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DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ YENİ VE 
TEKNOLOJİK BİNASINA GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

DAÜ’DEN ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİNE NAKDİ ÖDÜL

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) en eski 
fakültelerinden biri olan İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi, yeni ve teknolojik binasına geçmeye 
hazırlanıyor. Büyüyen ve gelişen şartlar doğ-
rultusunda yeni bir bina ihtiyacı doğması 
üzerine DAÜ Rektörlüğü’nün girişimleri ile 

gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kasım 
2021 itibarıyla inşasına başlanan yeni binanın 
2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. 5 
katlı ve 7 bin metrekareye yakın bir alana sahip 
olacak binada; 4’ü araştırma merkezlerine ait 
toplamda 105 adet ofis, 10 derslik, 4 bilgisayar 

laboratuvarı, her bölüm için ayrı 5’er adet 
toplantı odası ve asansörler yer alacak. Her 
katta erkek ve kadın engelli tuvaleti bulunacak. 
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin yeni 
binasında 138 kişilik bir amfi de yer alacak. 

“Üniversitemize Yeni Bir Çehre 
Kazandıracak”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Besim, “Fakültemizin yeni ve 
modern binası, üniversitemize yeni bir çehre 
ve yüz kazandıracaktır. Bina; fakültemize 
bağlı Ekonomi Bölümü, Bankacılık ve Finans 
Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü ile İşletme Bölümü’nün ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde hazırlanmaktadır. Bi-
namızda Finans ve Ticaret Merkezi’nin yanı 
sıra, Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Finansal 
Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi ve 
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri de yer 
alacaktır. Her geçen gün büyüyen fakültemizin 
yeni ve modern binası, özelde öğrencilerimiz 
ve öğretim üyelerimize genelde ise ülkemizin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir. Yeni İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi binasının şimdiden üni-
versitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, 
projenin oluşmasında ve hayata geçirilme 
aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-
2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün 
başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. 
Fakülte ve Yüksekokullarda ilk 10’a girmeyi 
başaran öğrencilere 3 kategoride nakdi ödül 

verildi. 12 Fakülte ve 4 Yüksekokuldan 
toplamda 138 öğrenci ödüle layık görüldü. 
Ödüller, birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, 
ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari 
ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrıldı.

“Üstün Başarı Gösteren Öğrencilerimizi 
Tebrik Ediyorum”
Fakülte ve Yüksekokullarda üstün başarı 
gösteren öğrencileri tebrik eden DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Üniversitemiz, 
başarıyı ödüllendirmek ve mevcut olan mo-
tivasyonu arttırarak, gelişimin sürekliliğini 
sağlamayı amaçlamaktadır. DAÜ, bu vizyon 
sayesinde her geçen yıl gelişimini sürdürmekte 
ve pek çok başarıya imza atmaktadır. 
Çalışmalarında üstün başarı gösteren öğren-
cilerimiz bizleri gururlandırmıştır. Şüphesiz 
ki, öğrencilerimizin bu başarısında; başta 
üniversitemiz akademisyenlerinin ve aile-
lerinin emeği büyüktür. Ödül alan tüm 
öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını 
dilerim.” açıklamasında bulundu.



Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) Kamu Hiz-
meti Komisyonu Başkanı 
Ömer Köseoğlu, 29 Kasım 
2021 Pazartesi günü, saat 
10:00’da, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Hocanın’ı ziyaret 
etti. 

Prof. Dr. Hocanın, Başkan 
Köseoğlu’na ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti ve 
DAÜ’nün faaliyetleri hak-
kında bilgi verdi. Baş-
kan Köseoğlu da Prof. 
Dr. Hocanın’a kendilerini 

kabul ettikleri için teşek-
kür ederek, Kamu Hizmeti 
Komisyonu Başkanlığı’nın 
güncel çalışmaları hak-
kında bilgi paylaşımın-
da bulundu. Ziyarette iki 
kurum arasında gelecekte 
gerçekleştirilebilecek iş bir-
liklerine ve topluma ortak 
verilebilecek hizmetlere iliş-
kin görüş alışverişi yapıldı. 
Nezaket ziyareti sonrasında 
Prof. Dr. Hocanın tarafın-
dan Başkan Köseoğlu’na 
Kıbrıs’a özgü Lefkara işi 
pano takdiminde bulunuldu.
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KKTC KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANI KÖSEOĞLU’NDAN 
DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HOCANIN’A ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve 
Finans Bölümü yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin akademik gelişimlerini he-
defleyen seminerler dizisi ve ekonometri 
çalıştayları düzenliyor.  

Bu çerçevede Doç. Dr. Korhan K. 
Gökmenoğlu’nun “Finansta Kantitatif Tek-
nikler” ve Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar’ın 

“Finansta Volatilite” dersleri kapsamında 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çevrim 
içi seminerler gerçekleştirildi. 

Dünyanın en etkili 10 kadın ekonomistler 
listesinde yer alan Prof. Dr. Seema Narayan 
ilk davetli konuşmacı olarak “Finansal 
Araştırmalarda Güncel Konular” (Current 
Issues in Financial Research) konusunda 
sunum gerçekleştirdi. Ardından konuşan 

DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, 
“Akademik Araştırmalarda Güncel Konular” 
(Contemporary Issues in Research), ko-
nusunda sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Katırcıoğlu, Stanford Üniversitesi tarafından 
yapılan çalışmada dünyanın en etkili bilim 
insanları listesinde, tek yıllık etki (2019) ve 
kariyer boyunca etki kategorilerinde %2’lik 
dilimde yer almıştı. 

Söz konusu seminer Rusya’dan Doç. Dr. Kazi 
Sohag’ın “Otonom Yolsuzlukla Mücadele 
Kuruluşları Yönetimi İyileştiriyor mu?” 
(Do Autonomous Anti-Corruption Entities 
Improve Governance?) ve Fransa’dan 
Prof. Dr. Jawad Syed Shahzad’ın “Finans 
Araştırmalarında Korelasyon” (Correlation 
in Finance Research) konulu sunumları ile 
devam etti.  
  
Aralık ayında da devam etmesi planlanan 
seminerler dizisi kapsamında Türkiye’den 
Prof. Dr. Tolga Omay, Fransa’dan Prof. 
Dr. Sabri Boubaker ve İspanya’dan Prof. 
Dr. Daniel Balsalobre Lorente çevrim içi 
sunumlar gerçekleştirecek. 

DAÜ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ ULUSLARARASI 
SEMİNERLER DİZİSİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan 
Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı 
arasında, daha yaşanabilir bir çevre için 
toplumu harekete geçirmek amacıyla 
imzalanan protokol kapsamında “Yeşil 
Adımlar Proje Yarışması” düzenleniyor. 
“Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Ekolojik 
Ayak İzi”, “Atık Azaltma”, “Su Yönetimi”, 
“Yeşil Beceriler Kazanılması”, “Kirliliğin 
Önlenmesi”, “Biyolojik Çeşitlilik” ve “Sıfır 
Kirlilik” konu başlıkları altında yapılacak 
olan yarışmaya katılmak isteyenler, ilgili 
konulardaki projelerini 6 Aralık 2021 
Pazartesi – 4 Ocak 2022 Salı tarihleri 
arasında tanitim@emu.edu.tr mail 
adresine iletebiliyor. Başvurudaki her bölüm 
yeni bir sayfadan başlayacak ve A4 sayfa 
(210 mm x 297 mm) boyutları kullanılacak. 
Genel yazı tipi “Times New Roman, 12pt”, 
başlıklar “Times New Roman, 14pt Bold” 

olacak. Metnin giriş kısmında “A. Projenin 
Başlangıç Tarihi:”, “B. Projenin Bitiş 
Tarihi:” ve “C. Başvuru Sahibi İletişim Bil-
gileri:” yer alacak.

Başvuru Dosyası Sekiz Bölümden 
Oluşacak
Yarışmaya iletilecek olan başvuru dos-
yalarının 8 bölümden oluşması gerekiyor. 
Birinci bölümde projenin tanıtımı, amaç ve 
hedefleri, kullanılacak yöntem ve beklenen 
kazanımlar gibi bilgilerin kısaca belirtileceği 
“Özet” kısmı yer alacak. “Giriş” başlıklı 
ikinci bölümde projenin üzerinde çalışacağı 
alan ve problem durumu belirtilecek. Bu 
bölümde, proje fikri ile KKTC ve dünyadaki 
temel yaklaşımla anlaşılır şekilde kısa bir 
özet yer alması bekleniyor. Üçüncü bölümde 
“Projenin Tanımı” yer alacak. Bu bölümde 
proje fikri tanımlanacak. Projeye yönelik 
çizelgeler, tablolar, kavramsal açıklamalar, 

proje fikrinin ortaya çıkmasında yararlanı-
lan kaynaklara atıflar ve projenin “Yeşil 
Adımlar”a sağlayacağı çerçeve belirtilecek.

Dördüncü bölümde “Projenin Amacı 
ve Hedefleri” yer alacak. Bu bölümde 
proje ile elde edilmek istenen sonucun ne 
olduğu ve varılması planlanan ölçülebilir 
hedefler belirtilecek. “Projenin Yöntemi” 
başlıklı beşinci bölümde, projenin ger-
çekleştirilmesinde izlenecek yöntemler 
açıklanacak. “Projenin Kazanımları” baş-
lıklı altıncı bölümde, proje sonucunda 
sağlanması beklenen faydalar yer alacak. 
“İş Planı” başlıklı yedinci bölümde, projenin 
başlangıcından bitişine kadar geçen sürede 
uygulanacak plan belirtilecek. “Kaynaklar” 
başlıklı sekizinci ve son bölümde ise proje-
nin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar 
yer alacak. Yarışmada dereceye girenlere 
düzenlenecek olan bir törenle çeşitli ödüller 

takdim edilecek. Yarışmaya ilişkin detaylı 
bilgiye DAÜ Tanıtım Ofisi’nin 630 23 23 
numaralı telefonundan ulaşılabiliyor.

DAÜ İLE KKTC TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAN YEŞİL ADIMLAR PROJE YARIŞMASI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı iş 
birliğinde Türkiye’nin ünlü gurmeleri 
Mehmet Yaşin ile Teoman Hünal’ı misafir 
etti. beIN GURME televizyon kanalında 
“Görevimiz Yemek” programıyla tanınan 
gurmeler, DAÜ Turizm Fakültesi öğretim 
üyeleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Programı öğrencileri tarafından hazırlanan 
Kıbrıs’a özgü yemekleri tattı. 24 Kasım 
2021 Çarşamba günü, saat 11:30’da 
başlayan ve DAÜ Turizm Fakültesi Tower 
Restorant’ta gerçekleşen tadım etkinliği 
ile, öğrencilerin teorik ve uygulamalı 
eğitiminin yanı sıra, sektörden deneyimli 
profesyonellerin davet edilmesiyle geleceğe 
yönelik çalışmalar yapmalarının önünü 
açmak amaçlandı. 

“Kıbrıs Mutfağı Çok Güzel”
Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan 
Teoman Hünal, DAÜ gibi bir üniversitede 
bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, 
“20 sene öncesinde üniversitelerde gas-
tronomi yoktu. Şimdi 500 talebenin 
olduğu ve yediğimiz yemeklere bakılacak 
olursa, oldukça başarılı çalışmalar 
yapılan bir okulu görmek, benim gibi 
bu sektörde 30 senedir bulunan biri için 
memnuniyet verici. Kıbrıs yemeklerinin 
yine iyi örneklerini tattık. Ekmekler çok 
ilginç geldi. Türkiye’de ve Yunanistan’da 
olmayan bir sürü ekmek çeşitleri tanıdık. 
Hırsız Kebabı çok güzeldi. Evlerde yenilen 
çok özgün yemekleriniz var. Kıbrıs çok 
güzel bir yer” diye konuştu. Mehmet 
Yaşin ise, yapmış olduğu açıklamada, 
Kıbrıs mutfağını tatmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. Yemeklerin çoğunu 
bildiğini ve bu ziyaret ile birlikte Kıbrıs’a 
10’uncu kez gelmiş olduğunu belirten 
Yaşin, “Ancak her gelişimde başka bir tatla 
daha tanışıyorum. Kıbrıslılar şanslı çünkü 
çok lezzetli yemekleri var. Bize bu olanağı 

sağlayan DAÜ’ye ve KKTC Turizm ve 
Çevre Bakanlığı’na çok teşekkür ederiz. 
Sağ olsunlar” şeklinde konuştu.

“Gastronomi Turizmi Ülkemiz İçin Çok 
Önemli Bir Ürün’’
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kılıç, öğrencilerle birlikte Mehmet 
Yaşin ve Teoman Hünal gibi duayen 
gurmeleri DAÜ’de ağırlamaktan dolayı 
çok mutlu olduklarını belirterek, sürecin 
aslında iki gündür devam ettiğini açıkladı. 
Prof. Dr. Kılıç, Kıbrıs’ın doğusundan 
batısına kadar yerel yemeklerin tadına 
varıldığı restoranların, bu kısa zaman 
dilimi içerisinde bir program dahilinde 
ziyaret edilerek, aslında bir gastronomi 
turu gerçekleştirildiğinin altını çizdi. DAÜ 
Turizm Fakültesi olarak ana amaçlarının 
sadece gastronomi alanında uzman ye-
tiştirmek olmadığının altını çizen Prof. Dr. 
Kılıç, aynı zamanda ülkenin yerel tatlarının 
kaybolmamasını sağlamak için günümüzün 
fast food (hızlı yemek) anlayışı ve diğer 
ülke mutfaklarının baskın olduğu bir süreçle 
mücadele etmek durumunda olduklarını 
vurguladı. Kıbrıs Mutfağı’nı günümüz 
gençliğine, gelen turistlere ve dünyaya 
tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Prof. 
Kılıç bu misyonun kendilerini motive 
ettiğini ve işlerini daha azimle yapmalarını 
sağladığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, bu 
süreç içerisinde profesyonel anlamda yerel 
halkın bilinçlendirilmesine ve hizmet 
kalitesinin artıralarak Kıbrıs Mutfağı’nın 
geliştirilmesine yönelik gerek devletten, 
gerekse de girşimcilerden gelebilecek her-
hangi bir talebi de karşılayabileceklerini 
ve bu konuda kendilerine ulaşılması ha-
linde ellerinden gelen katkıyı mutlaka 
vereceklerini vurguladı. Açıklamasında 
ayrıca hazırlanan yemeklerden de bahseden 
Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi 
öğrencilerinin bu ziyarette en üst seviyede 
gurme olarak bilinen misafirlere Kıbrıs 

Mutfağı’nın geleneksel yöntemlerle hazır-
ladıkları yöresel yemeklerini sunduklarının 
altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç, “Güzel bir 
tadım menüsü hazırladık. Bu anlamda 
ne kadar da önemli bir misyon üstlenmiş 
olduğumuzu bir kez daha hatırladık. 
Öğrencilerimiz ve hocalarımız çok güzel 
bir ekip çalışması gerçekleştirdi. Hem 
kendi üniversitemizin tanıtımına, hem de 
ülkemizin gastronomisine önemli bir katkı 
sağladığımızı düşünüyoruz. Gastronomi 
turizminin ülkemiz için ne kadar önemli 
bir ürün olduğunu da bir kez daha görmüş 
olduk. Farklı etkinliklerle Kıbrıs’ın yemek 
kültürünü tanıtmayı sürdüreceğiz” dedi. 
Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin gerçekleşmesini 
sağlayan DAÜ Turizm Fakültesi öğre-
tim üyelerine, çalışanlarına, öğrencilere, 
“Görevimiz Yemek” ekibine ve özellikle 

her türlü katkıyı sağlayan DAÜ Rektörlüğü 
ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na 
ve katılan tüm işletmelere teşekkür ederek 
sözlerini bitirdi.

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret
Ünlü gurmeler Mehmet Yaşin ve Teoman 
Hünal, etkinliğin ardından DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret ger-
çekleştirdi. Ziyarette DAÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç 
da hazır bulundu. Prof. Dr. Hocanın, ünlü 
gurmeler Mehmet Yaşin, Teoman Hünal 
ve “Görevimiz Yemek” ekibine DAÜ’ye 
gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı 
teşekkür etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. 
Hocanın tarafından Mehmet Yaşin ve 
Teoman Hünal’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi 
pano takdiminde bulunuldu.

ÜNLÜ GURMELER MEHMET YAŞİN İLE TEOMAN HÜNAL DAÜ TURİZM 
FAKÜLTESİ TOWER RESTORANT’TA KIBRIS YEMEK KÜLTÜRÜNÜ TATTI

http://tanitim@emu.edu.tr
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Sivil 
Havacılık Kabin Hizmetleri, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları ile Aşçılık programları öğrencilerine “İlk 
Yardım, Acil Durumlara Müdahale ve Yangınla 
Mücadele” konulu uygulamalı eğitim semineri 
verdi. Eğitim, DAÜ Turizm Fakültesi seminer 

salonunda teorik ve uygulamalı eğitim şeklinde 
gerçekleştirildi. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı 
Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay’ın da 
hazır bulunduğu seminerde, eğitimler KKTC Sivil 
Savunma Teşkilatı eğitmenleri Hasan Özboltaşlı, 
Osman Demirli ve Savaş Güneş tarafından verildi. 
Kaza ve acil durumlar sonrasında yaşanabilecek 

olaylara karşı uygulamalı ilk yardım eğitimi 
kapsamında, öğrencilerin bu tür olaylara karşı 
bilinçli şekilde yaklaşılması amaçlandı. İlk yardım 
eğitimlerinde, yaralanmalar ve acil sağlık sorunları 
durumlarında kişiye nasıl müdahale edilmesi 
gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Kaza ve 
yaralanmalardan dolayı meydana gelen ölümleri 
ve kalıcı sakatlanmaları asgariye indirmek için 
ilk yardım eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiği 
ifade edilen seminerde, ölümlerin yüzde 10’unun 
kazaların ilk beş dakikası içerisinde meydana 
geldiğine işaret edildi. 

Yangın ve yangınla mücadele için yapılması 
gerekenlerin de anlatıldığı söz konusu seminerde 
teorik eğitimin ardından öğrencilerin yangına 
müdahale edebilmelerini sağlamak amacıyla 
yangın tatbikatı gerçekleştirildi. KKTC Sivil 
Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından kontrollü 
olarak yakılan ateşe eğitmenler kontrolünde 
yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. 
Etkinlik sonunda KKTC Sivil Savunma Teşkilatı 
çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür belgesi, 
etkinliğe katılanlara ise katılım belgesi verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü ta-
rafından, 14 Kasım Dünya Sinema Günü 
kapsamında İletişim Fakültesi Mor Salon’da 
uluslararası festivallerde ödül alan Halil Efe 
Akdemir’in “Kıyıya Vuran Dalgalar” (Waves 
Washing the Shore) ve Nima Balazadeh 
Djavidani’nin “Feather” adlı kısa filmlerinin gös-
terimi gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih 
Çavuşoğlu, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik 
ederek bu tarz girişimlerin umut verici olduğunu 
ifade etti. DAÜ öğrencilerinin filmlerinin ulus-
lararası festivallerde gösterilmesinin kendileri 
için gurur verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Çavuşoğlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı 
olarak öğrencilerin daha fazla festivale ka-

tılabilmelerine olanak verecek çalışmaları baş-
lattıklarını da sözlerine ekledi. DAÜ Sinema 
ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire 
Efe Özad, ders programının revize edilmesinden 
sonra alanında uzman yapımcı yönetmenleri öğ-
renciler ile bir araya getirdiklerini ve çekimleri 
Kıbrıs’ta gerçekleşen film setlerine öğrencileri 
götürdüklerini kaydetti. DAÜ öğrencilerinin 
çektiği filmlerin ulusal ve uluslararası film fes-
tivallerinde gösterilmeye başlandığına vurgu 
yapan Prof. Dr. Özad, Emre Oskay ve Ömer 
Evre’nin öğrencilere hem ders verdiğini hem de 
film projelerinde kendilerine yer verdiğini dile 
getirdi. Başarılı olan öğrencileri kutlayan Prof. 
Dr. Özad,  bu tür etkinliklerin  diğer öğrencileri 
de film yapmaları için teşvik etmek amacıyla 
düzenlendiğini ifade etti. Halil Efe Akdemir ise 
açıklamasında “Mart 2020 sonlarında Kuzey 

Kıbrıs’a 175 mülteci Dipkarpaz açıklarından giriş 
yapmıştı. Covid-19’un hayatımızda henüz çok yeni 
oluşu ve bunun beraberinde getirdiği belirsizlik 
bu insanların nereye yerleştirileceği konusunda 
büyük önem arz ediyordu. Özellikle sosyal medya 
kanallarında elinden gelen yardımı yapan insanları 
gördüğüm gibi yukarıdan bakan, küçümseyen 
ve istemeyen bir kitle de gördüm. Sadece Kıbrıs 
özelinde değil, dünyanın gündeminde olan bu 
sorunu evrensel olarak ele almak gerektiğini 
düşünerek Jorgen Leth ve Lars von Trier’in ‘5 
Engel’ belgesinden ilham alarak tek çerçevede 
iki çocuğun farklı hayatlarını anlatmaya çalıştım. 
21 Islands Short Film Fest - Seyirci Ödülü’nü 
kazandık. Bununla birlikte 2 finalistlik, 1 yarı-
finalistlik ve 4 gösterim seçkisi aldık. Böylelikle 
sadece Kıbrıs özelinde değil, Amerika, İtalya, 
Türkiye, Arjantin ve İngiltere gibi ülkelerde de 
farkındalık yaratabildik.” ifadelerini kullandı

Nima Balazadeh Djavidani ile aynı projede çalışan 
Peiman Hojjati ise açıklamasında “Öğrenciler 
tarafından üretilmiş olan filmlerin gösterilmesi 
ve ödül kazanması gibi durumlar, yeni öğrenciler 
için üniversitedeki imkanları kullanarak neler 
başarabileceklerine örnek olması bağlamında 
oldukça faydalıdır. Festivallere film göndermiş olan 
öğrenciler, yeni öğrencilerin festivallere filmleri 
nasıl ve nereden göndermeleri konusunda rehber 
olmaktadır. Öğrenciler tarafından festivallere 
gönderilen filmler geniş bir kesim tarafından 
görülmektedir. ‘Feather’ başlıklı filmim seçildi ve 
Delete TV, Vancouver Bağımsız Film Festivali, 
The Fine Arts Film Festivali, Magikal Charm 
Deneysel Video ve Film Festivali’nde gösterilmiş 
olmasından dolayı oldukça mutluyum.” ifadelerini 
kullandı.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDE İLK YARDIM, ACİL DURUMLARA 
MÜDAHALE VE YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE KISA FİLM GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİ YAPILDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü, Yeniboğaziçi Belediyesi, 
Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi ve 
Mağusa Ravelin Lions Kulübü Der-
neği iş birliği ile 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü kapsamında bir 
farkındalık etkinliği düzenlendi. 

Yeniboğaziçi Belediye Parkı’nda 
farkındalık yürüyüşü ile başlayan 
etkinlik, çocuk hakları bildirgesi 
okunması ve çocuklara bildirinin 
dağıtılması ile devam etti. Et-
kinlikte ilk olarak Yeniboğaziçi 
Çocuk Belediyesi Başkanı Sevilay 
Öztemiz konuşma yaptı. Öztemiz, 
açıklamasında “18 yaşını henüz 
doldurmamış olan her birey bir 
çocuktur. Biz geleceğin yapı taş-
larıyız. Bugün öğrendiklerimizle 
geleceğe umut ve ışık olma yo-
lunda emin adımlarla yürüyoruz. 
Yalnızca bir gün değil her gün 
bizim de haklarımızın olduğunu 
ve bu haklar doğrultusunda huzur 
ve refah seviyesinde yaşamayı hak 
ettiğimizi vurgulamayı kendime bir 
borç bilirim. Dil, din, ırk, renk fark 
etmeksizin dünya üzerindeki her 
çocuğun hakları vardır. İnançları veya 
görüşleri fark etmeksizin her çocuk 
mevcut haklardan yararlanmalıdır.” 
ifadelerini kullandı.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü 
Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı, 
konuşmasında etkinliğin önemine 
dikkat çekerken, bu tür anlamlı 
organizasyonlarda iş birliklerinin 
devam etmesini temenni ederek, 
çocuk haklarına her zaman sahip 
çıkılması ve korunması gerektiğine 
vurgu yaptı. 

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan 
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı 
Mustafa Zurnacılar ise “Çocuklarımız 
geleceğimizdir. Bu yüzden sağlıklı, 
mutlu, başarılı bir nesil için her 
çocuğa sahip çıkmamız gerekiyor. 
Çocuk hakları tüm dünyada ve 
ülkemizde uygulanmalıdır. Atatürk, 
Cumhuriyeti çocuklarımıza ve 
gençlerimize emanet etmiştir. Bu 
da bize çocuklarımızın önemini ve 
değerini bir kez daha göstermiştir. 

Çocuklarımıza ve onların haklarına 
her zaman sahip çıkmalı ve ko-
rumalıyız. Etkinliğimize katılan 
ve katkı koyan herkese teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Etkinlikte daha sonra, DAÜ Eğitim 
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 
yüksek lisans öğrencilerinin or-
ganizasyonuyla pandemi koşulları ve 
artan vaka sayıları da dikkate alınarak 
5-10 yaş arası bir grup çocukla 
‘Oyun Hakkı’ temalı atölye çalışması 
gerçekleştirildi. Temel Eğitim Bö-
lümü Okul Öncesi Eğitim yüksek 
lisans programında yer alan OOEG 
508 “Erken Çocukluk Döneminde 
Oyun ve Oyun Materyalleri” dersi 
kapsamında çalışılan “çocuğun 
oyun hakkının savunulması” konusu 
çerçevesinde dersin yürütücüsü, 
Doç. Dr. Eda Yazgın ve dersi alan 
DAÜ’lü öğrenciler, çocukların oyun 
oynamak istedikleri yerler, oyun 
gereksinimleri, haklarına yönelik 
farkındalıklarının güçlendirilmesi 
konusunda özellikle de salgın 
koşullarında çocukların gelişim 
gereksinimlerinin desteklenmesine 
yönelik bu etkinliği çocukların 
yararına sunabilmenin önemine 
dikkat çekerek, bu fırsatların hiç 
hız kaybetmeden çoğaltılması ge-
rektiğini vurguladılar. Etkinliğin 
sonunda Deniz Plaza, çocuklara 
çeşitli hediyeler dağıttı ve eğlenceli, 
öğretici, keyifli saatler geçiren 
çocuklar etkinlikten mutlu ayrıldı.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü tarafından 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü kapsamında 
gerçekleştirilecek diğer etkinlik, 6 
Aralık 2021 tarihinde “Çocuk Dostu 
Koruma Ortamları” ile ilgili olarak 
öğretmen adaylarında farkındalık 
oluşturmak amacıyla planlanmıştır. 
Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi 
Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmen-
liği programlarında öğrenim gören 
tüm öğretmen adaylarına yönelik 
çevrim içi konferansa  Uzman Klinik 
Psikolog Eşmen Tatlıcalı, “İstismar 
ve Çocuk Görüşme Odaları” 
başlıklı sunumu ile katılacak ve 
öğrencilerin konuya ilişkin sorularını 
yanıtlayacaktır.

DAÜ, YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ VE MAĞUSA RAVELİN LİONS KULÜBÜ 
DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Afet Coşkun 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili mesaj 
yayımladı. Doç. Dr. Çoşkun mesajında şu ifadelere 
yer verdi: 

“1992 yılından beridir Birleşmiş Milletler 3 Aralık 
gününü, Dünya Engelliler Günü olarak kabul 
etmektedir. Uluslararası bir farkındalık günü 
olan bugün farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. 
Herkes için erişilebilir çevre yaratmak adına 
kentlerin, sokakların, binaların evrensel tasarım 
prensipleriyle tasarlanması gereği toplum için 
büyük önem taşımaktadır. Böylelikle, “farklı 
becerilere sahip kişiler” de engelsiz bir yaşam 

tarzına kavuşabilir. Her türlü, sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliğe katılabilir; doğanın ve kamusal 
alanların sunduğu tüm hizmetlerden sorunsuzca 
yararlanabilir. Bu farkındalık, farklı ölçeklerde 
ele alınarak, mimarlık mesleğini gerçekleştiren 
profesyonellerin bilinciyle daha da öne çıkacaktır. 
Toplumda yer alan her birey için erişilebilir ve eşit 
kullanılabilir kentler, sokaklar, binalar ve mekanlar 
yaratılacaktır.  Bu amaçla, DAÜ Mimarlık Fakültesi 
olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, 
toplumsal farkındalık adına, eşit haklar temelinde 
evrensel tasarım ilkeleriyle yaratılmış bir dünya 
hayal ettiğimizin altını çizeriz.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul’da 
bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 
Mimarlık Bölümleri arasında yürütülen iş 
birliği protokolü kapsamında ortak mimari 
stüdyo uygulaması 2021-2022 Akademik Yılı 
Güz Dönemi’nde de devam ediyor. Protokol 
kapsamında öğrenciler İstanbul’da ev eksenli 
çalışanlar için konut projesi tasarlıyor. 

DAÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen ARCH392 
kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu IV dersi ile YTÜ 
Mimarlık Bölümü’nde yürütülen MT5 kodlu 
Mimari Tasarım Stüdyosu V dersi çerçevesinde 
öğrenciler İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 
bulunan kentsel dönüşüm için seçilmiş proje 
alanında “Konut İçerisinde Ekonomik Üretimin 
Desteklendiği Bir Mimari Proje” yürütüyor.  

DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve ARCH 
392 mimari stüdyo koordinatörleri Prof. Dr. Özgür 
Dinçyürek ile Doç. Dr. Ercan Hoşkara, derse 
kayıtlı gönüllü öğrenciler eşliğinde İstanbul’a 
teknik gezi düzenlediler. MT IV kodlu Mimari 
Tasarım Stüdyosu koordinatörü Doç. Dr. Candan 
Çınar Çıtak ve Araştırma Görevlisi Dr. İlkim 
Markoç bölge gelişimi, seçilen arazinin özellikleri 
ve proje içeriği üzerine DAÜ Mimarlık Bölümü 
öğretim üyelerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 
Ziyaret sırasında proje için seçilen kent ve bölge 
detaylı olarak tartışılarak kullanıcıya yönelik 
konut kavramı sorgulandı. Ayrıca, fiziksel ve 
sosyal dönüşümün birlikte sağlanacağı mekansal 
projelerin oluşturulması hedefi oluşturuldu. 

Pandemi kuralları kapsamında yürütülen 
söz konusu proje DAÜ Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyeleri ve ARCH 392 mimari stüdyo 
koordinatörleri Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ile Doç. 
Dr. Ercan Hoşkara, Öğretim Görevlileri Mehmet 
Sinan, Kemal Kasapoğlu ve Safiye Özaltıner ile 
Araştırma Görevlileri Nazgol Hafizi ve Diler Hajı 
Morad Aldoski desteğiyle yürütülüyor. Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü özellikle İstanbul’da yürütülmüş olan 
çalışmalara yoğun destek sağlamıştır.

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 
DOÇ. DR. AFET COŞKUN DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJ YAYIMLADI

DAÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL’DA EV EKSENLİ 
ÇALIŞANLAR İÇİN KONUT PROJESİ TASARLIYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide 
Gökçora, 1 Aralık Dünya AIDS Günü ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökçora 
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“1 Aralık, Dünya AIDS Günü”
“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından HIV/
AIDS (İnsan Edinsel Bağışıklık Yetmezlik 
Virüsü/ Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği 
Sendromu)  farkındalığını artırmak için 1988 
yılında 1 Aralık, Dünya AIDS Günü olarak 
kabul edilmiştir. Ülkemizde de 1 Aralık Dünya 
AIDS Günü, HIV/AIDS konusuna dikkat 
çekmeye, halkımızın bilgilendirilmesine 
ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çeşitli 
etkinlikler için önemli bir fırsat olarak 
değerlendirilmektedir.

HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar 
veren bir virüs olup, bu virüsü taşıyan 
insanlar “HIV pozitif” olarak adlandırılır. 
Bu virüs, bağışıklık sisteminin savunma 
mekanizmasının temelini oluşturan hücreleri 
parçalayarak bağışıklık sistemini zaman 
içerisinde zayıflatır ve vücut direncini azaltır. 
AIDS ise HIV virüsünün neden olduğu, 
bağışıklık sisteminin çöktüğü hastalık hâlidir. 
Her HIV pozitif birey AIDS değildir. AIDS 
tablosuna gelindiğinde kişi çok daha kolay 
hastalanır. Enfeksiyonlara karşı yatkınlığı 
artar, bağışıklık sistemi yeterli ve etkin 
çalışmadığı için kanser, enfeksiyon ve 
bunama gibi bir çok ek hastalığa savunmasız 
hale gelir.   

Enfeksiyon, enfekte kan verilmesi, ko-
runmasız cinsel temas, ortak enjektörlerle 
damar içi madde kullanımı, uygunsuz 
koşullarda yapılan piercing, dövme gibi 
yollar ile ya da anneden bebeğe gebelik 
döneminde, doğum sırasında veya em-
zirmeyle bulaşabilmektedir. Dolayısı ile her 
yaş grubunda da rastlanabilir. 

Tanısı basit bir kan tetkiki ile kolayca 
yapılabilir ancak virüs bulaştıktan sonra 
testin pozitifleşmesi için bir süre gereklidir. 

Bu nedenle kan tahlilinin doğru zamanda 
yapılması önemlidir.

Erken tanı ve tedaviye erken başlanması 
hastalığın seyri açısından çok önemlidir. 
Yıllar içinde geliştirilen tedaviler ile HIV 
pozitif kişiler uzun ve sağlıklı bir hayat 
sürdürebilir. Virüs kandan tamamen yok 
olamaz fakat saptanamaz bir hale gelir ve bu 
durum düzenli ilaç kullanıldığı sürece ömür 
boyu devam eder. HIV Pozitif bir bireyin 
(düzenli tedavi ve korunma yöntemlerine 
dikkat ederek) evlenmesinde, kontrol altında 
ve doktor takibi ile sağlıklı bir bebek sahibi 
olmasına da engel bulunmamaktadır.  

Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen 
önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam 
eden HIV/AIDS enfeksiyonu; hastalık, 
hastalığa bağlı ölümler, ayrımcılık, insan 
hakları, işgücü, ekonomi ve hukuk başta 
olmak üzere çok çeşitli konularda toplumsal 
yansımaları ve sonuçları itibariyle bütüncül 
bir yaklaşım gerektirmektedir. Dünya son 
yıllarda önemli ilerleme kaydetmiş olsa 
da, 2020 için önemli küresel hedeflere 
ulaşılamamıştır. Bölünme, insanlar arası 
eşitsizlik ve insan haklarına saygısızlık, 
HIV’nin küresel bir sağlık krizi haline 
gelmesine ve bu şekilde kalmasına izin 
veren başarısızlıklar arasındadır. Şimdi, 
COVID-19 pandemisi ile daha da şiddetlenen 
eşitsizlikler ve artan hizmet kesintileri, HIV 
ile yaşayan birçok insanın hayatını daha 
da zorlaştırmaktadır. HIV etkeninin doğru 
korunma yöntemleri ile bulaşmayacağı 
akılda bulundurulmalıdır. Enfeksiyon etkeni 
sarılma, tokalaşma, ortak tuvalet kullanımı ile 
kişiden kişiye bulaşmadığı için HIV pozitif 
bir kişinin toplumdan uzaklaştırılması, tecrit 
edilmesi son derece yanlış bir yaklaşımdır. 

Dünya Sağlık Örgütü ve ortakları 2021 
Dünya AIDS Günü için “Eşitsizliklere 
son verin. AIDS’i bitirin” konusunu 
tema olarak belirleyerek, geride kalan in-
sanlara ulaşmanın önemini ve temel HIV 
hizmetlerine erişimde artan eşitsizliklerin 

altını çizmiştir. 1 Aralık 2021’de DSÖ, 
Dünya liderlerini ve vatandaşları AIDS’e 
neden olan eşitsizliklerle yüzleşmek ve sağlık 
hizmetlerini alamayan insanlara ulaşmak için 
toplanmaya çağırmaktadır. Yeter ki bu kişileri 
toplumdan dışlamayalım, ötekileştirmeyelim, 
yargılamayalım, yalnız hissettirmeyelim. 
Eşitsizlikleri üstlenmek için cesurca ve toplu 
olarak çaba göstermeye devam edersek, 2030 
yılına kadar bir halk sağlığı tehdidi olan 
ve geçen her dakika ile değerli bir hayatı 
kaybettiğimiz AIDS’i sona erdirebiliriz. 
Eşitsizliklerin ve ayrımcılığın üstesinden 
gelmek için gereken önlemler şunları içerir:

-Topluluk liderliğindeki ve insan merkezli 
altyapı oluşumu
-Daha fazla sağlık çalışanı
-İlaçlara, aşılara ve sağlık teknolojilerine adil 
erişim
-Temel çalışanları yükseltmek ve onlara 
ihtiyaç duydukları kaynakları ve araçları 
sağlamak

Bu önlemleri hayata geçirerek eşitsizlikleri 
sonlandırmak AIDS’i bitirmek, pandemilere 
son vermek toplum sağlığı açısından haya-
tidir.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. NAHİDE GÖKÇORA’NIN 

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ AÇIKLAMASI



BÜLTEN8

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                                                                                         
Eczacılık Fakültesi
1- Tanha, Mahsa, Mahmood Bozorgmehr, Mohammad-
Reza Shokri, Haleh Edalatkhah, Mahya Tanha, 
Amir-Hassan Zarnani, and Shohreh Nikoo. “2, 3, 7, 
8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin Potential Impacts on 
Peripheral Blood Mononuclear Cells of Endometriosis 
Women.” Journal of Reproductive Immunology 149 
(2021): 103439.
1- Zareie, Fatemeh, Seyedehdelaram Ghalebandi, Kobra 
Askari, Zahra Mousavi, and Abbas Haghparast. “Orexin 
receptors in the CA1 region of hippocampus modulate 
the stress-induced antinociceptive responses in an 
animal model of persistent inflammatory pain.” Peptides  
147 (2021): 170679.

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1- Çimdiker, İrfan, Durmuş Demir, and Ali Övgün. “Black 
hole shadow in symmergent gravity.” Physics of the Dark 
Universe (2021): 100900.
2- Cagnan, Ilgin, Mustafa Keles, Ayse Gokce Keskus, 
Melike Tombaz, Ozge Burcu Sahan, Fatima Aerts-Kaya, 
Duygu Uckan-Cetinkaya, Ozlen Konu, and Aysen Gunel-

Ozcan. “Global miRNA expression of bone marrow 
mesenchymal stem/stromal cells derived from Fanconi 
anemia patients.” Human Cell (2021): 1-14. (Early 
Access)
3- Fikret, Aliev A.; Aliyev, N. A.; Hajiyeva, N. S.; Nazım 
Mahmudov “Some Mathematıcal Problems and Their 
Solutions For The Oscillating Systems With Liquid 
Dampers: A Revıew” Applied and Computational 
Mathematics 20, no.3 (2021):339-365

Mühendislik Fakültesi
1- Yang, Zhicheng, Airong Liu, Siu-Kai Lai, Babak Safaei, 
Jiangen Lv, Yonghui Huang, and Jiyang Fu. “Thermally 
induced instability on asymmetric buckling analysis of 
pinned-fixed FG-GPLRC arches.” Engineering Structures 
250 (2022): 113243.
2- Zhao, Zhifu, Yanfei Wang, Babak Safaei, Hao Long, 
Fulei Chu, and Yueguang Wei. “Orientation effect on 
intergranular fracture behaviors along symmetrical 
tilt grain boundaries in bcc iron.” Materials Today 
Communications (2021): 102981.
3- Karimzadeh, Sina, Babak Safaei, Tien-Chien Jen, 
and Peter Ozaveshe Oviroh. “Enhanced removal 

efficiency of heavy metal ions from wastewater through 
functionalized silicon carbide membrane: A theoretical 
study.” Journal of Water Process Engineering 44 (2021): 
102413.
4- Zuo, Duquan, Saeid Sahmani, Babak Safaei, and 
Guoling Ma. “Influence of couple stress size dependency 
in thermal instability of porous functionally graded 
composite microplates having different central cutouts.” 
Waves in Random and Complex Media (2021): 1-30. 
(Early Access)
5- Guler, Naki, Sertac Bayhan, and Hasan Komurcugil. 
“Equal weighted cost function based weighting factor 
tuning method for model predictive control in power 
converters.” IET Power Electronics (2021). (Early Access)

Sağlık Bilimleri Fakültesi
1- Oksüz, Sevim, and Edibe Unal. “Comparison of 
the effects of aerobic training alone versus aerobic 
training combined with clinical Pilates exercises on 
the functional and psychosocial status of patients with 
ankylosing spondylitis: A randomized controlled trial.” 
Physiotherapy Theory and Practice (2021): 1-11. (Early 
Access)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık 
Merkezi’nin (TDM) 2021 – 2022 Akademik Yılı 
farkındalık projeleri kapsamında DAÜ Hukuk Fakültesi, 
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Rabia 
B. Karasaç 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile 
ilgili Toplumsal Duyarlılık Merkezi adına açıklamada 
bulundu. Kadının soyadı kullanımı üzerine yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadının Kişilik Hakkı: Soyadı”
Ad, kişiliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Kişinin, adı 
üzerinde bir kişilik hakkı bulunmaktadır. Ad, herkese 
karşı ileri sürülebilen mutlak ve kişiye sıkı sıkıya bağlı 
bir haktır. Bu nedenle kişinin adı üzerindeki hakkı 
dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmezdir. Evli 
kadının soyadı konusu Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 
187. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme 
uyarınca, “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır...”

Erkeğin doğumla kazandığı soyadı hayatı boyunca kişilik 
hakkı olarak korunurken TMK’nın 187. maddesi ile 
kadının kişilik hakkı kapsamında olan soyadı, diğer tüm 
kişilik haklarının aksine mutlak bir hak değil nisbi bir hak 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının soyadı, medeni 
haline bağlı olarak değişmekte, kadının her medeni hal 
değişimi ile birlikte kimliği de değişmektedir. Kadın 
evlilik ile bir soydan diğer soya transfer olmaktadır. 
Kadının erkeğin soyuna dahil edilmesiyle kendi soyu da 
hiçe sayılmaktadır.

Kadınların boşanma ile tekrardan başlayan kimlik 
değişme sürecinin mağduru olmasının kaynağı da 

TMK’nın 187. maddesidir. Kadın evlilik ile kazandığı 
soyadını, boşanma ile terk etmek durumundadır. Bu 
nedenle kadının her medeni hal değişiminde soyadı da 
değişmektedir. Bu durum kadınların manevi kimlik 
sorunu yaşamasına ve soyadı değişikliğinin getirdiği 
birçok bürokratik işlemlere maruz kalmasına neden 
olmaktadır. TMK’nın 187. maddesi ile kadının, 
kocasının soyadını almak zorunda olması ataerkil 
düşünce yapısının yasaya yansımış halidir. Ayrıca ilgili 
hüküm ataerkil düşünceyi yansıtmakla kalmayıp onun 
gelişimine de katkı sunmaktadır.
 
Kadının soyadı konusu pek çok kez yargıya taşınmıştır. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi TMK’nın 187. 
maddesi sebebiyle Türkiye aleyhine ihlal kararı 
vermiştir. İlgili madde hükmü somut norm denetimi 
ile Anayasa Mahkemesi’nin önüne gitmiş, Anayasa’ya 
uygun bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi kararında 
kadın, kamu düzeni, yerleşmiş gelenekler gibi birtakım 
bahanelerin arkasına sığınılarak soyadından vazgeçmek 
zorunda bırakılmıştır. Oysa yasalar sadece kuralları 
belirlemekle kalmayıp toplumu şekillendirmeye yarayan 
bir rol üstlenmelidir. İlgili hüküm değiştirilip kadının 
ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunun vurgulanması 
uygulamada kadının yerleşmiş gelenekler sebebiyle 
yalnızca kocasının soyadını almak istemesi durumunda 
da değerini koruyacaktır. Önemli olan kadına bu hakkın 
tanınması, kadının kendi soyadı konusunda söz sahibi 
olabilmesidir. 

Anayasa Mahkemesi ilgili hükmü Anayasa’ya uygun 
bulsa da bireysel başvuru yolu ile önüne gelen davalarda 

kadının yalnızca kendi soyadını kullanabilmesi yönünde 
kararlar da vermiştir. Benzer şekilde Yargıtay, 2015 
tarihinde içtihat değişikliği yaparak evlenen kadının 
yalnızca kendi soyadını kullanmasının mümkün olduğu 
yönünde kararlar vermeye başlamıştır. Mahkeme 
kararlarındaki gelişim umut verici olsa da kadının soyadı 
için mücadele etmesini zorunlu tutmak, dava açmadan 
yalnızca kendi soyadını kullanmasına olanak tanımamak 
çağın oldukça gerisinde bir tutumdur. Geçmişten 
bugüne ilgili maddeyi değiştirmeksizin kadının 
kişilik hakkı olan soyadını kullanabilmesini mücadele 
haline getiren yasama organı ataerkil zihniyetinden 
kurtulmalı ve kadınlara yargıya başvurmaksızın bu hakkı 
vermelidir. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak bir lütuf 
değil, TC Anayasası’nda düzenlenen eşitlik ilkesinin 
gerekliliklerindendir. Buna bağlı olarak her bir organ bu 
eşitliğe saygı duymalı ve yükümlülüklerini Anayasa’ya 
uygun olarak yerine getirmelidir.

KKTC Hukuku’nda kadının soyadı düzenlemesi 
kadın erkek eşitliği bakımından oldukça isabetlidir. 
Aile Yasası’na göre kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın 
eşler evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını 
taşıyabilirler. Eşlerin ortak bir aile soyadı belirlemeleri 
de mümkündür. Aile soyadı kadının veya erkeğin 
bekarlık soyadı olabilir. Ayrıca soyadı, aile adı olarak 
belirlenmeyen eş, dilerse bekarlık soyadını da aile 
soyadının önünde taşıyabilir. Türk Hukuku’nun da 
KKTC Hukuku’ndaki düzenlemeye benzer bir anlayışı 
benimsemesi Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesine ve 
çağdaş dünyaya uygun olacaktır.”

DAÜ’DEN 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


