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Dünya’nın en yaygın referans gösterilen 
üniversite sıralamalarının yayıncısı olan 
ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher 
Education (THE), Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre 
üniversitelerin etki sıralamasını açıkladı. 
Söz konusu sıralamaya göre DAÜ, geçen 
yıl aldığı 52,7 puanı 69,4’e yükselterek 
bulunduğu 401-600 bandını ciddi bir ivme 
ile 301-400 bandına taşıma başarısı gösterdi.

DAÜ Ada Genelinde Birinci, Türkiye’de 
Üçüncü Sırada 
Toplamda 1,115 üniversitenin girdiği listeye 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
(KKTC) iki üniversite girerken DAÜ, bu 
iki üniversite arasında 1. sırada yer aldı. 
Öte yandan Kıbrıs adası genelinde de 
Güney Kıbrıs’tan 4 üniversitenin yer aldığı 
listede DAÜ birinci sırada yer alma başarısı 
gösterdi.

Listeye giren Türkiye üniversiteleri arasında 
Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi 101-200 bandı ile birinci sı-
rada, İstanbul Gelişim Üniversitesi, ODTÜ 
ve Özyeğin Üniversitesi 201-300 bandı 
ile ikinci sırada yer aldı. DAÜ, 301-400 
bandında Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
ve Erciyes Üniversitesi ile birlikte üçüncü 
sırada yer aldı. THE listesine Türkiye’den 
toplamda 49 üniversite girdi. 

Yoksullukla Mücadele’de Büyük Başarı
Geçtiğimiz yıl 17 Birleşmiş Milletler Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefi içinden 9 
tanesinden değerlendirilen DAÜ, bu yıl 11 
tanesinden değerlendirildi. Her yıl yapılan 
değerlendirmelerde sıralamalar en yüksek 
başarı gösteren üç hedef ve tüm hedefler 
için yapılan genel iş birlikleri kapsamında 
yapılmaktadır. Bu yıl DAÜ’nün en yüksek 
puan aldığı hedefler “Yoksullukla Mücadele”, 
“Sağlık” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 
Büyüme” alanlarında olmuştur.  DAÜ, 
özellikle yoksulluğa son verilmesi hedefi ile 
genel ortalamaların çok üzerinde yer alma 
başarısı göstermiştir. Bu alanda yapılan 
bilimsel araştırmalar, yayın çıktıları ve üni-
versitenin öğrencilerine verdiği destekler elde 
edilen başarıda önemli rol oynamıştır.   

Diğer bir başarılı hedef ise sağlık alanında 
olmuştur. DAÜ’nün sağlık konusunda yaptığı 
iş birliği projeleri yüksek değer bulmuştur. 
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 
hedefi doğrultusunda da DAÜ bu alanda hem 
araştırma hem yayın çıktıları hem de işveren 
olarak uygulamakta olduğu politikalar ve 
süreçler yüksek puan alınmasına büyük katkı 
sağlamıştır.

Söz konusu liste, dünyanın her yerinden üni-
versitelerin sosyal ve ekonomik etkilerini 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri doğrultusunda sıralamaktır. Çeşitli 

hedef kriterleri doğrultusunda hazırlanan 
listede, Sağlık ve Refah, Barış, Adalet ve 
Güçlü Kurumlar ile Kaliteli Eğitim, Cinsiyet 
Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 
Büyüme, Endüstri, Yenilik ve Altyapı, 
Azaltılmış Eşitsizlikler, Sürdürülebilir 
Şehir ve Toplumlar, Sorumlu Tüketim 
ve Üretim, İklim Çalışmaları, Hedefler 
İçin Ortaklıklar gibi 17 hedef yer almakta 
ve dünya genelindeki Üniversiteler bu 
bağlamda değerlendirilmektedir. Her hedef 
için üniversitelerin puanları ilgili alanda 
yaptığı araştırma ve yayınlar ile üniversitenin 
kanıtlanabilecek faaliyetleri dikkate alınarak 
oluşturulmaktadır. 

DAÜ’nün Birleşmiş Milletler (BM) kalkınma 
hedefleri doğrultusunda yaptığı faaliyetlere 
https://pr.emu.edu.tr/tr/hakkimizda/bm-
surdurulebilir-kalkinma-amaclari-dau-
faaliyetleri internet adresinden ulaşılabilir. 

DAÜ, DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDAKİ
YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Avrupa 
Üniversiteler Birliği (European University 
Association) Kurumsal Değerlendirme Prog-
ramı kapsamında değerlendirme sürecini 
başarı ile tamamladı.

Kurumsal Değerlendirme Programı, üniver-
sitelerin gönüllü olarak kurumsal düzeyde 
çalışma süreçlerinin Avrupa üniversiteleri 
liderlerinden oluşan bir ekip tarafından 
incelenerek değerlendirilmesi amacı ile 
tasarlanmış bir programdır. Bu program 
kapsamında üniversiteler bir öz değerlendirme 
raporu hazırlamakta ve stratejik yönetim ve 
iç kalite güvence sistemleri ile ilgili bilgileri 
Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal 
Değerlendirme Programı ekiplerinin gö-
rüşlerine açmaktadır. DAÜ 2007 yılında 
ilk değerlendirme sürecini tamamlamış ve 
bununla birlikte üniversitenin kalite gelişimi 

güçlendirilmişti. Bu yıl tamamlanan ikinci 
değerlendirme kapsamında üniversite tara-
fından hazırlanan raporlar incelenmiş ve 15 
Ocak-3 Şubat ile 12-15 Nisan 2021 tarihlerinde 
iki ayrı çevrim içi ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan çevrim içi ziyaretlerde üniversite 
yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve çeşitli 
paydaşlar ile 20’nin üzerinde çeşitli görüşmeler 
yapıldı.
 
Kurumsal Değerlendirme Programı 
ekibi ziyaretin son gününde 
üniversite yönetimine bir sözlü 
rapor sunmuş ve DAÜ’nün 
uluslararasılaşma, kurumsallaşma, 
topluma hizmet, araştırma kültürü 
konularında başarılarından dolayı 
tebrik etmiştir. DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın ise üniversitenin 
gelişimi için planlamanın, kali-

te süreçlerinin ve bağımsız uluslararası 
değerlendirmelerin önemine vurgu yaptı. 
Ayrıca, üniversitede program akreditasyonları 
çerçevesinde kazanılmış olan deneyimlerin, 
kurumsal düzeyde gerçekleşen bu kapsamlı 
değerlendirmelerle birlikte üniversitenin ge-
lişimine katkıda bulunacağına olan inancını da 
sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hocanın, Avrupa 
Üniversiteler Birliği ekibine teşekkürlerini 
sundu.

DAÜ, AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 
KURUMSAL DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ BAŞARI İLE TAMAMLADI 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme 
Bölümü Mezunu Dr. Mehmet Muş, 21 Nisan 2021 Çarşamba tarihli kararla 
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı görevine getirildi. Dr. Muş, 2004 - 2005 
Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Yüksek Şeref derecesi ile DAÜ’den 4.00 
ortalamayla mezun olmuştu. 

DAÜ Mezunu Dr. Mehmet Muş Kimdir?
01.05.1982’de Trabzon Sürmene’de doğdu. DAÜ İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitirdi. Washington State University School of 
Economic Sciences’de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Özel sektörde 
Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi 
İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda Ekonomi Doktorasını tamamladı. 

DAÜ MEZUNU DR. MEHMET MUŞ 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
TİCARET BAKANI OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi sadece eğitim kalitesi 
yüksek olan kurumların katılabildiği 
Fransa’nın, dünyaca tanınan en önemli 
mutfak sanatları, gastronomi, yemek 
servisi ve ağırlama alanlarında eğitim 
veren kurumlarından oluşan The Alliance 
by Institut Paul Bocuse’un oluşturduğu 
birliğe dahil olarak karşılıklı iş birliğinin 
adımlarını attı.

DAÜ KKTC’den Kabul Edilen İlk 
Turizm Fakültesi 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kılıç yaptığı açıklamada 2004 
yılında efsane Fransız şef Paul Bocuse’un 
kurucularından olduğu The Alliance 
by Institut Paul Bocuse ve Fransa’nın 
en önemli Mutfak Sanatları Okulu 
olan “Institut Paul Bocuse” tarafından 
kurulan birliğe üst seviyede eğitim veren 
gastronomi ve turizm okullarının üye 
olabildiğini bildirdi.  

Prof. Dr. Kılıç, ortak eğitim programları, 
kültürlerarası bilgi alışverişi, ortak 
etkinlikler ve araştırma projeleri yap-
mak amacıyla kurulan birliğe üye 
olan kurumların öğrencilerine ve 
akademisyenlerine uluslararası bilgi 
paylaşımının kapılarının açıldığını 
belirterek, birliğe Bolivya, Kanada, 
Ekvator, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, 
Lübnan, Meksika, Peru, Rusya, Singapur, 
Güney Kore, Tayvan, Tayland, Türkiye 
ve ABD’den toplam 18 kurumun üye 
olduğunu vurguladı.  Prof. Dr. Kılıç, DAÜ 
Turizm Fakültesi’nin bir ilki başararak 
DAÜ’nün uluslararasılaşma politika, 

hedef ve stratejileri çerçevesinde The 
Alliance by Institut Paul Bocuse’a Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 
kabul edilen ilk Turizm Fakültesi olmanın 
gururunu taşıdıklarını ifade etti. 

2020 yılında başlatılan görüşmeleri 
takiben yapılan akredite toplantıları 
sonucunda fakülte olarak birliğin kri-
terlerini karşıladıklarını ve üyeliğe kabul 
edildiklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, 
birliğe üye olan kurumlara sunulan fırsat 
ve olanakları şu şekilde sıraladı:

• Paul Bocus’la ortak eğitim ve 
diploma programları gerçekleştirme

• Yaz döneminde Fransa’nın Lyon 
kentinde bulunan Institut Paul 
Bocuse Kampüsü’nde düzenlenen 
yaz okulu 

• Akademisyenler için değişim 
programları ve seminerler

• Konferans, webinar ve atölye 
çalışmaları

• Ortak araştırma projeleri 
• Yıllık genel kurul toplantılarına 

katılım  
• Gelişime yönelik etkinlikler 

The Alliance by Institut Paul Bocuse 
üyeliğinin sağlayacağı tanıtım, olanaklar  
ve  itibarın getireceği kazançlarla tu-
rizm eğitiminde sadece DAÜ Turizm 
Fakültesi’nin değil,  KKTC’nin tüm tu-
rizm sektörünün de ufkunu açacaklarını 
ve özellikle öğrenci ve mezunların de-
neyim kazanarak uluslararası arenada 
daha etkin konuma geleceklerini belirten 
Prof. Dr. Kılıç, ekip olarak özellikle zorlu 
pandemi sürecinde bunu başarmanın 
zorluğuna vurgu yaparak, başta des-
teğini esirgemeyen DAÜ Rektörlüğü 
olmak üzere katkı sağlayan tüm ekip 
arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. 

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ İLE FRANSA’NIN EFSANE EĞİTİM KURUMU 
PAUL BOCUSE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI ATILDI



BÜLTEN 3

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Doğu 
Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Mer-
kezi (DAKMAR), 18 Nisan Dünya Kültür 
Mirası Günü vesilesiyle iki çevrim içi 
etkinlik düzenledi. DAKMAR Yönetim 
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya’nın 
moderatörlüğünde yapılan etkinliklerin 
ilki; 15 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 
19.00’da, yüksek mimar ve çocuk kitapları 
yazarı Simla Sunay’ın “Mimarlık Mirası 
ve Çocuk Kitapları / Atölyeleri” konulu 
söyleşisiyle gerçekleşti. Söyleşinin ana 
teması; kentleri kurma ve kentlerde yaşama, 
kültür oluşturma süreçlerinde çocukların 
mimarlık ile doğa ilişkisini çocuk kitapları 
ve atölyeleri vasıtasıyla algılayabilmesi ve 
doğa bilinciyle yetişebilmesi oldu.

Etkinlikler Herkese Açık Gerçekleşti
İkinci etkinlik ise, 16 Nisan 2021 Cuma 
günü, saat 19.00’da DAÜ Yabancı Diller 
ve İngilizce Hazırlık Okulu, Yabancı 
Diller Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nafia 

Akdeniz’in katılımıyla gerçekleşti. Söz 
konusu etkinlikte, 1974 öncesi Kapalı 
Maraş’ta yaşayanlarla yaptığı görüşmeler ve 
röportajların temelini oluşturduğu doktora 
çalışmasını tamamlayan Dr. Akdeniz, 
ICOMOS’un 2021 yılı teması olarak belir-
lediği “Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilik 
İçeren Gelecekler” kapsamında “Kültürel 
Bellek ve Kapalı Maraş Anlatıları” başlıklı 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Her iki etkinlik 

de MS Teams üzerinden canlı yayınla 
herkese açık olarak yapıldı. 18 Nisan tüm 
dünyada ICOMOS (International Council 
of Monuments and Sites) örgütünün 
öncülüğünde “World Heri-tage Day 
(Dünya Kültür Mirası Günü)” olarak; 
kültür varlıklarının korunması konusunda 
farkındalık yaratmak, toplum bilincinin 
oluşturulması ve artırılmasına katkı koy-
mak amacıyla kutlanıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) 
ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18 
Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 
dolayısıyla “Evimize/Kentimize Dışardan 
Bakmak: Mağusa Suriçi’nde Gözü Rahatsız 
Edenler!” ana temalı fotoğraf belgeleme, 
sergi ve söyleşi üçlemesini kapsayan bir 
tarihi çevre farkındalık etkinliği düzenledi. 

Konuya ilişkin DAÜ KENT-AG ve 
MASDER tarafından yapılan açıklamada, 
şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası Anıtlar 
ve Sitler Konseyi (International Council of 
Monuments and Sites) - ICOMOS örgütünün 
öncülüğünde, kültür varlıklarının korunması 
konusunda farkındalık yaratmak ve toplum 
bilincinin oluşturulmasına / artırılmasına 
katkı koymak amacıyla, tüm dünyada her 
yıl 18 Nisan tarihinde kutlanmakta olan 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nün 2021 
yılı teması, Birleşmiş Milletlerin 2030 Yeni 
Kentsel Gündem ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na (SDGs) da atıfta bulunmak 
üzere, ‘Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilik 
İçeren Gelecekler’ olarak kurgulanmıştır.” 

Sergi Açılışı ve Söyleşi Etkinliği 17 
Nisan’da Gerçekleşti
DAÜ KENT-AG ve MASDER iş birliğinde 
düzenlenen bu etkinlik ile; Gazimağusa 
gibi çok özel bir tarihi kent içinde yaşıyor 
olmanın değerinin vurgulanması, bu değeri 
korumanın önemi ile ilgili farkındalığın 
artırılması hedeflendi. Etkinlik, Gazimağusa 
Suriçi’nin BM’nin “Sürdürülebilir Şehirler 
ve Topluluklar (SDG11)” hedefi kapsamında, 
daha sürdürülebilir bir tarihi kent olması ve 

sürdürülebilir bir topluluğun burada ika-
metinin sağlanması amaçladı. Böylece; 
kentteki problemlerin ortaya konması, gün-
deme getirilmesi ve tartışılması sağlandı. 

Katılımcıların ilettiği fotoğraflardan oluş-
turulan bir seçki, sosyal medya üzerinden 
dijital olarak ve MASDER binası bahçesinde, 
17 Nisan 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da 
açılan bir sergide kamuoyu ile paylaşıldı. 
Aynı gün saat 11.00’de MASDER Başkanı 
Rifat Yalınç’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
söyleşi, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail 
Arter’in belediyenin Gazimağusa Suriçi 
ile ilgili devam etmekte olan ve planlanan 
etkinlikleri aktardığı konuşmasıyla devam 
etti. 12:00’de DAÜ KENT-AG Yönetim 
Kurulu Üyesi ve DAÜ Mimarlık Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer’in 
sergilenen fotoğraflar üzerinden Gazimağusa 
Suriçi ve tarihi dokusunda mevcut bulunan 
sorunları yorumladığı söyleşi ise, fotoğraf 
sanatçılarının ve MASDER üyelerinin 
de katılımı ile gerçekleşti. MASDER’in 
Suriçi’nde yer alan binasının bahçesinde ve 

pandemi koşullarına uygun koşullarda ger-
çekleştirilen ve tüm halka açık olan etkinliğe 
ilgi büyük oldu. 

DAÜ DAKMAR 18 NİSAN DÜNYA 
KÜLTÜR MİRASI GÜNÜ İÇİN İKİ SÖYLEŞİ DÜZENLEDİ

DAÜ KENT-AG VE MASDER TARİHİ ÇEVRE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi 
iş birliğinde düzenlenen; sorunlar, fırsatlar, 
tehditler konu başlıklı “Okullarımızda 
Okuma Kültürü Çalıştayı”, 19-20 Nisan 
2021 tarihlerinde çevrim içi olarak 
yapıldı. 212 kişinin katıldığı çalıştayda, 
akademisyenler, öğretmenler, yazarlar ve 
öğrenciler, KKTC’de okuma kültürünün 
geliştirilmesine yönelik sorunlar ve çö-
züm önerilerini tartıştı.

Çalıştayın açılış konuşmaları, KKTC 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
Olgun Amcaoğlu ile DAÜ Rektörü 

Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından 
gerçekleştirildi. Ardından Ankara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sedat Sever, “Okuma Kültürünün 
Geliştirilmesi ve PISA Sonuçları” 
hakkındaki konuşması ile Türkiye’de 
ve dünyada okuma kültürü üzerine 
yapılan çalışmalardan bahsederek, 
konunun ülkemiz için ne kadar 
önemli olduğuna vurgu yaptı. Prof. 
Dr. Sever, Organisation for Economic 
Co-operation and Development 
– İktisadi İş Birliği ve Gelişme 
Teşkilatı’nın (OECD), her üç yılda bir 
15 yaş grubu öğrencileri üzerine yaptığı 
uluslararası PISA sınavının, okuma 
alanındaki Türkiye puanları üzerine 

değerlendirmelerde bulundu. Çalıştayın 
ikinci günü Dokuz Eylül Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Seçkin 
Aydın’ın “Pandemi Döneminde Okuma 
Kültür” başlıklı sunumuyla başladı. Her 
iki günde de konuşmaların ardından DAÜ 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Pehlivan moderatörlüğünde İlkokul 
Çalışma Grubu; Talim ve Terbiye Dairesi 
Müdürü Murad Aktuğ moderatörlüğünde 
Ortaokul Çalışma Grubu; Talim ve 
Terbiye Dairesi Kurul Üyesi Salih Sarpten 
moderatörlüğünde ise Lise Çalışma 
Grubu olmak üzere üç farklı çalışma 
grubu oturumları gerçekleştirildi. Çalıştay 
ile ilgili sonuç raporunun önümüzdeki 
günlerde yayınlanacağı bildirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Hacettepe Üniversitesi tarafından 
iki yılda bir gerçekleştirilen Beslenme 
ve Diyetetik alanında oldukça prestijli 
olan Uluslararası Beslenme ve Diyetetik 
Kongresi’ne katılarak DAÜ’yü temsil etti. 
Bu yıl onuncusu gerçekleştirilen söz konusu 
etkinlik covid-19 pandemisi nedeniyle 
çevrim içi olarak e-kongre şeklinde 31 
Mart - 4 Nisan 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri, diyetisyenler ve öğrencilerin 
yoğun katılım gösterdiği kongrede DAÜ 
Beslenme ve Diyetetik Bö-
lümü 6 poster bildirisi, 2 sözlü 
sunum ve 1 oturum başkanlığı 
ile kongrede yer aldı. 

Kongrede DAÜ Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Emine Yıldız 
başkanlığında “Tamamlayıcı 
Tıp Uygulamalarının Bes-
lenme ve Diyetetikte Yeri 
Var Mı?” konulu oturum 
gerçekleştirildi. Öte yandan 
DAÜ Beslenme Diyetetik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceren 
Gezer’in danışmanlığını yap-
mış olduğu doktora tezinden 
“Kuzey Kıbrıs’taki Süt ve Süt 

ürünleri ile Ağır Metal Alımı: Günlük Kabul 
Edilebilir Alım Miktarının Üzerinde Mi?” 
başlıklı sözlü bir sunum ve Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Tevhide Ziver Sarp’ın danışmanlığını 
yapmış olduğu yüksek lisans tezinden “Besin 
Etiketi Okuma Tutum Ölçeğinin Geçerlik 
ve Güvenirlik Çalışması” başlıklı sözlü bir 
sunum gerçekleştirildi. 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gözde 
Okburan “Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Öğrencilerinin Hedonik Açlık Eğilimlerinin 
Vücut Kompozisyonu Üzerindeki Etkisinin 
Belirlenmesi” ve Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
Yaşayan Okul Çağı Çocuklarının Vücut 
Ağırlığı, Beden Kitle İndeksi ve Vücut Yağ 
Yüzdesi Ulusal Referans Değerleri” başlıklı 
poster bildirileri ile kongrede yer aldı. 

Öğretim Görevlisi Merve Yurt ve Araştırma 
Görevlisi Cemre Elmas “Üniversite 
Öğrencilerinde Uyku Süresinin Vücut 
Bileşimleri ve Beslenme Durumları 
Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi”, 
Öğretim Görevlisi Burcu Barbaros 
“Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 
sürecinde Yeme Tutumları ve Uyku 
Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Doç. Dr. 

Ceren Gezer “Gebelerde Aşırı 
Besin İsteği ve Yeme Davranış 
Bozukluğu Eğilimi İlişkisi” 
ve Prof. Dr. Emine Yıldız 
içinde yer aldığı beslenme 
ve diyetetik lisans çekirdek 
eğitim programı uzaktan 
eğitim çalışma grubunun 
“Beslenme ve Diyetetik 
Lisans Çekirdek Eğitim 
Programının Uzaktan Eğitim 
Sistemine Entegrasyonu: Bir 
Pilot Çalışma” başlıklı poster 
bildirileri ile kongrede yer 
aldılar. Tüm bildiriler kongre 
kitapçığında yer alacaktır. 
Ayrıca tam metin olarak da 
yayımlanacaktır.

DAÜ İLE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI’NDAN ORTAK ÇALIŞTAY

DAÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 
X. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ’NDE TEMSİL EDİLDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla 
İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü 
(DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen 
Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 
9’uncusu kapsamında DAÜ Dr. Fazıl Küçük 
Tıp Fakültesi, 15 Nisan 2021 Perşembe 
günü, saat 17.00’de, Harvard Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Atasoylu’yu konuk 
etti. Çevrim içi olarak gerçekleşen etkinlikte 
Dr. Atasoylu “Following your dreams, 
becoming a doctor, and creating a meaningful 
life” konulu çevrim içi konuşmasını İngilizce 
olarak sundu. 

“Doğru Meslek Tercihi Önemli”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DAÜ Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nahide Gökçora, bu etkinlik ile tıp fakültesi 
öğrencilerine yol göstermek, önlerindeki 
kariyer seçeneklerini daha iyi görebilme 
olanağı tanımak ve geleceklerini daha 
sağlam temeller ile planlamalarına katkıda 

bulunmanın hedeflendiğini dile getirdi. 
Prof. Dr. Gökçora, doğru meslek tercihinin, 
mutlu ve başarılı bir birey olmanın kilit 
noktalarından biri olduğunu da vurgulayarak, 
tıpta kariyer günlerinin önemini ifade etti. 

Dr. Atasoylu 20 Yıllık Harvard 
Tecrübesini Paylaştı
Dr. Ayşe Atasoylu ise konuşmasında, 
lise eğitiminden sonra Amerika Birleşik 
Devletleri’ne giderek başladığı kariyer 
yolculuğundan bahsederek, mesleki tec-
rübelerini öğrenciler ile paylaştı. Tıp 
eğitiminden sonra iç hastalıkları uzmanı 
olarak görev yapan ve Harvard Tıp 
Fakültesi’nde 20 yılı aşkın bir süredir 
Öğretim Üyesi olarak çalışan Dr. Atasoylu, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp eğitimi 
ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. 

Öğrencilerin kendilerine “Şimdi neredeyim 
ve 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum?”, 

“Beni ne motive ediyor?”, “Değerlerim 
neler?” sorularını sormalarını ve bu so-
ruların gelecekteki kariyerleri hakkında 
karar vermelerine yardımcı olacağını ifade 
ettti. Çalıştıkları alanı sevmenin ve zevk 
almanın kilit nokta olduğunu ifade eden 
Dr. Atasoylu, yaptıkları işi sevmedikleri 
takdirde tıp yolculuğunun çok daha zor 
olacağını vurguladı. Bu yolculuğun uzun 
bir yolculuk olduğunun da altını çizen Dr. 
Atasoylu, tıp eğitiminden sonra öğrenmenin 
ve kendini geliştirmenin son bulmadığını 
ve başarılı olmak için sürekli kendini 
geliştirmenin gerekli olduğunu ifade etti. 
Zorluklara rağmen azimle çalışmanın 
başarıyı getireceğine inandığını belirten Dr. 
Atasoylu, kişinin kendi yolculuğunu doğru 
şekilde yaratabilmesi için, öz farkındalığın ve 
değişime hazır olmanın en önemli unsurlar 
olduğunu dile getirdi.  

DAÜ 9. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Altuğ 
Çinçin, her yıl Nisan ayının 2. haftasında anılan 
kalp sağlığı günleri dolayısıyla “Pandemi ve 
Kalbimiz” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dr. 
Çinçin, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Çok sayıda insanımızı kaybettiğimiz Covid-19 
pandemisinde, koca bir yılı geride bıraktık. 
Aşılama programlarının hızla sürmesine rağmen 
ne yurdumuzdan, ne de dünyadan gelen rakamlar 
maalesef tatminkar değil. Pandemi öncesinde 
de en sık rastlanan ölüm sebebi olan kalp ve 
damar hastalıkları, pandemi döneminde daha 
da önemli hale gelmiştir. Bilinen kalp hastalığı 
olan bireylerin hastalık sürecini daha zorlu 
geçirmeleri, kullanmak zorunda oldukları ilaçlar 
ve birbirleriyle etkileşimleri, hastalığın ilk dönemi 
sonrasında ortaya çıkabilen komplikasyonlarla 
mücadele yeterince büyük problemler iken, 
hastalıktan korunmak için oluşan stres dahi kalp 
hastaları üzerinde ciddi sıkıntı yaratmaktadır. 
Salgından en çok etkilenen grubun yaşlılarımız 
olduğu düşünüldüğünde kalp hastalığı varlığı 
daha da önem kazanmaktadır. 

Elle tutulur bir organ olmasa da, insan 
vücudunun en önemli ve işlevsel yapılarından 
biri, “endotel” adı verilen ve tüm damarsal 
yapılarımızın iç yüzeyini kaplayan zardır. 
Virüs en fazla akciğerleri tutuyor olsa da tüm 
bu endotel yapısında oluşturduğu yangı birçok 
kalp hastasında çeşitli komplikasyonlara yol 
açmaktadır. Bu süreçte kalp krizi ve akciğer 
embolisi riski belirgin derecede artar. Kalpte ritim 
ve ileti bozukluklarının görülebildiği ve kalp 
yetersizliğinin kötüleşebileceği bilinmektedir. 
Akciğerlerdeki tutulum nedeniyle azalan oksijen 
sunumu ve hastalık sürecindeki yatak istirahati 
ihtiyacı ise kalp hastalarındaki kötü seyrin diğer 
önemli sebeplerindendir. 

Pandeminin ilk günlerinden beri en sık tartışılan 
konulardan biri, hipertansiyon ve hipertansiyon 
ilaçları ile hastalığın ilişkisi olsa da, konuya ilişkin 
yeterli kanıt elde edilememiştir. Güncel literatürde 

herhangi bir hipertansiyon veya kalp ilacının 
hastalığa yakalanma riskini arttırabileceğine 
veya seyrini kötüleştirebileceğine dair bir bilgi 
olmadığından, hipertansiyon dahil tüm kalp 
hastalarının tedavilerine düzenli şekilde devam 
etmeleri önemlidir.

Kalp hastalığı olan yaşlılar virüsle karşılaştığı 
takdirde hastalığın ciddi seyretme riski diğer 
bireylere nazaran daha yüksektir. Bu yüzden 
özellikle yaşlılar, kalp hastalarımız, kanser 
tedavisi görenler veya bağışıklık sistemini 
etkileyebilecek hastalığı olanların sosyal 
izolasyonu son derece önemlidir. Egzersiz, kilo 
kontrolü ve iyi beslenme, pandemi sürecindeki 
en önemli silahlarımızdır. Uygun koşulların 
sağlanamaması nedeniyle, dışarıya çıkılamıyor 
ise ev içinde dahi olsa en az 30 dakika egzersiz, 
aksatılmadan uygulanmalıdır. İster istemez 
evlerimizde geçirdiğimiz sürenin artışı, tüketilen 
gıda miktarında artışa yol açmamalı, karbonhidrat 
ağırlıklı beslenmeden kaçınılmalıdır. Meyve ve 
sebze tüketimi arttırılmalı, günlük sıvı tüketimine 
azami dikkat edilmelidir. Korunmak önemlidir 
ama göğüs ağrısı, nefes darlığı, baygınlık hissiyatı 
gibi ciddi bir şikayet oluştuğunda hastaneye 
başvurmaktan çekinmek daha ciddi sıkıntılara 
yol açacaktır. Basit şikayetler veya ertelenebilir 
rutin kontroller için ise mümkünse hastalığın 
yavaşladığı dönemleri beklemek daha akılcıdır. 

Aşılama programına daha erken başlayan ve yol 
alabilen toplumlarda, hastalık yayılım hızında 
ciddi başarı elde edilebildiği görülmektedir. Tüm 
kalp hastalarımızın, hastalıklarının türünden 
veya süresinden bağımsız olarak aşılanması son 
derece önemlidir. Hangi aşının kalp hastaları 
için daha uygun olduğuna dair herhangi bir 
kanıt olmadığından, hastalarımız herhangi bir 
aşıya ulaşabilir hale geldiğinde çekinmeden aşı 
olmalıdır. 

Her yıl Nisan ayının 2. haftasında anılan kalp 
sağlığı günlerini geride bırakırken, hem kalbimizi 
korumanın hem de virüsten korunmanın yollarını 
aramaktayız. Salgınla mücadeleyi kazanacağımız, 
kalbimizin tıkır tıkır attığı sağlıklı günlerimiz 
olsun.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 

DR. ALTUĞ ÇİNÇİN’DEN “PANDEMİ VE KALBİMİZ” KONULU AÇIKLAMA 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı nedeniyle bildiri ya-
yımladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent 
Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan 
ve ulus egemenliğini temsil eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluş 
yıldönümü, her yıl 23 Nisan gününde, 
Türkiye’de ve KKTC’de bayram olarak 
kutlanmaktadır. TBMM Kurucu Meclis 
niteliği taşıdığı için aynı zamanda bu tarih, 
doğal olarak bir ulusun kendi egemenliğine 
dayalı yeni bir devleti kurduğunu da tüm 
dünyaya ilan ettiği tarihtir. Bunlara ilave 
olarak bu bayram, Ulu Önder Atatürk’ün 
“Bu bayramı çocuklara armağan edeceğim. 

Gözüm arkada kalmayacak” ifadeleriyle 
anlamını bulan dünyadaki tek çocuk bay-
ramıdır.

Ulusal egemenlik, Atatürk’ün Ulusal 
Mücadele’nin ilk günlerinden itibaren 
açıkça ortaya koyduğu, ısrarla vurguladığı 
ve uyguladığı bir temel ilkedir. Ulusal 
Mücadele’nin “Eylem Safhası”nı başlatmak 
üzere Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’da, 
henüz işin başında “Kayıtsız şartsız ulus 
egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurma” 
düşüncesinde olan Mustafa Kemal, ulusal 
mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlamak 
için, hem çözüm yolu olarak ulusun azim 
ve kararını, ulusun egemenliğini, hem de 
yeni kurulacak Devletin ulusal egemenlik, 
ulusal irade gibi esaslara dayanmasını 
gerekli görmüştür. Mustafa Kemal’in 
ulusal egemenlik düşüncesi; 1919 Amasya 

Genelgesi’nde “Milletin istiklâlini yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır” 
parolasında, Erzurum Kongresi’nde “Milli 
Kuvvetleri amil ve Milli İradeyi Egemen 
Kılmak” esasında, Sivas Kongresi’nde Ulus 
temsilcilerinin oy birliği ile aldıkları “Manda 
ve himaye kabul edilemez, Ya İstaklal Ya 
Ölüm” ifadesinde, Sivas Kongresi sırasında 
yayınlanan “İradei Milliye” gazetesinde 
kendisini göstermiş ve nihayet 23 Nisan 
1920’de kurulan TBMM’nin ve yeni 
kurulan devletin temel dayanağı olmuştur. 
“Egemenliğin Ulusa Ait Olduğu” kavramı, 
1921-1924-1961 ve 1982 anayasalarında 
da özellikle vurgulanmış ve söz konusu 
anayasalarda değişmeyen tek madde 
olmuştur.
 
Atatürk’ün ulusal egemenlik ilkesine 
sadece düşünceleriyle değil, derin kişisel 
duygularıyla da  ne kadar bağlı olduğu, 
annesinin ölümünden birkaç gün sonra 
onun mezarı başında söylediği; “Validemin 
mezarı önünde ve Allah huzurunda and 
içiyorum, bu kadar kan dökerek ulusun elde 
ettiği ve belirttiği egemenliğin muhafaza 
ve müdafaası için icab ederse validemin 
yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. 
Ulusal egemenlik uğrunda canımı vermek, 
benim için vicdan ve namus borcu olsun” 
sözlerinden de açıkça anlaşılmaktadır.

Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi 
sürdüren ilk TBMM üyelerini ve bu 
toprakları vatan yapmak uğruna toprağa 
düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyoruz.”

DAÜ ATAUM 23 NİSAN  ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
NEDENİYLE BİLDİRİ YAYIMLADI
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