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DAÜ, U.S. NEWS & WORLD REPORT 
DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 8 yıldır yayınlanmakta 
olan U.S. News & World Report Dünyanın En İyi 
Üniversiteleri Sıralaması 2022’de 945’inci sırada yer aldı. 
DAÜ geçtiğimiz yıl 1,148’inci sırada yer almıştı. Listeye 
bu yıl 250 yeni üniversite eklenmesine rağmen, DAÜ yine 
yükselmeyi başardı. DAÜ’nün birbirinden farklı dünya 
üniversite sıralamalarındaki başarılı yükselişi dikkat çe-
kiyor.

90 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği listede, 13 
farklı gösterge ile üniversitelerin akademik araştırma 
performansları, küresel ve yerel saygınlığı ölçülüyor. 
30 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi üniversitelerinin 
sıralamasını yapan U.S. News & World Report tarafından 
açıklanan listeye göre, DAÜ Asya Kıtası’nın en iyi 246. 
üniversitesi olurken, Türkiye sıralamasında Sabancı Üni-
versitesi ile 15. sırayı paylaştı. Listede Türkiye’den ise 
toplamda 45 üniversite yer aldı.

KKTC’de 1. Sırada
Bu yıl düzenlenen 2022 U.S. News & World Report 
Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite 
yer almıştır. DAÜ bu üniversiteler arasında birinci sırada 
yer almaktadır. Kıbrıs genelinde ise üç üniversite listeye 
girmiştir. DAÜ, söz konusu sıralamada bölgesel araştırma 
saygınlığında 167. sırayı elde ederken, uluslararası iş 
birliği konusunda dünyanın en iyi 901, bölgenin ise en iyi 
25. üniversitesi olarak açıklandı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
Kıbrıs’ta çağdaş konut mimarlığının 
irdelendiği webinar serilerine devam 
ediyor. DAÜ Mimarlık Bölümü, Ekim 
ayı içerisinde gerçekleştirdiği webinar 
serilerinde bu kez Mimar Tarkan 
Davulcu, Enver Erönen, Gültekin Çizgen 
ve Stüdyo 14 Mimarlık ofisini ağırladı.

2020 - 2021 Akademik Yılı Güz 
Dönemi’nden başlayarak Mimarlık Fa-
kültesi, Konut, Eğitim, Danışmanlık ve 
Araştırma Merkezi (KEDAM) ve Yapılı 
Çevrede Disiplinler Arası Çalışmalar 
Merkezi’nin (ISBE) iş birliğinde daha 
geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen 
etkinlik, toplumda mimarlık mesleğinin 
ve konut tasarımının önemine ilişkin 
farkındalık yaratmayı ve mimarların 
tasarım sürecinde kullanıcı/müşteri ile 
nasıl etkileştiğine dair ipuçları vermeyi 
amaçlamaktadır.

ARCH 291 Mimari Tasarım I stüdyo ekibi, 
Prof. Dr. Kokan Grchev, Yrd. Doç. Dr. 
Pınar U. Righelato ile araştırma görevlisi 
Şerife Hikmet’in koordinasyonunda 
gerçekleşen ve iş birliğine dayalı öğrenme 
yaklaşımını benimseyen deneysel bir 
stüdyo çalışmasına hizmet edecek 
biçimde tasarlanan etkinliğin amacı 
tasarım odaklı eğitimde öğrencilerin 
sürece aktif katılımlarını teşvik ederek, 
problem çözme ve karar verebilme 
yetilerini geliştirmekdir.

“Çağdaş Kıbrıs Konut Mimarlığının 
İzinde” başlıklı web seminerleri dizisi, 
sırası ile Tarkan Davulcu, Gültekin 
Çizgen, Enver Erönen ve Nevzat 
Öksüzoğluları’nın katılımları ile ger-
çekleşti. Mimar Tarkan Davulcu ve 
Gültekin Çizgen, 11 Ekim 2021, Pazartesi 
günü saat 13.00’de, çevrim içi gerçekleşen 
toplantıda, Mimari Tasarım I (Arch 
291) öğrencileri ile konut hikayelerini 
paylaştılar. İstanbul Teknik Üniversitesi 
mezunu Mimar Tarkan Davulcu, 1991 
yılında başlayan mimarlık pratiği 
serüvenini, süreçte tasarladığı 3 konut 
örneği üzerinden anlattı. 30 yıllık meslek 
yaşamında farklı projelere imza attığını 
ifade eden Davulcu, konut tasarımının 
kullanıcıyı odak alması ve mimarı, insan 
odaklı tasarıma ilişkin düşündürmesi 
nedeniyle değerli bulduğunu belirtti. 
Davulcu, mimarlık öğrencilerine “Konut 
Tasarlamak Bir Hikaye Yazmaktır.’ 
aslında dedi. Bu bağlamda yorumladığı 
konut projelerinde öncelikle kullanıcının 
temel ihtiyaçlarını anlamayı hedeflediğini 
belirten Davulcu, aile bireylerinin 
birbirleri ile iletişime geçmelerini sağ-
layan yaşam alanını (oturma odası ve 

mutfak) evin kalbi olması dolayısı ile 
bütünleşik bir mekan olarak tasarlamayı 
tercih ettiğini belirtti. İklimsel ve bağ-
lamsal verilerin tasarımdaki önemine de 
dikkat çeken Davulcu, ülkemizde bina 
kabuğunun ısısal konforu sağlayacak 
şekilde düşünülmesi gerektiğini ifade 
etti. Davulcu, bu amaçla tüm projelerinde 
ısı yalıtımlı çift duvar sistemini be-
nimsediğini ve bunun ise enerji verimliği 
açısından değerlendirildiğinde, maliyetini 
kısa zamanda geri ödediğini kaydetti.

İkinci sunum ise Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi 
Dr. Gültekin Çizgen tarafından ger-
çekleştirildi. DAÜ Mimarlık Bölümü 
mezunu Çizgen, Lefkoşa Yeni Kent’te 
tasarlamış olduğu Tokay Evi’ni anlattı. 
Yüksek yoğunluklu konut alanında 
konumlanan evin tasarımında mimarın 
mütevazı duruşu ve çevreye gösterdiği 
duyarlılık dikkat çekti.

Webinar serisinin ikincisi ise 14 Ekim 
2021 Perşembe günü, saat 13.00’de, 
Yüksek Mimar Enver Erönen ve S14 
Mimarlık Ofisi’ni temsil eden Mimar 
Nevzat Öksüzoğluları’nın katılımı ile 
gerçekleşti. Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi (ODTÜ) ve Sheffield Üniversitesi 
mezunu Erönen, konutta enerji etkin 
tasarımının önemine vurgu yaptı. Bu 
kapsamda iklimsel verilerin doğru 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Erönen, projelerinde kullandığı yerel 
malzeme ve yapı elemanları ile kültürel 
anlamda da sürdürülebilir bir yaklaşımı 
benimsediğini anlattı.

Genç ve dinamik kadrosu, özgün ve 
çağdaş tasarım ürünleri ile bilinen 
S14 Mimarlık Ofisi’ni temsilen 
toplantıya katılan DAÜ mezunu Mimar 
Nevzat Öksüzoğluları, öğrencilere 
sunduğu konut örneği üzerinden 
ofisin mimari yaklaşımını anlattı. Ana 
fikrin, topoğrafyayla ve çevresiyle 
uyumlu, kolay ulaşılabilir, akışkan ve 
verimli mekanlar yaratmak üzerine 
kurgulandığını kaydeden Öksüzoğluları, 
arazinin konumu nedeni ile tüm ana 
mekanların manzaraya bakacak şekilde 
düşünüldüğünü anlattı. Öksüzoğluları, 
arazi topoğrafyasının başarılı şekilde 
kullanıldığı projede yaşam mekanlarının 
en üst katta, yatak odalarının ise alt katta 
çözüldüğünü ifade etti.

Son olarak, yöneltilen soruları cevaplayan 
mimarlara Arch291 öğrencileri hazır-
lamış oldukları süpriz sunuş ile veda 
etti. Katılan dört mimarın portrelerini 
soyutlayan tasarım öğrencileri, ürünlerini 
mimarlar ile paylaştı.

DAÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ KIBRIS’TA ÇAĞDAŞ KONUT 
MİMARLIĞININ İRDELENDİĞİ WEBİNAR SERİLERİNE 

DEVAM EDİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 
22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Türk 
Konseyi Medya Forumu’nda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etti. “Köklü Geçmiş, 
Güçlü Gelecek” başlığı altında ilk kez düzenlenen forum, 
İstanbul Marriott Otel Asia’da düzenlendi. Forum’a 
Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye statüsündeki 
Macaristan’ın yanı sıra; Türkmenistan ve KKTC’den 
önde gelen medya temsilcileri, akademisyenler, kamu 
kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer, sosyal 
medya fenomenleri ile üniversite öğrencilerinin de dahil 
olduğu 350 davetli katılım sağladı. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın video mesaj yoluyla katılımcılara hitap ettiği 
foruma; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in 
yanı sıra; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan’dan 
heyet üyeleri ile medya, iletişim ve akademi dünyasından 
temsilciler katıldı. Foruma, DAÜ İletişim Fakültesi’ni 
temsilen, İletişim ve Medya Çalışmaları doktora 
öğrencileri Mürüde Sevinç Özen ve Banu Çalışkanlar 

katıldı. Öğrenciler, üç gün süren panellerin yanı sıra, 
çalıştay programlarında da yer alarak etkinliğe katkı 
sağladı. İlk gün gerçekleşen açılış konuşmalarının 
ardından, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. 
yılına ithafen hazırlanan kapsamlı dijital sergiler açıldı. 
İkinci günde yapılan ilk oturumda “Türk Dünyasının 

Geleceği: Türk Dünyasının Yeni Uluğ Bey’leri, Ali Şir 
Nevai’leri, Ahmed Yesevi’leri, Nizami-i Gencevi’leri” 
başlığı altında “bilim”, “kültür sanat”, “medya”, 
“spor”, “uluslararası ilişkiler” ve “yeni medya” konulu 
çalıştaylar yapıldı. Çalıştayların sonunda ortak bildiriler 
yayınlandı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, 4 Kasım 2021’de 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta 
Dairesi tarafından satışa çıkarılacak olan “2021 Eski 
Yerel Gazlı İçecekler” başlıklı pul serisinin hazırlanması 
için, araştırma ve tasarım konularında katkılarda bulundu. 
“2021 Eski Yerel Gazlı İçecekler” pul serisi, Devlet 
Basımevi’nde dijital baskı usulü ile 12’li tabakalar halinde 
filigranlı kağıda basılıyor. Pul serisi, satışa çıktığı tarihten 
itibaren bir yıl süre ile postada satışta olacak. 

Kıbrıs Türk Toplumunda Gazlı İçeceklerin Tarihi
DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, 
gazlı içeceklerimizin tarihine ilişkin bilgiler verdi. Kıbrıs 
Türk toplumunda gazlı içeceklerin tarihinin II. Dünya 
Savaşı yıllarına uzandığını belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu, 
“Bu dönemde Lefke kasabasında Hüseyin Kutrafalı 
(Şener), kendi adıyla Hussein Koutrafali LEFKA olarak 
bilyeli şişelerde gazoz üretimine başlar. Hemen savaş 
sonrası dönemde Lefkoşa’da RÜSTEM (Kemal Rüstem), 
Limasol’da ise BERBEROĞLU (Mustafa Berberoğlu) 
gazozları üretime geçer. Sonrasında, 1950’li yılların 
hemen başlarında Lefke, (Xero) Gemikonağı’nda Tevfik 
Fikret’in FİKRET; Limasol, Evdim’de Erdem Oskar’ın 
BAHAR; Mağusa’da ise Ramiz Manyera, Ali Eyüp 
(Eyüpoğlu), Nebil Nami (Eczacı) ve Erdoğan Sinek 
ortaklığında TAKSİM kola ve gazozları üretilmeye başlar. 
1950’li yılların sonu, 1960’lı yılların hemen başlarında 
Limasol’da Mazhar Hasan (Kunter) ve Ahmet Mümtaz 
(Soyer) FERAH serinletici içeceklerini; Baf’ta Zehra Oğuz 
(Kanatlı) ZEHRA OĞUZ KASABA BAF gazozlarını; 

Lefkoşa’da Ramiz Manyera BEL-KOLA’yı, Ali Eyüp de 
Mağusa’da SÜPER KOLA’yı üretmeye başladı. Hemen 
bunların ardından, 1960’lı yılların ortalarına doğru 
Limasol’da Mustafa Osman da MOL (Mustafa Osman 
Limasol) içeceğinin üretimine başladı” diye konuştu. 

Yalnızca Süper Kola Üretime Devam Ediyor
1970’li yılların sonunda Lefkoşa’da Özgün Kutalmış’ın, 
SENFA markasıyla ürettiği gazozu yeni bir marka olarak 
ortaya çıkardığını anlatan Prof. Dr. Çavuşoğlu, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “1980’li yıllarda birkaç marka kalan 
Kıbrıs Türk yerli gazoz üretimi, 1990’lara gelindiğinde 
yerli gazozlar; sektörde en deneyimli sayılan Ramiz 
Manyera’nın büyük atılımla ve ilk kez teneke ambalajla 
büyük sükse yaratan BİXİ COLA’sı dahil, artık iyice 
ağırlığını hissettiren global gazoz markalarının orantısız 
gücüne dayanamayarak ortadan kaybolmaya başlar. Bugün 
yalnızca Ali Eyüp’ün Mağusa’da kurduğu SÜPER KOLA, 
üçüncü kuşak aile temsilcileri yönetiminde üretime devam 
etmektedir.”

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ TÜRK KONSEYİ MEDYA FORUMU’NDA 
KKTC’Yİ TEMSİL ETTİ

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLU’NDAN 
YERLİ PUL TASARIMIMIZA DESTEK
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi 
(DAÜ KPM) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nün iş birliği ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz 
bölgesindeki gelişmeler ile ilgili konferans gerçekleştirildi. 
Bir çalıştay paneli ve bir tartışma panelinden oluşan 
konferansın moderatörlüğünü DAÜ Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Aylin Gürzel gerçekleştirdi. Konferansta sırasıyla, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU) Uluslararası 
İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Giray Sadık, Oslo Barış 
Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) Kıbrıs Merkezi Kıdemli 
Araştırmacısı Mete Hatay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci 
ve DAÜ Öğretim Görevlisi Dr. İpek Borman sunum yaptı. 
DAÜ’de gerçekleştirilen konferansın her iki paneline çev-
rim içi katılım olanağı da sağlandı. 

“AB Üyesi Olmayan NATO Müttefiklerine Ayrım 
Gözetilmemeli”
Konferansta konuşan Prof. Dr. Sadık, Suriye savaşından 
kaynaklanan uluslararası tehditlerin, Avrupa Birliği 
(AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 
güvenliğinin, Türkiye’nin güvenliği ile ne kadar birbirine 
bağımlı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Kitlesel mülteci 
akını, sınır güvenliği ve terörle mücadelede Avrupa-
Atlantik iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulduğuna değinen Prof. Dr. Sadık, etkili bir iş birliği için 

ise AB ile NATO arasında gerçek bir ortaklık ve istihbarat 
paylaşımına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Türkiye gibi 
AB üyesi olmayan NATO müttefiklerine karşı hiçbir ayrım 
gözetilmemesi gerektiğini vurguladı. 

“Sert Politikalara Geçildi”
Kıdemli Araştırmacı Hatay, AKP’nin ilk on yıllık iktidarı 
süresince, Türkiye’nin yumuşak gücünü Batı Balkanlar, 
Güneydoğu Avrupa, Güney Kafkaslar ve Orta Doğu’da 
yayarak, ülkeyi küresel bir oyuncuya dönüştürmeye 
çalıştığını söyledi. Hatay, bu dönemde eşi görülmemiş bir 
ekonomik büyüme yaşanan Türkiye’nin, bu bölgelerdeki 
birçok insan için bir umut haline geldiğini belirtti. Ancak 
devam eden süreçte, Arap Baharı, Gezi parkı gösterileri, 
Fethullah Gülen ile sorunlar, darbe kalkışması ve rejim 
değişikliği gibi olayların AKP’nin iç politikada MHP 
gibi gruplarının oylarına olan ihtiyacını artırdığını ve 
politikalarını yeniden şekillendirmesine yol açtığına işaret 
eden Hatay, böylece Ankara’nın yumuşak güç politikalarının 
yerini oldukça sert politikalara bıraktığını ifade etti.

“Doğal Gaz Keşifleri Bölgesel Jeopolitik Değişimlere 
Yol Açtı”
Yrd. Doç. Dr. Kahveci, Doğu Akdeniz açıklarındaki 
doğal gaz keşiflerinin bölgesel jeopolitik değişimlere yol 
açtığını belirtti. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son on yılda 

yaptığı hidrokarbon arama faaliyetlerinin ve meseleyi 
müzakerelerde baskı aracı olarak kullanmaya çalışmasının 
görüşmeleri güçleştirdiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Kahveci; Türkiye ve KKTC’nin ise önceleri karşılıklılık 
ilkesine göre hareket ettiğini, ancak Crans Montana 
görüşmelerinin başarısız olmasından sonra daha proaktif 
bir Türk dış politikasının gözlemlendiğine değindi. Yrd. 
Doç. Dr. Kahveci, uluslararası toplumun bölgede somut 
bir politikasının olmamasına işaret ederek, özellikle Arap 
Baharı ile Suriye savaşının ve bölgesel güç boşluğunun 
Kıbrıs sorununa olumsuz etkilerine dikkat çekti.

“Uzlaşı ve Güven İnşa Edilmeli”
Dr. Borman, özellikle geçtiğimiz 10 yılda Doğu Akdeniz’in 
belli coğrafi alanlarda yoğunlaşmış güvenlik ikilemleri 
manasına gelen bir bölgesel güvenlik kompleksine 
dönüştüğünü belirtti. Hidrokarbon meselesinin ve Rumların 
tek taraflı temsil ettiği Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne 
katılmasının bu süreçte önemli rol oynadığını ifade eden 
Dr. Borman, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Kıbrıs’ta 
yerleşik siyasi söylemler ve toplumsal güvensizliklere 
eklemlendiğine dikkat çekti. Dr. Borman, Kıbrıs’taki 
güvenlik ikileminin uzlaşı ve güven inşası süreçleriyle 
aşılması bakımından yeniden düşünülmesi gerektiğini, 
böylelikle realpolitikanın ve bugünkü Kıbrıs’ın ötesinde 
bir Kıbrıs hayal edebileceğimizi söyledi. Dr. Borman, 
bu süreçlerin adadaki iki toplumu çoğulcu bir topluma 
dönüştürmede anahtar olduğunu iddia etti. 

“İş Birliği Anlam Kazanmalı”
Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci panelde ise kendisine 
yöneltilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Sadık, AB 
içindeki Atlantikçiler ile Fransa’nın başını çektiği merkez 
Avrupacılar arasındaki çatırdamaların, NATO’nun geleceği 
için çok umut vaat etmediğini ifade etti. Dar görüşlü AB 
politikalarının, mülteci sorunu ve terörizmin yol açacağı 
tehditleri şiddetlendirmesinin muhtemel olduğunu iddia 
eden Prof. Dr. Sadık, terörizm ve pandemi gibi uluslararası 
meselelerin, AB üye devletlerinin ve Türkiye’nin 
güvenliğinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğine 
dikkat çekti. Prof. Dr. Sadık, bu nedenle NATO-2030 
gibi ortaya çıkan stratejilerin anlamlı bir iş birliği için bu 
bağımlılığı karşılıklı olarak pekiştirici bir şekilde yansıtması 
gerektiğini vurguladı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, fakülte 
bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Polikliniği’nin çok 
yakında hasta kabulüne başlayacağı müjdesini verdi. 

Konuya ilişkin Prof. Dr. Hikmet Solak tarafından ya-
pılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “2021-2022 
Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim 
sürerken, diğer yandan da klinik hizmetlerine başlama 

girişimlerimiz bütün hızıyla devam etmektedir. 
Bu bağlamda KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 
üniversitemize ‘Diş Hekimliği Polikliniği Açma ve 
Çalıştırma Yetki Belgesi’ verilmiştir. Büyük bir titizlikle 
ve özgün bir tasarımla hayata geçirilecek olan kliniğimiz 
son teknoloji ile donatılmış olup, pandemi şartlarında 
en üst seviyede korunmalı ve güvenli ortamında, DAÜ 
Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı poliklinik deneyimli 
uzman kadrosuyla çok yakında hasta tedavilerine 
başlayacaktır. Kliniğin tüm öğrencilerimize, halkımıza 
ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum. İsteyen 
herkes kliniğimizde tedavi olabilecektir. Ayrıca Fakülte 
klinikleri arzu eden diş hekimlerine altyapı hizmeti 
de verecektir. Diş Hekimlerinden ameliyathane, 
tomografi ve bunun gibi fiziki imkanlardan yararlanmak 
isteyenlerin Fakültemize başvurması yeterli olacaktır. 
Üniversite imkanları, tüm Diş Hekimlerine belirli 
prosedürler çerçevesinde açılacaktır. Kliniğimiz hasta 
kabulüne başladığında halkımız ile paylaşacağız. 
Sağlıklı günler dilerim.”

DAÜ’DE DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS’TAKİ GELİŞMELER ÜZERİNE KONFERANS

DAÜ DİŞ HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ ÇOK YAKINDA HASTA KABULÜNE BAŞLIYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), adada 
bulunan tüm Nijeryalı öğrencileri temsil eden 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği’nin devir 
teslim törenine ev sahipliği yaptı. Söz konusu 
tören, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Törene; DAÜ Sosyal ve 
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra, farklı 
üniversitelerden pek çok Nijeryalı öğrenci 
katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, 
Nijerya’dan DAÜ’ye öğrenim görmek için 
gelen yeni öğrencilere hoş geldiniz diyerek, 
devir teslim töreni ile görevi devralan yeni 
KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği yö-
netimine başarılar diledi. Prof. Dr. İşçioğlu, 
öğrencilerin herhangi bir problem yaşamaları 
durumunda daima yardım eli uzatacaklarının 
altını çizerek, her zaman kapılarının açık ol-
duğuna vurgu yaptı.

Başkanlığa seçilen DAÜ öğrencisi ve KKTC 
Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı 
El-Yakub S. Abdullahi, Prof. Dr. İşçioğlu 
ve ekibine, toplantının gerçekleşmesinde 
kendilerine sağladıkları imkanlardan do-
layı teşekkür etti. Birlik toplantısında 
KKTC’de bulunan tüm Nijeryalı öğrencilerle 
ilgili bir veri tabanı oluşturulması, Ercan 
Havalimanı’nda birliğe ait bir bölüm 
kurulması ve öğrenciler arasında daha sıkı 
bağlar kurulması konuları görüşüldü. Devir 
teslim töreninin ardından eski yönetim, yeni 
yönetime başarı dileklerini sundu.

KKTC ULUSAL NİJERYALI ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ
DAÜ’DE BİR ARAYA GELDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ethem Gelir, 2021 Nobel Tıp veya Fizyoloji 
Ödülü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. 
Dr. Gelir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: 

“2021 Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü”
2021 yılının Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülü 
“sıcaklık ve dokunma reseptörlerinin keşfi” 
nedeniyle Kaliforniya Üniversitesi’nden 
David Julius ve Howard Hughes Tıp Ens-
titüsü’nden Ardem Patapoutian’a verilmiştir. 
Aslında sıcaklık ve basınç uyaranlarının 
farklı tipteki sinirleri aktive ettiği uzun süredir 

bilinmekteydi. Ancak sıcaklık, soğukluk ve 
dokunma uyaranlarının sinir akımına nasıl 
dönüştürüldüğü bilinmiyordu. Bu yılın Nobel 
ödülünü alan çalışma işte bu dönüşümün 
moleküler düzeyde nasıl gerçekleştiğini 
açıklamaktadır. David Julius acı biberde 
bulunan “kapsaisin” isimli bir maddenin neden 
olduğu sıcaklık ve acı hissi üzerine çalışmalar 
yapıyordu. Bu maddenin sinir hücrelerini 
uyararak yanma hissine neden olduğu 
biliniyordu, ancak bu sürecin moleküler 
mekanizmaları ve ayrıntıları bilinmiyordu.  
Julius’un çalışmaları “kapsaisin” denilen bu 
maddenin hücre içinde nereye bağlandığını 
bulmaya yönelikti. Julius ve arkadaşları 
kendilerini Nobel ödülüne götüren bu 
çalışmada duyu sinirlerinde ifade edilen 
milyonlarca geni içeren bir gen kütüphanesi 
hazırladılar. “Hücre Kültürü” denilen bir 
araştırma metodu ile kapsaisinin bağlandığı 
iyon kanalının oluşumunu sağlayan geni 
tespit ettiler. Bu keşfin ardından, David Julius 
ve Ardem Patapoutian birbirinden bağımsız 
olarak, soğuğa duyarlı bir başka iyon kanalını 
keşfettiler. Bu keşifleri, aynı aileye ait, bir seri 
başka iyon kanallarının keşfedilmesini takip 
etti. Böylece sıcaklığı algılamanın hücresel 
düzeyde anlaşılmasına önemli bir kapı 
açılmış oldu. Bu iyon kanalları farklı sıcaklık 
aralıklarında aktifleşerek acı hissedilmesine 
neden oluyor ve böylece canlıyı tehlikeli 
olabilecek derecede yüksek ve düşük 
sıcaklıklara karşı uyarıyor ve bu sayede 
ortaya çıkan koruyucu refleksler, canlının 
yaşamını devam ettirmesine yardımcı olu-

yor. Ardem Patapoutian çalışmaları ise me-
kanik uyaranlar tarafından aktive edilen 
iyon kanalları üzerinedir. Daha önceleri 
bakterilerdeki mekanik uyaranlara tepki 
veren iyon kanalları üzerine çeşitli çalışmalar 
yapılmışsa da omurgalılarda basıncın na-
sıl algılandığının hücresel mekanizması 
bilinmiyordu. Patapoutian ve arkadaşları ilk 
olarak dürtükleme ile uyarıldığında elektrik 
sinyalleri üreten bir hücre dizisi keşfettiler. 
Araştırmacılar, elektrik sinyalinin mekanik 
uyarana duyarlı iyon kanalları tarafından 
tetiklendiğini düşünerek, bu iyon kanallarını 
kodladığını düşündükleri genleri tespit ettiler. 
Daha sonra bu genleri tek tek etkisizleştirerek 
hücrelerin mekanik etkenlere karşı duyarlı 
olmasını sağlayan geni buldular. Çalışmalar, 
bu genin Piezo1 isimli bir iyon kanalı 
proteinini kodladığını gösterdi. Kısa bir 
süre sonra Piezo1’e çok benzer bir yapıda 
başka bir iyon kanalı daha bulundu. Piezo1 
gibi basınca duyarlı olan bu iyon kanalına 
da Piezo2 adı verildi. Patapoutian ve 
arkadaşlarının çalışmalarına başka araştırma 
grupları da katkıda bulundular. Bu çalışmalar, 
Piezo1 ve Piezo2 iyon kanallarının dokunma 
hissinin yanı sıra vücudun kendi konumunu 
ve hareketlerini algılamasında, kan basıncının 
ve solunumun düzenlenmesinde ve idrar 
kesesinin kontrol edilmesinde de rol aldığını 
göstermiştir. 

Kaynak: https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2021/advanced-information/  

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
2021 NOBEL TIP VEYA FİZYOLOJİ ÖDÜLÜ İLE İLGİLİ 

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/advanced-information/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/advanced-information/
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 98. Yıl Dönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, mesajında 
şu ifadelere yer verdi.

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 
Ekim 1923 tarihinde anavatan Türkiye’de 
Cumhuriyeti ilan ederek, ilkeleri ve 
yapmış olduğu çağdaş devrimler ile Türk 
Halkı’na aydınlık bir gelecek çizmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 
halkın yokluklar içerisinde vermiş olduğu 
bağımsızlık mücadelesi ile elde edilmiştir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynı şekilde 
Kıbrıs Türkleri ile anavatan Türkiye’nin 
omuz omuza mücadelesinin bir eseridir. Bu 
nedenle Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 

Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu 
gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 
aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Cumhuriyet 
yönetim sistemi, ülkenin gücünü halktan 
alarak, bilim ve ilimin ışığında her alanda 
çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma 
hedefinin en önemli yapı taşı olmuştur.

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.”

Prof. Dr. Aykut Hocanın
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nın 98. yıldönümü nedeniyle bir bildiri 
yayımladı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk bildirisinde 
şu ifadelere yer verdi:

“Var olduğu günden beri bağımsızlığına 
kasteden düşmanlarının karşısında tek yürek 
olmuş yüce ulusumuzun, ebedi Başkomutanı 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde giriştiği, bağımsızlık müca-
delesinden zaferle çıkmasının ardından 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci 
yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coş-
kusunu yaşıyoruz.

Atatürk, “Ya bağımsızlık ya ölüm…” parolası 
ile başladığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni 
ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın ba-
şarıya ulaştırmış ve yurdu emperyalist iş-
gal 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 Cumhuriyetin, Türk Ulusu’nun 
karakterine en uygun yönetim şekli olduğuna 
inanmıştır. Bu inançla kurduğu Cumhuriyet, 
laik, demokratik, sosyal devlet ve hukuk 
devleti temelleri üzerinde bugünlere ulaş-
mıştır.

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 Cumhuriyeti; “Ey Türk 
Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, 
Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza 
ve müdafaa etmektir...” direktifiyle Türk 
gençliğine emanet etmiş ve Türk gençliğinin 

de bu emaneti nasıl koruyacaklarını 

“Gençliğe Hitabesi” ile çok net olarak açık-

lamıştır. Bu anlamlı günde, “Benim naçiz 

vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat 

Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır” 

şeklindeki veciz sözüyle Cumhuriyete 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.”

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

DAÜ ATAUM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. TURGAY BÜLENT GÖKTÜRK 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ BİLDİRİ YAYIMLADI
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