
BÜLTEN
DAÜ BU YIL DA DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları-
nın yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher 
Education (THE), 28 Ekim 2020 Çarşamba günü, dünyanın 
en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı. Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) söz konusu sıralamaya girmeyi 
başararak, İşletme ve Ekonomi alanında 401-500, Mühendislik 
ve Fen Bilimleri alanlarında ise 601-800 bandında yer aldı. DAÜ 
söz konusu sıralamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
(KKTC) girme başarısını gösteren tek üniversite oldu.

DAÜ, İşletme ve Ekonomi alanında Türkiye sıralamasında 
ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ gibi üniversiteleri geride 
bırakarak, Bilkent Üniversitesi’nin ardından 2. sırada yer aldı. 
Listeye Türkiye’den toplam 9 üniversite girdi. DAÜ, Mühendislik 
alanında Türkiye sıralamasında Koç Üniversitesi, Bilkent Üni-
versitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, 
Özyeğin Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nin ardından 8. 
sırada yer aldı. Türkiye’den listeye toplamda 30 üniversite girdi. 
Fen Bilimleri alanında Türkiye sıralamasında ODTÜ ve Sabancı 

Üniversitesi’ni geride bırakan DAÜ, Bilkent Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nin ardından 6. Sırada yer aldı. Listeye Türkiye’den 
toplamda 28 üniversite girdi.

“Tüm DAÜ Çalışanlarına Teşekkür Ediyorum”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, THE Editörü aracılığıyla gönderilen mektupta, 
DAÜ’nün alan bazında açıklanan 2021 dünyanın en iyi üni-
versiteleri sıralamasında, Mühendislik, Fen Bilimleri, İşletme ve 
Ekonomi alanlarında başarısını sürdürmesinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti aktararak, “Bir devlet üniversitesi olan DAÜ; kaliteli 
eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir rol üstlenmiştir. Yükseköğretim 
alanının en önemli kurumlarından biri olan DAÜ, uluslararası 
değerlendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri 
arasında gösterilmektedir. Bu başarı tesadüf değildir. Başarının 
elde edilmesini sağlayan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yö-
netimi, 2020-2021 Akademik Yılı Güz 
Dönemi’ni değerlendirmek ve sivil toplum-
üniversite iş birliği konularını görüşmek 
maksadıyla, DAÜ Deniz Tesisleri’nde 
(Beach Club) düzenlenen kokteylde Sivil 
Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile bir 
araya geldi. 27 Ekim 2020 Salı günü, saat 
18:00’de gerçekleşen kokteylde DAÜ 
Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. 
Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu 
Üyeleri Halil İ. Orun, Ersun Kutup, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, 
Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu ve Doç. Dr. Serhan Şensoy hazır 
bulundu. Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın, DAÜ’nün tarihi, gelişimi, dünya 
sıralamalarındaki yeri ve akreditasyonları 
ile ilgili özet bilgi verdi. DAÜ’nün, 110 
farklı ülkeden 16 bine yakın öğrencisi ve 
1,000’den fazla akademik personeli ile güçlü 
ve büyük bir eğitim kurumu olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Hocanın, Vakıf Yöneticiler 
Kurulu ile aynı çizgide yönetim anlayışı 
içerisinde olduklarına vurgu yaptı. 

“Topluma Hizmet Her Zaman Ön 
Planda”
Prof. Dr. Hocanın, “Bu akşam sivil toplum 
kuruluşlarımızla, odalarımızla, girişimci   ve                                                 

yatırımcılarımızla bir aradayız. Bu top-
lantıyı, sivil toplum örgütlerimiz ile 
beraber hareket ederek projeler oluşturmak, 
ön görüşmeler yapmak, güçlerimizi 
birleştirmek amacıyla düzenledik. Üni-
versitelerin üç önemli amacı vardır. Bunlar; 
kaliteli eğitim vermek, araştırma yapmak ve 
topluma hizmet etmektir. Topluma hizmeti 
biz DAÜ olarak hiçbir zaman unutmadık 
ve her zaman ön planda tutmak istiyoruz. 
Özelde Gazimağusa’da, genelde ise tüm 
KKTC’de sivil toplum örgütleri ile beraber 
toplumumuza fayda sağlayacak projelerin 
içinde yer almamız gerekir. Geceye katılan 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

“Toplumla ve Gazimağusamızla 
Bütünleşmiş Bir DAÜ Hedefliyoruz”
Toplantıda konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler 
Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, 
eğitimin ülkemizin lokomotif sektörlerinin 
başında geldiğinin altını çizerek, “Ülkemizde 
eğitimimizin lokomotifi DAÜ’dür. Ben 
ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndaki diğer 
arkadaşlarımız, üniversitemize hizmet et-
mekten büyük onur duymaktayız. DAÜ 
olarak misyonumuz sadece eğitim değil, 
aynı zamanda toplumsal sorumluluk bi-
linciyle bölgesel sorunlara da çözüm 
üretmektir. 

DAÜ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
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DAÜ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bu anlamda toplumdan ve şehirden 
kopmuş bir DAÜ değil, toplumla ve 
Gazimağusamızla bütünleşmiş bir DAÜ 
hedeflemekteyiz. Bugün burada sivil toplum 
kuruluşlarımızla buluşmamız da bunun 
bir ifadesidir” dedi. Pandemi döneminde 
gerek yurtlarda, gerekse de evlerde 
kalan 8,000’i aşkın öğrenciye belediye, 
iş insanları ve yardımsever vatandaşlar 
tarafından unutulmayacak yardımlar ya-
pıldığını belirten Dr. Özcenk, “Bu öğ-
rencilere iaşe sağlamak için herkes tek 
yürek olarak bir araya gelmiştir. Buradan 
tüm yardımsever insanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Hala mağdur öğrencilerimize 
kurum ve kuruluşlarımız ile yardımsever 
iş insanlarımız tarafından burslar sağ-
lanmaktadır. Görülüyor ki, biz halk olarak 
eğer gerçekten ‘biz’ olursak, çok iyi şeyler 
yapabiliriz. DAÜ varsa Gazimağusa 
vardır. Bunun bilinciyle yaşamalıyız. Bu 
duygu ve düşüncelerle, Sayın Rektörümün 
de söylediği gibi hep beraber bütün 
kurumlarımız, kuruluşlarımız ve halkımızla 
birlikte bir bütün olarak hareket etmeliyiz. 
DAÜ özelde Gazimağusa, genelde ise 
KKTC için çok önemli bir değerdir. Tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl 
Dönümü nedeniyle bir bildiri yayınladı. Yrd. 
Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde 
şu ifadelere yer verdi:

“Var olduğu günden beri bağımsızlığı-
na kasteden düşmanlarının karşısında tek 
yürek olmuş yüce ulusumuzun, Ebedi 
Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde giriştiği, bağımsızlık 

mücadelesinden zaferle çıkmasının ardından 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci 
Yıl Dönümü’nü kutlamanın gururunu ve 
coşkusunu yaşıyoruz.

Atatürk, “Ya bağımsızlık ya ölüm…” parolası 
ile başladığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni 
ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın 
başarıya ulaştırmış ve yurdu emperyalist 
işgal güçlerinden kurtarmayı müteakip, Türk 
Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma 
yönündeki devrimleri gerçekleştirmiş ve 
“En Büyük Eserim” şeklinde nitelendirdiği 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. 

Ulu Önder, halk egemenliğine dayalı bir 
devlet şekli olan Cumhuriyet’in, Türk 
Ulusu’nun karakterine en uygun yönetim 
şekli olduğuna inanmıştır. Bu inançla kurduğu 
Cumhuriyet; laik, demokratik, sosyal devlet 
ve hukuk devleti temelleri üzerinde bugünlere 
ulaşmıştır. Ulusu oluşturan tüm unsurları son 
derece çağdaş ve ileri bir çizgide birleştiren 
Atatürk, ulusal amaçların gerçekleştirilmesi 
yolunda gayretlerin en uyumlu ve en verimli 
şekilde bütünleştirilmesini sağlamıştır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
bu süreci anlattığı büyük eseri Nutuk’un 

sonunda “Burada söylediklerimle, ulusal 
varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun 
bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve 
tekniğin en son ilkelerine dayalı ulusal ve 
çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya 
çalıştım” ifadelerini kullanmış ve bugün 
ulaşılan sonucun, yüzyıllardan beri çekilen 
ulusal yıkımların yarattığı bilincin eseri 
ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan 
kanların bedeli olduğunu vurgulamıştır. Bu 
sonucu da, bir başka ifadeyle Cumhuriyet’i; 
“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, 
Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, 
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir...” 
direktifiyle Türk Gençliği’ne emanet etmiş 
ve Türk Gençliği’nin de bu emaneti nasıl 
koruyacaklarını “Gençliğe Hitabesi” ile açık-
lamıştır.

Bu anlamlı günde, “Benim naçiz vücudum 
elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır” şek-
lindeki veciz sözüyle Cumhuriyet’e verdiği 
önemi vurgulayan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları 
vatan yapmak uğruna toprağa düşmüş olan 
tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran 
duygularımızla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı kutluyoruz.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 97. Yıl Dönümü dolayısıyla bir 

mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, mesajda 
şu ifadelere yer verdi. “Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile yüce 

Türk Milleti’nin büyük mücadelesiyle ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılını kut-
larım. Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim 
günü Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde de aynı coşkuyla 
kutlanmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi 
olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Dünyada her şey için, medeniyet için, 
hayat için, başarı için, en hakiki mürşit 
bilimdir, fendir” sözünün ve O’nun Türk 
Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma 
yönündeki devrimlerinin izinde ilerlemeye 
devam edeceğiz. 

Bu vesile ile tüm Türk Halkı’nın Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutluyor, başta Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyorum.”

DAÜ ATAUM’DAN 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BİLDİRİSİ

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’DAN
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi 2019 – 2020 Akademik Yılı Dönem Birincisini 
Onurlandırma ve Mezunlar Adına Ağaç Dikimi 
Etkinliği 27 Ekim 2020 Salı günü, Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi’nde akademisyen, mezunlar ve ailelerinin 
katılımı ile gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte 
açılış konuşmasını Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nahide Gökçora gerçekleştirdi. 2 yıl önce ilk 
mezunlarını verdiklerini ve onların fakülte bahçesine 
diktikleri zeytin ağaçlarından ilk ürünleri toplayarak 
Kıbrıs’a özgü çakıstesleri yaptıklarını ifade eden Prof. 
Dr. Gökçora, dileğinin dünyanın dört bir yanına dağılan 
mezunların gün geçtikçe diktikleri zeytin ağaçları 
gibi kök salarak harika ürün vermeleri olduğunu ifade 
etti. Mezunlara hitaben konuşmasında kendilerine ve 
ailelerinin yanı sıra ülkelerine ve insanlığa karşı da 
sorumlu genç hekimler olduklarını kaydeden Prof. Dr. 
Gökçora, hayal güçlerini kullanarak çok çalışmaları 
gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Gökçora, genç hekimlere 
birlik ve beraberliğin değerini bilmeleri ve buna engel 
olmak isteyenlere karşı da sağlam durmalarını yönünde 
temennilerde bulundu.

“Aynı Sevinci ve Heyecanı Yaşıyoruz”
DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ise konuşmasında 
DAÜ ailesi olarak tüm mezunlar ile aynı sevinci ve 
heyecanı yaşadıklarını ifade etti. Beyaz önlüğün saflığın, 

temizliğin, dürüstlüğün, umudun ve şifanın simgesi 
olduğunu kaydeden Doç. Dr. İşçioğlu, yeni hekimlere 
mesleklerine olan tutku ve inancı hiç kaybetmeden onurla 
taşımaları temennisinde bulundu. 3. dönem birincisi 
Dr. Yeliz Lerzan Baybar 6 yıl önce hayal ve hadefler 
ile başladıkları bu yolculuğun bir son olmadığı ve yeni 
bir başlangıç olduğunu ifade ederek sorumluluklarının 
bilinci ile ileriye yürüyeyceklerini vurgulayarak, her 
zaman yanlarında olan hocalarına desteklerinden 

ötürü teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. Açılış 
konuşmalarının ardından Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun 
3. Dönem Birincisi Dr. Yeliz Lerzan Baybar’a plaket ve 
Gazimağusa’nın simgesi olan Karga heykeli takdimi ve 
Prof. Dr. Nahide Gökçora’nın mezunlara diplomalarını 
takdimi ile devam etti. Etkinlik öğrenci temsilcisi Dr. 
Buse Ataoğlu’nun 3. Dönem mezunlar adına zeytin 
ağacı dikimi gerçekleştirmesi ve ardından da mezunların 
hekimlik antlarını okumaları ile son buldu.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nda okuyan 
77 öğrenci, ilk kez uluslararası alanda geçerli olan 
“City and Guilds” programından mezun olarak diploma 
almaya hak kazandı. DAÜ Turizm Fakültesi, iki yıl süren 
eğitim sürecini tamamlayan 77 öğrencinin “Level 2” 
seviyesinde diploma almaya hak kazanması nedeniyle, 
programın derslerini veren akademisyenler için bir 
sertifika töreni düzenledi. Söz konusu tören, 27 Ekim 
2020 Salı günü, saat 11:30’da, DAÜ Tower  Barista 
Eğitim Merkezi / Cafe’de  yapıldı. 

“Teşekkür Ediyorum”
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, “City and 
Guilds” programının başarılı bir şekilde uygulanmasına 
katkı veren akademisyenlere fakülte adına teşekkür etti. 
Bu yıl DAÜ Turizm Fakültesi programlarına ilginin 
oldukça yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, yeni 
açılan İngilizce Gastronomi ve Mutfak sanatları Lisans 
Programı’na 40’a yakın öğrencinin kayıt olduğunu, 
fakülte genelindeki öğrenci sayısının 1000’e yaklaştığını 
ve bu yıl da Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’na 
150’nin üzerinde öğrencinin kayıt olduğunu ve  toplamda 
500 öğrencinin  bu programda eğitim aldığını  belirtti. 
Mezunlarının artık sektörü domine ettiğinin altını çizen 
Prof. Dr. Kılıç sadece ulusal değil uluslararası düzeyde 
de aranan mezunlar verdiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından “City and Guilds” programında 
yer alan 9 dersi veren akademisyenlere DAÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından 
teşekkür sertifikaları takdim edildi.

City and Guilds Programı Nedir? 
Birleşik Krallık’ın en prestijli mesleki eğitim ve 
çıraklık eğitim okullarından birisi olan “City and 

Guilds”, 140 yıllık tarihi ile pek çok endüstri ve iş 
alanına uygun kalifiye elemanlar yetiştirmek için farklı 
program olanakları sunmaktadır. Şirket ve kuruluşların 
değişen ihtiyaçlarına her alanda çözümler sunan 
“City and Guilds”, teknolojiyi ve öğrenmeye yönelik 
yeni yaklaşımları benimseyerek ve dünya çapında 
endüstrilerin talep ettiği becerileri geliştirmek için 
benzer düşünen ortaklarla çalışmaktadır. 
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 2019 – 2020 
AKADEMİK YILI DÖNEM BİRİNCİSİNİ ONURLANDIRMA VE 

MEZUNLAR ADINA AĞAÇ DİKİMİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ “CITY AND GUILDS” PROGRAMINDA 
DERS VEREN AKADEMİSYENLERİ ONURLANDIRDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ 
KENT-AG) Başkanı Prof. Dr. Şebnem 
Hoşkara, 31 Ekim Dünya Kentler 
Günü’ne ilişkin “31 Ekim Dünya Kentler 
Günü: Topluluklarımıza ve Kentlerimize 
Değer Vermek” başlıklı bir mesaj 
yayınladı. Prof. Dr. Hoşkara, mesajda şu 
ifadelere yer verdi:

“31 Ekim tarihi, Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurulu’nun 68/239 sayılı 
kararıyla Dünya Kentler Günü olarak 
belirlenmiştir. BM’in belirlediği şekliyle 
Dünya Kentler Gününün, uluslararası 
toplumun küresel kentleşmeye olan 
ilgisini büyük ölçüde teşvik etmesi, 
fırsatları karşılama ve kentleşmenin 

zorluklarını ele alma konusunda ülkeler 
arasında işbirliğini ilerletmesi ve dünya 
çapında sürdürülebilir kentsel kalkınmaya 
katkıda bulunması beklenmektedir. 
Dünya Kentler Gününün 2020 yılı teması 
Topluluklarımıza ve Kentlerimize Değer 
Vermek olarak belirlenmiştir. 

COVID-19 Etkisi
Birleşmiş Milletler ifade edildiği 
gibi, COVID-19’un etkisi, dünya 
çapında kentsel yaşamı yeniden 
şekillendirmektedir. Dünyanın çeşitli 
yerlerinde, yerel topluluklar, insanları 
güvende tutmaya ve bazı ekonomik 
faaliyetleri sürdürmeye katkıda 
bulunmada kilit bir rol oynamaya 
başlamışlardır. 

Kuramsal olarak ‘topluluk değeri’ 
kavramı, yerel gönüllülük ve kendi 
mahallelerinde örgütlenen insanlar 
ile yoksulluğa, sistematik ayrımcılığa 
ve ırkçılığa meydan okuyan sosyal 
hareketleri kapsamaktadır. Pandemi 
dönemi boyunca, kentsel alanlardaki 
bireysel haneler evde çalışma ve 
eğitim için elverişli ortamlar sağlarken, 
gayri resmi yerleşimlerde ve özellikle 
gecekondu mahallelerinde topluluklar 
da, sosyal ve ekonomik yaşama 
önemli katkılarda bulunmak için çaba 
göstermişlerdir.

“Topluluklarımızın Geleceğini 
Kentlerin Kalbine Yerleştirelim”
BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-
HABITAT)’ın en son Dünya Kentleri 
Raporu, sürdürülebilir kentleri teşvik 
etmek için karar mekanizmalarına, yerel 
topluluklar da dahil olmak üzere tüm 
paydaşları dahil eden kentlerin önemine 
ve faydasına dikkat çekmektedir. Bu 
bağlamda BM Genel Sekreteri António 
Guterres de, kentlerin ve toplulukların 
COVID-19’a karşı müdahalede ön 
saflarda yer aldığını belirterek,  ancak 
bu bilinçle, toplu olarak, hep birlikte, 
herkes için gerçekten sürdürülebilir 
kentler yaratabileceğimizi vurgulamıştır. 
Guterres’in konuyla ilgili doğrudan 
ifadesi bu bağlamda çok çarpıcıdır: 
“Kentsel topluluklar politika ve karar 
alma ile meşgul olduğunda ve finansal 
kaynaklarla güçlendirildiğinde, 
sonuçlar daha kapsayıcı ve dayanıklıdır. 
Topluluklarımızı geleceğin kentlerinin 
kalbine yerleştirelim.”

Bu bakış açısından bakıldığında 
anlaşılması gereken, çağdaş toplumlar 
ve sürdürülebilir, yaşanabilir kentler 
yaratmak için, politika yapıcıların, 
merkezi ve yerel yönetimlerin, geleceğin 
kentlerini birlikte tasarlamak adına 
kentsel planlama, tasarım, uygulama 
ve izleme süreçlerine, sistematik ve 

stratejik bir şekilde toplulukları, yani tüm 
paydaşları dahil etmeleri zorunluluğudur. 
Sivil toplumun, toplulukların, kentlilerin, 
kent kullanıcılarının söylemleri, talepleri 
ve etkinlikleri göz ardı edilmemeli, 
önemsenmelidir. Toplulukların değerinin 
tanınması, virüs salgınının ötesinde 
de sürdürülmelidir. BM tarafından 
da vurgulandığı şekliyle, yeni bir 
sürdürülebilir kentsel normalliğe geçişte, 
yerel topluluklar, istihdam yaratma, temel 
hizmetlerin sağlanması, yeşil-ekonomik 
dönüşümün sağlanması, yeterli barınma 
ve kamusal alanın sağlanması ve yerel 
değerin yeniden oluşturulması için yeni 
devlet politikalarına ihtiyaç vardır. 

Ancak bu tür politikalar ve uygulamalar 
tabi ki ancak ‘devlet mekanizması’ 
verimli çalışan ülkelerde olanaklıdır. 
Ne yazık ki biz, Kuzey Kıbrıs’ta böyle 
bir ortamdan uzakta yaşamaktayız. 
Bu olumsuz düşünceler içinde, Dünya 
Kentler Günü kutlu olsun!”

Not: Bu yazıdaki görüşler, https://
www.un.org/en/observances/cities-day 
linkinde yer alan Birleşmiş Milletlerin, 
Dünya Kentler Günü 2020 teması 
kapsamındaki açıklamalarına dayalı 
olarak toplumsal farkındalık yaratmak 
amacıyla derlenmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ 
KENT-AG) tarafından hazırlanan 
“Journal of Urban Research and De-

velopment (Kentsel Araştırma ve 
Geliştirme Dergisi) - JURD” başlıklı 
akademik derginin ilk sayısı yayınlandı. 
Uluslararası ve multidisipliner bir 

hakemli akademik dergi olan JURD, 
DAÜ KENT-AG adına DAÜ Yayınları 
tarafından basılıyor. Geçmişte, gü-
nümüzde ve gelecekte şehirler ve kentsel 
gelişimle ilgili endişeleri geniş bir bilim 
dalı yelpazesi üzerinden inceleyen 
akademik makalelere yer veren JURD, 
hem nicel hem de nitel araştırmaları kabul 
ediyor. JURD; modern, karşılaştırmalı 
kentsel perspektifler ve durum çalışmaları 
üzerine çalışan akademisyenlerin kat-
kılarını bekliyor. Konuya ilişkin DAÜ 
KENT-AG’nin sosyal medya hesabında 
paylaşılan mesajda, “Kentsel Araştırma 
ve Geliştirme Dergisi JURD’un ilk 
sayısının yayınlandığını açıklamaktan 
mutluluk duyuyoruz. Çevrimiçi – açık 
erişim olan dergiye, https://ojs.emu.
edu.tr/index.php/jurd linkinden ula-
şılabiliyor” denildi.

JURD’un ilk sayısında, aynı zamanda 
DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri 

olan, derginin genel yayın yönetmenleri 
DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. 
Şebnem Hoşkara ve DAÜ KENT-AG 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naciye 
Doratlı, yardımcı editörler DAÜ KENT-
AG Başkan Yardımcıları Doç. Dr. 
Nevter Z. Cömert ve Yrd. Doç. Dr. Pınar 
Uluçay ile DAÜ KENT-AG Yönetim 
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge 
Rıza tarafından kaleme alınan yazıda, 
“Bu dergide yayınlanacak potansiyel 
çalışmalar, sürdürülebilir gelişim 
hedeflerinin gelecekteki başarıları veya 
başarısızlıkları konusundaki tartışmalara 
da katkı sağlayacaktır. JURD’un ilk 
sayısını beğeneceğinizi, ilham verici ve 
etkin bulacağınızı umuyoruz. Kentsel 
gelişim ile ilgili konularda bir tartışma 
ortamı ve platformu oluşturmak için, ilgili 
tüm araştırmacıları ve akademisyenleri 
araştırmalarıyla yeni süreli yayınımız 
JURD’un gelecekteki sayılarına katkıda 
bulunmaya davet ediyoruz” denildi.

DAÜ KENT-AG’DEN 
31 EKİM DÜNYA KENTLER GÜNÜ MESAJI

DAÜ KENT-AG’NİN AKADEMİK DERGİSİNİN 
İLK SAYISI YAYINLANDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş 
Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi ve 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı 
Havva Özgen Kılgöz, 2020-2021 Akademik 
Yılı dolayısıyla DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 
için bir açılış bildirgesi kaleme aldı. “Nobel: 
Geç Kalınmış Teşekkür.” başlıklı bildirgede 
şu ifadelere yer verildi:

“2020 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. İki 
kadın bilim insanı, Emmanuelle Charpentier 
ve Jennifer A. Doudna, CRISPR-Cas genom 
düzenleme tekniğinin geliştirilmesine ver-
dikleri emekler için Nobel Kimya Ödülü’ne 
layık görüldüler. Bu cümleler, ajansların 
son dakika olarak geçtiği bir haber gibi 
duruyor değil mi? Şanslıysanız, senede bir 
gün servis edilen bu haberi, televizyon ya 
da radyo aracılığıyla duymuş olabilirsiniz. 
Peki, nedir bu Nobel Ödülü? Kimlere hangi 
sebepten dolayı verilir? Gelin hep beraber 
yazılı ve sözlü medya tarafından gereken 
önemin verilmediği Nobel Ödülü’nü 
detaylıca irdeleyelim ve bilim ile araştırmacı 
gazeteciliğin gücünü birleştirelim. 

Nobel Ödülü
Geçmişi 120 yıl öncesine dayanan bu prestijli 
ödül, insanlığa hizmet veren bilim insanlarını 
ödüllendirmek için, dinamitin mucidi İsveçli 
bilim insanı Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine 
başlatılmıştır. 1896 yılında ölen Alfred Nobel, 
ardında 355 patent ve yıllar süren emeklerinin 
karşılığında bilim zihni ile sanayiyi geliştiren 
sayısız buluş bırakmıştır. Sadece bilime 
değil, edebiyat, sanat ve barış konularına 
da ilgisi olan Nobel’in kendi şiirleri ve 
dramatik eserleri de bulunmaktadır. Kurduğu 
şirketlerin çoğu hala dünya ekonomisinde 
önemli endüstriyel şirketler arasındadır. 
Nobel, 1896’da hayata gözlerini yumarken 
en büyük mesajını da vermiştir. Ömrünün 
çoğunu bilime adamasının yanı sıra tüm 
servetini de Fizik, Kimya, Fizyoloji veya Tıp, 
Edebiyat ve Barış Ödülleri’nde kullanılması 
için vasiyet bırakmıştır. Ölümünün ardından 
yıllar geçse de bilime yaptığı katkılar, ardında 
bıraktığı buluşlar ve değerler sayesinde hiç 
unutulmamıştır. 

Pamuk ve Sancar
Dünyadaki en prestijli ödül olan Nobel 
Ödülü’nün altında yatan koskoca maneviyat, 
sadece bu ödüle layık görülmüş kişiler için 

değil tüm bilim insanlarına verilmiş ve 
verilmeye devam edilen büyük bir armağandır. 
2006 yılında bizleri gururlandıran Türk yazar 
Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü’nün 
sahibi olmuştur. Pamuk, bu ödülü alan ilk Türk 
yazar olarak tarihe geçmiştir. Bu olağanüstü 
başarılar takdir edilmeye değerdir. Bunun 
en güzel örneklerinden bir diğeri olan çok 
değerli bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye’nin 
Mardin şehrinde doğup büyümüş, çok 
zorlu şartlarda eğitimini tamamlamış, daha 
sonraki yıllarda DNA onarımı üzerine yaptığı 
çalışmaları ile 2015 yılında Nobel Kimya 
Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu durum tüm 
Türk bilim insanlarına gurur kaynağı ve umut 
olmuş; ne şartlarda olursa olsun başarının 
imkansız olmadığı, büyük başarıların ancak 
çok çalışma, yaratıcılık ve gayret ile ortaya 
çıkacağı açıkça gösterilmiştir. 

Marie Curie
Nobel Ödülü almaya hak kazanmış ilk kadın 
olan Marie Curie, 1903 yılında fizik alanında 
yaptığı çalışmalar ile o dönem adından sıkça 
bahsettirmiştir. Bundan 8 yıl sonra ise, Nobel 
Kimya Ödülü’ne de layık görülmüştür. 20. 
yüzyıldaki en büyük gelişmelerden biri olan 
DNA’nın moleküler yapısının keşfindeki 
katkıları ile bilinen Rosalind Franklin, 
kariyerinin zirvesinde iken yaptığı çalışmalar 
esnasında maruz kaldığı radyasyona bağlı 
olarak kansere yakalanmış ve hayatını 
kaybetmiştir. Kendisi, X-ışını analizine büyük 
katkılarda bulunup, DNA’nın çift sarmallı 
yapısına ilişkin ilk X-ışını fotoğraflarını 
ortaya çıkarmıştır. Franklin yaşasaydı, 1962 
yılında verilen Nobel Fizyoloji veya Tıp 
Ödülü’nü Francis Crick, James Watson, 
Maurice Wilkins ile paylaşacaktı. 

Ödüllerini Alamayan Bilim İnsanları
Bunların yanı sıra tarihte öyle durumlar 
olmuştur ki, Nobel Ödülü’nü kazanan 
bilim insanları siyasi nedenlerin bir so-
nucu olarak hükümetlerin engellemesi 
sebebiyle ödüllerini alamamıştır. Örneğin, 
Adolf Hitler Hükümeti’nin 1938 ve 1939 
yıllarında Richard Kuhn (Kimya, 1938), 
Adolf Butenandt (Kimya, 1939) ve Gerhard 
Domagk (Fizyololji veya Tıp, 1939)’ın 
ödüllerini almasına izin vermedikleri tarihin 
karanlık sayfalarına yazılmıştır. Ülkeler 
arası gerginliğin bilimi etkisi altına aldığı 
yıllar da olmuştur. O yüzdendir ki daha 

sonraki yıllarda da birçok bilim insanı siya-
si baskılar yüzünden ödüllerini alamamış 
veya reddetmiştir. Ayrıca II. Dünya Savaşı 
döneminde Nobel Ödülleri verilememiştir. 
Nobel Ödülü geleceğe ve yeni başlangıçlara 
ışık tutan insanlara verilir. Tarihte Rosalind 
Franklin gibi, yaşam süresi içinde almayı hak 
ettiği ödülü göremeyenler de olmuştur. Aziz 
Sancar ise 1970’li yıllardan beri çalıştığı 
konular üzerine, yıllar sonra 2015 yılında 
Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür. 
Nobel Ödülü almaya hak kazanmış bilimsel 
çalışmalar genellikle hemen değil, belli bir 
bilimsel olgunluğa eriştikten sonra verilen bir 
tür Geç Kalınmış Teşekkür’dür.

“Bilimin Işığında Çalışmalarımızı 
Sürdürüyoruz”
Pandemi sürecini yaşadığımız bu sıkıntılı 
günlerde, bilimsel çalışmaların önemi top-
lumun her kesimi tarafından idrak edilmiştir. 
Bu bağlamda, toplumları ileriye taşıyacak 
yegâne şeyin BİLİM olduğunu düşünüyor 
ve ülkemizde de bilimsel çalışmaların daha 
fazla desteklendiği, teşvik edildiği günler 
diliyoruz. Kim bilir, ileride belki de Nobel 
Ödülü bizlerden birinin olur! Eğitime 
başlayan Diş Hekimliği Fakültemiz, hiç yıl-
madan sorumluluğunun bilinciyle bilimin 
ışığında tüm DAÜ ailesi gibi çalışmalarını 
sürdürmektedir. Hatırlanmayı hak eden tüm 
bilim insanlarımıza, verdikleri emekler, 
kendi hayatları pahasına yaptıkları büyük 
fedakarlıklar, hiç yılmadan zorlu koşullarda 
verdikleri mücadeleler için sonsuz te-
şekkürler!”

DAÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN 
2020-2021 AKADEMİK YILI AÇILIŞ BİLDİRGESİ 
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Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız Kaynak: Web of Science                                                                                         
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1- Şenhaz, Zehra, Setareh Katircioglu, and Salih 
Katircioglu. “Dynamic effects of shadow economy 
and environmental pollution on the energy stock 
prices: empirical evidence from OECD countries.” 
Environmental Science and Pollution Research 
(2020): 1-10. (Early Access)

Tıp Fakültesi
1- Mulder, P. A., I. D. C. van Balkom, A. M. Landlust, 
M. Priolo, L. A. Menke, I. H. Acero, F. S. Alkuraya,  
Elcioglu, NH   et al. “Development, behaviour and 

sensory processing in Marshall–Smith syndrome 
and Malan syndrome: phenotype comparison in two 
related syndromes.” Journal of Intellectual Disability 
Research.(2020) (Early Access)
2- Kidd, Kenneth K., Andrew J. Pakstis, Michael 
P. Donnelly, Ozlem Bulbul, Lotfi Cherni, Cemal 
Gurkan, Longli Kang et al. “The distinctive 
geographic patterns of common pigmentation 
variants at the OCA2 gene.” Scientific Reports 10, 
no. 1 (2020): 1-10.

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1- Abtahi, Niloufar, Lila Bouzar, Nadia Saidi-

Amroun, and Martin Michael Müller. “Flexoelectric 
fluid membrane vesicles in spherical confinement.” 
EPL 131, no.1(2020).

Sağlık Bilimleri  Fakültesi
1- Atahan, Ersan, Suat Saribas, Mehmet Demirci, 
Aylin Babalık, Seher Akkus, Ahmet Balıkcı, 
Dilek Satana,  Tevhide Ziher et al. “Evaluating 
the effectiveness of anti-tuberculosis treatment 
by detecting Mycobacterium tuberculosis 85B 
messenger RNA expression in sputum.” Journal of 
Infection and Public Health 13, no. 10 (2020): 1490-
1494.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mü-hendislik 
Fakültesi Dekanlığı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
Kurulu üyeleri ortak proje yapılması konusunda 
DAÜ’de bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya; 
DAÜ’den Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Özkaramanlı, Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Orhan Korhan ve Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, 
KTSO’dan ise Yönetim Kurulu Asbaşkanı Atilla 
Süren, Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Taçyıldız, 
Basın Sorumlusu Hüseyin Ezgin, Dış İlişkiler ve İş 
Geliştirme Sorumlusu Hasan Civelek Engelkıran 
ve Eğitim Koordinatörü Deniz Bozlak katıldı. 

Sanayi-Akademi İş Birliği 
Güçlendirilmesi Hedefleniyor
Toplantıda, KTSO temsilcileri ile DAÜ 
Mühendislik Fakültesi karşılıklı faaliyet 
alanları hakkında bilgi aktarımı yapıldı. 
DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüseyin Özkaramanlı sanayi-akademi 
iş birliğinin oluşturulması ve ortak projeler 
üretilmesi üzerine vurgu yaptı. KTSO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Süren ve 
Sultan Taçyıldız ise oda olarak iş birliğine 
açık olduklarından ve bu çerçevede ilişkilerin 

artırılabileceğinden bahsettiler. Ayrıca 
DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerine 
KTSO üyelerine ait firmalarda staj imkanı 
yaratılması ve KTSO’na üye olan iş yer-
lerindeki mühendislik sorunlarına DAÜ 
tarafından çözüm bulunması konusunda görüş 
alışverişi yapıldı. Toplantının sonunda diğer 
ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımı 
ile kapsamlı bir çalıştay düzenlenerek, ortak 
yapılabilecek projelerin değerlendirilmesi 
konusunda uzlaşıya varıldı.

DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ İLE KTSO’DAN ORTAK 
PROJE TOPLANTISI 


