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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 

2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar 

Dönemi’nde üstün başarı gösteren 

öğrencilerini ödüllendirdi. Fakülte 

ve Yüksekokullarda ilk 10’a girmeyi 

başaran 100’ü aşkın öğrenciye 28 Kasım 

2017 Salı günü, Mustafa Afşin Ersoy 

Salonu’nda, saat 10:00’da düzenlenen 

tören ile 3 kategoride nakdi çek teslim 

edildi. Tören açılışında konuşan DAÜ 

Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 

ikincisini gerçekleştirdikleri bu ödül 

töreninden ötürü duyduğu mutluluğu 

dile getirerek, başarıya ulaşmak için 

çok çalışmanın gerektiğini kaydetti. 

Başarılı olan öğrencileri içtenlikle 

kutladığını ifade eden Prof. Dr. Osam, 

öğrencilere daha nice güzel başarılara 

sahip olmaları temennisinde bulundu. 

Açılış konuşmasının ardından Prof. 

Dr. Osam, Mühendislik Fakültesi 

öğrencisi Amro Faki’ye, Fen ve Edebiyat 

Fakültesi öğrencisi Seda Sarı’ya ve 

Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ensiyeh 

Mohebbikian’a temsili hediye çeklerini 

takdim etti.  

Tören, öğrencilerin Rektör Yardımcıları 

Prof. Dr. M. Yaşar Özden ve Prof. 

Dr. Cem Tanova, Fakülte Dekanları, 

Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları 

ve Öğretim Üyeleri eşliğinde nakdi 

çeklerini teslim almaları ile devam etti. 

Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 

3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere 

ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 

kategoriye ayrıldı. Etkinliğe ayrıca 

çok sayıda öğretim üyesi de katılarak 

öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. 

“Erdem, Bilgi, Gelişim”
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II. Sosyal Psikoloji Kongresi 
DAÜ’de Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 
Bölümü tarafından düzenlenen II. 
Sosyal Psikoloji Kongresi 27 Kasım 
2017 Pazartesi günü, Rauf  Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 
saat 09:00’da düzenlenen açılış 
konuşmalarının ardından başladı. 

Açılışta konuşan DAÜ Psikoloji 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenel 
Hüsnü Raman kongrenin DAÜ ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmesinden 
dolayı onur duyduklarını belirterek 
kongreye katılan herkese teşekkürlerini 
iletti. Sosyal Psikoloji alanına 
yönelmesini ve deneyimlerini 
katılımcılar ile paylaşan Doç. Dr. 
Raman, kongrenin verimli geçmesini 
temenni etti. 

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan 
da gerçekleştirdiği konuşmasında 
bölüm hakkında detaylı bilgiler vererek 

kongrenin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkürlerini iletti. 

DAÜ Dünya Listesinde
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, katılımlarından dolayı herkese 
hoşgeldiniz diyerek DAÜ Psikoloji 
Bölümü’nün üniversitenin saygın 
bölümlerinden biri olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Osam, Psikoloji Bölümü’nün 
çok hassas bir şekilde eğitim veren, seçici 
kuralları uygulayan, etik bağlamda süreci 
iyi yöneten bir bölüm olduğunu belirtti.

Kalitenin en önemli göstergelerinden 
birinin akreditasyonlar olduğunun 
altını çizen Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 
akreditasyon çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. DAÜ’nün kendini 
dünya üniversitelerine kabul ettirdiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 
Kıbrıs’ta dünya listelerine giren tek 
üniversite, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
ise bu listeye giren üniversiteler 
sıralamasında 4. sırada yer aldığını 

belirtti. Bunun yanında İngiltere merkezli 
QS Stars değerlendirmesi hakkında 
bilgiler veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 
eğitim, uluslararasılaşma, olanaklar ve 
erişilebilirlik alanlarında 5 üzerinden 5 
aldığını vurguladı. 
 
Açılış konuşmalarının ardından Sosyal 
Psikoloji alanında Türkiye’de öncü 
bir isim olan ve Mart 2017 tarihinde 
hayatını kaybeden Prof. Dr. Çiğdem 
Kağıtçıbaşı’nı anmak üzere video 
gösterimi gerçekleştirildi. Video 
gösteriminin ardından ise sosyal psikoloji 
alanında yapmış olduğu çalışmalar ve 
değerli katkılardan dolayı Prof. Dr. Diane 
Sunar’a “Yaşam Boyu Başarı” ödülü 
Doç. Dr. Raman tarafından takdim edildi. 

Kongrede davetli konuşmacı Porf. Dr. 
Nebi Sümer tarafından “Bağlanma 
ve Mutluluk, Kültürel Farklılıklar ve 
Türkiye’den Bulgular” konulu sunum 
gerçekleştirildi. Sunumun ardından 
Farklı Etnik / Kültürel Grupların 

Entegrasyonunda Gruplararası Temas 
Kuramı” konulu ilk panel gerçekleştirildi.    

Ardından davetli konuşmacı Prof. Dr. 
Doğan Kökdemir tarafından “Sosyal 
Psikoloji Penceresinden, Psikoloji 
Biliminin Dünü, Bugünü ve Yarını: Harry 
Potter, Batman ve Westworld” konulu 
sunum gerçekleştirildi.

Kongre, “Türkiye’de Ahlak 
Psikolojisinde Güncel Çalışmalar” 
konulu ikinci panel ile devam etti. 
Ardından da “Otobiyografik Bellek 
Temelindeki Bireysel Farklılıkların 
Alanyazın İçerisinde Gözden 
Geçirilmesi” konulu üçüncü panel ile 
kongrenin ilk günü sona erdi. 

28-29 Kasım 2017 tarihlerinde de devam 
eden kongre boyunca toplam 11 panel 
gerçekleştirildi, 6 davetli konuşmacı 
sunum yaptı ve poster bildirileri 
sergilendi.

“Erdem, Bilgi, Gelişim”
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DAÜ’den Barbaros 
Hayreddin Paşa’ya 

Ziyaret
Gazimağusa Limanı’nda demirleyen 
Türkiye Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na bağlı Barbaros 
Hayreddin Paşa Fırkateyni ziyaretçileri 
ağırlamaya devam ediyor. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, Gazimağusa Kaymakamı 
Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye 
Başkanı İsmail Arter ve DAÜ Halkla 
İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat 
Aktuğralı ile birlikte 29 Kasım 2017 

Çarşamba günü Barbaros Hayreddin 
Paşa Fırkateyni’ni ziyaret ederek 
mürettebatla görüştü. Mürettebatla 
birlikte yemek de yiyen DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Osam fırkateyn ve çalışmaları 
hakkında detaylı bilgi aldı. Barbaros 
Hayreddin Paşa Fırkateyni 3 Aralık 2017 
Pazar gününe kadar, 10:00-16:00 saatleri 
arasında, Gazimağusa Limanı’nda 
ziyaretçilere açık olacak.   

“Erdem, Bilgi, Gelişim”

DAÜ Turizm Fakültesi’nden 
Bir Başarı Öyküsü Daha 

Avrupa Turizm ve Otelcilik Okulları 

Birliği’nin (AEHT) düzenlediği mutfak 

yarışmalarına katılan Doğu Akdeniz 

Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı 

ekibi bir başarıya daha sahip olarak 

yarışmada üçüncü oldu. Geçtiğimiz yıl ilk kez 

katıldıkları AEHT’nin düzenlediği mutfak 

yarışmalarından Avrupa üçüncüsü olarak 

dönen DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Programı öğrencileri, bu yıl Belçika’nın 

Oostend şehrinde 30’uncusu düzenlenen 

etkinlikte başarılı olarak bronz madalya 

almaya hak kazandı. Mutfak alanında Mustafa 

Kocabaşoğlu ile pastacılık alanında Güzden 

Ballı’nın katılmış olduğu ve yarışmaya 25 

ülkeden 50’den fazla öğrenci katıldı. Farklı 

ülkelerden öğrencilerin ekipler oluşturarak 

katıldığı yarışmada pastacılık alanında 
DAÜ’yü temsilen katılan Güzden Ballı’nın 
ekibi 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 

AEHT’nin düzenlediği mutfak yarışları 30. 
Olağan Konferans kapsamında gerçekleşti. 
Kayıt işlemleri ve açılış töreninin ardından 
ilk gün yarışmacı öğrencilere, jüri üyesi 
şef öğretim görevlilerine ve eğitmenlere 
yarışmaların konsepti ile ilgili bilgilendirme 
toplantıları düzenlendi. Tüm gün süren 
yarışmaların kazananları ise düzenlenen gala 
gecesinde açıklandı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kılıç,  konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi 
olarak elde edilen başarıdan son derece 
mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, 
öğrencileri kutlayarak eğitimlerinde katkıları 
olan tüm uzman şef ve öğretim üyelerine 
ayrıca teşekkür etti. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, 
Avrupa’daki Turizm, Otelcilik ve Gastronomi 
alanlarında eğitim veren kurumlar arasında en 
prestijli değere sahip bu etkinliğe katılımları 
için destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne ve 
özellikle DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’a teşekkürlerini sundu.
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DAÜ KKTC, Türkiye ve Doğu Akdeniz 
Bölgesi’ni ABD’de Temsil Etti

DAÜ-SEM TÜSEM Toplantısı’na Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
ABD’nin Georgia Eyaleti’nde yer 
alan Savannah şehrinde yapılan ABET 
Akreditasyonlu Yazılım Mühendisliği 
Program Başkanları Toplantısı’na 
davet edildi.  Geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşen davette; KKTC, Türkiye 
ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ni, bölgede 
ABET akreditasyonlu tek yazılım 
mühendisliği programını bünyesinde 
barındıran DAÜ Mühendislik 
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. 
Işık Aybay temsil etti.

Toplamda 17 program başkanının 
katıldığı toplantıda, yazılım 
mühendisliği program müfredatları 
ve akreditasyon için gereken koşullar 
görüşüldü. Toplantıda konuşan Prof. 
Dr. Aybay, dünyanın önde gelen 
üniversitelerinin katılımcılarına DAÜ 
Bilgisayar Mühendisliği Yazılım 
Mühendisliği Programı’nın yapısı ve 
ABET Akreditasyonu için yapılan 
çalışmalar hakkında detaylı bilgi 
verdi. Bir sonraki toplantının, 2018 
yılının Ekim ayında ABD’nin San Jose 
şehrinde yapılmasına  karar verildi.

Türkiye Üniversiteler Sürekli 
Eğitim Merkezleri Konseyi 
(TÜSEM) 2017 Sonbahar Toplantısı 
geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 
Konya şehrinde bulunan Selçuk 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 
Toplantıda Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Sürekli Eğitim 
Merkezi (DAÜ-SEM) Koordinatörü 
Yeşim Kapsıl Çırak tarafından 
temsil edildi. Türkiye genelinden 
TÜSEM Konseyi’ne 79 devlet 

üniversitesi kayıtlı. TÜSEM 2017 
Sonbahar Toplantısı’na 29 farklı 
üniversiteden 31 SEM temsilcisi 
katıldı.

Toplantıda Türkiye’de diğer 
Sürekli Eğitim Merkezlerinde 
yürütülen çalışmalar ve faaliyetler 
ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. 
Yapılan sunumlarda sürekli eğitim 
merkezlerinin sorunlarının yanı 
sıra yapılan yeni açılımlar ile ilgili 

konular da tartışıldı. Yapılan açılış 
konuşmasında Sürekli Eğitim 
Merkezlerinin bilinç oluşturma 
merkezleri olduğu ve bilgiye 
ulaşamayan bireylere bilgiyi yer 
ve zaman kısıtlaması gözetmeden 
ulaştıran merkezler olması 
gerektiği vurgulandı. TÜSEM 
2018 Bahar Toplantısı’nın İzmir 
Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 
yapılmasına karar verildi.  Sürekli 
Eğitim Merkezlerinde verilen 

eğitimlerin özellikle mesleki 
eğitimlerin kredilendirilip 
sertifikalandırılmasının önemi ön 
plana çıkmıştır. Bu bağlamda DAÜ-
SEM’in bu alandaki çalışmaları 
başlatmış olması önem arz 
etmektedir. DAÜ-SEM’in Kuzey 
Kıbrıs’tan Devlet Üniversitesi 
statüsünde tek üye olarak katıldığı  
bu toplantı geri dönütleri ile birlikte 
yürütülen çalışmalar  için çok 
değerli olmuştur.

“Erdem, Bilgi, Gelişim”
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DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 
Öğrencileri Onurlandırıldı

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden 
Kanser Tanı ve Tedavisi’ne Önemli Katkı 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölümü 2016 – 2017 
Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek 
şeref sertifikası almaya hak kazanan 
başarılı öğrencileri gerçekleştirilen 
törenle onurlandırıldı.

DAÜ İletişim Fakültesi Mor 
Salon’da yapılan törene öğrencilerin 
yanı sıra öğretim üyeleri ve öğretim 
görevlileri de katıldı. Törenin 
açılış konuşmasını Yeni Medya 
ve Gazetecilik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Nurten Kara yaptı. Kara, 
konuşmasında, ödül alan öğrencileri 
başarılarından dolayı kutlarken, 
çok yakın bir zamanda Yeni 
Medya ve Gazetecilik Bölümü’nü 
İngilizce eğitim diliyle de hayata 
geçireceklerini belirtti. Doç. Dr. 
Nurten Kara’nın konuşmasından öne 
çıkanlar ise şöyle idi:

Gazetecilik Yeni Medya İle Entegre 
Oluyor  
Dijital çağda internet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla gazeteciliğin yok 
olmaya yüz tuttuğunu dile getirenlerin 
aksine bunun bir uyumluluk hali 
olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kara,  
“Gazetecilik yok olmamakta, bilakis 
yeni medya ile entegre olmaktadır. 
İnternetle birlikte yaşamımızın birçok 
alanına sirayet eden bu dijital mecrada 
içerik yaratmak çok önemlidir ve içerik/
metin yaratmak gazeteciliğin en önemli 
unsurlarından biridir. Bu sebeple eğitim 
içeriğimizi ‘Yeni medya ve Gazetecilik’ 
alanını besleyecek nitelikte derslerle 
reforme ettik” dedi. 

Fakülte-Sektör Buluşmalarımız Devam 
Ediyor
Medya alanında uzman ve önde gelen 
kişilerle öğrencileri bir araya gertirmeye 
devam edeceklerinin de müjdesini 

veren Doç. Dr. Kara, “Fakülte-sektör 
buluşmalarımız önümüzdeki günlerde de 
devam edecek. Bu bağlamda 8 Aralık’ta 
bağımsız internet gazeteciliği alanında 
başarılarıyla tanınan T24 Genel Yayın 
Yönetmeni Doğan Akın, 11 Aralık’ta 
internet gazeteciliği hakkında bilgi ve 
deneyimlerini bizimle paylaşacak olan 
Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın 
Yönetmeni Oğuz Güven, 21 Aralık’ta 
ise gazetecilikte barış dili kullanımı 
hususunda deneyimlerini paylaşmak 
üzere Kıbrıs’ın Kuzey’i ve Güney’inden 
genç gazetecileri Fakültemiz’de ağırlayıp, 
siz öğrencilerimizle buluşturacağız” 
diyerek sözlerini noktaladı.

TRT Genç İletişimciler Yarışması’nda 
Sosyal Medya kategorisinde “Dedebiyat” 
adlı projesiyle birincilik elde eden 
DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hasan 
Doğan da törende ödülü ve projesi ile 

ilgili bir sunuş yaptı. Hasan Doğan 
konuşmasında proje danışmanı DAÜ 
Araştırma Görevlisi Sertaç Özdemir’e ve 
Ankara’daki ödül törenine kadar gelerek 
kendisine destek veren DAÜ İletişim 
Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife 
Aliefendioğlu’na teşekkürlerini iletti. 
Doğan konuşmasında, internette sıklıkla 
karşılaşılan “tık yemi” taktiğine eleştirel 
yaklaşarak ele aldıkları “Dedebiyat” adlı 
projesinin edebiyatın haberleştirilmiş hali 
olduğuna dikkat çekerek; “Biz kitaplar 
üzerinden yola çıktık. Farklı başlıklar 
kullanarak ‘tık yemi’ ile beraber okurları 
kitaplardan alıntılarla baş başa bıraktık” 
dedi.

Organizasyon başarılı öğrencilerin 
akademisyenlerin elinden şeref-yüksek 
şeref sertifikalarını ve hediyelerini 
almalarının ardından, “Citizenfour” adlı 
filmin gösterimiyle son buldu.

Türkiye’nin en önemli patoloji kongresi 
olarak bilinen, 27. Ulusal Patoloji 
Kongresi bu yıl dünya genelinde 
alanında önde gelen patologların katılımı 

ile Antalya’da gerçekleştirildi. Doğu 

Akdeniz Ünivesitesi (DAÜ) 27. Ulusal 

Patoloji Kongresi’nde Dr. Fazıl Küçük 

Tıp Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. M. 

Hasan Toper tarafından temsil edildi
Kongrede, çeşitli kanserlerin genetik 
özelliklerini araştıran çalışmalar 
sunuldu. Özellikle akciğer, meme ve 
kolon kanserlerinde tanımlanan genetik 
değişiklikleri hedef alan ilaçların 
yardımıyla bu kanserlerin tedavisinde 
umut verici gelişmeler görüldüğü 
bildirildi. Bu konudaki bilimsel 
çalışmalara katkı koyan kurumlar 
arasında KKTC’yi temsilen DAÜ de yer 
aldı.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Hasan 
Toper “Diffüz Büyük B-Hücreli 
Lenfoma Olgularında Double-Ekspresör 
Grubun Belirlenmesi Ve Prognostik 
Öneminin Saptanması” konulu sözlü 
sunum gerçekleştirdi. Ayrıca söz konusu 
sunumunun yanı sıra “Karaciğer İğne 
Biyopsisinde Gözden Kaçırılabilecek Az 
Sayıda Atipik Hücre: Tanı?” ve “Akciğer 
Adenokarsinomu Olgusunda Lenf 
Nodunun Çevresinde Şüpheli İnfiltrasyon: 

Malign Mezotelyoma Olabilir mi?” 
konulu poster sunumları da dikkatle 
izlendi. 

Yaptığı çalışma ile erişkin tipi lenfoma 
(lenf kanseri) hastalıklarının en sık 
görülen türü olan Diffüz Büyük 
B-hücreli Lenfoma’nın tedaviye yanıtsız 
seyretmesine neden olan genetik 
değişiklikleri tanımlayan Yrd. Doç. Dr. 
Toper, bu kanser tipinin yeni veriler 
ışığında daha iyi tanımlanması ile 
tedavi seçeneklerinin artacağını bildirdi. 
Yrd. Doç. Dr. Toper’in çalışmasında 
bahsedilen ve yeni tanımlanan lenf 
kanseri alt grubunun, ileriki yıllarda bu 
kanser tipinin tedavisinin planlanması 
konusunda patoloji alanında önde gelen 
bilim insanları ile görüş alışverişinde 
bulunuldu. Yrd. Doç. Dr. M. Hasan Toper, 
tarafından sunulan bilimsel çalışmaların 
ışığında kanserde yeni tedavi seçenekleri 
oluşturulmasına yönelik projeler 
düzenlenmesi hedefleniyor.

“Erdem, Bilgi, Gelişim”
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Türkçe Konuşan Ülkeler Kurultayı’na 
DAÜ’den Katılım

DAÜ Öğrencileri: 
“Çocuk Haklarının Savunucusuyuz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ertuğrul Aydın, Türk Dil 
Kurumu ile Yeni Türkiye Stratejik 
Araştırma Merkezi’nin Ankara’da 
ortaklaşa düzenlediği “Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Kurultayı”na katıldı.

Dört kıta ve 50 ülkeden 360 bilim 
insanının katıldığı ve ‘Ortak Dil 
Türkçe, Bilişim ve İletişim Dili Olarak 
Türkçe’nin Kullanımı, Eğitim Dili 
Türkçe, Dil Politikaları ve Türkçe’nin 
Kullanımı, Küreselleşme, Türk Dünyası 

ve Türkçe, Çeviri Dili ve Türkçe, 
Türkçe’nin Başka Dillerle Olan 
İlişkisi’ gibi konuların elen alındığı 
bilimsel etkinlikte, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden DAÜ Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ertuğrul Aydın, “Küreselleşme, 
Kültürlerarasılık ve Türkçe” başlıklı bir 
sözlü bildiri sundu. 

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın, 
bildirisinde ‘Küreselleşme, 
Kültürlerarasılık, Küresel Eğitim 
ve Türkçe’ başlıklarına değinerek 
şu açıklamalarda bulundu. 

“Küreselleşmenin yol açtığı kültürler 
arasındaki uyum ya da bütünleşme, 
eğitim, iş ve çalışma değerleri açısından 
bazı olumlu işaretleri karşımıza 
çıkarmaktadır. Bu noktada, ana dil 
(birinci dil) olarak Türkçe’nin hem 
yabancı dil, hem de yabancı ülkelerde 
ikinci dil öğrenimi esnasındaki 
konumu karşımıza çıkmaktadır. Başta 
Belçika, Almanya ve Hollanda gibi 
ülkelerdeki Türk nüfusun Türkçe 
eğitim işbirliği/ilişkileri ve eğilimleri 
önem kazanmaktadır. 2005 yılından 
itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliği 
aday adaylığı nedeniyle Türkçe’nin 

de birliğin resmî  dilleri arasında 
yer aldığını ve Avrupa’da yaşayan 
yaklaşık 5,5-6 milyon Türkün birlik 
sınırları içinde Türkçe konuştuğunu 
hatırlatmakta yarar var. Günümüzde 
Paris, Londra, Brüksel, Berlin ve 
Amsterdam gibi Avrupa’nın büyük 
kentleri çok kültürlü şehirler durumuna 
gelmiştir. Hem bu kentlerde, hem 
de Avrupa’nın diğer merkezlerinde 
kültürlerarası öğrenim, bir çalışma 
ve öğretim ilkesi olarak ele alınıp; 
öğretim programlarının kültürlerin 
birbirlerini olduğu gibi kabullenmesi 
sağlanmalıdır.” 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi 
Öğretmenliği Programı öğrencileri, 
SOS Çocuk Köyü Derneği Anaokulu’nu 
ziyaret etti.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği 
Programı 4. sınıf öğrencileri, öğretim 
görevlisi Rahme Kavaz tarafından 
yürütülen OOEG 450 Çocuk Hakları 
dersi kapsamında, SOS Çocuk Köyü 
Derneği Anaokulu’nu ziyaret ettiler. 
Ziyaretlerinde SOS Çocuk Köyü 
Derneği Ulusal Direktörü Refika İnce 
tarafından karşılanan öğrencilere, SOS 
Çocuk Köyü Derneği’nin çalışmaları, 
kapsamlı bir şekilde tanıtıldı. Ulusal 
Direktör Refika İnce’nin konuşmasının 
ardından, anaokulu müdürü Ebru 
Efendi rehberliğinde anaokulunu 
ziyaret eden öğrenciler, anaokulunun 
felsefesi, işleyişi, eğitim programları, 
donanımı ve uygulamaları hakkında 
ayrıntılı bilgi sahibi oldular. Bu sırada 
anaokulunda eğitim görmekte olan 

çocuklar da, DAÜ’de okul öncesi 
öğretmen adayları olarak gelecekteki 
mesleklerine hazırlanmakta olan 
üniversite öğrencilerine yakın ilgi ve 
büyük konukseverlik gösterdiler. 

Etkinliği büyük bir heyecan ve 
mutluluk içinde tamamlayan öğretmen 
adayı öğrenciler, 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları günü dolayısıyla 
gerçekleştirilen bu ziyaretin, “Çocuk 

hakları savunuculuğu” konusunda 
farkındalıklarını daha da pekiştirdiğini 
ve yaşayan bir okulda çocuklarla 
buluşmanın kendilerini eğitimlerine 
daha da motive ettiğini bildirdiler. 
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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 1 Aralık Dünya 
AIDS Günü ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

DAÜ’de “Kültürel Mirası Koruma: 
Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki” Konulu 

Seminer Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 1 
Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle 
açıklamalarda bulundu. DAÜ Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nahide Gökçora tarafından yayınlanan 
bildiride 1988 yılından bu yana 1 Aralık 

gününün “Dünya AIDS Günü” olarak 
kabul edildiğine ve AIDS hastalığının 
erken tanı ve tedavisinin önemine 
dikkat çekildi. Prof. Dr. Gökçora yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“AIDS hastalığı ve HIV virüs 
enfeksiyonu şu anda Dünya’nın en 

ölümcül salgın hastalıklarından birisi 
sayılmaktadır. HIV enfeksiyonunun 
bulaşmasını takiben geçen 2 ila 15 yıl 
içinde bağışıklık sisteminin çökerek 
çeşitli fırsatçı enfeksiyon ve kanser 
türlerinin görüldüğü tablo AIDS 
hastalığı olarak adlandırılmaktadır. 
Günümüze kadar yaklaşık 34 milyon 
kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olan virüs, tahminlere göre şu anda 
dünya üzerinde 36,7 milyon kişi 
tarafından taşınmaktadır. Bunların 
yaklaşık 21 milyonu halihazırda AIDS 
tedavisi görmektedir. Geçtiğimiz yıl 1 
milyondan fazla HIV taşıyıcısı hamile 
kadın doğacak bebeklerini korumak 
amacıyla tedavi görmüştür.

Pek çok kanser ve enfeksiyon 
hastalığında olduğu gibi bu hastalıkta da 
erken tanı hayat kurtarıcıdır. Geliştirilen 
yeni tedavi seçenekleri ile gelişmiş 
ülkelerde erken dönemde saptanan HIV 
taşıyıcılarının beklenen yaşam süreleri 
sağlıklı bireylerin seviyelerine çekilmiş 
durumdadır. Hastalıktan korunmak 
en önemli basamağı oluşturmakta 

ve özellikle cinsel yoldan bulaştığı 
bilindiğinden koruyucu önlemlere 
dikkat çekilmesi vurgulanmaktadır. 
Hastalığı erken teşhis edebilmek için 
belirtilerinin iyi bilinmesi gereklidir. 
Bulaşma sonrası ilk haftalarda ateş, baş 
ağrısı, döküntüler veya boğaz ağrısı 
gibi grip-benzeri belirtiler verebilen 
hastalığın ilerleyen dönemlerinde 
bağışıklık sistemi zayıflayarak yaygın 
büyümüş  lenf bezeleri, kilo kaybı, ishal 
veya düzelmeyen öksürük şikayetleri 
ortaya çıkmaktadır.  Bu konuda gerek 
sağlıklı toplum bireylerinin, gerekse 
sağlık çalışanları ile risk grubundaki 
bireylerin iyi aydınlatılması, eğitim 
kurumları ve basın-yayın organları 
tarafından bu konuda güncel ve 
bilinçlendirici eğitim çalışmaları ve 
yayınlar yapılması gereklidir. 

Fakültemiz AIDS hastalığı ile yapılan 
mücadelede gerek eğitim gerekse 
toplumsal duyarlılık ve kampanyalar 
konusunda çalışmalar yapmakta, 
hastalığın erken teşhisinin önemini 
çeşitli platformlarda vurgulamaktadır.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Doğu Akdeniz Kültür Mirasını 
Araştırma Merkezi (DAKMAR) 
tarafından “Cultural Heritage 
Conservation: Sustainability and 
Environmental Impact - Kültürel 
Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik 
ve Çevresel Etki” konulu seminer 
gerçekleştirildi. 27 Kasım 2017 
Pazartesi günü, saat 10:30’da, Fen 
ve Edebiyat Fakültesi ASA 01’de 
düzenlenen seminerde konuşan 
DAKMAR Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Bülent Kızılduman katılımlarından 
dolayı herkese teşekkürlerini sunarak, 
verimli bir seminer geçmesini temenni 
etti. 

UNDP ve çift toplumlu Kültür Mirası 
Teknik Komitesi için Othello Kalesi 
ile başlayan bir çok projeyi tasarlayan 
Tecnalia Araştırma Enstitüsü’nün söz 
konusu dönemdeki koruma uzmanı 
mimarı Rand Eppich tarafından 
verilen söz konusu seminerde, 
sürdürülebilir gelişim çerçevesinde 
sosyo – ekonomik gelişmeler ve turizm 
bağlamında kültür mirasının korunması 
konuları üzerinde duruldu. Tarihi 
bina koruma uzmanı olan Eppich,  

kendisini çevreye duyarlı birisi 
olarak tanımlarken, tarihi binaların 
korunması ve yeniden kullanımının 
sürdürülebilirlik kavramına en iyi 
hizmet eden araçlardan biri olduğunu 
belirtti. 

DAÜ-DAKMAR Yönetim Kurulu 
üyesi ve aynı zamanda DAÜ 
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık 
Bölümü  Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Özlem Olgaç Türker’in girişimi, 
DAKMAR üyelerinin ile araştırma 
görevlilerinin organizasyonu ve 
DAÜ Rektörlüğü’nün desteğiyle 
gerçekleşen  seminerde, Eppich 
sürdürülebilir gelişmeyi anlatırken 
‘gelişim’in eski ve güncel 
tanımlarından bahsetti. Eppich, 
gelişmenin farklı aşamalarından söz 
ederek  sürdürülebilirlik kavramının 
ortaya çıkışını, sürdürülebilirliğin 
yaygın olarak bilinen üç bileşeni 
olan ekonomik – çevresel – sosyal 
boyutlara ek olarak kültürün 
de dördüncü ayak olarak kabul 
edildiğinden söz etti.

Bu bağlamda tarihi binaları 
korumanın ve günümüze adapte 

etmenin, sürdürülebilirlik kavramına 
nasıl katkıda bulunduğuna değinen 
Eppich, yeni bina yapmak yerine var 
olan bina stokunun kullanılmasının, 
yeni kaynak tüketilmemesi ve 
yıkımlardan ortaya çıkacak olan 
atıkların azaltılması anlamında 
çevreye olumlu katkıda bulunmak 
yanında, kültürel sürekliliğe de 
hizmet ettiğine vurgu yaptı. Tarihi 
mirasın korunmasına yönelik destek 
veren kuruluşları aktaran Eppich 

turizmin  olumlu – olumsuz etkilerine 

de değindi. Sunumunda dünyadan 

çağdaş koruma ve yenileme örnekleri 

gösteren Eppich, geri dönüşüm ile 

elde edilen çağdaş malzemelerin 

kullanımı üzerinde de durdu. 

Sunumun sonunda gerçekleştirilen 

soru ve tartışmalar bölümünün 

ardından DAKMAR Merkezi 

tarafından Eppich’e teşekkür belgesi 

takdim edildi.



8 E-BÜLTEN
“Erdem, Bilgi, Gelişim”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dünya 
Engelliler Günü Dolayısıyla Bildiri Yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü nedeniyle bir bildiri 
yayınladı. Fakülte adına bildiriyi kaleme 
alan Öğretim Görevlisi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altunç 
engelli bireylerinin sorunlarına değinerek 
yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dr. Altunç 
bildirisinde şu açıklamalara yer verdi: 

““Disabled” kelimesinden Türkçeleştirilen 
“engelli” terimi günümüzde fiziksel, 
zihinsel veya yapısal olarak hayat şartlarını 
kısıtlayan yetersizliklere sahip kişiler için 
kullanılmaktadır! Çok geniş bir yelpazeyi 
tanımlayan bu terim spastik çocuklardan, 
zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, işitme 
veya görme kusuru olan, otistik, felçli veya 
doğuştan gelme genetik hastalıklardan 

birisini taşıyan her yaşta insanı 
kapsamaktadır. Yıllarca “özürlü” olarak 
anılan bu kişilerin, kendilerinin seçmediği 
bu hayat tarzı nedeniyle aslında kimseye 
duyacak bir özrü bulunmamaktadır ! 

Dünya üzerindeki bir milyar engelli!
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılı 
raporuna göre halen Dünya üzerinde 
1 milyar civarında engelli birey 
yaşamaktadır. Bunların çoğu, sağlık 
hizmetlerinin yeterince iyi verilemediği, 
fakir veya az gelişmiş ülkelerde hayatlarını 
sürdürmektedir. Trafik kazaları, kronik ve 
salgın hastalıklarda görülen artış, doğum 
öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerinin 
yetersizliği, nüfus artışı, terör ve şiddet 
dünya üzerinde hüküm sürdükçe bu 
kişilerin sayısının da gün geçtikçe artması 
beklenmektedir!

KKTC’nde “engelli” olmak!
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ortalama 
7 kişiden birinde bir çeşit “engellilik” 
durumu mevcuttur. Kuzey Kıbrıs’ta kaç 
engelli olduğu, bunların esas tanılarını ve 
nedenlerini tam olarak bilinmiyor. Engelli 
bireyler gündelik hayatlarının pek çok 
alanında sorunlar yaşıyorlar. Konum olarak 
“Avrupa’ya çok yakın “ bir coğrafyada olan 
ülkemizde ise engellilere sağlanan sosyal 
imkanlar maalesef “Avrupa standartlarının” 
çok altında kalmıştır.

Gelişmiş ülkeler engelleri kaldırıyor!
Avrupa ve ABD gibi gelişmiş bölgelerde 
engellilerin tedavi ve rehabilitasyonuna 
yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu 
kişilerin topluma kazandırılabilmeleri için 
ücretsiz özel eğitim imkanları sağlanıyor. 
Örneğin, İngiltere’de yaşayan ve otistik 
bir çocuk sahibi bir anne-baba iseniz ilgili 
Sosyal Yardım kuruluşları evinizi ziyaret 
edip çocuğunuzu ücretsiz özel eğitim 
kurumlarından birisine yönlendiriyor. 
Sizin buna rızanız olmasa bile bu kurumlar 
aile üzerinde gerekli resmi yaptırımları 

uygulayıp, gerekirse çocuğun vesayetini 
aileden alıp, bu çocuğun eğitim ve 
rehabilitasyonun kesintisiz devamını 
sağlıyor. Devlet, gücünün yetmediği veya 
ulaşamadığı yerlerde ise özel sosyal yardım 
kuruluşları eliyle hizmet götürüyor.

Bu ülkelerde kanunlar ve standartlar 
gereği her yolun, her aracın ve her kamu 
kuruluşunun engellilere hizmet edebilecek 
şekilde düzenlenmesi sağlanıyor. 
Kaldırımda tekerlekli sandalyesini 
süremeyen bir felçli veya özel eğitim hakkı 
elinden alınan otistik bir çocuğun ailesi 
ilgili kurumlara ciddi tazminat davaları 
açabiliyorlar. 

DAÜ Dr Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
bilimsel ve sosyal çalışmaları
Geçtiğimiz yıllarda özellikle çocukluk 
çağının en sık görülen gelişimsel 
bozukluklarından birisi olan “Otizm” 
ile ilgili çalışmalar yapan fakültemiz, 
KKTC’de Otizm’e neden olan çevresel 
faktörleri gösteren sonuçlara ulaştı. Bu yıl 
da doğumsal engellilik durumuna neden 
olan “Yenidoğan Enfeksiyonları” ile ilgili 
bir bilimsel araştırma yürütmekteyiz. 
Çalışma sonuçlarımızı kamuoyu ile 
paylaşıp alınması gereken önlemleri Sağlık 
Bakanlığı’na bir rapor olarak sunacağız. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve özelde 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak 
engelli dostu bir eğitim ortamında hizmet 
vermekteyiz. Ülkenin tek devlet üniversitesi 
Tıp Fakültesi olarak engelli bireylerin 
sosyal kazanımlarını artırarak, ülkenin 
sağlık politikalarını erken teşhis, ileri tetkik 
ve özel eğitim imkânlarını artıracak şekilde 
güncellemesi için katkı koymaya devam 
edeceğimizi bildirmek isteriz.  Engelli 
bireyleri yılda bir kez bir gün herkesin 
engelli olabileceği ihtimalini göz önünden 
bulundurarak her gün düşünüp, çevremizde 
hayatlarını kolaylaştıracak önlemler 
almamız bir insanlık görevidir.
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DAÜ Cup Of Nation Basketball 2017 Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 
gelenekselleşmiş uluslararası basketbol 
turnuvası olan Cup of Nation Basketball 
2017, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü, 
saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor 
Sarayı’nda düzenlenen açılış töreniyle 
başladı. Bu yıl 7.’si gerçekleşen Cup of 
Nation’a 15’i erkek, 6’sı kadın olmak 
üzere toplam 21 takım katılıyor. Turnuva 
sonucunda erkek ve kadın takımlarının 
şampiyonları, 12 Aralık 2017 tarihinde 
oynanacak olan final karşılaşmaları ile 
belli olacak. Erkekler A grubunda 8 takım 
(Zimbabve, Filistin, Suriye, KKTC, 
Kamerun, İran, Malavi, Sudan), Erkekler 

B grubunda ise 7 takım (Cezayir, Ürdün, 
Türkiye, Pakistan, Nijerya, Mısır, Lübnan) 
yer alıyor. A grubu kadınlarda 3 takım 
(Rusya, İran, Svaziland Krallığı), B 
grubunda da 3 takım (Filistin, Türkiye, 
Pakistan) mücadele edecek. Gruplarında 
ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme 
yöntemi ile bir üst turda elemeye 
dayalı mücadeleye devam edecekler. 
Organizasyonun kapanış gecesinde 
üçüncülük – dördüncülük ve şampiyonluk 
maçları oynanacak. 

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 
organize edilen uluslararası Cup of Nation 

Basketball 2017 Turnuvası, görkemli bir 
açılış töreni ile start aldı. Saygı Duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ 
öğrencilerinden oluşan ülke takımları 
sahadaki yerlerini alarak seyircilere 
tanıtıldı. Turnuvanın açılış konuşmalarını 
DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden ile 
Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova 
gerçekleştirdi. 

“Hepimiz DAÜ’nün Bir Parçasıyız”
Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, 

konuşmasında katılımcılara turnuva ve 
katılımcı takımlarla ilgili bilgi vererek tüm 
takımlara başarılar diledi. Uluslararası 
İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da bu 
yıl yeniden Cup of Nation Basketball 
turnuvası ile bir araya geldiklerini ifade 
ederek, turnuvanın organizasyonunda 
emeği geçenlere, katılımcı takımlara 
ve seyircilere gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür etti. Tüm katılımcıların 
DAÜ’nün bir parçası olduğunu belirten 
Prof. Dr. Tanova, “Önemli olan dostluk 
içerisinde rekabet etmektir. Hepinize 
başarılar diliyorum” diye konuştu.
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