaklı eğitim 
vermeyi ana hedef olarak belirleyen DAÜ-
BTYO, mezunlarının ilgili sektörlerde iş 
bulma olanaklarını artırmak için durmadan 
çalışmakta ve programlardan mezun olan 
ögrencilerin hızlı iş bulma imkanları 
bulunmaktadır.

DAÜ-BTYO, Harita ve Kadastro önlisans 
programı Türkiye ve KKTC’de en yaygın 
olarak kullanılan ve büyük bir pazar payına 
sahip olan etkileşimli harita yazılım firmaları 
ile iş birliği yapmaktadır. Konusunda uzman 
kişiler DAÜ’ye davet edilerek öğrencilere 
yönelik sürekli tecrübe ve deneyimlerini 
aktarabildikleri seminerler düzenlenmektedir.

DAÜ-BTYO, Harita ve Kadastro önlisans 
programından mezun olan öğrenciler gerek 
KKTC’de gerekse Türkiye’de tüm kamu 
kuruluşları ile özel sektörde kullanılan 
yazılım ve teknik aletlere hakim, harita, 
tapu ve kadastro, GPS, GIS, imar ve emlak 
bilgisine sahip olacak ve iş hayatına hazır 
bir şekilde başlayacaklar. Harita ve Kadastro 
Programı’na ait günümüz teknolojisini takip 
eden uygulama ve yazılım donanımlı bilgisayar  
laboratuvarları, KKTC’deki en gelişmiş 
ölçüm cihazları olan GPS, Total Station, 
Teodolit, Nivo ve birçok gelişmiş cihazlara 
sahip labaratuvarlarda eğitim alan öğrenciler, 
ayrıca ögrediklerini arazide uygulamalarını 
yapmaktadır. Bilgisayar laboratuvarı ders-
lerinde gelişmiş haritacılık yazılımları ile 
harita çizimi, uygulama ve hesaplamaları 
yapılmaktadır. Klasik çizim laboratuvarında 
öğrencilerin el ile çizim yapabilecekleri 
konforlu ortam hazırlanmıştır.  Harita ve 
Kadastro Programı’ndan mezun olabilmek 
için iki yıllık eğitimin tamamlanması gerekli 
olup, eğitimin son döneminde öğrencilerin 
staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır ve 

haftanın iki günü piyasada staj yaparak 
eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Harita 
ve Kadastro Programı’nda egitim Türkçe  
olarak verilmektedir. Ayrıca 3 (2+1) yıllık 
programdan mezun olan erkek öğrencilerin 
askerlik görevlerini yedek subay olarak 
yapma hakları bulunmaktadır.

Harita ve Kadastro Programı’ndan mezun 
olacak öğrenciler acil ihtiyaç duyulan devlet 
kurumları, belediyeler, inşaat sektörü, emlak 
acenteleri, lisanslı harita ve kadastro büroları, 
özel kuruluşlar veya kendi ofislerini kurmak 
isteyen mezunların, iş bulma ve kurma 
olanakları bulunmaktadır. Böylece öğrenciler, 
özgüvenleri tam, kendi kendilerine yetebilen 
ve sektörün beklentilerine en iyi şekilde 
cevap verebilen bireyler olarak mezun 
olmaktadırlar. 

DAÜ-BTYO bünyesindeki tüm programlar 
YÖDAK, YÖK, ASIIN ve FIBAA tarafından 
akredite edilmiştir. Yeni kurulmuş bir prog-
ram olmasına rağmen Harita ve Kadastro 
Programı’da Almanya’da faliyet gösteren 
saygın kuruluş ASIIN kalite belgesi 
akreditasyonu almış ve mezunlarının Avrupa 
Birliği (AB) sınırları içerisinde tanınan bir 
diploma almalarını sağlayarak dış ülkelerde 
çalışma ve eğitim alma imkanlarını artırmıştır.

Covid-19 pandemi sonrası devlet politikası 
olarak ekonominin yeniden canlandırılması 
için İnşaat sektörü ve bağlı sektörlerden 
olan harita sektörü öncü sektör olarak 
belirlenmiştir. Pandemi süresince BTYO’ya 
bağlı inşaat grubu bölümleri olarak Harita 

ve Kadastro ile İnşaat Teknolojisi iki ve üç 
yıllık programlar online olarak eğitimlerine 
kesintisiz olarak devam etmektedir.

KKTC vatandaşı veya KKTC’deki eği-
tim kurumlarından mezun Türkiye 
Cumhuriyeti (TC) vatandaşı meslek lisesi, 
ticaret li-sesi, düz lise ve kolej mezunları 
Harita ve Kadastro ile İnşaat Teknolojisi 
programlarına 2020 – 2021 Akademik Yılı 
Güz Dönemi’nde sınavsız ve devlet burslusu 
olarak giriş yapabilecekler. Öğrenciler, DAÜ 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne 
başvurularını 18 Mayıs – 10 Haziran 2020 
tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak 
ücretsiz yapabilecek. Yerleştirme sonuçları 
ise 19 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak. 

DAÜ’de eğitim alacak, Lefkoşa, Girne, İskele 
ve Karpaz bölgelerinde ikamet eden tüm 
öğrencilere akademik yıl boyunca ücretsiz 
otobüs servisi imkanı sunulmaktadır. Harita 
ve Kadastro Programı’ndan mezun olan 
öğrenciler istedikleri durumda lisans daha 
sonra da lisansüstü programlara devam etme 
imkanlarına sahiptir. 2020 – 2021 Akademik 
Yılı’nda DAÜ programlarında burslu öğrenim 
görecek öğrenciler de, aynı sistem üzerinden 
ve yine lise eğitimlerindeki başarıları dikkate 
alınarak belirlenecek. Programa başvurmak 
isteyen aday ögrenciler (+90 392) 6301245 
- 6301111 numaralı telefonlardan, WhatsApp 
üzerinden ücretsiz olarak 0533 8625026 
numaralı telefon numarasından veya https://
www.emu.edu.tr/tr/programlar/harita-ve-
kadastro-on-lisans-programi-turkce/780 
internet adresinden detaylı sınavsız kayıt ve 
burslarla ilgili bilgi alabilirler.

KKTC’NİN İLK VE TEK HARİTA VE KADASTRO 
PROGRAMI DAÜ’DE



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve 
Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi, 
“18 Mayıs Müzeler Günü” ve “18 – 24 
Mayıs Müzeler Haftası” ile ilgili ortaklaşa 
bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere 
yer verildi:

Önceleri insanlığın geçmişe duyduğu 
merakla birlikte eski eserleri toplama ve 
sergileme amacı taşıyan ve de mitolojideki 
ilham perilerinden esinlenilerek ad-
landırılan müzeler, günümüzde artık 
sosyolojik, pedagojik, psikolojik içerikleri 
ile ayrı bir bilim dalı şeklinde insanlığa 
hizmet vermektedir.   

İnsanlığın geçmişine ve hatta geleceğine 
ışık tutan müzeler, arkeoloji-tarih, bilim, 
sanat bilincinin oluşmasında çok önemli 
bir paya sahiptir. Müzeler, geçmiş ve 
günümüz insan yaşantısı, belleği hakkında 
bilgi sahibi olabilmek amacıyla mutlaka 
ziyaret edilmesi gereken alanlar değil 

kurumlardır. Müzeler aracılığıyla insanlar 
kendi potansiyellerinin de farkında ola-
bilmekte ve merak, keşfetme arzusuyla 
yaratıcı yanlarını ortaya koyabilmektedir. 

18 Mayıs, Uluslararası Müzeler Konseyi 
tarafından “Uluslararası Müzeler Günü” 
olarak kabul edilmiş olup, UNESCO 
tarafından da tüm Dünya’da 18 Mayıs  
“Müzeler Günü” olarak ilan edilmiştir. 
Ülkemizde de Dünya genelinde olduğu gibi 
18-24 Mayıs her yıl ‘’Müzeler Haftası’’ 
olarak kutlanmaktadır. Üniversitemiz 
bünyesinde de gerek araştırma mer-
kezlerimiz gerekse bölümlerimiz tarafından 
her yıl çeşitli toplumsal farkındalık 
etkinlikleri düzenlenmektedir. Ne yazık ki 
bu yıl Dünya genelinde yaşanan Covid-19 
Pandemi ortamında, ilk önce insan sağlığı 
diyerek fiziksel olarak uygulanacak 
etkinlikler gerçekleştirilmeyecektir. Dileriz 
ki en kısa sürede tüm insanlık sağlık 
ve huzur ortamına kavuşur ve aydınlık 

günlerini yeniden yakalar. Üniversitemiz 

bünyesinde, Fen ve Edebiyat Fakültesi ile 

Mimarlık Fakültesi iş birliğinde,  Sanat, 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü ve 

de Mimarlık Bölümü’nün ortaklığında 

geliştirilen “Koruma ve Restorasyon” ile 

“Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Alan 

Yönetimi” yüksek lisans programları mev-

cut yüksek lisans programlarımızla birlikte; 

ülkemizin zengin kültürel mirasının 

araştırılarak, korunmasını motive ederek 

gelecek nesillere aktarılması hedefinde yol 

almaktadır. Arkeoloji, tarih, restorasyon-

konservasyon ve müzecilik alanlarında 

bilimsel ve kültürel devamlılık sağlamak 

gayesi ile çalışma yapan üniversitemiz, 

bundan sonraki yıllarda da yaptığı 

çalışmaları başta toplumumuz olmak 

üzere tüm insanlıkla paylaşmaya devam 

edecektir. DAÜ olarak tüm öğrencilerin ve 

insanlığın Müzeler Haftası’nı kutluyoruz.
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DAÜ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ İLE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ “MÜZELER HAFTASI” İLE İLGİLİ 

BİLDİRİ YAYINLADI
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Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’nun 
(IFI) etkinliklerini yakından takip eden 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü bu yıl 
Dubai’de 29’uncusu düzenlenen IFI Genel 
Kurul Kongresi’nde gözlemci olarak yer aldı. 

Genel Kurul’da seçimin yanı sıra İç Mimarlık 
/ Tasarım Eğitim Politikaları atölye çalışması 
da gerçekleştirildi. IFI’nın iç mimarlık eğitimi 
çerçevesinde gerçekleştireceği adımların 
başlangıcı olarak kurgulanan bu atölye çalış-
malarına, DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Asu Tozan’ın katılımıyla 
temsil edildi. Uluslararası İç Mimarlar / 
Tasarımcılar Federasyonu Eğitim Politikası 
İncelemesi; IFI için güncellenmiş ve ilerici 
bir eğitim politikası bildirisi olan küresel 
danışma yoluyla inceleyip formüle etme 
girişimidir.  Bu girişim, geleceğe yönelik 
ve global ölçekte İç Mimarlık/Tasarım 
Eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmayı 
ve bu bağlamda, gelecekte dünya çapında 
eğitim müfredatlarının değerlendirmesinde 
ve akreditasyonunda kullanılabilecek bir 

temel oluşturmayı amaçlamaktadır. İç 
Mimarlık / Tasarım eğitim programlarının 
tasarımı, değerlendirmesi ve uygulamasından 
sorumlu olanlara, müfredat hazırlanması 
ve geliştirilmesinde yardımcı olacak ve İç 
Mimarlık / Tasarım mesleki uygulamalarının 
kalitesine katkıda bulunacaktır.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü yıllardır yü-
rütmekte olduğu eğitim etkinlikleri 

çerçevesinde, iç mimarlık eğitimi konusunda 
edindiği deneyimlerini IFI bünyesinde 
tasarlanması planlanan global ölçekli eğitim 
politikası çalışmalarında dile getirmiştir. 
Bölgesel, yerel özgün yaklaşımların da 
temsili ile şekillenmesi planlanan geniş 
ölçekli eğitim politikasının oluşum sürecine, 
her zaman olduğu gibi ilerici tutumu ile DAÜ 
İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Asu Tozan’ın katılımı ile katkı koymuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mi-
marlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş 
Dağlı “18 Mayıs Müzeler Günü” ve “18-24 
Mayıs Müzeler Haftası” nedeniyle mesaj 
yayımladı. Prof. Dr. Dağlı mesajında şu 
ifadelere yer verdi: 

“Covid-19 pandemisine bağlı kamusal 
mekanların kapanması ile çevrim içi (online) 
mekan ve aktivite paylaşımları artmıştır. 
Müzeler de bu açılıma ayak uydurarak 
sanal turlar organize etmeye başlamıştır. 
Dünya ile paralel kentlerimizde çağdaş 
müzeler açılabilseydi, belki de bugün 
çağdaş kavramının değiştiği ve sanal hale 
dönüştüğü müzeler üzerinde düşünce 
geliştiriyor olacaktık. DAÜ Mimarlık Fa-
kültesi olarak 10 yıldır kentlerimize acil 
olarak Çağdaş Müzelerin özellikle de Kent 
Müzeleri’nin yapılması yönünde baskı 
yapmaktayız. Bunun yanında kentimiz 
Gazimağusa için birçok somut öneri ve proje 
de geliştirdik. Bu projeleri maalesef hayata 
geçirmeden dünya farklı bir dönüşüme/
değişime girmiş;  sosyal mesafe tüm alan-
ları yeniden şekillendirmiştir. Elbette bu 

dönüşüm/değişim, şu anda kültür ve sanat 
faaliyetlerini de yeniden yapılandırmaktadır. 
Kültür ve sanat faaliyetleri belki de kalıcı 
olarak, farklı bir oluşuma girecektir. Bu 
faaliyetler, bugünlerde çevrim içi olarak, 
sanatçı – izleyici ilişkisi göz önünde 
bulundurularak dijital bir ortamda farklı 
yöntemlerle kurgulanmaya çalışılıyor. Bu-
nun paralelinde müzeler de, sanal müze 
şeklinde yeniden kurgulanıyor ve müze 
severlerin ulaşımına açılıyor. Sanal müzeler, 
geleneksel müze yaklaşımı ile ele alınarak, 
belirli konuların etrafında belli konseptler 
üzerinde kurgulanmaktadır. Pandemi ile 
birlikte sanal müze yaklaşımı genellikle 
mevcut sergi salonları veya müze yapısı 
üç boyutlu modellenerek dijital ortama 
aktarılması şeklinde oluşmuştur. Yani 
fiziksel müze deneyimi, sanal bir deneyime 
dönüştürülmekte; müze sever, ekran ara-
cılığıyla müzeyi deneyimlemektedir. Bunun 
yanında koleksiyonlar internet ortamında 
değişik formatta sergilenerek, interaktif 
şekilde sunumu da yapılmaktadır. Bu yeni 
döneme yönelik olarak Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki kentlerimiz için Sanal 

Kent müzelerimizi tasarlayabiliriz. Biz 
müzelerimizi dünyadaki genel yaklaşımın 
tersine, önce sanal olarak yapabiliriz. 
Normalleşme döneminde ise sanalı fiziksel 
kurguya da döndürebiliriz. DAÜ Mimarlık 
Fakültesi olarak, üniversitedeki diğer 
birimlerle iş birliği içinde ön çalışmalarını 
tamamladığımız MAĞUSA SANAL 
KENT MÜZESİ’ni yapmaya ve Eski 
Eserler ve Müzeler Dairesi ile iş birliğine 
hazır olduğumuzu iletir, Dünya Müzeler 
Günü’müzü gönülden kutlarım.”

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 
29. IFI GENEL KURUL KONGRESİ’NE KATILDI

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. UĞUR ULAŞ 
DAĞLI’NIN  “MÜZELER GÜNÜ VE HAFTASI” MESAJI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
yaşanan pandemi sürecini de göz önüne 
alarak, bu yıl öğrenci seçme, yerleştirme 
ve burs sistemi ile online olarak öğrenci 
alacak. DAÜ Senatosu’nun 29 Nisan 
2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı 
karara göre, bu yıl 12. sınıfta eğitim alan 
öğrenciler veya daha önceki yıllarda 
liseden mezun olanlar, DAÜ bünyesinde 
eğitim veren programlara, oluşturulan 
bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden 
başvurabilecek ve lise eğitimleri boyunca 
gösterdikleri başarılar değerlendirilerek 
tercih edecekleri programlara yer-
leştirilecekler. 2020 – 2021 Akademik 
Yılı’nda DAÜ programlarına kayıt yapacak 
öğrencilerden,  burslu öğrenim görecek 
olanlar da, aynı sistem üzerinden ve yi-
ne lise  eğitimlerindeki başarıları dikkate 
alınarak  belirlenecek. Burslu öğrenim 
görecek öğrencilerin bursları koşulsuz 
olarak programın normal öğrenim süresi 
boyunca devam edecektir. Adaylar, DAÜ 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne 
başvurularını  18  Mayıs – 10 Haziran  
2020 tarihleri arasında https://osyb.emu.
edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) olarak 

ücretsiz yapabilecek. Yerleştirme sonuçları 
ise 19  Haziran 2020 tarihinde açıklanacak.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?
Bu yıl mezun olacak adayların 9., 10. ve 
11. sınıf not dökümlerinde belirtilen yıllık 
başarı derecelerinin aritmetik ortalaması 
hesaplanacak ve böylece öğrencilerin Lise 
Başarı Puanı (LBP) elde edilecek. Önceki 
yıllarda mezun olan öğrencilerin mezuniyet 
dereceleri Lise Başarı Puanı (LBP) puanı 
olacaktır. 

Öğrencilere Çeşitli Burs İmkanları
İlgili programa ilk sırada yerleştirilen aday, 
LBP’si 8.50 ve üzerinde ise %100 burs 
kazanacak. 2. ve 3. sırada yerleştirilen 
adaylardan LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar 
%75, 4. ve 5. sırada yerleştirilen adaylardan 
LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar ise %50 
burs hakkı kazanacak. 

Kardeşlere ve DAÜ Personeline Özel 
İndirimler
DAÜ’nün herhangi bir programına (Tıp ve 
Diş Hekimliği programları hariç) mezun 
oldukları yıl kayıt yaptırmaya hak kazanan, 

KKTC lise veya dengi okul birincilerinden, 
mezuniyet dereceleri pekiyi olanlar %100 
burs hakkı kazanacaklar. DAÜ’nün lisans 
veya önlisans programlarından mezun 
olanlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti 
indirimi uygulanacak (Tıp ve Diş Hekimliği 
programları hariç). İlgili öğrencinin hem 
annesi hem de babasının DAÜ mezunu 
olması halinde bu burs %50 olarak 
uygulanacak. Aynı zamanda DAÜ lisans 
veya önlisans programlarında eğitim alan 
kardeşlerden, kıstasa uygun ilk iki kardeşin 
her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki 
kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi 
uygulanacak. Üç kardeşe uygulanan 
indirimler, iki kardeş ve bir ebeveynin lis-
ans veya önlisans programlarında olması 
durumunda da uygulanacak. DAÜ personel 
çocuklarına veya en az 15 yıl çalışıp emekli 
olmuş personel çocuklarına, Tıp ve Diş 
Hekimliği programları hariç, %50 öğrenim 
ücreti indirimi uygulanacak. 

Tıp ve Diş Hekimliği İçin Sınav 
Yapılacak
DAÜ’nün uluslararası ortak lisans prog-
ramları için sınav yapılacak. DAÜ ile 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak 
programı ve DAÜ ile Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı 
için yazılı sınav 18 Haziran 2020 Perşem-
be günü, 10:30-13:00 saatleri arasında 
tek oturum halinde DAÜ kampüsü ve 
İstanbul’da belirlenecek bir merkezde 
yapılacak. Başvuru işlemlerini eksiksiz 
tamamlayan her aday için, sistem tarafından 
adayın kişisel bilgilerini içeren fotoğraflı 
bir Sınav Giriş Belgesi hazırlanacak. Bu 
belgede adayın adı, soyadı, aday numarası, 
sınava gireceği sınav salonu yazılı 
olacak. Adayların Sınava Giriş Belgesi’ni 
yazıcıdan çıktı alarak sınav günü yanlarında 
bulundurması gerekiyor.

DAÜ’YE ONLINE BAŞVURULAR YOĞUN İLGİYLE 
BAŞLADI



Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. 
yıl dönümü nedeniyle bir bildiri yayınladı. 
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk 
bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

19 Mayıs 1919 ulusal egemenliğin başlangıç 
günüdür. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının ilk adımlarının atıldığı, Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a ayak basarak Ulusal Kurtuluş 
Mücadelemizin Eylem Safhasını başlattığı 
gündür. Bir milletin tüm yokluklara karşın 
varolma azmini gösterdiği gündür. 

Mustafa Kemal büyük eseri Nutuk’ta 
önce, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı-
ğı gün Osmanlı Devleti’nin o tarihteki 
hazin durumunu özetlemiş ve kendi 
kararını vurgulamıştır: “Efendiler, bu 
durum karşısında bir tek karar vardı. O 
da ulus egemenliğine dayanan, kayıtsız 
ve şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti 
kurmak. Bu kararın dayandığı en sağlam 
düşünüş ve mantık şu idi. Temel ilke, 
Türk Ulusu’nun kişilikli ve onurlu bir ulus 
olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız 
olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin 
ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan 
yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında 
uşak durumunda kalmaktan kendini 
kurtaramaz. Oysa Türk’ün onuru, özgüveni 
ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. 
Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok 
olsun daha iyidir. Öyle ise ya bağımsızlık 
ya ölüm…”

İşte bu parola ile başladığı ve Kıbrıs 
Türkü’nün Varoluş Mücadelesi’ne de 
örnek olan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni 
ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın 
başarıya ulaştıran ve yurdu emperyalist 
işgal güçlerinden kurtarmayı müteakip, 
Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine 

ulaştırma yönündeki devrimleri ger-
çekleştirmiş ve “En Büyük Eserim” şeklinde 
nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kur-
muştur. 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
bu süreci anlattığı Nutuk’un sonunda, 
bugün ulaşılan sonucun, asırlardan be-
ri çekilen millî felâketlerin yarattığı 
uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her 
köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu 
vurgulayarak, bu sonucu bir başka ifadeyle 
Cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet 
etmiştir. Türk gençliğinin de bu emaneti 
nasıl koruyacaklarını “Gençliğe Hitabesi” 
ile açıklamıştır.

Sonuç olarak bilinmelidir ki;
19 Mayıs, İstanbul’da; “Geldikleri gibi 
giderler” sözüdür,
19 Mayıs, Karadeniz’de; Bandırma 
Vapurudur,
19 Mayıs, Samsun’da; bir milletin 
doğuşudur, 
19 Mayıs, Havza yolunda Mustafa 
Kemal’in söylediği;
“Dağ başını duman almış gümüş dere 

durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, 
yürüyelim arkadaşlar” marşıdır.
19 Mayıs Amasya’da, ihtilal bildirgesidir, 
başkaldırıdır.
19 Mayıs Erzurum’da milletin sıradan 
bir ferdi olarak milli mücadeleye devam 
etmektir.
19 Mayıs Sivas’ta “Ya İstiklal, ya ölüm” 
parolasıdır, Kuvay-ı Milliye’dir.
19 Mayıs Ankara’da ulus egemenliğinin 
simgesi Meclis’tir.
19 Mayıs İnebolu’da Elif’in kağnısıdır.
19 Mayıs İnönü’de, Sakarya’da, 
Kocatepe’de, Dumlupınar’da mehmetçiktir, 
şehittir, gazidir.
19 Mayıs İzmir’de dağlarda açan çiçektir.
19 Mayıs Kıbrıs’ta Beşparmaklar’da 
mücahittir.
Kısacası 19 Mayıs, ATATÜRK’tür...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarını, bu toprakları vatan 
yapmak uğruna toprağa düşmüş olan tüm 
şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran 
duygularımızla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı 
kutluyorum.
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DAÜ-ATAUM BAŞKANI 
YRD. DOÇ. DR. TURGAY BÜLENT GÖKTÜRK’ÜN 

“19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR 
BAYRAMI” BİLDİRİSİ
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