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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 

Küçük Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik 

Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders sunumu, 12 

Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 09:00’da, 

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde 

gerçekleştirildi. Öğrencilerin çevrim içi 

katıldığı törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. 

Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden 

Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 

İşçioğlu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Dekan 

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran, 

Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Halilsoy ile akademisyenler katıldı. 

“Hepinize Başarılar Diliyorum”
Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından, DAÜ ve fakülte tanıtım film-
lerinin izlenmesi ve açılış konuşmaları 
ile başladı. Açılış konuşmalarını Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrenci 
Temsilcisi Fatma Şigan, Dekan Prof. Dr. 
Nahide Gökçora ve Rektör Prof. Dr. Aykut 
Hocanın gerçekleştirdi. 3. Sınıf Öğrenci 
Temsilcisi Fatma Şigan, yeni öğrencilerin 
bu güzel anına tanıklık ettiği için çok mutlu 
olduğunu ifade ederek, yardımsever ve 
sıcak bir ortamda eğitim alacaklarını belirtti. 
Şigan, yeni öğrencilere çok çalışmaları, 
ancak bu süreçte sosyal yaşantılarını 
da unutmamaları tavsiyesinde bulundu. 
Dekan Prof. Dr. Gökçora da konuşmasında 
43 öğrencinin hekimliğe adım atışını 
paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade 
ederek, “Sizleri DAÜ’ye geldiğiniz için 
tebrik ediyorum. Bu töreni yüz yüze 
yapamadığımız için burukluk yaşasak da, 
sizlerin sağlığını korumak için çevrim içi 
gerçekleştirmekteyiz. Bu beyaz önlükle 
uzun ve zorlu bir yolculuğa başlıyorsunuz. 
Hekimlik yaşam boyu öğrenme gerektirir. 
Beyaz önlüğünüzü giydiğiniz bu andan 
itibaren Hipokrat andına sadık kalacağınız 
hekimlik yaşamınız başlıyor. Hepinize ba-
şarılar diliyorum” diye konuştu.
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“İyi Birer Hekim Olacağınıza 
İnanıyorum”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın, törende yaptığı ko-
nuşmada, yeni öğrencilerin he-
yecanını paylaşmaktan dolayı 
gurur duyduğunu belirterek, 

“Sizleri öncelikle kutlamak ist-
iyorum. Bu programa yerleşmek 
kolay değil. Fakültemizde sağ-
lam bir eğitim aldıktan sonra 
iyi birer hekim olacağınıza 
inanıyorum. DAÜ bir devlet 

üniversitesidir. Tamamıyla öğ-
rencilerimizin kaliteli eğitim 
alması, araştırma yapması ve 
topluma hizmet vermesi için 
kurulmuş, kuruluşunda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önemli kat-
kıları olmuştur. Sonrasında da 
her adımımızda yine Türkiye 
ve devletimizin katkılarıyla 
bugünlere geldik. DAÜ, bun-
dan sonra da başarıları ve 
kaliteli eğitimiyle adından söz 
ettirecektir ve toplumumuza 
önemli hizmetlerde bulunacaktır. 
Sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, 
çevrim içi olarak geleneksel 
Beyaz Önlük Giyme Töreni 
gerçekleştirildi. Tören, Fen 

ve Edebiyat Fakültesi, Fizik 
Bölümü Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un 
“Evrenin En Temel Yapı Taşı: 
Bilgi” konulu ilk ders sunumunun 
ardından sona erdi. Prof. Dr. 
Halilsoy, bilginin evrendeki 
en temel yapı taşı olduğunu 
açıklayarak, iz bırakabilmek için 
düşünceleri üretime çevirmek 
ve bir esere dönüştürmek 
gerektiğini vurguladı. Aynı za-
manda, fizik ve matematiğin 
tıp alanında da önemli bilgilere 
ulaşmakta temel kaynak ol-
duğunu belirtti. Tören sonunda 
Prof. Dr. Halilsoy’a Rektör Prof. 
Dr. Hocanın ve Dekan Prof. Dr. 
Gökçora tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü’ne bağlı Sinema Ku-
lübü, sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında yeni bir projeye imza 
atarak, Gazimağusa Sosyal Hizmetler 
Dairesi iş birliğiyle ihtiyaçlı ailelerin 
çocuklarının eğitimlerine katkı 
sağlamak için DAÜ aracılığıyla diz 
üstü bilgisayar (laptop) bağışında 
bulundu. Film gösterimleri, sinema 
filmi set ziyaretleri, çeşitli alan 
eğitimleri ve atölye çalışmaları 
gibi doğrudan kulüp ilgi alanlarına 
yönelik faaliyetlerin yanında; küresel 
ısınma karşıtı farkındalık yürüyüşü, 
Bedis Ormanı ağaçlandırma ve fidan 
ekimi, çevre temizliği ve doğaya 
sayı gibi farklı sosyal sorumluluk 

projelerini geçtiğimiz dönemlerde 
hayata geçiren DAÜ Sinema Kulübü, 
bu yeni proje ile ihtiyaçlı çocukların 
eğitimlerine önemli ölçüde katkı 
sağladı.

“DAÜ Her Zaman Toplumla İç 
İçe Bir kurumdur”
Yapılan iş birliği dahilinde, 
Gazimağusa Sosyal Hizmetler Da-
iresi’ni temsilen laptopları teslim 
alan Gazimağusa Sosyal Hizmetler 
Dairesi Proje Koordinatörü Bahar 
Özergin Boğaç, 16 Ekim 2020 
Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ 
Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu’na ziyaret gerçekleştirdi. 
Söz konusu ziyarette, DAÜ Sosyal 

ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü 
Birim Sorumlusu Damla Sayman 
Güresun ve DAÜ Sinema Kulübü 
Danışmanı Dr. Barçın Boğaç da 
hazır bulundu. Bahar Özergin Boğaç, 
ziyarette DAÜ Rektörlüğü’ne, Sos-
yal ve Kültürel İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu’na ve DAÜ Sinema Ku-
lübü’ne katkılarından dolayı teşekkür 
etti. Doç. Dr. İşçioğlu da DAÜ’nün 
eğitim misyonunun yanı sıra, aynı 
zamanda her zaman toplumla iç 
içe bir kurum olarak topluma katkı 
koyma noktasında da faaliyetlerini 
sürdürdüğünü belirterek, gerçekleşen 
sosyal sorumluluk projesinde emeği 
geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yeni Projeleriyle Öğrencileriyle 
Buluşmaya Hazırlanıyor
DAÜ Sinema Kulübü Danışmanı Dr. 
Barçın Boğaç, araya giren pandemi 
sürecinde kulüp aktivitelerine ara 
vermek zorunda kaldıklarını, ancak 
güncel şartlar dahilinde kulüp 
faaliyetlerini DAÜ öğrencileri 
ile çevrim içi fırsatlar dahilinde 
tekrar canlandırmaya başladıklarını 
ifade ederken, şunları ekledi: 
“Belli bir dönemdir süregelen 
sinemanın giderek daha fazla di-
jital platformlarda izlenilmesi, 
bilhassa festival filmleri ve belgesel 
filmlerin de bu yönde eskiye kıyasla 

daha fazla izlenmeye başlaması 
bizleri sevindiren gelişmelerdir. 
Bu gelişmelere ilaveten pandemi 
dönemi ve sonrası artık kulüp olarak 
bizlerin de bu değişime daha fazla 
ayak uydurması yönünde çevrimiçi 
senaryo dersleri, sinema ve 
televizyonda yapım öncesi süreçleri 
atölye çalışmaları, film teorileri ve 
sinema tarihi üzerine webinar’lar, 
yurt içi ve yurt dışından ünlü 
oyuncu ve yönetmenlerle çevrimiçi 
söyleşiler vb. faaliyetlerimizi pro-
jelendirme aşamasındayız.” 

“Katkı Sağlamak İstiyoruz”
Dijital platformlarda çevrimiçi faa-
liyetler geliştirip planladıklarını 
ifade eden Boğaç, bu çalışmaların 
yanında, sinemanın toplumsal ile-
tişim, etkileşim ve sosyalleşme 
dinamizmlerine de katkı sağlamak 
istediklerini, bu yönde pandemi 
kurallarına uygun, kampüs içinde 
ve kampüs dışında “Açık Hava 
Sineması” ortamları yaratıp film 
gösterimleri organize etmek 
istediklerine dikkat çekti. Benzer 
projeler arasında “Araba Sineması” 
şeklinde gerekli organizasyonların 
sağlanıp gerek DAÜ öğrencilerinin 
gerekse Mağusalıların hasret kal-
dıkları sinema deneyimlerine gü-
venli ortamlarda olanak sağlamak 
istediklerini vurguladı.

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNE 
‘MERHABA’ DEDİ

DAÜ SİNEMA KULÜBÜ YENİ BİR SOSYAL SORUMLULUK 
PROJESİNE DAHA İMZA ATTI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü, 2020-2021 Akademik Yılı 
Güz Dönemi öğrenci kayıtları hakkında 
genel bir değerlendirme yapmıştır. Yapılan 
değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurulu’nun Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğretimine 
vermiş olduğu desteğin önemine vurgu 
yapılmıştır. KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Öğrenci 
Dostu Ada Projesi’nin KKTC yükseköğretim 
alanına olumlu yansımalarının olacağı be-
lirtilmiştir. Açıklamada şu ifadelere yer 
verilmiştir:

“DAÜ 2020-2021 Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 
KKTC üniversiteleri arasında yerleşen 
öğrenci sayısını geçtiğimiz yıla göre hem 
sayı, hem de yüzdelik bazında en fazla 
arttıran üniversite olmuştur. 2020-2021 
Akademik Yılı’nda DAÜ’ye toplamda 
1,635 öğrenci yerleşmiştir. YKS yerleştirme 
sonuçlarına bakıldığında, KKTC genelinde 
geçtiğimiz yıla göre %7.43’lük bir artış 
gerçekleşirken, DAÜ’ye yerleşen öğrenci 
sayısında %26.06’lık bir artış yaşanmıştır. 
DAÜ, aynı zamanda eşdeğer öğrenci sayıları 
dikkate alındığında en fazla tercih edilen 
üniversite olmuştur.

2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarına 
göre ise Üniversitemize toplamda 135 
öğrenci yerleşmiştir. Bu rakamlar geçen 
yılın rakamlarıyla kıyaslandığında, bu yıl 
ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen 
öğrenci sayısında %35’lik bir artış olmuştur. 
Bu sonuçların ardından 2020 yılı YKS sınavı 
ve ek yerleştirme sonuçlarına göre toplamda 
2,219 olan YKS kontenjanımıza 1,770 
öğrenci yerleşmiştir. Bu rakam geçen yılın 
toplam rakamı ile karşılaştırıldığında bu yıl 
%27’lik bir artış sağlandığı görülmektedir. 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre 
ise, DAÜ, 114 kontenjanının 103 tanesini 
doldurarak %90’lık bir yerleştirme oranına 
ulaşmıştır.

1979 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
olarak eğitim hayatına başlayan Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
önemli katkılarıyla, KKTC devleti tarafından 

1986 yılında bir devlet üniversitesi olarak 
kurulmuş ve her geçen yıl başarı çıtasını 
yükselterek, günümüzdeki lider konumuna 
ulaşmıştır. 

DAÜ, kurulduğu yıldan bugüne kadar büyük 
başarılara imza atıp, her geçen gün çok 
daha iyi yerlere gelebilmek için büyük bir 
aile olarak çalışmıştır. DAÜ yerel düzeyde 
bir kent üniversitesi, ulusal düzeyde bir 
devlet üniversitesi, uluslararası alanda ise 
bir dünya üniversitesi olmayı başarmıştır. 
Gelişme sürecinde de üniversitemiz, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin katkılarını her aşamada 
hissetmiştir. DAÜ’nün tüm programları 
Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından onaylıdır ve bu kapsamda 
diplomalarının tanınırlığı ve eşdeğerliği 
güvence altındadır.

DAÜ evrensel değerlere bağlı, uluslararası 
kabul görmüş akademik eğitim ölçütlerini 
kendine kılavuz edinmiş, toplumsal 
sorumluluk bilinciyle bölgesel ve uluslararası 
sorunlara çözüm üreten, çok kültürlülüğü, 
özgür düşünceyi, hoşgörüyü ve katılımcılığı 
içselleştirmiş mezunlar yetiştiren, ulus-
lararası çerçevede üretim, bilim, sanat, 
ve sporun gelişmesine yönelik çalışmalar 
yürüten bir üniversite olmayı kendisine 
misyon edinmiştir. Kenti ile kentlisi ile, 
ülkesi ile birlikte bir bütün olup tüm dünyaya 
sesini duyurmayı başarmıştır. DAÜ sahip 
olduğu akreditasyonları, dünya üniversite 
sıralamalarındaki yeri, uluslararası üyelikleri, 
sertifikalar ve iş birlikleri ile dünyanın 110 
farklı ülkesinden gelen öğrencileri ile her 
gün başarılarına bir yenisini eklemektedir. 
Mezunlarımız Türkiye’de ve dünyanın 
farklı ülkelerinde üniversitemizin ve 
KKTC’nin adını duyurmaktadır. Öte yandan, 

küresel düzeyde yaşanan pandemi, tüm 
yükseköğrenim alanını derinden etkilemiştir. 
Üniversitemiz eğitim politikasını belirlerken 
öğrenciler arasında ayrım yapmadan eşit 
eğitim verebilme adına bütünlüklü bir karar 
alarak, bu süreci en sağlıklı şekilde yürütmeyi 
hedeflemektedir. Pandeminin ilk günlerinden 
bugüne kadar üniversitemiz Gazimağusa 
esnafının da katkılarıyla öğrencilerine her 
türlü hizmeti ve desteği sunmuştur. 

Hem öğrencilerimiz hem de çalışanlarımız 
için sağlıklı ve güvenli bir eğitim ve çalışma 
ortamı yaratmak üniversitemizin başta gelen 
görevlerindendir. Yeni akademik dönemde 
de öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz 
olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam 
edebilmeleri için her türlü olanak ve dijital 
destek sağlanacaktır. 

Ders kayıtlarının başladığı, yabancı öğrenci 
kayıtlarının ise hali hazırda devam ettiği bu 
süreçte ülkemizde bulunan öğrencilerimiz 
kampüsümüzün ve üniversitemizin her 
türlü imkanından yararlanabilmektedir. 
Üniversitemiz, Gazimağusa kenti ile ayrılmaz 
bir bütünün parçasıdır. Her alanda kent ve 
üniversite iş birliği için çalışmalarımız devam 
etmektedir. Özellikle böylesi dönemlerde 
bu sürecin en az hasar ile atlatılması için 
el birliği ile çalışmamız gerektiğinin 
bilincindeyiz. Esnafımızla, iş insanlarımızla, 
sivil toplum örgütlerimizle birlikte bu zor 
günleri de aşacağımıza inancımız tamdır. 
Bu vesile ile Üniversitemizden desteklerini 
esirgemeyen başta Türkiye Cumhuriyeti, 
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 
Gazimağusa esnafı, iş insanları, sivil toplum 
örgütleri ve tüm üniversite personelimize 
teşekkürlerimizi sunar, 2020-2021 Akademik 
Yılı’nın hayırlı olmasını dileriz.”   

DAÜ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KATKILARIYLA 
GÜNÜMÜZDEKİ LİDER DEVLET ÜNİVERSİTESİ 

KONUMUNA ULAŞMIŞTIR



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen 
ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve 
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı ve Doğu 
Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi 
(DAKMAR) Başkanı Doç. Dr. Bülent 
Kızılduman, DAKMAR’ın Doğu Akdeniz 
coğrafyasında yer alan farklı uygarlıkları 
araştırmak için gerçekleştirdiği uluslararası 
kazı çalışmaları, keşfedilen eserler ve 
oluşturmayı planladıkları çağdaş müze 
projesi ile ilgili bilgi verdi.

DAKMAR’ın uluslararası boyutta arkeolojik 
bilimsel kurtarma kazısı gerçekleştirdiği 
Kaleburnu Kral Tepesi Kazısı’ndan bahseden 
Doç. Dr. Kızılduman, “Kral Tepesi olarak 
adlandırdığımız arkeolojik alan, Karpaz’da 
yer alan ve günümüzden 3,200 yıl öncesine 

dayanan önemli krallıklardan bir tanesidir. 
Burada çok sayıda eser ortaya çıkardık. Bu 
eserleri öncelikle DAKMAR’daki restorasyon 
ve konservasyon laboratuvarımızda koruma 
altına alıp, daha sonrasında da üniversitemizin 
çatısı altında kurmayı planladığımız müzede 
sergilemeyi amaçlıyoruz. Bu projeyi Eski 
Eserler ve Müzeler Dairesi ile iş birliği 
içerisinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Çok Sayıda Eser Ortaya Çıkarıldı”
Kaleburnu Kral Tepesi’nin 2004 yılında 
keşfedildiğini ve 2005 yılında kurtarma 
kazı çalışmalarına başladıklarını aktaran 
Doç. Dr. Kızılduman, “Burada başlattığımız 
çalışmaları Almanya Tübingen Üniversitesi ile 
iş birliği içerisinde yürüttük. Daha sonrasında 
da, başkanlığımızda yürütülen çalışmalar 

uluslararası boyutta sürdürülmektedir. Şu 
anda Çek Cumhuriyeti, İtalya, Almanya ve 
Türkiye gibi farklı ülkelerden katılımcılarla 
yürüttüğümüz kazı çalışmaları nihayetinde 
çok sayıda arkeolojik eser ortaya çıkarıldı. 
Bu eserler Eski Eserler Dairesi’nin bilgi, 
denetim ve kontrolü altında yer alıyor” dedi.

“Geçmişin Yaşantısını Tüm Yönleriyle 
Açığa Çıkarmaya Çalışıyoruz”
2004-2014 ve 2017 yılında yaptıkları ça-
lışmalarda ortaya çıkarılan çok sayıda tunç 
eser bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. 
Kızılduman, “Bu tunç eserler, tüm Doğu 
Akdeniz coğrafyasında Geç Tunç Çağı’na ait 
bugüne kadar çıkarılan en geniş yelpazedeki 
tunç eserleri oluşturuyor. Bu tunç eserler 
içerisinde çok nitelikli eserler yer alıyor. 
Sadece sayı bağlamında değil, aynı zamanda 
eserlerin kullanım türleri, geçmiş dönemdeki 
değerleriyle de bakacak olursanız, birer 
şaheseri oluşturuyorlar. Bizim esas yapmak 
istediğimiz, restorasyon ve konservasyon 
süreçlerini bilimsel çağdaş restorasyon 
yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmek. 
Çünkü geçmiş dönemde arkeologların 
yapmış olduğu kazı çalışmalarında eserler 
açığa çıkartılıyor ve genel anlamda bir bakım 
yapıldıktan sonra müzede sergileniyordu. 
Ancak modern arkeoloji böyle bir kavramdan 
oluşmuyor. 

Artık günümüzde geçmişin yaşantısını tüm 
yönleriyle açığa çıkarmaya çalışıyoruz. 
Geçmişteki iklim koşulları, insanların inanç 
sistemleri, geçmişte hangi hayvanların 
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DAÜ DAKMAR’DAN MODERN MÜZE PROJESİ



evcilleştirildiği, hangi bitki türlerinin 
tarıma alındığı, kimlerle ticaret yapıldığı, 
ilk icatların örneğin yazının ilk kez ne 
zaman kullanıldığını anlamaya çalışıyoruz. 
Kaleburnu’nda açığa çıkartılan tunç, seramik 
ve kumaş eserler var” şeklinde konuştu. 
Kıbrıs’taki müzecilik anlayışının ne yazık ki 
1980’li yılların müzecilik anlayışı olduğunu 
ifade eden Doç. Dr. Kızılduman, kurmayı 
planladıkları modern müzeye ilişkin, “Bizim 
yapmayı planladığımız müze, DAÜ çatısı 
altında, interaktif yöntemlerin kullanıldığı, 
müzede eğitim kavramının yer aldığı çağdaş 
bir müze” dedi.

“Lothar Herling’in Anısını Yaşatacağız”
2014 yılında Karpaz’da Kaleburnu 
köyünde arkeolojik kazı çalışmaları ya-
parken çok önemli bir eser grubuna, halk 
arasında “hazine” olarak adlandırılan 
tunç istife rastladıklarını ifade eden Doç. 
Dr. Kızılduman, “Ekibimizde bir Alman 
meslektaşımız vardı. Ekipten ayrılıp Tür-
kiye’ye dönmüştü. Fakat bu eser buluntu 
grubunun açığa çıkartıldığını öğrendikten 
sonra, kendisi eserleri gelip yerinde görüp 
katkı koymak istemişti. Arazideki kazı 
çalışmasına katıldığı esnada eser grubunu 
gördüğünde o kadar çok heyecanlanmıştı ki, 
o heyecan ve yorgunlukla da birlikte ne yazık 
ki kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. 
Arkeolog Lothar Herling’i saygıyla anıyoruz. 
Kıbrıs’a ve Kral Tepesi’ne çok büyük bir 
sevgiyle yaklaşan birisiydi. Ailesi de bunun 
farkındaydı. Bundan dolayı ailesi Kıbrısla 

ilgili kendi kütüphanesinde yer alan kitapları 
bize gönderdi. Onları şu anda araştırma 
merkezimizin kütüphanesinde onun adıyla 
anılan bölümde tutuyoruz ve araştırmacıların 
kullanımına sunuyoruz. Dolayısıyla bu 
kütüphaneyi geliştirip yapacağımız müzeye 
aktararak onun adını sonsuza kadar yaşatmayı 
istiyoruz” diye konuştu.

“Kültürel Miras Çalışmalarını Yeni 
Yüksek Lisans Programlarıyla 
Taçlandırdık”
Doç. Dr. Kızılduman, bugüne kadar DAÜ 
olarak yapmış oldukları tüm kültürel miras 
çalışmalarını, Doğu Akdeniz coğrafyasında, 

Türkiye ve adamızda bir ilke imza atarak Fen 
ve Edebiyat Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi 
ile iş birlikleri içerisinde açmış oldukları “Kent 
Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi” ile 
“Koruma ve Restorasyon” Yüksek Lisans 
programlarıyla da taçlandırmış olduklarını 
ifade etti. Doç. Dr. Kızılduman, “Özellikle 
yeni açılan programlarımızın kapsamında 
yapılacak olan bilimsel çalışmalar ile ülkemiz 
kültürel mirasına sahip çıkıp, onu yaşatmak 
ve bilimsel yöntemlerle araştırıp gelecek 
nesillere aktarmak için üniversitemizin 
çağdaş bilimsel eğitim düşüncesiyle ça-
lışmalarımıza devam edilecektir” dedi. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
John Albert Turner, 14 Ekim 2020 Çarşamba 
günü, saat 14:30’da, İşletme ve Ekonomi Fa-
kültesi bahçesinde anıldı. Beklenmedik şekilde 
aramızdan ayrılan Yrd. Doç. Dr. John A. Turner; 
ailesi, meslektaşları, dostları ve öğrencilerinin 
katıldığı anma programı ile sonsuzluğa uğurlandı. 
Duygusal anların yaşandığı anma töreninde; 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve 
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Deniz İşçioğlu, İşletme ve Ekonomi Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Sözen de hazır bulundu.

“DAÜ Ailesi’nin Başı Sağ Olsun”
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Sözen konuşmasında, Yrd. Doç. Dr. 
Turner ile olan anılarından bahsederek kendisinin 
çok kibar, pozitif ve iyi bir dinleyici olduğunu 
ifade etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
“Ailemizin uluslararası bir üyesini kaybettik. Onu 

saygıyla anıyoruz” dedi. Yrd. Doç. Dr. Turner’in 
arkasında bıraktığı güzel anılar ile hatırlanacağını 
kaydeden Prof. Dr. Hocanın, ailesine, sevenlerine 
ve tüm DAÜ ailesine başsağlığı diledi

İsmi Seminer Odasına Verildi
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, “Yrd. 
Doç. Dr. Turner iyi bir bilim insanı, başarılı ve 
dostluklarını iyi bilen bir kişiydi. Onu her zaman 
hatırlayacağız” diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Turner 
ile yakın bir arkadaş olduklarını ve akademik 
yaşamda da iş birliği yaptıklarını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Bozkurt, “Birçok ortak anımız olan, çok 
pozitif ve iyi bir mizah anlayışına sahip, sevgi dolu 
arkadaşımı kaybetmenin hüznü içerisindeyim” 
diye konuştu. Ardından Yrd. Doç. Dr. Turner’ın 
öğrencileri kürsüye gelerek kendisiyle ilgili anı-
larını anlattı. Anma töreni Yrd. Doç. Dr. Turner 
adına gerçekleştirilen sembolik ağaç dikimi 
etkinliğiyle ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde yer alan seminer odasına 
isminin verilmesi ile son buldu.

DAÜ, YRD. DOÇ. DR. JOHN ALBERT TURNER İÇİN 
ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mi-
marlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 
Geçitkale Belediyesi’ne bağlı Çınarlı Köyü 
için 61 farklı konukevi tasarladı. Konuya 
ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 
Bölümü’nden yapılan açıklamada, “DAÜ; 
kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
belirleyen, çevreye duyarlı kuşakların ye-
tiştirilmesini hedeflemektedir. Bunun yanı 
sıra topluma hizmet üniversitenin önemli 
misyonlarından biri olarak vurgulanmaktadır. 
Bu hedefler ışığında, DAÜ İç Mimarlık 
Bölümü topluma hizmet çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. DAÜ İç Mimarlık 
Bölümü ITAS402 İç Mimarlık Atölyesi VI 
ve INAR492 Interior Architecture Studio VI 
kapsamında, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar 
Dönemi’nde, Mezuniyet Projesi konusu 
olarak Geçitkale Belediyesi Başkanlığı ile 
iş birliği yapmıştır. Bu kapsamda, Geçitkale 
Belediyesi’ne bağlı Çınarlı Köyü için 
konukevi, iç tasarım projeleri geliştirilmiştir” 
denildi.

“Çınarlı’nın Kendine Özgü Yapısı 
Tasarımlara Yansıdı”
Açıklama şu şekilde devam etti: “DAÜ İç 
Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zehra 
Öngül ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Kamil Güley ile projenin yürütücü 
hocaları Doç. Dr. Afet Çeliker Coşkun, Doç. 
Dr. Asu Tozan, Doç. Dr. Banu Tevfikler 
Çavuşoğlu, Doç. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin 
liderliğinde ve Araştırma Görevlileri Sıla 
Su Yanar, Mojtaba Karimnezhad, Gülde 

Kasım’ın desteğiyle 61 öğrenciyle geliştirilen 
özgün çözüm önerileri, geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen bir toplantı ile Geçitkale Be-
lediyesi Başkanı Hasan Öztaş’a iletilmiştir. 
Her bir projede değişen ana fikir ve mekan 
önerileri ile birlikte Çınarlı Köyü’nün 
kendine özgü yapısı ve özelliklerinin ta-
sarımlara yansıdığı projeler, dijital ve basılı 
olarak kitapçık haline getirilerek Geçitkale 
Belediyesi Başkanlığı’na sunulmuştur.” 

“Super Skills for Life (SSL)” adlı psikolojik 
sağlığa yönelik müdahale programı, “Preventing 
mental health problems among university students” 
(Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlık 
Problemlerinin Önlenmesi) konulu araştırma 
projesi kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) ve Birleşik Krallık’tan Roehampton 
Üniversitesi iş birliği ile “Super Skills for Life – 

Young Adult version (SSL-YA)” adı altında 18 - 
30 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine yönelik 
uyarlandı. 

Araştırma, Ocak - Temmuz 2020 tarihlerinde 
Roehampton Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’ne 
bağlı Centre for Applied Research and 
Assessment in Child and Adolescent Wellbeing 
(CARACAW) adlı araştırma merkezinde, DAÜ 
Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi’nden (PDRAM)  Psk. Dr. Fatoş Özeylem, 
Roehampton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cecilia 
Essau ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 
Virginia Tech Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas 
Ollendick tarafından yürütüldü. 

Super Skills for Life (SSL), Türkiye ve Güney 
Kıbrıs’ın da dahil olduğu geniş bir global 
araştırma/uygulama ağına sahip olup çocuk 
versiyonu (6-11 yaş) ve ergen versiyonu (12-
18 yaş), 18 farklı ülke ve 20 farklı araştırma 
merkezinde uygulanmaktadır. Programın üni-
versite öğrencilerine yönelik ilk uyarlama 
çalışması, DAÜ ve Roehampton Üniversitesi 
iş birliğiyle yapıldı. DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ni temsilen bu global araştırma/
uygulama ağında yer almış oldu. Psk. Dr. Fatoş 
Özeylem, Super Skills for Life (SSL) programının 
bir çalışma kitabı ve bir el kitabı olmak üzere iki 
kaynakla eş zamanlı uygulandığını ve Üniversi-
te Yaşamına Geçiş, Dayanıklı Olmak, Sağlıklı 
Yaşam, Özsaygı, Duygular ve Düşünceler, 
Düşünceler-Duygular-Davranış, İlişkiler ve Sosyal 
Beceriler, Problem Çözme Adımları, Umutlu 
& Hedef-Odaklı bir Gelecek olmak üzere 9 ayrı 
bölümden oluştuğunu ve en az 5, en çok 9 haftalık 
bir program olarak uygulanabileceğini belirtti. 
Psk. Dr. Özeylem, SSL programının üniversite 
öğrencilerine yönelik uyarlama çalışmasını ta-
kiben programın, Yaşam için Süper Beceriler 
– Genç Yetişkin Versiyon adı altında Türkçe’ye 
çeviri çalışmalarının da tamamlanmış olduğunu 
ve programın üniversite öğrencilerinde özellikle 
üniversite yaşamına uyum sağlama ve üniversite 
yaşamı süresince karşılaşılabilecek yeni durumlar 
veya zorlu yaşam olaylarının yaratabileceği kaygı, 
depresyon, stres gibi duygusal güçlüklerle sağlıklı 
baş etme  becerilerini kazandırmayı hedeflediğini 
belirtti. Detaylı bilgiye www.superskillsforlife.
com internet adresinden ulaşılabiliyor.

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÇINARLI İÇİN 
61 FARKLI KONUKEVİ TASARLADI

DAÜ VE ROEHAMPTON ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE 
PSİKOLOJİK SAĞLIĞA YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI, 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYARLANDI
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1- Fan, Lingjiao, Saeid Sahmani, and Babak 
Safaei. “Couple stress-based dynamic stability 
analysis of functionally graded composite 
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facesheets embedded within nonlinear viscoelastic 
foundations.” Engineering with Computers (2020): 
1-21. (Early Access)
2- Khosravi, Nima, Devrim Aydin, Majid 
Karim Nejhad, and Pervin Abohorlu Dogramaci. 
“Comparative performance analysis of direct and 
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Management 221 (2020): 113167.
3- Kizilors, Cafer, and Devrim Aydin. “Effect of 
thermostat position and its set-point temperature on 
the performance of a domestic electric water heater.” 
International Journal of Low-Carbon Technologies 
15, no.3 (2020):373-381.
4- Abubakar, Abdulhameed Umar, Tulin 
Akçaoğlu, and Khaled Marar. “evaluation of 
workability parameters for hooked-end high strength 
steel fiber concrete mixes.” Revista Romana de 
Materiale 50, no. 3 (2020): 411-419.
5- Chen, Wei-Gang, Runyi Yu, and Xun Wang. 

“Neural Network-Based Video Compression Artifact 
Reduction Using Temporal Correlation and Sparsity 
Prior Predictions.” IEEE Access 8 (2020): 162479-
162490.

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1- Mazharimousavi, S. Habib. “On the power-law 
Maxwell nonlinear electrodynamics.” Classical and 
Quantum Gravity 37, no. 19 (2020): 197001.
2- Nagy, Benedek, and Shaghayegh Parchami. 
“ On deterministic sensing 5 ‘ -> 3 ‘ Watson-Crick 
finite automata: a full hierarchy in 2detLIN.” Acta 
Informatica (2020): 1-23. (Early Access)

Sağlık Bilimleri  Fakültesi
1- Korkmaz, Serap, Emine Iyigun, and Sevinc 
Tastan. “An Evaluation of the Influence of Web-
Based Patient Education on the Anxiety and 
Life Quality of Patients Who Have Undergone 
Mammaplasty: a Randomized Controlled Study.” 
Journal of Cancer Education 25, no. 5 (2020):912-
922.
2- Kose, Gulsah, Vesile Unver, Sevinc Tastan, 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İdari 
ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcılığı’na bağlı Toplam Kalite Yö-
netim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonu 
ve Personel İşleri Müdürlüğü, Hizmetiçi 
Eğitim Birimi organizasyonu ile 12 Ekim 
2020 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ 
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda temizlik 
görevinde yer alan tüm personel ile; bina 
sorumluları, idari amirleri ve memurlarına 
pandemiye yönelik Hizmetiçi Eğitim verildi. 
Eğitim kapsamında, pandemi döneminde 
binalarda temizlik ve hijyen kurallarının 
uygulanması esnasında alınacak tedbirler 
konularına yer verildi. Söz konusu eğitim; 
İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı ve DAÜ 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik 
tarafından verildi. Eğitimde, 2020-2021 
Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Akademik 
ve İdari birimlerde gerek çalışanların, gerekse 
de öğrencilerin sağlığının önemi vurgulandı.

DAÜ’DEN PANDEMİYE YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİM 


