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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında 11 
Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 09.00’da 
iş birliği protokolü imzalandı. 

Lefkoşa Cumhuriyet Parkı içerisinde yer 
alan Rauf Raif Denktaş Anıt Mezar ve 
Müzesi’nin çevre düzenlemesi ve peyzaj 
tasarımı projesini kapsayan protokole 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
imza koydu. İmza töreni öncesi basına 
yapılan açıklamada çok önemli bir proje 
için bir araya gelindiğini belirten Prof. Dr. 
Hocanın, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf Raif Denktaş anıtının çevre 
düzenlemesi ile ilgili bir protokol 
imzalanacağını ifade etti. DAÜ tarafından 
projelendirme sürecinin başarılı bir şe-

kilde paydaşlar ile birlikte ilerleyeceğini 
kaydeden Prof. Dr. Hocanın, bu projede 
DAÜ’nün görev almasının gurur verici 
olduğunu sözlerine ekledi. Bir devlet 
üniversitesi olarak bu projeyi layıkıyla 
yerine getireceklerini ifade eden Prof. 
Dr. Hocanın, DAÜ’nün kamusal alanda 
KKTC’nin önemli bir kurumu olduğunu 
ve yapılan eğitim, araştırma ve toplumsal 
faaliyetlerin yanında bu konularda 

da bilimsel ve teknolojik birikimini 
paylaşmakta kararlı olduğunu ifade etti. 
Bakan Ataoğlu ise, merhum Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 
anıt mezar ve çevre düzenlemesinin DAÜ 
ile yapılacak olmasından dolayı duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, projenin hızlı 
bir şekilde hayata geçmesini temenni 
ettiğini vurguladı. Ayrıca Bakan Ataoğlu 
konuşmasında DAÜ yönetimine ve 
emeği geçen herkese teşekkürlerini de 
iletti. Söz konusu proje DAÜ Kentsel 
Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından, 
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Kentsel 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-
AG) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 
peyzaj mimarı Doç. Dr. Nevter Zafer 
Cömert ve KENT-AG Başkanı Prof. 
Dr. Şebnem Hoşkara koordinasyonunda 
yürütülecektir. 

Gerçekleşen imza törenine DAÜ Vakıf 
Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup ve 
DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Demirel ile Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da 
katıldı.

Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite sıra-
lamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan 
Times Higher Education (THE), İşletme ve Ekonomi Alanı 
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı. Toplamda 795 
üniversitenin girme başarısı gösterdiği sıralamada, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yalnızca DAÜ, 
Türkiye’den ise 11 üniversite yer aldı. Geçtiğimiz yıl 401-
500 bandında yer alan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 
bu yıl büyük bir yükseliş sergileyerek dünyanın en iyi 250 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi arasına girerken, Türkiye’de 
Koç Üniversitesi ile 201-250 bandında birinciliği paylaştı. 
Türkiye üniversitelerinden listeye girme başarısı gösteren 
Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi 401-500 bandında ikinciliği; 
Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 
ise 601+ bandında üçüncülüğü paylaştı. Kıbrıs adası 
genelinde listeye toplamda üç üniversite girerken, DAÜ bu 
üniversiteler arasında en üst bantta yer aldı. İkinci sırada yer 
alan üniversite ise 501-600 bandında bulunuyor.

“Başarıda Emeği Geçen Tüm Meslektaşlarımı 
Kutluyorum”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, “Fakülte 

olarak eğitim ve araştırma kalitesinde belirlediğimiz üstün 
hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışmaktayız. Fakülte 
programlarımız The Foundation for International Business 
Administration Accreditation (FIBAA)  akreditasyonuna 
sahip kaliteli bir eğitim vermektedir. Fakültemizde yapılan 
araştırmalar en prestijli dergilerde yayınlanmakta ve yapılan 
araştırmaların aldığı atıf sayıları doğru yolda olduğumuzu 
göstermektedir.  Fakültemiz çok değerli bir öğretim 
kadrosuna sahiptir. Kaliteli kadromuzun araştırmaya ve 
eğitime verdiği değerin karşılığını almak gurur vericidir.  
Elde edilen başarıda emeği geçen tüm meslektaşlarımı 
kutlar, üniversitemize ve fakültemize hayırlı olmasını 
dilerim” diye konuştu. 

DAÜ’nün Dünya Listelerindeki Yükselişi Devam 
Ediyor
THE listelerine her geçen yıl daha fazla üniversite 
katılmasına rağmen, dünya sıralamalarındaki yükselişini 
hızla sürdüren DAÜ, THE Dünya Üniversiteler Sıra-
laması’nda geçen yıla göre 300 basamak yükselerek 
dünyanın en iyi 600 üniversitesi arasına girdi. Uluslararası 
görünüm ve ürettiği bilimsel makalelere aldığı atıflarla 
ön plana çıkan DAÜ, dünya sıralamalarında KKTC’yi 
başarıyla temsil etmeye ve öğrencilerine kaliteli eğitim 
sunmaya devam ediyor.

DAÜ, RAUF RAİF DENKTAŞ ANIT MEZAR VE MÜZESİ’NİN 
ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİNİ YAPACAK

DAÜ, TIMES HIGHER EDUCATION İŞLETME VE EKONOMİ ALANI 
DÜNYA ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINDA 201-250 BANDINA GİREREK, 

KIBRIS VE TÜRKİYE’DE EN ÜST SIRADA YER ALDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler 
Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Personel 
Sendikası (PER – SEN) arasında 14 Ekim 2021 
Perşembe günü, saat 10.00’da Toplu İş Sözleşmesi 
(TİS) Ek Protokolü imzalandı.

Protokol DAÜ personelinin bakmakla yükümlü 
oldukları çocuklarına, eğitim gören kardeşlerine, 
anne – baba, aile birliği içerisinde bulunan eşlerinin 
çocuklarına ve anne veya babası vefat etmiş olup 
bakımı DAÜ personeli olan büyükbaba veya büyükanne 
tarafından karşılanan torunlarına, ortak programlar 

dahil tüm programlarda %50 öğrenim ücreti indirimini 
kapsamaktadır. Söz konusu protokole DAÜ VYK 
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın ve DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun 
imza koydu. İmza töreni öncesi yapılan açıklamada 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, var olan bir protokele ek 
olarak kısa ve anlamlı bir değişiklik eklendiğini ifade 
ederek, DAÜ çalışanlarından gelen talep ve yönetim 
olarak yapılan değerlendirmelerin sonucunda bugün 
ortak programların da dahil olduğu ek protokole 
imza atılacağını kaydetti. Çalışma barışı içerisinde, 
birbirine güven duyarak bu yönetimi devam ettirmeyi 

hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ 
çalışanlarına özellikle pandemi sürecindeki emekleri 
ve bundan sonraki emekleri için de teşekkür etti. Prof. 
Dr. Hocanın’dan sonra söz alan Altun ise, yeni yönetim 
ile birlikte iyi işlerin yapıldığını ve çalışanların huzuru 
için gereken ihtiyaçları belirleyip DAÜ yönetimi ile 
paylaştıklarını kaydetti. İletilen konuların yönetim 
tarafından dikkate alınarak titizlikle çalışmalarının 
yapıldığını ve sonuçlandırıldığını belirten Altun, 
imzalanan protokol ile çalışanların da mutlu olduğunu 
kaydederek, katkı koyan herkese teşekkür etti. Dr. 
Özcenk ise konuşmasına DAÜ’de çalışmaktan ötürü 
duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı. Kurumu 
yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden 
Dr. Özcenk, önceliklerinin kurum olduğu, ancak 
çalışanların da mutluluğunu ön planda tuttuklarını 
vurguladı. Mutsuz olan kişilerin iş yerlerinde verimli 
olamayacağına vurgu yapan Dr. Özcenk, DAÜ’nün 
başarıları ile her zaman gurur duyduklarını ifade ederek 
imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi.

Protokol imza töreninde DAÜ VYK Üyesi Ersun 
Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, 
Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, 
Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ PER-SEN Yönetim 
Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler 
Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Akademik 
Personel Sendikası (DAÜ – SEN) arasında 14 Ekim 
2021 Perşembe günü, saat 15.00’de Toplu İş Sözleşmesi 
(TİS) Ek Protokolü imzalandı. Söz konusu protokole 
DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ-SEN Başkanı Ulaş 
Gökçe imza koydu. 

Protokol, DAÜ’de okuyan Üniversite personelinin 
bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına, eğitim gören 
kardeşlerine, anne – babasına, aile birliği içerisinde 
bulunan eşlerinin çocuklarına ve anne veya babası 
vefat etmiş olup bakımı DAÜ personeli olan büyükbaba 
veya büyükanne tarafından karşılanan torunlarına ortak 
programlar dahil tüm programlarda %50 öğrenim 

ücreti indirimi uygulamayı kapsamaktadır. İmza töreni 
öncesi yapılan açıklamada konuşan DAÜ – SEN 
Başkanı Gökçe, imzalanan söz konusu ek protokol 
ile üniversitedeki tüm programlarda eğitim gören 
akademik personelin yakınlarının indirim almasına 
olanak sağlandığını vurguladı. Gökçe açıklamasında 
“DAÜ varsa üniversitede çalışanlar vardır. Çalışanlar 
var olduğu için de DAÜ-SEN vardır. Üniversitenin 
sürdürülebilir olması ve başarısı son derece önemlidir.  
Bu anlaşma ile sadece sendika çalışanları değil, aynı 
zamanda üniversite itibar ve öğrenci de kazanacaktır.” 
ifadelerini kulandı. Tüm yapılan işlerde her zaman 
üniversitenin faydasının düşünüldüğünü belirten 
Gökçe, söz konusu ek protokolün imzalanmasında 
emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bu zamana 
kadar en uygar ve en ilerici Toplu İş Sözleşmesi’nin 

imzalandığının altını çizen Gökçe, ilk kez bu kadar 
çağdaş ve yenilikçi maddeler eklendiğini aktardı. Prof. 
Dr. Aykut Hocanın imzalanan ek protokol ile tüm 
akademik personelin yakınlarının tüm programlarda 
indirim olanağına sahip olduğunu belirterek, karşılıklı 
anlayışın ve iş barışının hüküm sürmesi için bunun 
son derece önemli olduğunun altını çizdi. Kurumun 
sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesi için ülkenin 
içinde bulunduğu koşullar da değerlendirildiğinde çok 
çalışılması gerektiği vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, 
DAÜ’nün son değerlendirmelere göre oldukça iyi 
noktalara geldiğini ifade etti.  Prof. Dr. Hocanın, 
uzlaşı içerisinde el birliği ile çalışmanın son derece 
önemli olduğunu belirterek, bu bağlamda sendika 
yöneticilerine teşekkürlerini iletti. 

Prof. Dr. Hocanın’dan sonra söz alan Dr. Özcenk ise, 
DAÜ’de çalışmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade 
ederek, kurumun sürdürülebilirliğinin son derece 
önemli olduğunu ifade etti. Personelin mutlu olmasının 
da verimli olması açısından önemli olduğuna dikkat 
çeken Dr. Özcenk, bu bağlamda TİS’lerin önemine 
değindi. DAÜ’nün akademik alanda yükselişinin 
devam ettiğinin altını çizen Dr. Özcenk, elde edilen 
başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Dr. 
Özcenk, imzalanan ek protokolün hayırlı olmasını 
temenni etti. Söz konusu imza töreninde DAÜ VYK 
Üyeleri Ersun Kutup ve Halil İbrahim Orun, DAÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. 
Serhan Şensoy ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ- 
SEN yetkilileri hazır bulundu.

DAÜ YÖNETİMİ VE DAÜ PER-SEN ARASINDA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EK PROTOKOLÜ İMZALANDI 

DAÜ YÖNETİMİ İLE DAÜ-SEN ARASINDA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EK PROTOKOLÜ İMZALANDI 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın’a Özgür  Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği 
Başkanı Meryem Uygar, Genel Sekreter Gaye Astan 
Çoban, Sanat Yönetmeni Mehmet Ulubatlı ve Dramaturg 
Leyla Ulubatlı tarafından 13 Ekim 2021 Çarşamba günü, 
saat 11:00’de ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleşen 
ziyaretin teşekkür amaçlı olduğunu ifade eden Meryem 
Uygar, “3 Ayna” oyununun Temmuz 2021 ayında Rauf 
Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda provalarının 
gerçekleşmesi ve oyunun sahnelenmesi konusunda 
DAÜ’nün sağladığı imkanların kendileri için çok büyük 
bir katkı olduğunu vurguladı. DAÜ’nün sanata ve 
sanatçıya verdiği desteğin farkında olduklarını kaydeden 
Uygar, yeni kurulan bir dernek olduklarını ve “3 Ayna” 
oyunundan sonra çok güzel geri dönüşler alarak iyi bir 
başlangıç yaptıklarını belirtti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın ise DAÜ’nün imkanları doğrultusunda 
sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edecekleri 
ifade ederek, ziyaretten dolayı duyduğu mennuniyeti dile 
getirdi. Ziyarette Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği 
tarafından Prof. Dr. Hocanın’a verdikleri desteklerden 
dolayı teşekkür plaketi takdimi yapıldı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 11-12 Ekim 2021 
tarihlerinde Uluslararası Belgelendirme Kurumu 
Inspect tarafından denetlendi. Denetçiler, Gıda Yüksek 
Mühendisi Nurettin Uzun ve Gıda Mühendisi Ozan Ateş 
tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda DAÜ 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk 
“COVID-19 Approved Safety Education – COVID-19 
Onaylı Güvenli Eğitim” belgesini aldı. Denetlemelerin 
açılış toplantısı, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 
09.30’da, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Toplantı 
Odası’nda gerçekleşti. 

Toplantıya; DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, İdari ve 
Teknik İşler Koordinatörleri Hasan Kavaz ve Mahmut 
Dağtekin, Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürü 

Hüseyin Yetiner, Pandemi Kurulu Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet İlktaç, Inspect Denetçileri Nurettin Uzun 
ile Ozan Ateş, Eğitmen/Danışman Latif Sakar katıldı. 
Toplantının ardından evrak inceleme gerçekleştirildi. 
Öğleden sonra ve ertesi gün saha incelemesi yapıldı 
ve 12 Ekim 2021 Salı günü, saat 16.00’da, DAÜ Vakıf 
Yöneticiler Kurulu Toplantı Odası’nda kapanış toplantısı 
gerçekleştirilerek karar açıklandı.

“Yoğun Emek Harcayan Personele Teşekkür Ederiz”
Kapanış toplantısında konuşan DAÜ İdari ve Teknik 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan 
Şensoy, iki gün kampüs içerisinde yapılan denetimler 
ve denetçilerin vermiş olduğu geri bildirimlerden 
dolayı teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Şensoy, DAÜ’nün 
gerek akademik, gerekse de idari anlamda her zaman 

dış denetime açık olduğunu vurgulayarak, bu tür 

denetimlerin üniversitenin sürekli gelişim politikasına 

katkı koyduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Şensoy, ayrıca 

uzun süredir yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde 

başlaması için yoğun emek harcayan İşçi, Yönetsel ve 

Akademik personele teşekkürlerini iletti. 

“DAÜ Güvenli Bir Kampüs”
Toplantıda konuşan Inspect Denetçisi Ozan Ateş ise, 

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamış olduğu COVID-19 

ile ilgili tedbirler ve DAÜ Pandemi Kurulu’nun 

hazırlamış olduğu COVID-19 Pandemisi Rehberi 

ve Eylem Planı ile alınan kararlar doğrultusunda iki 

gün boyunca DAÜ’de yapmış oldukları COVID-19 

Onaylı Güvenli Eğitim denetiminde alınan tedbirleri ve 

uygulamaları yerinde incelediklerini belirterek, “Varmış 

olduğumuz sonuç, görmüş olduğumuz birçok binada ve 

çevrede tedbirlerin kararlara ve rehbere uygun olarak 

uygulandığı yönündedir. Bazı yerlerde düzeltilebilir 

küçük uygulama hataları olmakla birlikte, genel anlamda 

öğrenciler, çalışanlar ve diğer paydaşlar için güvenli bir 

kampüs olduğunuza karar verdik. Bu nedenle görüşümüz 

COVID-19 Onaylı Güvenli Eğitim konusunda 

belgelendirilmeye hak kazandığınız yönündedir. Hayırlı 

olsun” diye konuştu.

Tarihinde birçok ilke imza atmış olan DAÜ, alınan bu 

belge ile de KKTC’nin ilk Covid-19 Güvenli Eğitim 

Kurumu olarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÖZGÜR SANAT TİYATRO VE KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN 
DAÜ’YE ZİYARET

DAÜ ULUSLARARASI KURUM TARAFINDAN DENETLENEREK 
KKTC’DE İLK COVID-19 GÜVENLİ EĞİTİM BELGESİNİ ALDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), 
2021-2022 Akademik Yılı içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanan hizmet içi 
eğitimler devam ediyor. Yönetsel Hizmetler 
Personeli’nin ihtiyaçları doğrultusunda, 
COVID-19 önlemleri gereği, DAÜ Rek-
törlüğü tarafından planlanan ve İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim 
Birimi tarafından organize edilen “COVID 19 
Pandemisi Korunma & Kontrol Önlemleri” 
eğitimi 21 Eylül 2021 – 8 Ekim 2021 tarihleri 
arasında 10 grup olarak yapıldı. Eğitime 
DAÜ’nün çeşitli birimlerinde görev yapan 
524 kişi katıldı. Eğitim, Eczacılık Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Pandemi Kurulu Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç tarafından ve-
rildi.

Eğitim kapsamında; COVID-19’un bulaşma 
yolları, hastalıktan korunma yöntemleri, uy-
gun kişisel koruyucu donanım kullanımı, 
temizlik ve dezenfeksiyonun önemi, 2021-
2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 
DAÜ tarafından uygulanmaya başlanan ve 
kampüste hizmet alan veya hizmet veren 
tüm bireyler tarafından uyulması gereken 
koruyucu önlemler konusunda bilgilendirme 
yapıldı. Koruyucu önlemlere uyuma ilave 
olarak, hastalıktan korunmanın en önemli 
yolu olan aşılanmanın önemini ve ayrıca 
kampüs içinde olası/kesin vaka takibinin 
Pandemi Koordinatörlüğü tarafından ya-
pılmakta olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. 
İlktaç, DAÜ Pandemi Kurulu’nun hem 
öğrencilerin, hem de personelin salgına 
karşı korunmasını sağlamaya yönelik eğitim 
faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Konuya ilişkin DAÜ İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Birimi tara-
fından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz, 
değişimin ve gelişimin sürekli takipçisi olma 
misyonunu, çalışanlarının geliştirilmesi ve 
eğitimine gösterdiği özel ilgi ve önem ile her 
zaman ortaya koymaktadır” denildi.

DAÜ PANDEMİ KURULU’NDAN 
YÖNETSEL PERSONELE YÖNELİK KAPSAMLI HİZMET İÇİ EĞİTİM 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, alanında uzman viola 
sanatçısı Prof. Dr. S. Çetin Aydar’ı kadrosuna dahil 
etti. Ankara Üniversitesi’nden 2019 yılında emekliye 
ayrıldıktan sonra Mart 2021 tarihinde DAÜ bünyesine 
katılan Prof. Dr. Aydar, Mayıs 2021 tarihinden itibaren 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı 
olarak görevini sürdürüyor.

Prof. S. Çetin Aydar Kimdir?
1963 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılında Ankara 
Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak bu okulda 
viyola dalına kabul edildi. 1986 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitiren 
sanatçı aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Üyeliği’ne atandı ve 1988 yılında Devlet Bursu ile 
Almanya’ya gönderilene kadar bu görevini sürdürdü.

Almanya’da Trossingen Yüksek Müzik Okulu’nda 
yüksek lisans eğitimini Prof. Emile Cantor ile çok iyi 
dereceyle tamamladı. Daha sonra profesyonel yaşamını 
Almanya’da, Württembergisches Kammerorchester-
Heilbronn ve Danimarka’da, Kopenhag Filarmoni 
Orkestrası’nda sürdürdü. 1992 yılında yurda dö-
nen sanatçı Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’na öğretim görevlisi olarak atandı. 
Eylül 2000’de “DEÜ Devlet Konservatuvarı – İKSEV 
1. Ulusal Viyola Yarışması” organizasyonunu Ruşen 
Güneş ile birlikte gerçekleştirdi. 2011 yılında aynı 
kurumda profesörlüğe yükseldi. 

Prof. Aydar, solo çalışmalarının yanı sıra İzmir Viyola 
Ensemble, Aşkın Ensemble - İstanbul, Orpheus 
Quartett - Almanya, Le Solist de Geneve - İsviçre, 
Württembergisches Kammerorchester - Almanya, 
Aarhus Symfoniorkester - Danimarka gibi orkestra 
ve oda müziği gruplarıyla yurt içi ve dışında konser 
ve kayıt çalışmaları yapmış ve kurucularından olduğu 
“Ensemble Carpe Diem”in şefliğini yürütmüştür. 2011 
yılında da Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı 
yeniden yapılandırmak üzere göreve davet edilerek bu 
kuruma müdür olarak atandı. Müzik, Sahne Sanatları 
Bölümleri’nin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 
“Müzik Yorumculuğu” Yüksek Lisans programının 
kuruluşunu gerçekleştirdi. 2015 yılına kadar Müdürlük 
görevini sürdürdü.

Kurucusu olduğu Ankara Üniversitesi Solistleri 
oda müziği topluluğu ile ABD, F. Almanya, Bosna-
Hersek, Cezayir ve Türkiye’nin en önemli kültür 
sanat merkezlerinde konserler verdi. Topluluk 
Andante dergisinin düzenlediği Donizetti Ödülleri 
çerçevesinde 2013 yılının en iyi oda müziği topluluğu 
ödülünü kazandı. Diğer CD’lerinin yanı sıra 2014 
yılında Ankara Üniversitesi Solistleri ile “Navona 
Records” firmasınca Amerikalı besteci Mark Zanter’in 
eserlerinden oluşan ve uluslararası piyasaya sunulmuş, 
ITunes ve naxosmusiclibrary üzerinden ulaşılabilen 
bir CD kaydetti. Prof. Aydar, İzmir ve Çanakkale’de 
düzenlediği kurslarda genç viyolacılarla çalışmaya 
devam etmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim 
Görevlisi Eliz Arter “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” ile 
ilgili açıklamalarda bulundu. Arter yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: 

“Her ‘Pembe Ekim’ Bir Hayat Kurtarabilir”
“Her yıl Ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ 
olarak kabul edilir ve pembe kurdeleyle sembolize 
edilmektedir. Meme kanseri, çoğunlukla kadınlarda 
görülmesine rağmen seyrek de olsa erkeklerde de 
saptanabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Kanser 
Araştırma Ajansı’nın 2020 verilerine göre, dünya 
genelinde kadın ve erkek cinsiyetleri karşılaştırıldığında 
meme kanseri akciğer kanserinin önüne geçmiş ve tüm 
kanserler arasında en sık ‘yeni tanı’ya sahip kanser 
olarak tespit edilmiştir. Buna karşılık ölüm oranlarına 
bakıldığında, meme kanserine bağlı ölümler 5. sırada 
yer almaktadır. Meme kanserinin temel risk faktörleri 
arasında aile öyküsü, geç menopoz, erken adet görme, 
hiç hamilelik geçirmeme veya ilk hamileliğin 30 yaş 
veya üzerinde olması, emzirmeme ve menopoz sonrası 
hormon replasman uygulaması yer almaktadır. Bunlara 
ek olarak değiştirilebilir risk faktörlerini hareketsizlik, 
yoğun stres, aşırı sigara ve alkol kullanımı ile düzensiz 
beslenme oluşturmaktadır.

Beslenme ve meme kanseri ilişkisi incelendiğinde 
yapılan araştırmalarda doymuş, hayvansal yağların fazla 
tüketilmesi ve buna bağlı olarak gelişebilen obezite ile 
fazla miktarda tüketilen alkolün meme kanseri riskini 

arttırdığı görülmektedir. Buna karşılık işlenmiş et 
ürünlerinin  (örneğin salam, sosis vb) daha az tüketilmesi 
ve nişasta oranı düşük sebzelerin daha sık tüketilmesi 
koruyucu etki göstermektedir. Tartışmalı bir konu olan 
soya ürünlerinin riski arttırıp arttırmadığı yönündeki 
veriler ise henüz netlik kazanmamıştır. 

Buna bağlı olarak beslenme ile meme kanseri riskini 
azaltmak için soya ürünlerinin günde 1-2 porsiyona 
kadar tüketimi herkes için güvenli kabul edilse de bu 
konuda daha fazla bilgi için bir beslenme uzmanına 
danışmakta yarar var. Ayrıca, günde en az 3 porsiyon 
sebze ile 2 porsiyon meyve tüketmeye ve her porsiyonun 
farklı renkte ve çeşitte olmasına özen göstermek 
gerekmektedir. Diyette, kuru baklagiller gibi, bitkisel 
protein kaynaklarına daha çok yer vermek ve işlenmiş 
et ürünlerini mümkün olduğunca az tüketmek de 
meme kanseri riskini azaltacaktır. Alkol tüketiminde 
aşırıya kaçmamak, yağ tercihinde ise özellikle tereyağı, 
margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi 
bitkisel yağları yakmadan kullanmak da bu riski 
azaltacaktır. Kısacası, birçok çalışmada sağlık üzerine 
olumlu etkileri bulunan Akdeniz Diyeti’ni benimsemek, 
tüm kanserlerde olduğu gibi, meme kanseri riskini de 
azaltacaktır. Sağlıklı bir vücut ağırlığı, stres kontrolü, 
kaliteli sosyal yaşam ve düzenli egzersiz programı da 
meme kanserine karşı korunmada önemli rol oynayan 
diğer etmenlerdir. Tüm bunların yanında aylık kişisel 
meme muayenesi ve yıllık kontrol, özellikle aile 
öyküsü olan bireylerde meme kanserini önlemede 
veya tümörün erken evrelerde saptanmasında yardımcı 

olacaktır. Yazının başında belirtildiği gibi, yeni tanının 
çoğalmasına rağmen meme kanseri ölümlerinin arka 
sıralara gerilemesi, gelişen erken tanı/tedavi yöntemleri 
ve toplum içinde artan farkındalıkla gerçekleşebilmiştir. 
Bu noktada konu özellikle kanser olduğunda bir atasözü 
niteliğinde olan ‘Erken Tanı Hayat Kurtarır’ ifadesini 
yeniden hatırlatmakta fayda vardır. Yılın bir gününü, 
hatta birkaç saatini ayırarak yapacağınız rutin muayene, 
hayatınızı tamamıyla değiştirebilir ve bir başkasının 
yoluna da ışık tutabilir.”  

VİOLA SANATÇISI PROF. DR. S. ÇETİN AYDAR, 
DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ MEME 
KANSERİ FARKINDALIK AYI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU



BÜLTEN6

Yönetim Yeri 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Adına Sahibi  

Prof. Dr. Aykut Hocanın 
Rektör

Sorumlu
Prof. Dr. Deniz İşçioğlu

Rektör Yardımcısı

Hazırlayan Birim 
Halkla İlişkiler ve Medya 

Müdürlüğü

Genel Koordinatör
Burcu Sultan Betin

Müdür (v) 
Halkla İlişkiler ve 

Medya Müdürlüğü 

Haber
Umut Aybay
Ülgen İnanç

Selmin Erdoğan

Sayfa Düzeni 
Müge Debreli

Yenilmez Ufuk Yılmaz 

İletişim:
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs

Tel: 0 392 630 1212
web: pr.emu.edu.tr

Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız Kaynak: Web of Science                                                                                         

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu
1- Martins, J. M., T. S. Adebayo, M. N. Mata, S. D. 
Oladipupo, I. Adeshola, Z. Ahmed, and A. B. Correia. 
“Modeling the Relationship Between Economic 
Complexity and Environmental Degradation: 
Evidence From Top Seven Economic Complexity 
Countries. Front.” Environ. Sci 9 (2021): 744781.
2- Fuladlu, Kamyar. “Envıronmental Parameters For 
Campus Outdoor Space: A Mıcroclımate Analysıs 
of the Eastern Medıterranean Unıversıty (Emu) 
Campus.” Journal of Green Building 16, no. 3 (2021): 
217-236.

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1- Altan-Atalay, Ayşe, Burcu Kaya-Kızılöz, Yasemin 
Sohtorik İlkmen, and Eylül Kozol. “Impact of abstract 
vs. concrete processing on state rumination: An 
exploration of the role of cognitive flexibility.” 
Journal of Behavior Therapy and Experimental 
Psychiatry (2021): 101691.
2- Altundağ, Ergül Mutlu, Cahit Özbilenler, Selma 
Ustürk, Namık Refik Kerküklü, Masoud Afshani, 
and Elvan Yilmaz. “Metal-based curcumin and 
quercetin complexes: cell viability, ROS production 
and antioxidant activity.” Journal of Molecular 
Structure 1245 (2021): 131107.
3- Övgün, Ali. “Evolving topologically deformed 

wormholes supported in the dark matter halo.” The 
European Physical Journal Plus 136, no. 10 (2021): 
1-11.
4- Hamal, Hayatem, and Pembe Sabancigil. “Some 
approximation properties of new (p, q) analogue of 
Balázs–Szabados operators.” Journal of Inequalities 
and Applications 2021, no. 1 (2021): 1-14.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1- Philip, L. D., F. Emir, and A. A. Alola. “The 
asymmetric nexus of entrepreneurship and 
environmental quality in a developing economy.” 
International Journal of Environmental Science and 
Technology (2021): 1-12. (Early Access)
2- Seraj, Mehdi, and Cagay Coskuner. “Real 
exchange rate effect on economic growth: 
comparison of fundamental equilibrium exchange 
rate and Balassa–Samuelson based Rodrik 
approach.” Journal of Applied Economics 24, no. 1 
(2021): 541-554.

Mimarlık Fakültesi
1- Fuladlu, Kamyar, and Hasim Altan. “Examining 
Land Surface Temperature Relations with Major Air 
Pollutant: A Remote Sensing Research in Case of 
Tehran.” (2021).
2- Fuladlu, Kamyar. “Envıronmental Parameters For 

Campus Outdoor Space: A Mıcroclımate Analysıs 
of the Eastern Medıterranean Unıversıty (Emu) 
Campus.” Journal of Green Building 16, no. 3 (2021): 
217-236.

Mühendislik Fakültesi
1- Torfehnejad, Mohammadmehdi, and Serhan 
Sensoy. “Energy absorption and inelasticity 
distribution mechanisms in steel moment frames 
affected by mainshock-aftershock sequences.” 
Structures 33 (2021) 3550-3569. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi
1- Aksoy, Ahu, Abic Arzu, Filiz Değirmenci, and Duygu 
Yılmaz Vefikuluçay. “The relationship between 
quality of life and fear of Turkish individuals during 
the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study.” 
Archives of Psychiatric Nursing 35, no.5 (2021):472-
478.

Tıp Fakültesi
1- Altundağ, Ergül Mutlu, Cahit Özbilenler, Selma 
Ustürk, Namık Refik Kerküklü, Masoud Afshani, and 
Elvan Yilmaz. “Metal-based curcumin and quercetin 
complexes: cell viability, ROS production and 
antioxidant activity.” Journal of Molecular Structure 
1245 (2021): 131107.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) – 

KKTC İş Konseyi çalışmaları kapsamında; DEİK ve 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) öncülüğünde, İTÜ-

KKTC, İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs desteği, 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon 

Merkezi (DAÜ GİMER) ve İTÜ ARI Teknokent iş 

birliği içerisinde Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka 

Programı başlatıldı. Program, KKTC’de girişimcilik 

ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve fikirlerin 

ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda 

yer almalarına destek olmayı amaçlıyor. 18-40 yaş ara-

sı, teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri olan üniversite 

öğrencileri, mezunlar ve diğer girişimcilere yönelik 

olan projeye son başvuru tarihi 18 Ekim 2021 olarak 

açıklandı. Projeye başvurular http://kktckulucka.com 

başlıklı web sitesinden yapılabiliyor. 

Başarılı Bir Girişimin Kapıları Açılacak

Program dört aşamadan oluşuyor. Kabul edilen gi-

rişimci gruplar, birinci aşama olan İTÜ Çekirdek 

Girişimcilik Eğitimi’nde, hafta içi akşam ve hafta 

sonları organize edilen ve başarılı birer girişimci şirket 

olma yoluyla ihtiyaç duydukları eğitimleri alabilecek. 

İkinci aşama olan Montör Görüşmelerinde, başarı için 

girişimcilere nasıl ilerlemeleri gerektiğinin ipuçlarını 

veren; girişimcilerin yetenek, kapasite ve hedeflerini 

yakından tanıyan, deneyimli 300’ü aşkın gönüllü 

montör bulunacak. Üçüncü aşama olan Yatırımcı Bu-

luşmaları’nda, düzenli olarak yatırımcılarla başarılı olan 

girişimciler bir araya getirilerek, girişimcilerin fonların 

odağı haline gelmeleri sağlanacak. Dördüncü aşamada 

ise başarılı olan girişimciler, 52 milyon TL’ye kadar ödül 

kazanabilecekleri İTÜ Çekirdek Big Bang yarışmasına 

katılmaya hak kazanacak.

DAÜ GİMER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, konuya 

ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC için çok önemli bir 

yere sahip olacak bu projede yer almanın heyecan verici 

olduğunu ve dünyadaki en iyi üniversitelerden birisi olan 

DAÜ’nün Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi olarak 

projeye en iyi şekilde katkı koyacaklarını belirtti. Prof. 

Dr. Tümer, verilecek olan hizmetin dünyaya açılmada 

önemli bir mihenk taşı olacağını ve projenin tüm ülke 

vatandaşı öğrencilerine de açık olmasının küreselleşen 

dünyada, öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını ve 

dünyadaki yerimize ayrı bir ivme kazandıracağına dikkat 

çekti.

DAÜ GİMER YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK VE 
KULUÇKA PROGRAMI’NIN YÜRÜTÜCÜSÜ OLDU

http://kktckulucka.com

