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BASIN BÜLTENİ
BİLİM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ
Düşen uçakta yaşamını yitiren akademisyenlerin katılmak üzere yola çıktığı
çalıştay, kazanın 5. yıldönümünde 11. kez düzenleniyor.
Rektör Çepni: “Yetiştirdikleri öğrencilerin çalışmalarıyla, insanlığa hizmete
devam ediyorlar…”
30 Kasım 2007’de Isparta’da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Şenel Boydağ, Doç. Dr.
İskender Hikmet ve Araştırma Görevlisi Mustafa Fidan’ı aramızdan ayrılışlarının
5. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Fizik bilimine gönül vermiş değerli
hocalarımızla çıktığımız yolda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Onların
emektar çalışmalarla adlarını sonsuza dek yazdırdıkları akademik dünyada, hiç
sönmeyecek bir yükseköğretim meşalesini, temel bilimlerin öneminin
farkındalığıyla taşıyoruz. Yeniliğin ve teknoloji geliştirmenin ön şartı olan temel
bilimler, doğayı en temel seviyede anlamak için soru sormayı ve cevaplarını
araştırmayı gerektirir. Ancak bu şekilde geleceğimizi inşa edebileceğimiz
bilincini taşıyor, bu bilinci esas alan ulusal bilim ve yükseköğrenim
politikalarının yararına inanıyoruz.
Kazada yaşamını yitiren Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Arık,
Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan ve Yüksek Lisans Öğrencisi Engin Abat
ile diğer yolcuları da rahmetle anıyoruz.
Aynı çalıştay 11. kez başladı
Öğretim üyelerimiz, Doğuş Üniversitesi’nin de dahil olduğu Türk Hızlandırıcı
Merkezi projesinin Isparta’da yapılan 4. çalıştayına gitmek üzere bindikleri
uçağın düşmesi sonucu yaşamlarını yitirmişti. Bu yıl 11. kez düzenlenen çalıştay,

yitirilen değerli bilim insanlarının anısına saygıyla, kazanın yaşandığı 30 Kasım
günü başlatıldı. Açılışında, kazada yaşamını yitiren bilim insanlarının anıldığı bir
bölümün yer aldığı çalıştaya, Doğuş Üniversitesi adına Fizik Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Serkant Ali Çetin ve bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Ruhi Uman
katılıyor.
“İnsanlığa hizmete devam ediyorlar”
Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni, Boydağ, Hikmet ve Fidan’ı
ölümlerinin 5. yılında saygı ve hasretle andıklarını söyledi. Çepni, “Temel
bilimlerin üniversitemiz ve ülkemiz için öneminin farkında olarak başlattıkları
değerli çalışmalar, hem birlikte yola çıktıkları meslektaşları hem de
yetiştirdikleri öğrenciler sayesinde insanlığa hizmet etmeye devam edecektir.
Bugün, Doğuş Üniversitesi Fizik Bölümü de onların hatırasına layık olarak
misyonuna devam etmektedir” dedi.

