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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm 
İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı 
Öğrencisi Ese Brume, Tokyo 2020 
Olimpiyatları’nda Uzun Atlama 
finallerinde 6.97 metrelik atlayışı 
ile bronz madalya kazandı. Büyük 
çekişmeye sahne olan müsabaka 
sonrasında Brume, böylece DAÜ’nün 
Olimpiyat madalyası kazanan ilk 
öğrencisi ve Nijerya Milli Takımı’nın 
13 yıldır Olimpiyatlarda elde ettiği ilk 
madalyanın sahibi oldu. 

3 Ağustos 2021 Salı günü, KKTC 
saati ile saat 05:00’te gerçekleşen 
final yarışmasında, altın madalyayı 
DAÜ’lü Ese Brume’den yalnızca 
üç santimetre fark ile 7.00 
metrelik atlayışıyla Almanya Milli 
Takımı’ndan Malaika Mihambo 
kazandı. Brume ile aynı dereceyi 
atlayan ve en iyi ikinci derece farkıyla 
gümüş madalyayı kazanan isim ise 
ABD Milli Takımı sporcusu Brittney 
Reese oldu.

“Gurur Duyuyoruz”
DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal 
Konnolu konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, DAÜ Sporcusu Ese 
Brume ile Antrenörleri Yaya 
Kayode ve Hasan Maydon’u tebrik 
ederek, “Olimpiyatlara katılmak her 
sporcunun hayalidir. Ese genç yaşına 
rağmen ikinci olimpiyatına katıldı 
ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda 
Uzun Atlama branşında bronz 
madalya kazanarak tarihe geçti. İlk 
defa bir DAÜ Sporcusu Olimpiyat 
madalyası kazandı. Bundan dolayı 
gurur duyuyoruz. DAÜ’lü olmak 
ayrıcalıktır” diye konuştu.

DAÜ’LÜ ESE BRUME
TOKYO 2020 OLİMPİYATLARINDA 

BRONZ MADALYA KAZANDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve 
Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO), 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Türkçe 
Lisans Programı, dünyanın önde gelen 
uluslararası akreditasyon kuruluşlarından The 
Accreditation Agency for Study Programmes 
in Engineering, Informatics, Natural Sciences 
and Mathematics – Mühendislik, Bilişim, 
Doğa Bilimleri ve Matematik Akreditasyon 
Ajansı (ASIIN) tarafından akredite edildi. 
Böylece DAÜ BTYO’da akreditasyon alan 
program sayısı 14’e yükselmiş oldu. 

“Lider Bir Eğitim Programı Olmaya 
Devam Ediyor”
Konuya ilişkin DAÜ BTYO Müdürü Doç. 
Dr. Nazife Dimililer tarafından yapılan 
açıklamada, “Bu akreditasyonlar ile Avrupa 
Birliği’ne bağlı tüm ülkelerde uygulanan 
benzer eğitim programlarıyla aynı kalite ve 
standartta eğitim verdiğimiz kanıtlanmıştır. 
Bunlara ek olarak DAÜ BTYO bünyesindeki 
tüm lisans ve yüksek lisans programlarının, 
Avrupa Birliği’nin öngördüğü Enformatik 
alanı standartlarında olduğunu gösteren Euro-
INF Kalite Mühürü bulunmaktadır. DAÜ 
BTYO, eğitim kalitesi ile sürecini iyileştirme 
ve tüm dünyada geçerli standartlara taşıma 
hedefi kapsamında düzenli olarak akademik 
ve idari kadrosu, öğrencileri, mezunları, 
sektör temsilcileri, öğrencilerin staj yaptığı 
kurumlar ve diğer tüm paydaşları ile 
değerlendirme toplantıları yapmaktadır. Bu 
toplantılarla hem eğitim kalitesini arttırmak, 
hem de mezunlarımızın iş bulabilirliğini 
en üste çekmeyi amaçlamaktayız. DAÜ 

BTYO devamlı değişen teknoloji dünyasında 
lider bir eğitim programı olmaya devam 
etmektedir” denildi.

Doç. Dr. Dimililer, “1994 yılında İngilizce 
dilinde eğitim vermeye başlayan DAÜ 
BTYO Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
Lisans Programı, bugüne kadar dünyanın 
birçok yerinde teknoloji lideri olmuş olan 
2 binin üzerinde mezun vermiştir. Lisans 
programımız gelen yoğun talep doğrultusunda 
müfredatını Türkçeleştirmiş ve 2020-2021 
Akademik Yılı Güz Dönemi’nde öğrenci 
kabulüne başlamıştır. 2021-2022 Akademik 
Yılı Güz Dönemi için yeni öğrencilerimizi 
dünya standartlarında kaliteli eğitim veren 
her iki programımıza da bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
Programı
Programın içeriğine ve mezunlarına sunduğu 
iş olanaklarıyla ilgili DAÜ BTYO’dan 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Tüm dünyada bilişim sektöründe gittikçe 
artan bir iş gücü açığı bulunmakta ve Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri mezunlarının 
yerel ve küresel birçok kurumda kariyerlerini 
devam ettirme olanakları bulunmaktadır. Bu 
bağlamda Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
programlarında verdiğimiz eğitimin güncel 
ve gelecekteki ihtiyaçlara küresel açıdan da 
cevap vermesi elzemdir. Müfredatlarımızı 
güncellerken her zaman bilişim sektöründe 
eğitime yön veren ACM (American 
Computing Machinery) tarafından belirlenen 

bilimsel normları ve verilmesi gereken 
eğitimle ilgili yönergeleri uyguluyor ve hem 
yerel sektöre hem de uluslararası iş piyasasına 
uygunluğunu sağlıyoruz. 

Günümüzde yaşamın her alanına nüfus 
eden bilişim sistemleri ve teknolojileri 
alanında uzman olmak için sosyal medya, 
mobil uygulamalar, siber güvenlik, büyük 
veri uygulamaları ve yapay zeka/makine 
öğrenmesi konularına da hakim olmak 
gerekmektedir. DAÜ BTYO Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri programları 
tüm bu konularda öğrencilerine gerekli 
altyapıyı sunmakta ve ayrıca seçtikleri 
dalda uzmanlaşmalarını sağlamak üzere 
alan seçmeli derslerini de sürekli olarak 
yenilemektedir. Tüm kurum ve kuruluşların 
ve ayrıca günlük hayatımızın en vazgeçilmez 
unsuru olan bilişim teknolojileri konusunda 
uluslararası tanınırlığı olan, kalitesi 
akreditasyonlarla belgelenmiş olan Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri programlarımızın 
hayata bir adım önde başlamakta ve dünyanın 
birçok yerinde rahatça istihdam veya daha 
ileri eğitim olanakları bulmaktadırlar.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Lisans 
Programı mezunlarının web tabanlı veya 
mobil yazılım geliştirme, bilgisayar sitemleri 
güvenliği, yazılım mühendisliği, veri 
madenciliği, çok boyutlu verilerin dijital 
işlenmesi, bilgi sistemlerinin analizi ve 
sentezlenmesi, yapay zeka çalışmaları ve 
sosyal medya platform geliştiriciliği gibi bir 
çok çalışma alanları bulunmaktadır.”

DAÜ BTYO BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 
TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI AKREDİTE OLDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı öğrencisi 
Rüyam Hacımuratlar, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen 
“COVID-19 Sonrası Dönemde Çatışma, Şiddet 
ve Küresel Zorluklar Karşısında Gençlik” başlıklı 
kompozisyon yarışmasında üçüncülük ödülüne 
layık görüldü. Aynı zamanda yaklaşık bir yıldır 
ICYF Kuzey Kıbrıs ve Model İslam İşbirliği 
Organizasyonu (MOIC) DAÜ temsilcisi olan 
Hacımuratlar, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi: “ICYF, İslam İşbirliği 
Teşkilatı bölgesindeki gençlerin ülkelerinde, 
bölgelerinde ve tüm dünyadaki sürdürülebilir 
kalkınmaya dair potansiyellerini tam olarak 
kullanabilmeleri için çalışmalar yapar. ICYF aynı 
zamanda, uluslararası değerler çerçevesinde İslam 
İşbirliği Teşkilatı coğrafyasındaki sosyoekonomik, 
ahlaki ve kültürel sorunlarla karşılaşan gençlerin 
sorunlarına yönelik çözüm üretilebilecek projeler 
geliştirmektedir. Gençlerin sosyal hayata aktif 
olarak katılımını destekleyen ICYF, kuruluşları 

arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı artıracak 
projeler üretmektedir.”

“Gururunu Yaşıyorum”
Elde edilen başarı ile ilgili duygularını paylaşan 
Rüyam Hacımuratlar, “Katılmış olduğum 
kompozisyon yarışmasıyla Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni ve DAÜ’yü uluslararası 
platformlarda temsil etme şansına sahip 
oldum. Üçüncülük elde ederek ödül almaya 
layık görüldüm. Yarışmamızın konusuna bağlı 
olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki 
gençlerin çatışmalardan nasıl etkilendiğinden 
ve aynı zamanda çatışma bölgelerinde barışın 
nasıl teşvik edilebileceği, dayanışmanın nasıl 
oluşturulacağı, değerlerin yanı sıra inançların 
rolü, kültür ve medeniyet çeşitliliğinin nasıl 
diyalog oluşturabileceği, gençlerimiz için daha 
güvenli ve barışçıl toplumlar oluşturmak için 
neye ihtiyacımız olduğu gibi konular, çatışma 
bölgelerindeki gençler için ihtiyaç duyduğumuz 
kaynaklar ve pandemide etkilenen dünyada 
küresel uyumu teşvik edebilecek yaklaşımlara 

değindim. Ülkemi ve okulumu böyle önemli 
bir platformda temsil etmenin ve bu ödülü 
kazanmanın büyük mutluluğunu ve gururunu 
yaşamaktayım. ICYF gençlerimizin her alanda 
kendini geliştirebilmelerine imkan sağlayan çok 
önemli bir yapıtaşı.” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği 
Bölümü mezunlarından Aslıhan Bakırlı 
Millet, Birleşik Krallıkta yine büyük bir 
başarıya imza attı. Dünyaca ünlü Fransız 
firması Danone’nin İngiltere ve İrlanda 
Sorumlusu (Business Systems Manager – 
Yönetsel Sistemler Müdürü) olan Aslıhan 
Bakırlı Millet’in yönettiği ekip, Rolls-Royce 
firmasının sponsoru olduğu “The Women 
in IT Summit & Awards UK” inisiyatifinde 

birinci sırayı alarak “IT Team of the Year – 
Yılın Bilişim Teknolojileri Takımı” olarak 
seçildi. 

“İlham Kaynağı”
Teknoloji uzmanları ve D&I (çeşitlilik ve 
dahil olma) avukatlarının yer aldığı seçici 
kurul, düzenlediği panelde, bu kadar büyük 
ve karmaşık bilişim teknolojileri işlemleri 
gerektiren kurumsallaşmış bir firmada; süreçleri 
yeniden tasarlamak suretiyle firmayı dönüştüren, 
verimliliği artırıp harcamaları azaltan ve firmaya 

yeni teknolojiler de kazandıran bu çalışmanın her 
türlü takdiri hak ettiğini ve bu çalışmanın diğer 
tüm firmalara ilham kaynağı olması gerektiğini 
belirttiler.

Dünyanın En Ünlü Üniversitelerine Kabul 
Alıyorlar
DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye göre, 
Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri 
sanılanın aksine sadece fabrikalarda değil, 
aynı zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, 
ulaşım, telekomünikasyon, enerji, lojistik, finans, 
bankacılık, hastaneler, eğitim, yazılım, turizm, 
marka yöneticiliği, pazarlama, insan kaynakları 
vs.), inşaat ve petrol, gaz, madencilik şirketlerinde 
de başarıyla görev yapmakta ve firmaların daha 
az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve 
hizmet sunmalarına katkıda bulunmaktadırlar. 
Öğrencilerine Çift Ana Dal programları ile 
Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak 
Makine Mühendisliği veya İşletme (Business 
Administration) diploması alabilme olanağını 
da sağlayan Endüstri Mühendisliği programı, 
Türkiye’de sadece 5 üniversitenin sahip olabildiği 
ABET akreditasyonuna (abet.org) da sahip. İlk 
mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, 
hizmet ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal 
ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta 
olan bölüm mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge 
gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü 
programlara da kabul almaktadırlar.

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ RÜYAM HACIMURATLAR 
KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

DAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU 
ASLIHAN BAKIRLI MİLLET’TEN BÜYÜK BAŞARI
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Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
1. Adebayo, Tomiwa Sunday, Manuel Francisco 
Coelho, Dilber Çağlar Onbaşıoğlu, Husam Rjoub, 
Mário Nuno Mata, Paulo Viegas Carvalho, João 
Xavier Rita, and Ibrahim Adeshola. “Modeling 
the Dynamic Linkage between Renewable Energy 
Consumption, Globalization, and Environmental 
Degradation in South Korea: Does Technological 
Innovation Matter?.” Energies 14, no. 14 (2021): 
4265. 

Mühendislik Fakültesi
1. Zhang, Yifei, Saeid Sahmani, and Babak Safaei. 
“Meshfree-based applied mathematical modeling for 
nonlinear stability analysis of couple stress-based 
lateral pressurized randomly reinforced microshells.” 
Engineering with Computers (2021): 1-16. (Early 
Access)
2. Samarji, Nivine, and Muhammed Salamah. 

“ERQTM: Energy-efficient Routing and QoS-
supported Traffic Management scheme for 
SDWBANs.” IEEE Sensors Journal 21, no.14 
(2021):16328-16339.

Eczacılık Fakültesi
1. Özşen Batur, Özge, İsmail Kiran, Fatih Demirci, 
and K. Hüsnü Can Başer. “Fungal biotransformation 
of cedramber.” Biocatalysis and Biotransformation 
(2021): 1-4. (Early Access)

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1. Nagy, Benedek. “State-deterministic 5 ‘ -> 3 
‘Watson-Crick automata’.” Natural Computing 
(2021): 1-13. (Early Access)
2. Nagy, Benedek, and Zita Kovács. “On 
deterministic 1-limited 5’-> 3’ sensing Watson–
Crick finite-state transducers.” Rairo-Theoretical 
Informatics and Applications 55 (2021): 5.

3. Zorlu Oğurlu, Sonuç, and İlkay Elidemir. 
“On the ω-multiple Meixner polynomials of the 
second kind.” Journal of Difference Equations and 
Applications (2021): 1-20. (Early Access)

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1. Balcilar, Mehmet, Elie Bouri, Rangan Gupta, 
and Christian Pierdzioch. “El Niño, La Niña, and the 
Forecastability of the Realized Variance of Heating 
Oil Price Movements.” Sustainability 13, no. 14 
(2021): 7987.

Turizm Fakültesi
1. Mwesiumo, Deodat, Moh’D. Juma Abdalla, Ali 
Öztüren, and Hasan Kılıç. “Effect of a perceived 
threat of informal actors on the business performance 
of formal actors: inbound tour operators’ perspective.” 
Journal of Travel & Tourism Marketing 38, no. 5 
(2021): 527-540.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

Spor İşleri Müdürlüğü ve Kıbrıs 

Türk Triatlon Federasyonu iş 

birliği ile ilk kez gerçekleştirilecek 

olan EMU AQUATHLON 

yarışması, 15 Ağustos 2021 

Pazar günü, saat 07:00’de, DAÜ 

Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) 

yapılacak. 2.5 kilometre koşu - 1 

kilometre yüzme - 2.5 kilometre 

koşu şeklinde düzenlenecek olan 

EMU AQUATHLON yarışmasının 

başlangıç ve bitişi DAÜ Beach 

Club’da olacak. Tüm halkımıza 

açık olan yarışmaya katılmak 

isteyen erkek ve kadın sporcular, 

14 Ağustos 2021 Cumartesi gününe 

kadar https://tinyurl.com/uv9y9vuw 

linkinden başvuru yapabiliyor.

EMU AQUATHLON YARIŞMASI 
15 AĞUSTOS’TA DÜZENLENECEK


