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DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HOCANIN:

“DÜNYA GENELİNDEKİ YÜKSELİŞİMİZ KKTC İÇİN
BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIDIR”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın, Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite
sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times
Higher Education (THE) tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler
Sıralaması’nda DAÜ’nün 501-600 bandına yükselişi ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarihinde böyle büyük bir
başarıya ulaşan ilk ve tek üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını
ifade eden Prof. Dr. Hocanın; “Tüm dünyada yaşanan genel düşüş ve
listeye yeni eklenen 136 üniversite olmasına rağmen, Üniversitemiz
801-1000 bandından 300 sıra birden ilerleyerek büyük bir yükselişle
501-600 bandına yerleşmiştir. Türkiye üniversiteleri arasında ise 8.
sıradan; Bilkent, Hacettepe, İTÜ, ODTÜ gibi üniversiteleri geride
bırakarak, Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile birlikte aynı bandda
yer almış ve 2. sıraya yerleşmiştir. Üniversitemiz her yıl olduğu
gibi bu yıl da KKTC’de yine birinci sırayı elde etmiştir. Kıbrıs
adası genelinde ise University of Cyprus’un ardından Cyprus
University of Technology ile aynı banda yerleşerek ikinci sırayı
almıştır. 2018 ve 2019 sıralamalarında 601-800 bandında yer alan
DAÜ, 2020 ve 2021 sıralamalarında 801-1000 bandına gerilemişti.
DAÜ’nün 2022 sıralamasında 501-600 bandında yer alması ve
dünya genelindeki bu önemli yükselişi doğru yolda ilerlediğimizin
göstergesi olduğu gibi, aynı zamanda da tüm KKTC için büyük bir
gurur kaynağıdır.” şeklinde konuştu.
“En İyi Olduğumuz Alanlar Uluslararası Görünüm ve Atıflar”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın listeye alınan üniversitelerin
öğretim, araştırma, atıflar, endüstriyel gelir ve uluslararası görünüm
kriterlerine göre değerlendirildiğini ifade ederek, DAÜ’nün en

iyi olduğu alanların uluslararası görünüm ve atıflar olduğuna
dikkat çekti. “Ambargolar altındaki ülkemizde, eğitimin ambargo
tanımadığının kanıtıyız.” diyen Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün
kadrosunda yer alan uzman bilim insanlarının yapmış oldukları
yayınların da bu başarıda büyük katkısı olduğuna vurgu yaptı.
“Tüm DAÜ Ailesi’ne Teşekkürlerimi Sunarım”
Bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün kaliteli eğitim verdiğine
dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın; “Üniversite olarak eğitim, araştırma
ve topluma hizmet konularında önemli bir rol üstlenmekteyiz.
DAÜ yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından biridir ve
gerek sahip olduğu akreditasyonlar, gerekse akademik, bilimsel
ve sosyal alanlardaki başarıları ile bunu kanıtlamaktadır. Söz
konusu başarının elde edilmesi için katkı sağlayan tüm DAÜ
Ailesi’ne teşekkürlerimi sunarım. Üniversitemizin hızlı yükselişi
ve büyümesinin devamı için var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz.” dedi.

BÜLTEN

2

DAÜ AKTÜERYA PROGRAMI GELİŞİMİNİ SİGORTACILIK SEKTÖRÜ
İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve

tacılık sektörünün son durumu hakkında

dahil olmak üzere İngilizce dilinde eğitim

Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

bilgiler verdi. DAÜ Fen ve Edebiyat

veren tek program olması dolayısıyla,

altında yer alan ve Matematik Bölümü

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali

ile Bankacılık ve Finans Bölümlerinin

Özarslan, toplantıda Aktüerya Programı

gerek nitelik, gerekse de nicelik açıdan

ortak

ile ilgili güncel bilgilerden oluşan bir

yürüttüğü

Aktüerya

Bilimleri

Lisans Programı gelişimini sigortacılık

sunum gerçekleştirdi.

gücünü ortaya koyuyor. Aynı zamanda,
DAÜ Matematik Bölümü ile Bankacılık
ve Finans Bölümlerinin ortaklığı kap-

sektörüyle iş birliği içerisinde sürdürüyor.

samında

ilgili

bölümlerde

okuyan

Son olarak, DAÜ Fen ve Edebiyat

İş Birliği Daha Da Geliştirilecek

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali

Toplantıda DAÜ ve KKTC Sigorta ve

Özarslan, İşletme ve Ekonomi Fakültesi

Reasürans Şirketler Birliği arasında

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa

mevcut olan protokol çerçevesinde var

İsmihan ve Bankacılık ve Finans Bölüm

olan iş birliği konuları değerlendirildi

ve Bilgisayar Bilimleri Çift Ana Dal

Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, 31

ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi

programlarında da öğrenim görerek Çift

Ağustos 2021 Salı günü, Kuzey Kıbrıs

yönünde

Ana Dal diploması alma fırsatına da

Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sigorta ve

verimli

Reasürans Şirketler Birliği’ni ziyaret etti.

Aktüerya tüzüğünün yasalaşması ko-

kararlar
geçen

alındı.

toplantı

Oldukça

gündeminde

nusu da irdelendi. Taraflar, iş birliğini
Prof. Dr. Özarslan Sunum

güçlendirmek

Gerçekleştirdi

DAÜ’de bir toplantı gerçekleştirilmesi

Toplantıda

Birlik

Başkanı

Raif

adına

Ekim

ayında

kararı aldı.

Çukurovalı, Asbaşkan Börte Barlasoğlu,

öğrenciler; Aktüerya Bilimleri – Finans
ve Bankacılık Çift Ana Dal Programı
veya Aktüerya Bilimleri – Matematik

sahip.
Aktüerya Bilimi’nin dünya genelinde
giderek önem kazanmakta olduğu günümüzde DAÜ akademik kadrosunu
alanın önde gelen öğretim üyeleriyle
güçlendirmeye devam ediyor. Akademi

Yönetim Kurulu Üyeleri Kutlu Yorucu,

KKTC’de Tek

Zafer Dalka, Genel Sekreter İbrahim

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesine

Kavçın ve Sekreter Yardımcısı Halide

yer alan Aktüerya Programı, KKTC’deki

Devir Fıratlı yer aldı. Birlik Başkanı

YÖK onaylı tek Aktüerya Programı olma

gelecekte bir çalıştay oluşturulması da

Raif Çukurovalı, ziyaretten duyduğu

özelliğini taşıyor. Aktüerya Programı,

toplantıda ayrıca hedeflenen unsurlar

memnuniyeti

aynı zamanda Türkiye üniversiteleri de

arasında yer aldı.

belirterek, KKTC sigor-

ve Sigortacılık sektörü iş birliğinin ileriye
taşınması amacı doğrultusunda yakın bir
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil 8
Eylül Dünya Fizyoterapi Günü ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kırmızıgil
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Fizyoterapist, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda lisans eğitimi
almış, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış,
rehabilitasyon ekibinin önemli bir sağlık
üyesidir. Mesleğimiz dünyada yaklaşık 120
yıldan beri halk sağlığı ve sağlıkla ilişkili
yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili bir bilim
dalı olarak gelişimini sürdürmektedir.
Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu 1996
yılında yapılan ilk toplantı günü olan 8
Eylül’ü “Dünya Fizyoterapi Günü” kabul
etmiştir.
Birçok branştan hasta yönlendirilmekle
birlikte fizyoterapistler genellikle spor
hekimliği, ortopedi, nöroloji, romatoloji,
pediatri, geriatri, onkoloji, el cerrahisi,
göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi,
nörösiruji, kadın hastalıkları ve doğum
gibi uzmanlık alanlarından hasta kabul
etmektedirler. Fizyoterapistler tedavi ve
rehabilitasyon programları uygularken

çeşitli güncel egzersiz yaklaşımları, nöromusküler tedavi yaklaşımları, manuel
tedavi yöntemleri, elektroterapi ve
mekanik ajanlar, bantlama, fonksiyonel
aktivite eğitimi ve mesleki rehabilitasyon
yaklaşımları gibi birçok yöntemlerden
yararlanırlar.
Meslektaşlarımız hastaneler, tıp merkezleri, özel eğitim okulları, rehabilitasyon
merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, spor
kulüpleri, huzur evleri ve üniversiteler
gibi birçok farklı tedavi alanlarında
çalışabilmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon
alanındaki
tedavi
edici
hizmetlerinin yanı sıra, fizyoterapistler
koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev
alarak, toplum sağlığını geliştirme ve
hastalıkları önleme konusunda ana sağlık
elemanı olarak yer almaktadır.
Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun
(WCPT) bu yılki ana teması “Covid-19’un
uzun süreli etkilerinde Fizyoterapinin
Önemi” olarak belirlendi. Doğu Akdeniz
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
olarak 7’den 70’e farklı patolojiye sahip
insanların yaşamını kolaylaştıran ve hayat

DAÜ 24. ORYANTASYON GÜNLERİ
9 EYLÜL – 9 EKİM TARİHLERİ
ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Oryantasyon
Günleri Telsim iletişim sponsorluğunda, 9 Eylül – 9 Ekim
2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Her yıl DAÜ
ailesine katılan yeni öğrencilere yönelik düzenlenen
Oryantasyon Günleri DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin
üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek,
üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına
yardımcı olmak amacıyla düzenleniyor.
Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenmekte olan
Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler
Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları’nda
karşılanıp yurtlarına yerleştiriliyor. DAÜ’ye yeni kayıt
yaptıran öğrencilerin üniversiteye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne (KKTC) adaptasyonlarını kolaylaştırmak
için öğrenciler ve aileleri için Sosyal ve Kültürel
Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu binaları önüne
danışma masaları ve iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi
için Telsim standı kuruldu.

kalitesini artıran tüm meslektaşlarımızın 8
Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutlar,
mesleğimizin tüm yönleriyle daha çağdaş
düzeye ulaşmasını dileriz.”
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DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN

“YENİ MEDYA” ATAĞI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim

Discord sunucusuna üye olduktan sonra

ekleme gibi birçok alternatif de uygulamada

Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik

dileyen

mevcut. DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik

Bölümü öğrencileri, mezunları ve öğ-

ya da telefonlarına uygulamayı kurarak

Bölümü

retim üyelerine özel Discord sunucusu

sunucudan gelen bildirimleri görebilirler.

discord.gg/25hKUhp bağlantısından ulaşıp

hizmete açıldı. Aynı zamanda DAÜ

Sunucu içinde bulunan Türkçe ve İngilizce

üye olunabiliyor.

İletişim Fakültesi’nin tüm öğrencilerinin

haber kaynakları düzenli olarak DAÜ

kullanımına açık olan sunucuda yazılı, sesli

hakkındaki haber başlıklarını üyelere

Projeler Devam Edecek

ve görüntülü sohbet imkânı bulunuyor.

bildirim olarak gönderiyor. Sunucuya

Önümüzdeki

önümüzdeki günlerde teknoloji, medya,

yurulacak olan DAÜ Yeni Medya ve

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı

sanat, bilgisayar oyunları gibi konularda

Gazetecilik Bölümü’nün yeni projelerinden

Doç. Dr. Metin Ersoy öncülüğünde, öğretim

yeni kanalların da eklenmesiyle üyeler

ilki YouTube kanalı. Kanaldan haftalık

üyesi Dr. Engin Aluç’un girişimiyle

daha zengin bir içeriğe sahip olacaklar.

olarak DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik

kullanıcılar

bilgisayar,

tablet

kurulan Discord sunucusuna üye olmak

Discord

sunucusuna

günlerde

https://

ayrıntıları

du-

Bölümü ve sektörle ilgili bilgilendirici

isteyenler bilgisayar ya da telefonun

Multimedya Avantajları

videolar paylaşılacak. Bir diğer proje

internet

www.discord.

DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

ise Clubhouse Odaları başlığı altında

com adresine girip formu doldurmaları

Discord sunucusunda sesli sohbet, yazılı

gerçekleştirilecek. DAÜ Yeni Medya ve

gerekiyor. Aynı zamanda cep telefonuna

sohbet, görüntülü sohbet, başlık açma,

Gazetecilik Bölümü önümüzdeki haftalarda

indirilen uygulamadan da yeni üyelik he-

oyun paylaşımı, müzik paylaşımı, ekran

öğretim

sabı açılabiliyor.

paylaşımı gibi bütünleşik ağın sunduğu tüm

Clubhouse üzerinden açılacak olan sohbet

avantajları kullanmak mümkün. Bas-konuş

odalarında Gazetecilik, Reklamcılık, Sine-

DAÜ Hakkında Haberler Anında Cepte

özelliği, mikrofon ve hoparlör susturma

ma, Kültür-Sanat gibi konular ile ilgili

DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

özelliği, kamera açma ve kapama, arkadaş

önemli konukları ağırlamaya hazırlanıyor.

tarayıcısından

üyelerinin

moderatörlüğünde,
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DAÜ GÜNDEM GAZETESİ 25 YAŞINDA

Doğu

Akdeniz

Üniversitesi

uygulayabilecekleri ve sektörü

neyimlediğini söyleyen Doç.

siyle birlikte gazeteciliğin dijital

Fakültesi

deneyimleyebilecekleri bir gazete

Dr. Metin Ersoy, öğrencilerin

platformlarda faaliyetlerini artır-

Yeni Medya ve Gazetecilik

ortamı olduğunu dile getiren DAÜ

uygulama

gazeteci-

dığına dikkat çekti. Gündem

Bölümü

gazetesi

Gündem Gazetesi Genel Yayın

lik mesleğini öğrenebilmesinin

gazetesinin 25. yılını kutladığını

DAÜ Gündem Gazetesi 25.

Yönetmeni Can Bekcan; “25

eğitim modellerinin önemli bir

ve daha nice yıllara öğrencilerin

yaşını doldurdu. DAÜ İletişim

senelik bir geçmiş birçok gazetenin

parçası olduğunu kaydetti. 25

katkısı ile ilerleyeceklerini de

Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

hayali. Gündem gazetesi olarak

yıllık süreç boyunca gazetecilik

sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ersoy,

öğrencileri

1996

bu değerin farkında olarak bizden

mesleğinin ciddi değişim ve

çeyrek asırlık bir dönemde

senesinde yayın hayatına baş-

önce bu projeyi hayata geçiren ve

gelişimlere uğradığını belirten

gazeteye katkı sağlayan tüm

layan DAÜ Gündem gazetesi,

bu zamana kadar sürdürülmesinde

Doç. Dr. Ersoy, özellikle yeni

öğrenci ve akademisyenlere te-

öğrencilerin ve akademisyenlerin

emeği geçen herkese teşekkürü

medyanın yaşamımıza girme-

şekkürlerini iletti.

katkılarıyla uzun senelerdir yayın

borç bilirim. Öğrenci arkadaşların

hayatına devam ediyor. 2001

da

senesinde ilk renkli baskısını

faydalanarak profesyonel hayata

yapan Gündem gazetesi, 2015

Gündem gazetesi vasıtasıyla ge-

senesinde ise tamamen dijitale

çebileceği konusunda hiç şüphem

geçerek,

bulunmuyor” dedi.

(DAÜ)

İletişim
uygulama

tarafından

internet

üzerinden

bu

bulunmaz

imkândan

öğrencilerin yapmış oldukları
özel haberleri okuyucularıyla

“Gündem, Eğitim Modelinin

buluşturuyor. DAÜ mezunu ve

Önemli Bir Parçası”

alanında uzmanlaşmış kişilerden

Yeni Medya ve Gazetecilik

oluşan kadrosuyla yayın hayatına

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin

devam eden DAÜ Gündem

Ersoy konuyla ilgili yaptığı

gazetesi hem Türkçe hem de

açıklamada, gazetenin kendisi

İngilizce olmak üzere öğrencilere

ile ilk renkli baskıyı 2001 yılında

uygulama altyapısı sağlıyor.

hayata

geçtiğini

belirterek,

öğrencilik yılları dahil olmak
“Birçok Gazetenin Hayali”

üzere

Öğrencilerin, yapmak istedikleri

her kademsinde görev aldığını

haberlerle

dönüş

kaydetti. Gazetenin gelişimini

aldıkları, derslerde öğrendiklerini

ve dönüşümünü yakından de-

ilgili

hızlı

Gündem

gazetesinin

yaparak
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BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU YENİ DÖNEME HAZIR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en
donanımlı ve ilk yüksekokulu olan Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek
Okulu (BTYO) konularında uzman, tecrübeli
akademik kadrosuyla 2021-2022 Akademik Yılın’nda
yeni öğrencilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1979
yılında kurularak DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren en
köklü yüksekokul olma özelliğine sahip olan BTYO,
değişik ülke ve kültürlerden gelen öğrenci profili ile
yüksek teknoloji alanlarında kuramsal ve uygulamalı
eğitim veriyor.

Teknolojileri alanında yüksek lisans yapma fırsatı
da yakalayabiliyorlar. BTYO bünyesinde Bilgisayar
Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik
ve Elektronik Teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat
ve Teknik Çizim Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
alanlarında alanında uzman teknikerler yetiştiriliyor.

Küresel iş piyasasının teknolojiye endeksli olarak daha
rekabetçi hale gelmiş olması ile birlikte güncel bilgi ve
becerilere sahip kalifiye eleman eksikliği de gittikçe
artmaktadır. Bu eksikliği kapatma ve öğrencilerini
çalışma hayatına hazır olarak mezun etme misyonuna
sahip olan DAÜ BTYO, sektörlerle yakın iş birliği
içinde piyasanın nabzını tutarak en güncel bilgileri
içerecek şekilde müfredatını güncellemekte ve iş
hayatında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirmeye
devam etmektedir.

Uluslararası Akreditasyonlara Sahip
DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan tüm ön lisans,
lisans ve yüksek lisans programları, KKTC’deki
YÖDAK ve TC’deki YÖK akreditasyonlarına sahiptir.
Öte yandan tüm bölümler ASIIN ve FIBAA tarafından
da akredite edilmiştir. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
lisans programı ve Bilişim Teknolojileri yüksek lisans
programları tüm bölgede ASIIN akreditasyonunu
ilk alan program olmuşlardır. Bunun yanında her iki
program Avrupa Birliği’nin standartlarında eğitim
verildiğini belgeleyen EuroINF kalite mührüne de
sahiptir. Türkiye ve KKTC’de ön lisans programlarını
da akreditasyon sürecinden geçirip uluslararası arenada
kalitesini belgeleyen tek Yüksek Okul BTYO’dur.

BTYO bünyesinde yüksek lisans, lisans, yüksek
teknikerlik ve ön lisans seviyelerinde geniş bir
yelpazede eğitim verilmektedir. Bilişim alanında 4
yıllık Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanında lisans
eğitimi veriliyor. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile
Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında Çift Anadal
yapma şansına sahip olan öğrencileri ayrıca Bilişim

DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer,
akreditasyonların DAÜ BTYO’nun dünya ile aynı
standartlarda ve paralelde ilerlediğinin en büyük kanıtı
olduğunu belirtti. Doç. Dr. Dimililer, günümüzde tüm
sektörlerin teknoloji ve bilişime dayalı yürütüldüğünü ve
BTYO bünyesinde tüm dünyada en fazla aranılan bilgi,
beceri ve yetkinliklerin kazandırıldığını ve dolayısı ile

mezunların tüm dünyada kolayca iş bulabileceklerini
vurguladı. Doç. Dr. Dimililer, en büyük hedeflerinin
alanında uzman elemanlar yetiştirmeye devam ederek
bilim ve iş dünyasından gördükleri takdiri bir adım
ileriye götürmek olduğunu belirtti.
Meslek Lisesi Mezunlarına Sınavsız Giriş Hakkı
KKTC uyruklu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi
ve Ticaret Lisesi mezunlarının DAÜ-BTYO’nun 2
yıllık ön lisans programlarına sınavsız giriş ve ailelerin
ekonomik durumuna bakılmaksızın doğrudan devlet
bursu alma haklarına sahip olduğu belirten Doç. Dr.
Dimililer ön lisans programlarının Türkçe eğitim
vermelerinden dolayı İngilizce yeterlilik sınavına girme
zorunluluğu ve ayrıca İngilizce Hazırlık Okulu okuma
zorunluluğu da olmadığı ifade etti.
2 yıllık programlardan mezun olan öğrencilerin başarılı
olmaları durumunda ilgili 4 yıllık programlarda yine
sınavsız ancak DAÜ’nün dikey geçiş kurallarına
uygun olarak eğitimlerini sürdürebilme şansına
sahip olduklarını aktaran Doç. Dr. Dimililer, 2 yıllık
programlardan mezun olan öğrencilerin 3 yıllık
programlara devam edebileceğini ve alanlarında daha
da uzmanlaşma şansına sahip olarak yüksek tekniker
diploması almaya hak kazanacaklarını vurguladı.
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