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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Quacquarelli Symonds 
(QS), QS Stars 2013 ve 2017 değerlendirmeleri sonrasında 2021 
değerlendirmesinde konumunu çok daha üst noktalara yükseltti. 
Yüksek öğrenim alanında Dünya Üniversiteler Sıralaması 
konusunda yaptığı değerlendirmelerle saygın ve güvenilir 
bir uluslararası kurum olan, İngiltere merkezli Quacquarelli 
Symonds (QS), QS Stars 2021 değerlendirme sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, DAÜ beş kategoride beş yıldız üzerinden 
beş yıldız alarak uluslararası önemli bir başarıya imza attı. 

Değerlendirme sonuçlarına göre, DAÜ Eğitim ve Öğretim, 
Uluslararasılaşma, Kampüs Olanakları ve Donanım ve 

Kapsayıcılık alanlarında daha önce almış olduğu beş yıldızı 
korurken, Mezunların İstihdam Edilebilirliği alanında ise dört 
yıldızı beşe yükseltti. 

Genel Değerlendirme sonucunda da DAÜ sahip olduğu üç 
yıldızı dört yıldıza yükselterek QS’in belirlediği standartlara 
göre uluslararası nitelik kazanmış, eğitim ve öğretim, ulus-
lararasılaşma, kapsayıcılık alanlarının üst düzeyde olduğu, 
kampüs olanakları ve donanımı mükemmel, mezunlarının da 
işverenler tarafından tercih edildiği bir yüksek öğrenim kurumu 
olduğu QS tarafından onaylamış oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Neriman Özhatay, tarım alanında 
yaptığı soğanlı, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilerek sektöre 
kazandırılması projesi nedeniyle, Tüm Bürokratlar ve İş 
İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından verilen 
Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’nden birine layık görüldü. 

TÜMBİFED Türkiye’nin ve toplumun önemli sorunlarına 
çözüm önerileri getirebilmek adına projeler yapan ve bünyesinde 
34 ulusal ve uluslararası komisyonu barındıran bir sivil toplum 
kuruluşudur. Kendi alanlarında uzman 25 profesörden oluşan 
TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu, aylarca 
süren çalışmaları sonucunda insanlık adına katkı sağlayan 
projeleri ödüllendirmektedir. Bu bağlamda Medya, Spor, 
Kitap, Eğitim Sağlık STK, Sinema Tarih, Tarım, Müzik gibi 
20 dalda ödüller verilmiştir. 

Ödüle konu olan Yerli Üretim Projesi (IPP), hem süs bitkisi 
hem de tıbbi bir bitki olan Galanthus ve Leucojum’un 
uluslararası üretim projesi olup, Karaman ili Sarıveliler ilçesi 
Dumlugöze Köyü’nde Prof. Dr. Özhatay danışmanlığında 
yapılmıştır. Prof. Dr. Özhatay, ülkenin süs bitkileri sektöründe 
çığır açacağına inandığı soğanlı bitkiler ile tıbbi ve aromatik 
bitkiler üzerinde yaptığı çok sayıda proje ile 62 yeni doğal 
bitki türünü keşfederek dünyaya tanıttı. (Allium istanbulense-
İstanbul soğanı, Allium ılgasense-Ilgaz soğanı, Allium 
erzincanicum-Erzincan soğanı).  Ayrıca,  Prof. Dr. Özhatay, 
bu çalışmaları kendi adının verildiği çok sayıda bitki adı ile 
de ölümsüzleştirmiştir. (Crocus nerimanea-Sultan çiğdemi, 
Allium nerimanea-Neriman soğanı).

Prof. Dr. Özhatay’ın yeni türlerin de tanıtıldığı Uluslararası 
indexli dergilerde yayınlanan 162 bilimsel makalesi ile 
İstanbul il ve ilçelerinin doğal bitkilerinin tanıtıldığı 30 kitabı 
bulunmaktadır. Prof. Dr. Özhatay, Türkiye Florası adlı eserin 11. 
cildinin yazarlarından biridir. Ayrıca Türkiye’nin Önemli Bitki 
Alanları uluslararası projesi ile Tiflis –Ceyhan ham petrol boru 
hattı üzerindeki illerin nadir ve endemik bitkilerinin korunması 
ve tanıtılması amacıyla iki kitap (Türkçe ve İngilizce olarak) 
yayınlamıştır. Türkiye bu çalışma ile Avrupa’da önemli bitki 
alanlarını tanımlayan ilk ülke olmuştur. 

DAÜ’YE QS STARS DEĞERLENDİRMESİNDE 
BEŞ KATEGORİDE 5 YILDIZ

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
TÜMBİFED TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
Uluslararası Spor, Gelişim ve Barış Günü dolayısıyla, Birleşmiş 
Milletler’in de katkısıyla dünyanın dört bir yanından rektörlerin, 
uzmanların ve temsilcilerin yer aldığı “Geleneksel Sporlar ve Oyunların 
COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Küresel Barış ve Gelişime Etkileri” 
başlıklı konferansta Onur Konuğu olarak yer aldı. Söz konusu konferans, 
4 Nisan 2021 Pazar günü, saat 18.00’de çevrim içi olarak gerçekleşti. 

Prof. Dr. Hocanın, konferansın açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında 
düzenlenen organizasyonun herkes için önemli olduğuna inandığını 
belirterek, sporun dünyadaki bireyleri, toplulukları, ulusları bir-
leştirmede önemli bir rol oynadığını, herkes için ortak bir zemin ve 
dünyayı değiştirmek için çok güçlü bir araç olduğunu ifade etti. Prof. 
Dr. Hocanın, DAÜ’nün sosyal hayata ve spora verdiği önem ve desteğin 
25 yılı aşkın bir süredir giderek artmakta olduğunu belirtti. DAÜ’nün 

sporun insan yaşamındaki öneminin farkında olan ve bu bilinç 
doğrultusunda hareket eden bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Hocanın, hem yaşadığımız coğrafyada hem de dünyada geleneksel 
yerel spor oyunlarına katılımın gelişimde aktif rol oynadığını bildirdi.

DAÜ’nün spor alanında büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Prof. 
Dr. Hocanın, uluslararası spor organizasyonlarına katılmaya büyük 
önem verdiklerini vurguladı. DAÜ’nün 22 farklı branşta 400’den fazla 
sporcusu olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, güçlü sporcularla, spora 
ve sporseverlere gereken önemi verip desteklediklerini aktardı. 

DAÜ Araştırma Görevlisi Maydon Sunum Yaptı
Konferansta; DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Öğrencisi ve Araştırma 
Görevlisi Denitsa Hıristoforova Maydon da konuşmacı olarak yer 
aldı. Maydon, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
İlkay Yorgancı Maloney ile birlikte, geleneksel sporların ve oyunların 
COVID-19 sürecinde okullarda uygulanmasının önemine ilişkin ha-
zırladıkları makaleyle ilgili 15 dakikalık bir sunum gerçekleştirdi.

Kırgızistan Manas Üniversitesi Yerel Sporlar ve Oyunlar Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin organizasyonunda ve ABD’de yer alan Bowie 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta, geleneksel 
oyunların kaybolmamasının önemi, geleneksel oyunların çocukların 
gelişimine olan katkıları ve pandemi sürecinde çocukların geleneksel 
oyunları veya sporları icra edememesinden dolayı psikolojik olarak nasıl 
etkilendiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

Konferans, aynı zamanda “İyi Sağlık” ve “Herkes İçin Kaliteli Eğitim” 
gibi Birleşmiş Milletler’in 2030 hedefleri arasında yer alan sürdürülebilir 
gelişim hedeflerini de kapsıyor. Konferansta KKTC, Türkiye, ABD, 
Kırgızistan, Polonya, İspanya, Malezya, Rusya Federasyonu ve 
Botsvana’dan panelistler ve konuşmacılar yer aldı.

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN, 
“GELENEKSEL SPORLAR VE OYUNLAR” 

KONULU KONFERANSTA ONUR KONUĞU OLDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elek-
tronik Mühendisliği Yüksek Lisans 
Programı’ndan 2013-2014 Akademik 
Yılı Bahar Dönemi’nde şeref derecesiyle 
mezun olan Ehineni Kehinde Oluwaseyi, 
Kanada’nın en büyük ofis malzemeleri 
tedarik zincirine sahip olan Staples Canada 
firmasının Muhasebe Müdürü oldu. 1991 
yılında kurulan ve şu anda 15 bini aşkın 
çalışanı bulunan Staples Canada, 305 farklı 
noktada faaliyet gösteriyor. 

“DAÜ’de Dünyanın En İyi 
Araştırmacılarından Ders Aldım”
DAÜ’de yaşadığı öğrencilik yıllarından 

gururla bahseden Oluwaseyi, “DAÜ’de 
okumam kesinlikle kariyer yolculuğuma 
büyük katkılarda bulunan ilginç bir 
tecrübeydi. Bu dönemde alandaki en iyi 
hocalardan ders alma imkanına sahip 
oldum. Hocalarımın çoğunun dünyanın 
en önde gelen araştırmacıları arasında ol-
ması, akademik çalışmalarımda güvenimi 
arttırdı. Yüksek lisans tezim şu anda bile 
dünyada pek çok akademik makalede 
atıf alıyor. DAÜ bende mükemmellik ve 
öğrenme açlığı yaratan, rahatlatıcı ve merak 
uyandıran akademik çevreyi yarattı. Sistem 
aynı zamanda öğrencileri burs olanakları 
ve ödüllerle motive edecek şekilde 
uyarlanmıştı” diye konuştu.

“Öğrencileri Her Zaman Destekleyen 
Bir Üniversite”
DAÜ’de aynı zamanda araştırma görevlisi 
olarak çalışma imkanı bulduğunu anlatan 
Oluwaseyi, “Bu süreçte pek çok etkinliğin 
hazırlanmasında görev aldım. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk 
TEDx üniversite etkinliğini organize etme 
fırsatı buldum. DAÜ öğrencileri her zaman 
destekleyen bir üniversite. Okuldan aldığım 
destek ile bu etkinliği ‘EMUniversity’ 
başlığı altında düzenledim. DAÜ’de pek 
çok farklı ülkeden öğrencinin bulunması, 
aynı zamanda çok kültürlü bir okuma ortamı 

yaratıyor. Bu da sosyal etkileşim, tecrübe ve 
fikirlerin gelişmesini sağlıyor. Pek çok farklı 
ülkeden arkadaşım oldu” dedi.

“DAÜ Hayatınızda Yaptığınız En İyi 
Seçimlerden Biri Olacak”
Oluwaseyi, DAÜ’de aldığı eğitiminin 
kariyerine olan etkileri ve kendisine 
sağladığı avantajlardan bahsederken 
ise şunları söylüyor: “DAÜ’deki eğitim 
tecrübem kariyerimde başarılı olmama 
katkıda bulundu. Bu sayede farklı alan-
larda ve seviyelerde çalışma imkanı bul-
dum. Öncelikle, Kanada’da bulunan 
Uluslararası Enerji Öğrenci Okuryazarlık 
Forumu’na katkıda bulundum. Telekom ve 
bilgi teknolojileri sektörlerinde çalıştım. 
Dünyanın en büyük şirketlerinden 
biri olan BOSCH firmasının Nijerya 
Thermotechnology bölümünde Satış 
Mühendisi olarak çalıştım. Şu anda da 
Kanada’da Staples Canada firmasında 
Muhasebe Müdürü olarak görevimi sür-
dürmekteyim. 

DAÜ’de okuyan genç arkadaşlarım için de 
bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. DAÜ, 
akademik mükemmellik ve burs olanakları 
konusunda en iyi ortamlardan birini ya-
ratmakta. Hayatınızda yaptığınız en iyi 
seçimlerden biri olduğunu göreceksiniz.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü (IE-Club) tarafından oluş-
turulan öğrenci takımı Türkiye’nin en büyük Endüstri Mühendisliği 
öğrencileri birliği EMT’nin (Türkiye Endüstri Mühendisleri 
Toplulukları Birliği) en önemli etkinliklerinden biri olan, her yıl 
düzenlenen ve iki gün süren Vaka Analizi Yarışması’nda (VAY) 
Türkiye’nin en seçkin 15 üniversitesi arasında 4. oldu.

2005 Yılında kurulan Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği 
(EMT), Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki Endüstri Mühendisliği öğrenci 
kulüplerini bir arada tutmayı hedefleyen ilk ve tek Endüstri 
Mühendisliği ile alakalı tüzel kişiliktir. Kuruluşundan bu yana 
gittikçe büyüyen ve şu an Türkiye’deki lider üniversitelerin içinde 
bulunduğu 15 üniversitedeki Endüstri Mühendisliği topluluklarını 
barındırır. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü ise 
topluluğun kurucu üyelerinden biri olup, üye olan adadaki tek 
öğrenci kulübüdür. EMT’nin amaçları arasında düzenlenen 
çeşitli etkinlik ve yarışmalarla Endüstri Mühendisliği ve İşletme 
Mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmelerini 
sağlayarak, iş hayatlarında karşılaşabilecekleri olası sorunlar, içinde 
bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler 
hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmak bulunuyor. 

Vaka Analizi Yarışması, EMT üyesi 15 üniversitedeki lisans ve 
lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği, yılda bir kez iki aşamalı 
olarak düzenlenen bir yarışmadır. Türkiye çapında 10,000 Endüstri 
Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrencisine ulaşabilmektedir. 
Her topluluk tarafından düzenlenen yerel elemeler sonucunda 
belirlenen 15 takım Büyük Final’e katılmaya hak kazanır ve okulunu 
Büyük Final’de temsil eder.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan 
İzbırak tarafından verilen bilgiye göre, bu yıl pandemiden dolayı 
çevrim içi olarak 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen Büyük 
Final’de DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü Nilay Olgun, 
Emine Göktaş ve Alperen Kıvanç Karademir’den oluşan takım 
temsil etti. ODTÜ, Boğaziçi, Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi 
Türkiye’nin önde gelen 15 üniversitesinin katıldığı yarışmanın 
ilk gününde öğrenciler Yapı Kredi tarafından hazırlanan “Kartlı 
Ödeme Sistemleri”, ikinci gün ise BOSCH tarafından hazırlanan 
“Lojistik Taşımacılıkta Optimizasyon” konulu vaka analizi üzerine 
yarıştı. Çok çekişmeli geçen ve jürinin sıralamayı belirlemede çok 
zorlandığı yarışmanın ilk gününde 15 takım arasında 3. olan Nilay 
Olgun, Emine Göktaş ve Alperen Kıvanç Karademir’den oluşan 
DAÜ Endüstri Mühendisliği takımı, ikinci günün sonunda iki 
günün toplam puanı ile birlikte genel sıralamada 4. olarak büyük 
bir başarı gösterdi.

DAÜ MEZUNU EHİNENİ KEHİNDE OLUWASEYİ STAPLES CANADA ŞİRKETİNDE YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

DAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ TAKIMI VAKA ANALİZİ YARIŞMASI’NDA 4. OLDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans 
Bölümü ile University of Bedforshire iş 
birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Merkez Bankası’nın katkılarıyla 
20-22 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecek 
olan “5. Uluslararası Bankacılık ve Finans 
Perspektifleri” konferansı, bu yıl pandemi 
nedeniyle çevrim içi olarak yapılacak. 

Konuya ilişkin Konferans Düzenleme Kurulu 
ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 
Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Nesrin Özataç tarafından yapılan açıklamada, 
şu ifadelere yer verildi: “Konferansa 18 farklı 
ülkeden 100’e yakın başvuru gerçekleştirilmiş 
olup, alanlarında uzman akademisyenler ve 
bankacılar yer alacaktır. Bildiriler 12 farklı 
oturumda gerçekleştirilecektir. Konferansın 
detaylarına https://icbfp.emu.edu.tr/en lin-
kinden ulaşılabilmektedir. Konferansta; 
genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının 
dalgalı olduğu dönemlerde, merkez ban-

kalarının uygulaması gereken etkin para po-
litikaları, volatilite modelleri, gözetim ve 
denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro 
finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların 
yanı sıra; şirket finansmanı, kriz yönetimi 
ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi gibi 
konular da ele alınacaktır.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmalarının 
ardından değerli akademisyenler; Normandie 
Business School, Paris, Fransa’dan Prof. 
Dr. Sabri Boubaker ve University of 
Bedforshire’dan Dr. Ourania Dimitriaki 
birer sunum gerçekleştireceklerdir. Her yıl 
düzenlenen konferansımız, uluslararası dü-
zeydeki iş birlikleri ile daha görünür hale 
gelmiş ve akademik olarak her yıl daha verimli 
olarak gerçekleşmektedir. Bu yıl 5’incisini 
düzenleyeceğimiz konferans dizisi, ülkenin 
akademik yaşamına katkı sağlamasının 
yanında,  ülke tanıtımı açısından da büyük 
önem taşımaktadır.”

DAÜ’DEN “5. ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS PERSPEKTİFLERİ” KONFERANSI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Dekanı ve Kanser Kayıtçılığı 
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Nahide Gökçora, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 
Kanser Kayıtçılığı faaliyetleri kapsamında 
yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda 
bulundu. Prof. Dr. Gökçora açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi;

“Günümüzde Kanser hastalığı bir halk sağlığı 
sorunudur. Tüm dünyada en sık görülen iki 
ölüm sebebinden biri kanserdir. Hasta ve hasta 
yakınlarını etkilediği kadar ülke ekonomisi, 
iş gücü kaybı ve toplum psikolojisi  açısından 
da çok önemli etkileri vardır. Bu hastalıkla 
mücadelede hastalığın ülkede seyrine dair tam 
ve doğru verilere ulaşmak hastalığı önleme ve 
kontrol politikaları geliştirmek için olmazsa 
olmazdır. Bu verilere ulaşmanın yolu kanser 
kayıtçılığı ile ülkeye dair  kanser istatistiki verileri 
oluşturmaktan geçer.  Böylelikle toplumda farklı 
kanser tiplerinin; hangi bölgelerde, hangi yaş 
grupları ve cinsiyette görüldüğüne ve hangi 
kanser türünün hangi aşamada tanı aldığına dair 
en doğru sonuçlara ulaşılır.

Kendine ait belli kuralları olan kanser kayıtçılığı 
basit bir veri kaydetme yöntemi olmayıp  dünyada 
aynı disiplin içinde veri toplamayı, kaydetmeyi 
ve karşılaştırabilmeyi, ortak bir dil oluşturmayı 
içerir. Ülkemizde ilk kanser kayıt faaliyetleri 
2003 yılında hastane tabanlı olarak başlamış 
olmakla birlikte, sürekliliği olan toplum tabanlı 
kayıtçılığa 2016 yılında geçilmiştir ve halen aktif 
olarak devam etmektedir. 2015 yılında KKTC 
Sağlık Bakanlığı ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük 
Tıp Fakültesi iş birliği ile başlayan KKTC’de 
kanser kayıtçılığı faaliyetleri kapsamında 2012 

- 2016 yıllarının kanser verilerini kapsayan 
5 yıllık kanser istatistikleri 2019 yılı Kanser 
Haftası’nda toplumla paylaşılmıştır. Toplum 
tabanlı kayıtçılık faaliyetleri halen devam 
etmektedir. Ancak COVID-19 pandemisinden 
etkilenen birçok alanda olduğu gibi kayıtçılık 
birimimizde de kısmi aksamalar yaşanmıştır. 
Kanser kayıt işlemlerimizin yürütülmekte olduğu 
ofis pandemi sürecinde temas takip ekibinin 
kullanımına fedakarlıkla sunulmuştur. Yakın 
zamanda yeni bir fiziki düzen oluşturularak bu 
süreçte klasörlenerek hazırlanmış olan kanser 
olgu bilgileri hızla merkezi bilgisayara işlenmeye 
başlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Kanser Kayıt Merkezi, 
faaliyete başladığı ilk günden beri Uluslararası 
Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC) belirlemiş 
olduğu uluslararası standartlarda kayıt yapmakta 
olup, işlenen verilerin kalite kontrolünün 
ardından istatistiki sonuçlar ortaya konmakta 
ve yorumlanmaktadır. 2017 ve 2018 yılına dair 
kanser istatistiklerinin 2021 yılının Mayıs ayı 
sonunda toplum ile paylaşılması hedeflenmiştir.

Son olarak; kanser ile savaşta etkin bir tarama 
planı ve kanser kontrol planının oluşturulması 
için kayıtçılık verilerinin önemi büyüktür. Ülke 
kaynaklarının doğru kullanımı, halk sağlığının 
korunması ve erken tanı açısından izlenmesi 
gereken yol budur.  

22 Ekim 2018 tarihinde KKTC Meclisi’nde kabul 
edilen ‘Kanser Hastalığı Bildirim Yasası’ ile 
kanser hastalığının bildirimi zorunlu hale gelmiş 
ve bu yasal düzenleme kanser kayıtçılığına ivme 
kazandıracak bir adım olmuştur. Bu bağlamda; 
KKTC’de hizmet veren tüm doktor ve sağlık 
kuruluşları, kendi klinik veya birimlerinde tanı 
almış veya tedavi olan kanser olgularını KKTC 

Sağlık Bakanlığı’na bildirmelidirler. Bu bildirim 
web sayfasından erişebilecekleri Kanser Hastalığı 
Bildirim Formu’nu doldurarak yapılabilmektedir. 
Her yılın başında bir önceki yıla ait kanser 
verilerini toplayarak Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Kanser Kayıt 
Birimi’ne ulaştırmaları veya kendileri ile temasa 
geçecek Bakanlığın kanser kayıt elemanına 
iletmeleri gerekmektedir. Böylelikle ülkemize 
dair kanser istatistikleri süreklilikle elde 
edilebilecek ve daha etkili kontrol ve önleme 
çalışmaları sürdürülebilecektir.  

Projenin gerçekleşmesine katkı koyan KKTC 
Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri 
Dairesi Başhekimi Dr. Figen Gülen İnce, Kanser 
Kayıt Birimi Sorumlusu Dr. Minel Özen, Kanser 
Kayıt Birimi Personeli Mine Kaplan, DAÜ Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve 
proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. N. İlke Akçay 
ile Dr. Özge Cumaoğulları Eker’e, ayrıca başta 
tüm onkologlarımız ve patoloji laboratuvarı 
çalışanları olmak üzere verilerin toplanmasına 
katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. NAHİDE GÖKÇORA, 
“KANSER KAYITÇILIĞININ ÖNEMİ” HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nahide Gökçora, 1-7 Nisan 
Kanser Farkındalık Haftası dolayısıyla 
bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Gökçora, 
söz konusu yazısında şu ifadelere yer 
verdi:

“Halkın kanser ile ilgili farkındalık ve 
bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, 
kansere karşı verilen savaşta doğru 
bilinen yanlışlardan kurtulmak ve bu 
hastalığa karşı duyarlılığı artırmak 
amacıyla, Ulusal Kanser Haftası her 
yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kut-
lanmaktadır. 

Kanser, vücuttaki bir grup hücrenin 
değişime uğrayarak kontrolsüz bir 
şekilde çoğalmaya başlaması ile 
ortaya çıkmaktadır. Vücudun her-
hangi bir organını veya dokusunu 
etkileyebilmektedir. Dünya genelinde 
her yıl 10 milyondan fazla kişi kanser 
tanısı almaktadır.   Ülkemizde de kanser 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu 
önemli halk sağlığı sorununu bilimsel 
veriler ile ortaya koymak mücadelede 
atılacak en önemli adımdır. Kanserin 
görülme sıklığını, yeni tanı konulan 
vakaları, risk faktörlerini araştırmak ve 
halk sağlığına yönelik planları mümkün 
kılmak için, 2015-2016 yıllarında 
KKTC Sağlık Bakanlığı ve DAÜ Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi arasında 
iş birliği protokolü imzalanmış ve 
‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Tarama 
Projesi’ yürürlüğe girmiştir. Bu proje 
kapsamında kanserle ilgili verilerin 
toplanması amacıyla 2016 yılında 
Kuzey Kıbrıs’ta toplum tabanlı 
kanser kayıtçılığı yapan bir merkez 
olarak Kuzey Kıbrıs Kanser İzleme 
Değerlendirme ve Eğitim Merkezi 
(KK-KİDEM) kurulmuştur. Paylaşılan 
sonuçlara göre, KKTC’de son 5 yılda 
3,663 yeni kanser tanısı konulmuştur. 

Bunların 1,854’ü erkek, 1,809’u ise 
kadınlardan oluşmaktadır. Erkeklerde 
en sık görülen ilk beş kanser tipi 
prostat, akciğer, mesane, kolorektal 
kanserler ve lenfoma olarak saptanmış 
olup, kadınlarda en sık görülen ilk beş 
kanser tipi meme, tiroid, kolorektal 
kanserler, rahim kanserleri ve lenfoma 
olmuştur. 

Güncel veriler, günümüzde kanserlerin 
%30 - 50’sinin önlenebildiğini ve erken 
teşhis edilip tedavisine başlanan vakaların 
yaklaşık %90’ının iyileştirilebildiğini 
göstermektedir. Kanser tedavisinde ge-
nel yaklaşım cerrahi ve radyoterapi gibi 
lokal tedavilere eklenen kemoterapi ve 
benzeri sistemik tedavi uygulamaları 
ile hastalığın kontrol altına alınması ve 
mümkünse tam iyileşme sağlanmasıdır. 
Tümör örnekleri üzerinde yapılan geniş 
çaplı araştırmalar sonucunda kanserlerin 
davranış biçimleri hakkında elde edilen 
önemli verilere göre, birbirleriyle aynı 
gibi görülen pek çok kanserin aslında 
birbirine benzemediği ve farklı genetik 
özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. 
Bunun yanında, insanlardaki genetik 
çeşitliliğin sonucu olarak hastalar da aynı 
tedaviye farklı yanıtlar verebilmektedir. 
Bu nedenle aynı tip kanseri olan her 
hastaya aynı tedavinin uygulanmasının 
yanlış bir yaklaşım olduğu ortaya atılmış 
olup kişiselleştirilmiş kanser tedavisinin 
geleceği olarak görülen teranostik tıp 
yaklaşımı son yıllarda oldukça önem 
kazanmıştır. 

Teranostik tıp yaklaşımı kişiye özel 
tedaviyi temel alan, geleneksel tıptan 
çağdaş tıp yaklaşımına geçişi sağlayan 
bir kavramdır. Teranostik kelimesi 
İngilizcede tedavi ve tanı anlamına 
gelen ‘therapy (tera-)’ ve ‘diagnosis (- 
nostik)’ kelimelerinden türetilmiş olup 
hastalığın tedavisinde kullanılması 
planlanan ilaç ile teşhis yöntemini 
ilişkilendirmektedir. Kişiselleştirilmiş 

tedavide amaç hedefe yönelik tedaviler 
geliştirerek hastalara en yüksek et-
kinlik ile en az yan etkiye sahip ideal 
tedavinin uygulanmasıdır. Ayrıca, ki-
şiselleştirilmiş tıp ile tedavinin yanı sıra 
teşhis ve kansere sebep olduğu bilinen 
mutasyonların tespiti de mümkün ol-
maktadır. 

Teranostik nükleer tıp yaklaşımı 
ile kanserli dokuları hedefleyen 
akıllı moleküller sayesinde tanısal 
görüntüleme ve aynı akıllı moleküller 
kullanılarak tedavi amacı ile radyoaktif 
maddelerin kanserli hücrelere taşınması 
mümkün olmaktadır. Bu sayede, 
sağlıklı dokular korunarak kanserli 
dokulara, moleküler düzeyde çok yoğun 
miktarda radyasyon verilerek tedavi 
gerçekleştirilebilmektedir. Teranostik 
çalışmaların kökeni, 1938 yılında 
tiroid kanserinin tanı ve tedavisinde 
etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış olan 
radyoaktif iyotu (İyot-131) keşfeden 
Glenn Seaborg ve John Livinghood’un 
çalışmalarına dayanmaktadır. Günü-
müzde ise, Nükleer Tıp Anabilim 
Dalı’nda teranostik yaklaşımlar 
arasında: nöroendokrin tümörlerin 
tanı ve tedavisinde Galyum-68 / 
Lutesyum-177 DOTA peptid, prostat 
kanserlerinde Ga-68/Lutesyum-177 
PSMA, karaciğer kanserlerinde rad-
yoembolizasyon (radyomikroküre) 
tedavisi, prostat kanserlerinde 
Radyum-223 tedavisi ve kansere 
bağlı metastatik kemik ağrılarının 
radyonüklid tedavisi sayılabilir.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 
KANSER FARKINDALIK HAFTASI AÇIKLAMASI
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atives of the Solution to the Heat Equation.” Fractal 
and Fractional 5, no. 1 (2021): 19.

Turizm  Fakültesi
1. Safaeimanesh, F., H. Kılıç, H. Alipour, and S. Sa-
faeimanesh. “Self-Service Technologies (SSTs)—
The Next Frontier in Service Excellence: Implica-
tions for Tourism Industry. Sustainability 2021, 13, 
2604.” (2021).
2. Özcan, Ezgi, Zehra Güçhan Topcu, and Hüseyin 
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al Journal of Environmental Research and Public 
Health 18, no. 5 (2021): 2218.

Sağlık Bilimleri  Fakültesi
1. Tastan, Sevinc, Birhan Tastan, Hatice Ayhan, 
Emine Iyigun, Gulsah Kose, and Aslı Tekaut. “Re-
lationship between nursing students’ smartphone 
addiction and interaction anxiety: A descriptive 
relation-seeker type study.” Perspectives in psy-
chiatric care (2021). (Early Access)
2. Özcan, Ezgi, Zehra Güçhan Topcu, and Hüse-
yin Arasli. “Determinants of Travel Participation 
and Experiences of Wheelchair Users Traveling to 
the Bodrum Region: A Qualitative Study.” Inter-
national Journal of Environmental Research and 
Public Health 18, no. 5 (2021): 2218.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü’ne bağlı Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından dü-
zenlenen “Post Pandemik Endüstri” konulu etkinlik 3-4 Nisan 2021 
tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.  

Etkinlik kapsamında biri atölye çalışması olmak üzere toplam 11 
oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda katılımcılar yeni normalde 
kurumsal hayattaki derin dönüşümleri ve inovasyonları, geleceğe 
yönelik iş modellerini derinlemesine inceleme şansı yakaladılar. 
Uluslararası ve Türkiye menşeli birçok kurumdan uzman kişilerin 
konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Türkiye ve KKTC’de bulunan 
üniversitelerden 400’ü aşkın öğrenci katıldı. 

3 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10:30’da açılışı gerçekleştirilen 
etkinlikte konuşan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, dijitalleşmenin pandemi 
ile birlikte nasıl değiştiği ve sektörlerin dijitalleşmeye nasıl adapte 
olduğu üzerinde durarak, konunun bilimsel bir zeminde tartışılıyor 
olmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. 

Açılış konuşmasının ardından 11:00’de Pfizer’den Ahmet Demirkök 
ve Ali Garip Çömcü “Pfizer Tanıtım, Pandemiden Sonra Pfizer”, 
saat 12:00’de ise Turkcell’den Duygu 
Defne Terliksiz “Turkcell Dijitalleşme, 
Pandemiden Sonra Turkcell” konularında 
sunum gerçekleştirdi. Aynı gün saat 
14:00’de Boğaziçi Enstitüsü’nden 
Hakan Tekcandan “Beden Dili ve Etkin 
Kullanımı” konulu interaktif bir atölye 
çalışması gerçekleştirdi. Ardından saat 
15:00’de Türk Hava Yolları’ndan Çağla 
Gürbüz ve Sena Varol “THY Dijitalleşme, 
Öğrenmenin Geleceği, Pandemiden Sonra 
THY” ve saat 16:00’da Consultanting 

& Coaching’den Alper Gerçek “Dijitalleşme” konulu sunumlar 
gerçekleştirdi. Etkinliğin ikinci günü olan 4 Nisan 2021 Pazar 
günü sunumlar saat 10:00’da Spacex’den Samet Saray’ın “Spacex, 
Kariyer Hayatı” konulu sunumu ile başladı. Hemen ardından saat 
11:00’de Gelecekteki Sen’den İnci Abay Cansabuncu “Dijitalleşme”, 
saat 12:00’de Kolektif Academy’den Atıl Samancıoğlu “Yazılım 
ve Dijitalleşme”, saat 14:00’de Bosch’tan Ali Fahri Özcan “Bosch 
Tanıtım, Kariyer ve Pandemiden Sonra Bosh”, saat 15:00’te 
Samsung SDS’den Cengiz 
Günaydın “Samsung SDS 
Tanıtım ve Pandemiden sonra 
Samsung SDS” ve saat 16:00’da 
P&G’den Seyit Vapurcu “P&G 
Tanıtım, Kariyer ve Pandemiden 
Sonra P&G” konularında sunum 
gerçekleştirdi.

DAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 
ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ


