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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik 
Enstitüsü bünyesinde yer alan “University 
Ranking by Academic Peformance” (URAP) 
Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 
2019-2020 Yılı Dünya Alan Sıralaması’nda, 
Uluslararası İlişkiler alanında ilk 100’e 
girme başarısını göstererek, dünyanın en iyi 
üniversitelerini geride bıraktı. Söz konusu 
listede 100 ülkeden üniversite, bilim alanına 
göre üretilen makale ve atıflar dikkate 
alınarak, son 5 yılın akademik performansı 
üzerinden değerlendirildi. ODTÜ URAP 
Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 
“61 Bilim Alanı Sıralaması”na Türkiye’den 
37 üniversite, 36 bilim alanındaki 
çalışmalarıyla girmeye hak kazandı. 
URAP’ın bilim alan sıralamasında 61 alanın 
20’sinde Çin, 20’sinde de ABD üniversiteleri 
dünya birincisi oldu. Hollanda 8, İngiltere 5, 
Fransa 3, Brezilya 2 alanda dünya birincisi 

olurken, Avustralya, Hong Kong ve Singapur 
ise birer alanda birinci oldu.

DAÜ, Uluslararası İlişkiler Alanında 
70’inci Sırada Yer Aldı
URAP Dünya Alan Sıralaması’nda, bu yıl en 
iyi dereceleri elde eden Türk üniversiteleri 
arasında yer alan DAÜ, uluslararası ilişkiler 
alanında 70’inci olarak ilk 100’e girme 
başarısını gösterdi. URAP Başkanı Prof. 
Dr. Ural Akbulut, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, URAP listesinin yurt içi ve 

dışındaki üniversitelere girmek için tercih 
yapacak olan aday öğrencilerin ve velilerinin 
kararlarını da önemli ölçüde etkilediğini 
dile getirdi. Prof. Dr. Akbulut ayrıca 
Türk üniversitelerinin daha hızlı şekilde 
dünya alan sıralamalarında yükseldiğini 
görmenin herkesin isteği olduğunu ifade 
ederek, üniversitelerin konumunu detaylı 
olarak incelemek isteyenlerin listeye 
“http://tr.urapcenter.org” adresinden 
ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

DAÜ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA 
DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yaşanan 
pandemi sürecini de göz önüne alarak, bu yıl 
Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi 
çerçevesinde, çevrimiçi (online) başvuru ile 
lise not ortalamalarına göre öğrenci alıyor. Bu 
bağlamda, öğrencilere geniş burs imkânları 
da sağlanıyor. Üniversitenin, Tıp ve Diş 
Hekimliği programları hariç, her programa; 
ilk sırada yerleştirilen aday, Lise Başarı 
Puanı (LBP) 8.50 ve üzerinde ise, %100, 2. 
ve 3. sırada yerleştirilen adaylar, Lise Başarı 
Puanları (LBP) 7.00 ve üzerinde ise, %75, 4. 
ve 5. sırada yerleştirilen adaylar, Lise Başarı 
Puanları (LBP) 7.00 ve üzerinde ise, %50 
burs hakkı kazanacaktır. Ayrıca, herhangi bir 
programa (Tıp ve Diş Hekimliği programları 
hariç) kayıt yaptırmaya hak kazanan, lise 
veya dengi okul birincileri de, mezuniyet 
derecesi pekiyi olması halinde, %100 burs 
kazanacak. 

Lise Başarı Puanı ve IGCSE Puanlarına 
da Burs İmkânı
Buna ek olarak, DAÜ Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi üzerinden başvuran 
öğrencilere lise eğitimlerindeki başarıları 
dikkate alınarak burs imkânları da sunuluyor. 
Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç, ilgili 
programa ilk sırada yerleştirilen aday, Lise 
Başarı Puanı (LBP) 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. GCE A/AS Level ve IGCSE 
– GCSE 0 Level sınav sonuçları ile kabul için 
başvuran adaylardan, Tıp ve Diş Hekimliği 
programları hariç diğer programlara yerleşen 
ve gerekli koşulları sağlayan bir adaya %100, 
iki adaya %75 ve iki adaya da %50 olmak 
üzere, puan sıralarına göre, en fazla 5 adaya 
burs verilecek. Adayların %100 burs hakkı 
için 400 veya üzerinde, %75 burs için 350 
veya üzerinde, %50 burs hakkı için ise 300 
veya puan alması gerekiyor.

DAÜ mezunlarının çocukları ile DAÜ 
personeli ve kardeşlere özel indirim 
imkânları
DAÜ’de lisans veya önlisans programlarına 
(Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç) 
kayıt yaptırmaya hak kazanan DAÜ 
mezunlarının çocuklarına da %25 öğrenim 
ücreti indirimi uygulanacak. İlgili öğrencinin 
hem annesi, hem de babasının DAÜ mezunu 
olması halinde %50 indirim 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 lisans veya önlisans 
programlarında olması durumunda da 
uygulanacak. 

DAÜ personel çocuklarına da, üniversitede 
en az 15 yıl çalışmış ve emekli olmuş personel 
dahil olmak üzere, Tıp ve Diş Hekimliği 
programları hariç, diğer programlarına 
kayıt yapmaları halinde %50 öğrenim ücreti 
indirimi uygulanacak.

1.500’e yakın başvuru yapıldı
İlginin oldukça yoğun olduğu sisteme bugüne 
kadar 1500’e yakın öğrenci başvurdu. 
Öğrenciler, www.emu.edu.tr adresinde yer 
alan DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Sistemi’ne başvurularını 10 Haziran 2020 
tarihine kadar ücretsiz olarak yapabiliyor. 
Bu yıl 12. sınıfta eğitim alan ve liseden 
mezun öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim 
veren programlara, oluşturulan bir çevrimiçi 
(online) sistem üzerinden başvuru yapabiliyor. 
Öğrenciler, lise eğitimleri boyunca 
gösterdikleri başarılar değerlendirilerek 
tercih edecekleri programlara yerleştirilecek. 
Tüm adayların başvuru puanları 18 Haziran 
2020’de açıklanacak. Açıklanan başvuru 
puanlarına itirazlar 19 Haziran 2020 saat 
16:00’ya kadar yapılabilecek. 19 Haziran 
2020 saat 20:00’den sonra DAÜ tarafından 
başvuruda bulunan öğrencilerin başarı 
puanlarına göre yerleştirildikleri programlar 
açıklanacak.

Tıp ve Diş Hekimliği için sınav yapılacak
DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları 
için ayrı bir yazılı 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 Perşembe 
günü, saat 10:30-13:00 saatlerinde tek 
oturum halinde DAÜ kampüsü ve İstanbul’da 
Maltepe Üniversitesi’nde 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’nin yazıcıdan çıktısını alarak sınav 
günü yanında bulundurması gerekiyor. Sınav 
günü sağlıkla ilgili güvenlik tedbirleri en üst 
düzeyde alınacak.

DAÜ’DEN ÖĞRENCİLERİNE GENİŞ BURS İMKANLARI
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili 
Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti. 

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 
Koordinatörü Mehmet Yılmabaşar ve 
Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay 
tarafından gerçekleştirilen ziyarette Sivil 
Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı 
Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi binaları 
konusunda görüşüldü.

2010 yılında DAÜ ile imzalanan “İş Birliği 
ve Yardımlaşma Protokolü” kapsamında 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 31 
Aralık 2019 tarihinde, Esentepe Eğitim ve 
Kabul Merkezi binalarının yapısal durum 
tespiti ve deprem performansı testlerinin 
yapılabilmesi amacıyla Üniversiteden uzman 
akademik bir ekip tarafından incelenmesi 
talebinde bulunmuştu. DAÜ Mühendislik 
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Khaled Marar, 

Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş ve Araştırma 
Görevlisi Mohammed Ghorbanzadeh’ten 
oluşan uzman kadro tarafından yerinde 
gerçekleştirilen tetkik ve incelemeler 
sonucunda 21 Şubat 2020 tarihinde detaylı 
bir bilirkişi raporu hazırlandı ve Sivil 

Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ulaştırıldı. 
Hazırlanan rapor üzerine gerçekleşen 
ziyarette konu ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu ve söz  konusu binaların 
güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek 
yeni iş birlikleri üzerinde duruldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kurumsal 
iletişim, Sosyal Medya ve Web Ofisi ve 
Uluslararası Tanıtım Ofisi iş birliğinde 
Webinar (Web Semineri) düzenleniyor.

Dünyada yaşanan Covid-19 pandemi 
döneminde tüm çalışmalarına dijital ortamda 
devam eden DAÜ, aday olan öğrencilere 
İngilizce, Rusça ve Arapça olarak Webinar 
düzenliyor. Aday öğrencilere merak ettikleri 
veya bilgi almak istedikleri konular hakkında 
kolayca cevap alabilecekleri imkanı sunan 
DAÜ, Webinar serilerine 28 Mayıs 2020 
Perşembe günü başladı. Webinar serileri iki 
haftada bir tekrarlanacak şekilde organize 
edilmiş olup, devamında Fakülte ve 
Yüksekokulların tanıtımları da yapılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ 
Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Web 

Ofis Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye 
Nevzat, Covid-19 sürecinden ötürü aday 
öğrencilerin zor durumda kalmamaları ve 
cevap almak istedikleri konularda yardımcı 
olmak adına bu yöntemi uygulamaya 
aldıklarını aktardı. Birinci günün başarı 

ile tamamlandığına değinen Yrd. Doç. Dr. 
Nevzat, Webinar ile cevaplanması gereken 
sorular dışında farklı ülkelerde yaşayan 
aday öğrencilere DAÜ’nün ve KKTC’nin 
tanıtımını da yapma imkanına sahip 
olduklarını dile getirdi.  

DAÜ İLE SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI 
BAŞKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

DAÜ BİRÇOK ÜLKEYE WEBİNAR DÜZENLİYOR



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehtap Malkoç, eğitim kurumlarını 
etkileyen COVID-19 sürecinde, sağlık 
sektörü ve sağlık eğitiminin durumunu 
anlattı. Zorlu günlerden geçtiğimizi ve 
geçmeye devam ettiğimizi belirten Prof. 
Dr. Malkoç, “Daha hiç bir şey normale 
dönmüş durumda değil. Sağlığın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha gördük. 
Sağlık dediğimiz şey, sadece bir bedenin 
sosyal ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı 
olması değil, evrenin sağlıklı olması 
demek. Dünyanın son 100 yılda yaşadığı 
en büyük pandemilerden birini yaşıyoruz. 
Bir sağlık krizi içerisindeyiz. Dolayısı 
ile sağlığa bakışımız da bu bölümde çok 
büyük değişikliklere uğradı” diye konuştu.

“Geleneksel Sağlık Anlayışı Değişti”
Dünyada geleneksel sağlığa bakışın, yerini 
çağdaş sağlığa bıraktığını vurgulayan 
Prof. Dr. Malkoç, “Geleneksel sağlık 

anlayışının değişikliğe uğraması gerekti. 
Geleneksel anlayışta hastalık tedavisi ön 
plana çıkarken, çağdaş anlayışta toplumsal 
sağlığın korunması ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin devreye girmesi gerekliliği 
ön plana çıkıyor. Sağlık ekibinde de çok 
büyük bir değişim olması gerekiyor. 
Geleneksel anlayışta hekim ağırlıklı bir 
hizmet sunulurken, artık ekip anlayışı ön 
plana çıktı. Sadece sağlık sektörü değil, 
sektörlerarası iş birliğine de gitmemiz 
gerekecek. Pandemi sürecinde yerel 
yönetimlerden tutun, devletin en üst 
kademesine kadar iş birliği içerisinde bu 
krizi atlatmak için hep birlikte çalışıyoruz” 
dedi.

“Eğitim Müfredatı Güncellenecek”
Dünyanın eve kapandığı bu süreçte, sağlık 
eğitimi ve hizmetinde de ciddi önlemlerin 
alınması ve yeni stratejilerin belirlenmesi 
gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. 
Malkoç, “Biz DAÜ olarak bu süreçte tüm 

birimlerimizle birlikte, öğrencimize online 
eğitim ve canlı bağlantılarla en iyi eğitimi 
sunmaya gayret ettik, ediyoruz. Şunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz ki, artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak. Sağlık hizmetlerinde 
de artık yeni stratejilerin yeni hedeflerin 
konması gerekiyor. Disiplinlerarası 
entegrasyon oluşmalı. Bu süreçte 
yetiştirdiğimiz sağlık profesyonellerinin 
eğitimlerine bazı donanımların mutlaka 
katılması gerektiğini gördük. Aslında 
biz de geleneksel anlayış içerisindeydik. 
Yüz yüze eğitimi vurgularken, artık 
tele-rehabilitasyon ya da uzaktan eğitim 
dediğimiz konsepte doğru kaymamız 
gerekti. Dolayısı ile sağlık eğitiminde 
müfredatın da güncellenmesi gerekiyor” 
şeklinde konuştu. Prof. Dr. Malkoç, 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, 
pandemi nedeniyle sağlık sektörü ve sağlık 
eğitiminde yaşanan değişimleri yakından 
takip ettiklerini vurguladı.
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. MEHTAP MALKOÇ PANDEMİ 

SÜRECİNDE SAĞLIK ANLAYIŞINI DEĞERLENDİRDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 20. kuruluş yıl 
dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında, 
hızlı bir yapılaşma ile yeşil adanın kimliğini 
bozan betonlaşmaya “Dur!” demek ve DAÜ 
İç Mimarlık Bölümü 20. Yıl Koruluğu’nu 
yaratmak adına, 2017 yılında ağaç ve fidan 
dikimi gerçekleştirmişti. Birçok katılımcının 
ağaç ve fidan dikmesi ile gerçekleşen etkinlikte 
25 harnup ve 25 zeytin fidanı, Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı arkasında 
yer alan alana dikilmişti. Konuya ilişkin 
DAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından yapılan 
açıklamada, “Dünyanın akciğerleri olan 
ağaçların önemini ve faydalarını anlatmakla 
bitiremeyiz. Ormanların dünyamıza sağladığı 
olanaklar oldukça fazladır. Oksijen kaynağı 
olmasının yanı sıra yaşadığımız bölgelerin 
sağlıklı ve temiz olması ormanların varlığıyla 
ilişkili bir durumdur” denildi. Açıklama şu 
şekilde devam etti: “Son günlerde ülkemizde 

görülen orman yangınları, bizlere ağaç 
ve ağaçlandırmanın önemini bir kez daha 
hatırlattı. Özellikle havanın ısınması ile 
kuruyan otların oluşturduğu yangın tehlikesi, 
içinde bulunduğumuz bu dönemde artmıştır. 
Böylesi bir üzücü olayın yaşanmasına engel 
olmak adına; DAÜ Mimarlık Fakültesi, 
İç Mimarlık Bölümü, DAÜ Çevre İşleri 
Müdürlüğü ile birlikte İç Mimarlık 

Bölümü’nün 20. Yıl Koruluğu’nu ziyaret 
etti. DAÜ Çevre İşleri’nin hassas bakımıyla 
ağaçların üç yılda sağlıkla büyüyerek alanın 
yeşillenmeye başlaması, geçtiğimiz günlerde 
kaybedilen ağaçların yerine hızla adamızın 
birçok bölgesinde böylesi dikimlerin 
yapılması gerekliliğini ve bunu hep birlikte 
gerçekleştirmenin bir vatandaşlık/insanlık 
görevi olduğunu bir kez daha hatırlattı.”

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NDEN 
20. YIL KORULUĞU’NA ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal İletişim, 
Sosyal Medya ve Web Ofis Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, Kuzey Kıbrıs 
Turkcell, GNÇ tarafından organize edilen 
“GNÇ Talks” söyleşilerine katıldı. Yoğun ilgi 
ve katılımla online (çevrim içi) ve interaktif 
olarak gerçekleşen GNÇ Talks’ta dijital 
dönüşümden kariyer planlarına kadar birçok 
konu konuşuldu.

KKTC’den diğer üniversitelerden öğretim 
üyeleri ve alanında uzman kişilerin katılımı 
ile 4 farklı oturumda gerçekleşen GNÇ Talks 
söyleşilerinde Yrd. Doç. Dr. Nevzat, sosyal 
medyanın ve dijitalin sürekli değişen bir 
yapıya sahip olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. 
Dr. Nevzat, Covid - 19 pandemi sürecinde 
bazı markaların reklamlarını azaltırken 
bazılarının ise iletişimlerini daha fazla 
artırdığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Nevzat 
bu süreçte e-ticaretin daha fazla rağbet 

görmesiyle bu alanda yapılacak yatırımların 
daha da artacağına vurgu yaptı. Yrd. Doç. 
Dr. Nevzat ayrıca 28 Mayıs 2020 Perşembe 
günü, İngilizce dilinde gerçekleşen “GNÇ 
Talks” söyleşisine de katıldı. Yeni çağda 
dijital ve yeni trendler konusunun ele alındığı 

söyleşiye Hollanda’dan Dijital Ajans CEO’su 
da katıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan 
açıklamada GNÇ Talks oturumlarının 
ilerleyen zamanlarda üniversitelerle iş birliği 
ve değerli öğretim üyelerinin katkılarıyla 
devam edeceği belirtildi.

DAÜ’DEN YRD. DOÇ. DR. RAZİYE NEVZAT 
“GNÇ TALKS” SÖYLEŞİLERİNE KATILDI
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