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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü, 2018 - 2019 Akade-
mik Yılı’nın ilk bilgilendirme 
toplantısını, 10 Ekim 2018 
Çarşamba günü, saat 11:00’de, 
DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı 
Odası’nda gerçekleştirdi. Söz 
konusu toplantıya, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası 
İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova ile Öğrenci İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu’nun 
yanı sıra; yönetsel müdürler, 
şube amirleri, idare amirleri 
ve birim sorumluları katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Osam, şeffaf yönetim 
anlayışı kapsamında söz konusu 
bilgilendirme toplantılarının her 
ay düzenli olarak yapılacağını 
kaydetti. Personele özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’yü 
daha iyi yerlere getirmek için 
hep birlikte çalışmaya devam 
edileceğini söyledi. Uluslararası 

İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cem Tanova da, konuşmasında 
üniversitenin tüm birimlerinin 
harmoni içerisinde çalışarak 
öğrencilere verilen kaliteli hizmetin 
daha da arttırılması için çalışma-
ya devam etmesi gerektiğini 
belirtti. Toplantı, soru-cevap 
bölümünün ardından sona erdi.

DAHA TEMİZ BİR AYLUGA GÖLETİ İÇİN
EL ELE VERİLDİ 

DAÜ 2018-2019 AKADEMİK YILI’NIN İLK 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Gazimağusa Kaymakamlığı, Ga-
zimağusa Belediyesi, Çevre Koruma 
Dairesi ve Mağusa Kadın Merkezi 
Derneği’nin (MAKAMER) iş 
birliğinde, 11 Ekim 2018 Perşembe 
günü, 08:00 – 10:00 saatleri 
arasında “Ayluga Göleti Temizlik” 
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; 
Gazimağusa Kaymakamı Kemal 
Serpal, Gazimağusa Belediye 
Başkanı İsmail Arter, DAÜ İdari ve 
Teknik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, 
Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç 
Zorlu Oğurlu, Gazimağusa Çevre 

Koruma Dairesi Birim Sorumlusu 
Çağan Coşkuner ile MAKAMER 
Başkanı Sıdıka Özdoğan’ın yanı sıra, 
projeye destek veren tüm kurum ve 
kuruluşların temsilcileri ile Namık 
Kemal Lisesi öğrencileri destek 
verdi. “Ayluga Doğal Yaşam Parkı” 
projesinin hazırlanması ve hayata 
geçirilmesi kapsamında gerçekleşen 
“Ayluga Göleti Temizlik” 
etkinliği; bölgenin korunması, 
halk tarafından kullanılabilmesi 
ve tanıtılmasını amaçlıyor. 

“Lütfen Kirletmeyin”
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail 
Arter, yaptığı konuşmada bu bölgenin 

Gazimağusa’nın nefes alacağı 
bir bölge olduğunu kaydederek, 
“Yıllardır Ayluga Göleti için çeşitli 
projeler geliştirilmekte ve geçen yıl 
DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi’nin 
birlikte yönettiği çalışma 
çerçevesinde gerçekleşen projede de 
ciddi ilerlemeler kaydedilmektedir. 
Ancak bu çevrenin çöplük içerisinde 
gözükmesi bizi çok üzüyor. Biz 
temizliyoruz ama Mağusamızın 
diğer bölgelerinde olduğu gibi 
insanlar buraya da çöp atıyorlar. 
Lütfen çevreyi kirletmeyin. Umarım 
bu bölge bir daha bu hale gelmez. 
Temizlik etkinliğine katılan herkese 
çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Birlikte Hareket Etmeliyiz”
Gazimağusa Kaymakamı Kemal 
Serpal da çevre sorununun 
ülkemizin en büyük sorunlarından 
biri olduğunu vurgulayarak, 
“Çabalar yetersiz kalıyor. Çevreyi 
yetişkinler kirletiyor. Biz 15 
Eylül Dünya Temizlik Günü’nde 
bir temizlik kampanyası yaptık. 
Belediyelerimizin ve derneklerimizin 
katkılarıyla, Mağusa’nın çıkışından 
Aslanköy’e kadar olan refüjlerin ve 
çevresinin temizliği yapıldı. Tabi ki 
bu çalışmaların artarak devam etmesi
gerekiyor. Çevrenin genel temizliği 
konusunda bir arada ortak bir 
şekilde hareket etmemiz ve halkı 

(devamı syf. 2)
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CISCO 
SYSTEMS’DEN 
DAÜ’YE 
ZİYARET 

bilinçlendirmemiz gerekiyor” de-
di. Gazimağusa Çevre Koruma 
Dairesi Birim Sorumlusu Çağan 
Coşkuner de konuşmasında sivil 
toplum kuruluşlarına destek vererek 
çevreyle ilgili farkındalık yaratmayı 
hedeflediklerini ifade ederek, “Çevre 
sorunumuz çok büyük bir sorundur. 
Amacımız, bu gibi farkındalık 
etkinlikleri ile insanlara bir şekilde 
‘kirletmemeyi’ alıştırmaktır” dedi. 

DAÜ İdari ve Teknik İşler’den 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Naciye Doratlı, konuşmasında DAÜ 

olarak bu etkinlikte yer almaktan 
dolayı büyük mutluluk içerisinde 
olduklarını dile getirerek, “Ayluga 
Doğal Yaşam Parkı ismini verdiğimiz 
Ayluga Göleti’nde bir proje 
hazırlıyoruz. Proje tamamlanma 
aşamasına geldi. Bu projede 
DAÜ, Gazimağusa Belediyesi, 
Gazimağusa Kaymakamlığı, Çevre 
Koruma Dairesi ve MAKAMER 
temsilcileri her Cuma günü bir araya 
gelerek çalışıyor. Burada sadece bir 
kısmını gördüğümüz pisliğin, bütün 
gölet çevresine yayılmış olduğunu 
gözlemledik. Bu etkinlik, farkındalık 

yaratmak ve projemizin başladığını 
halka duyurmak için düzenlendi. 
Ne Gazimağusa Belediyesi’nin, ne 
de DAÜ’nün göletin veya sulak 
alanların istismar edilmesinde 
hiçbir rolü bulunmamaktadır. 
Tüm gönüllü katılımcılara 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yasaların Hassasiyetle Yapılması 
Gerekir”
MAKAMER Başkanı Sıdıka 
Özdoğan da, “Mağusa’da ve ül-
kemizde çevre ile ilgili sorunların 
dikkate alınarak bu tür etkinlikle-

rin düzenlenmesi çok güzel. 
MAKAMER olarak biz bu tür 
projelere destek veriyoruz. Ancak 
bu işi temelden çözmenin yolu; 
yasama ve yürütmeyi yürüten üst 
düzey yöneticilerimizin, yapılacak 
olan yasalarda gerekli hassasiyeti 
göstererek, yasaları buradaki 
ekolojik denge bozulmadan dü-
zenlenmesi ve devamında da yerel 
yönetimlerin yasaları uygulamayı ve 
çevre temizliğinin devamlılığını ve 
sürekliliğini sağlamayı kendilerine 
görev edinmeleri gerekir” dedi.

DAHA TEMİZ BİR AYLUGA GÖLETİ İÇİN
EL ELE VERİLDİ 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Akademik İşler’den 
Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. H. Tanju Besler, 11 
Ekim 2018 Perşembe günü, saat 
12:00’de, DAÜ Rektörlüğü Vakıf 
Toplantı Odası’nda, dünyanın 
en saygın internet altyapısı 
firmalarından Cisco Systems’in 

Global Satış Müdürü Yalçın 
Yıldırım ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Bölge 
Sorumlusu Yasemin Parla’yı 
kabul etti. Söz konusu nezaket 
ziyaretinde, DAÜ Bilgi İşlem 
Merkezi Müdürlüğü ve KKTC 
Telekomünikasyon Dairesi Mü-
dürlüğü’nden yetkililer de hazır 

bulundu. Görüşmede, DAÜ 
ile KKTC Telekomünikasyon 
Dairesi’nin birlikte gerçek-
leştirdiği “CCNA Routing 
and Switching” adlı eğitim 
projesinde başarılı olan kurum 
mühendislerine, Prof. Dr. Besler 
ve Yalçın Yıldırım tarafından 
sertifikaları takdim edildi.
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AEGEE MAĞUSA, AVRUPA ÖĞRENCİ FORMU 
GENEL KURULU’NDA TEMSİL EDİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İletişim Fakültesi, 
Görsel Sanatlar ve Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü 3. 
sınıf öğrencisi Bircan Akçagil, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Başbakanlık “Kültürel 
Miras” Fotoğraf Yarışması’nda, 
19 - 30 Yaş Kategorisi’nde 
birincilik ödülüne ve iki ayrı 
sergileme ödülüne layık görüldü. 
2018 Avrupa Kültür Mirası 
Yılı kapsamında yer alacak 

etkinlikler çerçevesinde bu yıl 
ilk kez gerçekleştirilen yarışma 
ve sergi, daha fazla insanın ve 
özellikle gençlerimizin ülkemiz 
kültürel mirasını keşfetmesi-
ni, bunlarla ilgilenmesini, 
bu konudaki bilgilerini ar-
tırmasını ve yaşadıkları 
topraklara aidiyet duyguları-
nın pekiştirilmesini amaçlıyor. 

Sergileme Ödülleri De Aldı
Jüri üyeliklerini Kadir Kaba, 

İsmail Gökçe, Tijen Erol 
Yakup ve Umure Örs’ün 
gerçekleştirdiği yarışmada, 
“El Emeği Sele Yapımı” 
başlıklı fotoğrafı ile birincilik 
ödülünü elde eden DAÜ 
İletişim Fakültesi öğrencisi 
Bircan Akçagil, aynı zamanda 
“Köy Çöreği Yapımı” ve “Halı 
Dokuma” isimli diğer iki 
fotoğrafı ile sergileme ödülünü 
elde etti. “Bizim Mirasımız: 
Geçmişin Gelecekle Buluşması” 

sloganı çerçevesinde düzenlenen 
yarışmanın sergi açılışı ve ödül 
töreni, 1 Ekim 2018 Çarşamba 
günü, saat 18:30’da, Lefkoşa 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Dijital olmak 
üzere iki ayrı yaş kategorisinde 
gerçekleşen yarışmanın A 
Kategorisi’nde 12 - 18 yaş 
grubu, B Kategorisi’nde ise 
19 - 30 yaş grubu yer aldı.

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ 
BİRCAN AKÇAGİL’E BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Sosyal ve Kültürel 
Aktiviteler Müdürlüğü bün-
yesinde faaliyet gösteren Avrupa 
Öğrenci Formu (AEGEE) 
Mağusa, her yıl iki kere düzenlenen 
Avrupa Öğrenci Formu Genel 
Kurulu’na (AGORA) katıldı. 2 - 

6 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 
ger-çekleştirilen Genel Kurul’da, 
3 delege ve 4 katılımcı statüsü 
ile temsil edilen AEGEE 
Mağusa, hem AEGEE’nin 
kendi içerisinde gerçekleşen 
seçimlerde, hem de geleceğin 
Avrupa’sını oluşturmak için 

alınan kararlarda oy kullanarak 
tam katılım gerçekleştirdi. 
Avrupa’nın en büyük disiplinler 
arası öğrenci ve gençlik 
kuruluşlarından biri olan Avrupa 
Öğrenci Formu; gençleri bir 
araya getirerek kültürlerini 
kaynaştırmak, aktif birer birey 

yapmak ve önyargılarını yıkarak 
yarının Avrupa’sını oluşturmak 
için çalışıyor. AEGEE Mağusa 
ise 20 yılı aşkın bir süredir DAÜ 
bünyesinde faaliyet gösteren ve 
ülkemizin uluslararası anlamda 
tanınmış ilk öğrenci ve gençlik 
kulübü olarak öne çıkıyor. 
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DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ AKADEMİK YILA 
ETKİNLİKLERLE BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Mimarlık Fakültesi, 
9 Ekim 2018 Salı günü, saat 
11:00’de, Alpay Özdural 
Salonu’nda, fakülte öğretim 
üyelerine yönelik bir 
seminer düzenledi. Mimarlık 
Fakültesi’nin “Yaşam Boyu 
Öğrenme” teması altında 
düzenlenen “Advances in 
Distance Education: Models 
and Opportunities in Architec-
ture Education – Uzaktan 
Eğitim’deki Gelişmeler: Mi-

marlık Eğitiminde Modeller 
ve Fırsatlar” başlıklı semineri, 
DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. M. Yaşar 
Özden verdi. Prof. Dr. Özden, 
sunumunda konvansiyonel eği-
tim yöntemleri ile günümüzde 
uzaktan eğitim yöntemleri ile 
ilgili gelişmeleri karşılaştırdı. 

“Flipped Classroom Modeli 
Değerlendirildi”
Mimarlık eğitiminde; öğ-
retmenin işlediği konuyu 

video gibi teknolojik araçlar-
la zenginleştirmesi anlamına 
gelen “Flipped Classroom” 
metodunun çok etkin işlediğini 
ifade eden Prof. Dr. Özden, 
yapılan bir araştırmadan örnek 
vererek, “Flipped Classroom” 
metodundan önce %50 oranında 
bir başarısızlık oranına sahip 
olan bir sınıfta, söz konusu 
metodun uygulanmasının ar-
dından başarısızlık oranlarında 
%19’a inen ciddi bir farkın 
gözlemlendiğini vurguladı. 

DAÜ’de kullanılan Moodle 
ve Office 365 uygulamalarının 
derslere nasıl adapte edildiğini 
aktaran Prof. Dr. Özden, 
uzaktan eğitim ve yüz yüze 
eğitim yöntemlerini karışık bir 
şekilde uygulandığı derslerde 
öğrencilerin başarısında ciddi 
oranda bir artış gözlemlendiğini 
ifade etti. Soru-cevap bölümünün 
ardından Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek 
tarafından Prof. Dr. Özden’e 
teşekkür plaketi takdim edildi.

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDE 
YENİ EĞİTİM METODLARI TARTIŞILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, yeni akademik 
yıla her sene olduğu gibi bir 
dizi etkinlikle giriyor. Mimarlık 
Fakültesi, ilk olarak düzenlediği 
yeni döneme merhaba yemeği ile 
tüm akademik ve idari personelin 
buluşmasına vesile olarak, akademik 
yılın başlangıcını herkesi bir araya 
getiren ve kaynaştıran bir etkinlik 
ile kutladı. Söz konusu etkinlik, 
Mimarlık Fakültesi’nin başarılı 
mezunlarından İç Mimar Dündar 

Özişlek tarafından tasarlanan ve 
yine Fakülte mezunlarından Mimar 
Parnaz Ordooyi’nin çalıştırdığı 
Beckett Restoran’da gerçekleştirildi.

Öte yandan Fakülte, aralarında yoğun 
olarak birinci sınıf öğrencilerinin 
de bulunduğu ve başarılı bir 
dönemi hedefleyerek düzenlenen, 
tüm öğrencilerin ve öğretim 
elemanlarının katılımı ile Öğrenci 
Projeleri Sergisi’ni gerçekleştirdi. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 

Osam’ın da katıldığı sergide 
konuşan DAÜ Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, 
öğrencilerin evlerine döndükleri 
için ne kadar mutlu olduklarını 
ifade ederek yeni akademik 
dönemde herkese başarılar diledi. 

Mimarlık Fakültesi’nin yapmakta ve 
başarmakta olduğu işler, projeler ve 
etkinliklerle ilgili Fakülte üyeleriyle 
sohbet eden Rektör Prof. Dr. 
Osam, Üniversite’nin uluslararası 

başarı sıralamalarında gösterdiği 
ivmeden bahsederek Fakülte’nin 
bu paraleldeki çalışmalarını takdirle 
izlediğini ifade etti. Söz konusu 
sergiye DAÜ Akademik İşler’den 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Halit Tanju Besler, İdari ve 
Teknik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Naciye 
Doratlı, Rektör Koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. Arif Akkeleş ile Teknik 
İşler Eşgüdüm Görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Müge Rıza da katıldı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi, toplum sağlığıyla ilgili 
konularda büyük bir duyarlılıkla 
toplumu bilgilendirmeye ve 
çok merak edilen soruların 
cevaplanmasında aracılık etmeye 
devam ediyor. Ekim ayının ilk 
haftası tüm dünyada Emzirme 
Haftası olarak bu konuya dikkat 
çekmek maksadıyla etkinliklerle 
geçiriliyor. Dünyada anne sütü 
alımını teşvik etmek amacıyla 
birçok proje yürütülüyor. Toplum 
sağlığının temel taşını oluşturan 
ve uygulandığı takdirde toplumu 
birçok bulaşıcı hastalık, 
bağışıklık sistemi hastalığı 
ve psikolojik hastalıktan ko-
ruyabilecek insan doğasının bir 
gereği olan emzirmeyle ilgili 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Bircan Kavaz, DAÜ 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Op. Dr. Didem 
Rıfkı’nın sorularını yanıtladı. 

Emzirmenin ne kadar 
üzerinde durulması gereken 
bir konu olduğuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Dr. 
Kavaz, “Özellikle de ek gıdalar 
geniş bir yelpazede marketlerde 
sunulurken bu konunun bu 
kadar vurgulanmasında bir 
sebep olmalı. Emzirme ve anne 
sütü alımı, çocuk büyüme ve 
gelişiminde en önemli faktördür. 
Hiçbir şey sağlıklı bir bebek 
ve çocuk için anne sütü yerine 
geçemez. Anne sütünü ilk aşı 
olarak kabul edebiliriz. Zira 
dünyada milyonlarca çocuk 
anne sütüyle beslenmediği 
için yaşamını yitiriyor” dedi. 

“Bebek İstediği Sürece Anne 
Emzirmeli”
Çocukların ne kadar süreyle, 
günde kaç kere ve nasıl 
emzirilmesi gerektiğiyle ilgili 
olarak, “İlk 6 ay bebeğin büyüme 
ve gelişmesinde herhangi bir 
problem olmadığı sürece sadece 
anne sütüyle beslenmelidir. 2 
yaşına kadar devam edilmelidir. 
1 yaşından sonra anne sütü 
bebeğin besin ihtiyacının 
%25’ini oluşturur. Belirli bir 
düzen ve aralık yoktur. Bebek 
istediği sürece anne emzirmelidir. 

Açık Kavite Tüberküloz (Verem 
Hastalığı), Ağır Depresyon, 
ilaç kullanımı, bazı kronik 
hastalıklar ve bunun için ilaç 
kullanımı dışında emzirmeye 
devam edilmelidir. Emzirmeye 
birçok antibiyotik kullanımı 
sırasında da devam edilebilir. 
Ayrıca Meme Kanseri gibi 
meme hastalıklarında emzirme 
bırakılmalıdır” diye konuştu.

“Devam Sütü Alan Çocuklar 
Obeziteye Daha Yakın Olur”
Emzirmeye nasıl son 
verilmesi gerektiğine yönelik 
açıklamalarda bulunan Dr. 
Kavaz, “İlk aşamada gündüz 
emzirmeleri kesilmeli, daha 
sonra gece emzirmelerinden 
vazgeçilmelidir. Emzirme 
çocuğun; alerji, astım, üst 
solunum yolu enfeksiyonları, 
diyabet ve çeşitli metabolik 
hastalıklar da için de olmak üzere 
daha birçok hastalıklara karşı 
dirençli olmasını sağlar. Sezaryen 
doğumda, normal doğumda 
olduğu gibi, doğumdan sonra 1 
saat içinde anne-bebek teması 
gerçekleşmelidir. Emzirmek 
için ısrarcı olunmalıdır. Devam 
sütlerinin direk zararı, kesin 
gösterilememesine rağmen 
özellikle emzirmeyi engellediği 
için zararlı sayılabilir. Devam 
sütü alan çocuklar obeziteye 
daha yatkın olur. Çünkü 
emzirilen çocuk istediğinde 
emzirmeyi kendi sonlandıra-
bilir” şeklinde konuştu.

“Bebek Memede 
Uyutulmamalıdır”
Çok yaygın olan süt sağ-
ma konusundaki görüşlerini 
ve emzirmenin biberona 
üstünlüğünü anlatan Dr. 
Kavaz, “Anne-bebek bağının 
oluşması yönünden özellikle 
ilk 2 ay emzirmek çok 
önemlidir. Ayrıca emzirilen 
çocukların özgüvenlerinin di-
ğer çocuklara göre çok fazla 
olduğu gösterilmiştir. Emziren 
annelerin çocuklarına uyku 
problemleri, daha zor uykuya 
dalma, memeye bağımlılık 
gibi problemler doğru teknikle 
yapılırsa olmaz. Bebek memede 
uyutulmamalıdır. Emzirmeyle 

uykuya dalma arasında bir süre 
geçmelidir. Anne sütünün devam 
sütüne ve inek sütüne üstünlüğü 
çok fazladır. Anne sütü protein 
açısından zengindir. İçerdiği 
büyüme faktörleri ve bağışıklık 
sistemi elemanları sayesinde 
bebeği enfeksiyonlara karşı daha 
dirençli hale getirir. Büyüme 
faktörleri sayesinde büyüme ve 
gelişim desteklenir ve metabolik 
hastalıklara karşı korur” dedi.

“Emzirilen Bebeklerde Zeka 
Gelişimi Daha İyi”
Emzirilen bebeğin daha mı zeki 
olduğu ve emzirmenin çocuğun 
doğru beslenmesini engelleyip 
engellemeyeceğine ilişkin ise, 
“Daha zeki olması üzerinde 
kanıt bulunmamakla birlikte 
öyle olduğu düşünülür. Çünkü 
içerdiği büyüme faktörleri 
hamilelikten 2 yaşına kadar 
geçen ilk 1,000 günlük süreçte 
nöromotor gelişimi açısından son 
derece önemlidir. Diğer yandan, 
anne sütündeki tatlar doğal tatlar 
olduğu için çocuk ek gıdalara 
çok daha alışkın ve yemeye 
yatkın hale gelir. Emzirmeye 
sadece çocuk tarafından değil, 
anne tarafından da yaklaşılması 
gerekir. Bir kere çevrenin anne 
üzerinde çok etkisi var. Özellikle 
‘Sütün yetmiyor’ veya ‘Bu 
çocuk aç’ şeklindeki ifadeler, 
anneyi devam sütü ve ek gıda 
kullanımına itiyor. İkincisi, 
anne çocuktan ayrılamayacağına 
yönelik korku yaşıyor. Ne de 
olsa emzirmeden geçen hayat 
çok daha özgür onun için. Bunun 
yanında bazı insanlarda vücut 
yapısının bozulacağı yönünde 
kaygılar oluyor” diye konuştu. 

“Emziren İnsan Alkol ve 
Sigara İçmemelidir”
Emzirmenin kadın hastalıklarını 
engelleyip engellemediğine 
ilişkin de açıklamalarda bulunan 
Dr. Kavaz, “Emzirme, doğum 
sonrasında anne vücudunun 
çok daha hızlı toparlanmasını 
sağlar. Rahim iyileşmesi ve 
metabolizma hızını arttırma 
yönünde etkileri vardır. Ayrıca 
meme, rahim, rahim ağzı ve 
yumurtalık kanserlerinin yanı 
sıra, menopoz sonrası kemik 

erimesine karşı koruduğu 
yönünde de birçok çalışma vardır. 
Emziren insanlarda anne-çocuk 
ilişkisi diğerlerine göre çok 
daha kuvvetlidir. Emzirmenin 
anne psikolojisi üzerinde de çok 
olumlu etkileri vardır. Emzirme 
çocuk için olduğu kadar anne 
için de psikolojik anlamda 
doyurucudur. Emziren insan 
alkol ve sigara içmemelidir” dedi.

Babanın emzirmeyle olan 
ilişkisine dikkat çeken Dr. 
Kavaz, “Baba emzirmede aktif 
rol almalı, pozisyon almada 
yardım etmeli ve emzirme 
sırasında annenin ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır. Ayrıca anneyi 
motive etmesi gerçekten çok 
önemlidir. Tabii ki bunlar sağlıklı 
bir aile yapısının olmasıyla 
sağlanabilir” diye konuştu.

“Emzirme İzinleri Çok 
Yetersiz”
Toplumu emzirmeye teşvikle 
ilgili konuşan Dr. Kavaz, 
“Maalesef Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) bu 
konuda çok geri kalmış bir 
ülke. Üzülerek söylüyorum ki, 
doğum sonrası işe dönüşler 
çok erken. Emzirme izinleri de 
çok yetersiz. Başka ülkelerde 
doğum sonrası izinler çok daha 
fazla ve çalışan anneler için 
emzirme açısından iş yerlerinin 
kreşlerinin olması veya emzirme 
izinlerinin uzun tutulması 
gibi çok büyük kolaylıklar 
sağlanıyor. Ülkemizde 40 gün 
sonra eski çalışma şartlarına geri 
dönmesi beklenen anne; bebek 
ve babaların strese girmesine 
sebep oluyor. Emzirme geri 
plana atılıp, devam sütlerine ve 
ek gıdalara başlanıyor. Annesine 
ihtiyaç duyan bebek, küçücükken 
ondan ayrı uzun saatler 
geçirmek zorunda bırakılıyor. 
Anne-çocuk bağı ciddi şekilde 
zedelenirken, toplum sağlığı 
sadece fiziksel değil, psikolojik 
anlamda da tehlikeye atılıyor. 
Sağlıksız toplum buradan 
başlıyor. Bu konunun ivedilikle 
yeniden ele alınmasında 
fayda var” diye konuştu.

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 
EMZİRME HAFTASINA ÖZEL AÇIKLAMALAR 
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DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ’NDEN 
ÖĞRENCİLERİNE “HOŞGELDİNİZ PARTİSİ”

Geleneksel olarak her yıl yapılan 

ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 

(DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç 

Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım 

Kulübü tarafından düzenlenen 

“DAÜ Kumdan Heykel Festivali 

ve Yarışması”nın on ikincisi; 

bu yıl 7 Ekim 2018 Pazar günü, 

10:00 – 18:00 saatleri arasında, 

Gazimağusa, DAÜ Deniz 

Tesisleri’nde (Beach Club’da) 

yapıldı. Söz konusu festivale; DAÜ 

Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu 

Oğurlu, İdari ve Teknik İşler’den 

Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Naciye Doratlı, Mimarlık 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür 

Dinçyürek ile İç Mimarlık Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Uğur Dağlı’nın 

yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin (KKTC) dört bir 

yanından yüzlerce katılımcı katıldı.  

Yaratıcılıklarını Sergilediler

Artık gelenekselleşen ve Kıbrıs 

Halkı’nın sabırsızlıkla beklediği 

söz konusu etkinliğe ilgi duyan 

herkes gruplar oluşturarak katılım 

sağladı. Özellikle adadaki tüm 

üniversitelerde okuyan öğrencilerin 

katılımı ile daha da zenginleşen 

etkinlik, her yıl olduğu gibi bu 

yıl da Gazimağusa kentinin eşsiz 

güzellikteki kumsallarına farklı bir 

heyecan getirdi. Ülkemizin doğal 

güzelliklerinden faydalanarak 

alternatif aktiviteler yaratan 

etkinlik; herkes için, özellikle 

de gençler için doyasıya ve 

sağlıklı bir şekilde eğlenmek 

ve yaratıcıklarını sergilemek 

için uygun bir platform sundu. 

Genellikle Mayıs ve Haziran 

aylarında gerçekleşen Kumdan 

Heykel Festivali ve Yarışması, 

bu sene Ekim ayının başında 

yapıldı. Festival, bu vesileyle 

yeni döneme başlayan ve adamıza 

yeni gelen tüm öğrenciler için 

de sıcak bir hoş geldin niteliği 

taşıdı. Yarışmaya katılan gruplar, 

kendilerine ayrılan bölmelerde 

eserlerini yaratırken, diğer yandan 

güzel havanın ve denizin de tadını 

çıkardı. DJ performansı ile çalınan 

hareketli müzikler eşliğinde tüm 

katılımcılar zaman zaman dans da 

ederek eğlendi. Oldukça eğlenceli 

geçen ve aynı zamanda pek çok 

güzel eserin ortaya çıktığı 12. 

DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve 

Yarışması’nın kazananları, “Sand 

Man And Woman”, “Timsah’ın 

Gözyaşları”, “Daliler”, “Astana 

– ENU” ve “Mad Max 2” oldu.

DAÜ XII. KUMDAN HEYKEL FESTİVALİ VE 
YARIŞMASI TAMAMLANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi, 2018-2019 Akademik 
Yılı’nın başlangıcında fa-
külteye yeni kayıt yaptıran 
öğrenciler ve mevcut öğ-

rencilerin, akademik ve 
yönetsel kadroyla kaynaşmaları 
için bir “Hoşgeldiniz Partisi” 
düzenledi. 11 Ekim 2018 
Perşembe günü, saat 13:00’te, 
İşletme ve Ekonomi Fakül-

tesi bahçesinde gerçekleşen 
etkinlik, oldukça renkli 
geçti. Etkinlik kapsamında 
bahçeye kurulan bistrolarda 
katılımcılara yiyecek ve içecek 
ikramı yapıldı. Düzenlenen 

sosyal aktiviteye katılan yeni 
öğrenciler, mevcut öğrenciler 
ve fakülte yetkililerinden; 
üniversite kampüsü, fakül-
te ve Gazimağusa’daki 
yaşam ile ilgili bilgi aldı.
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DAÜ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ’NDE E-KİTAP TARTIŞILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne 
bağlı Pediatrik Rehabilitasyon 
Ünitesi 6 Ekim Serebral Palsi 
Farkındalık Günü ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Söz konusu 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Serebral palsi çocukluk çağı 
engelliliğin en sık karşılaşılan 
nedenidir. Dünya’da 17 milyon 
serebral palsili birey yaşamaktadır ve 
buna göre 350 milyon insan serebral 
palsi ile yakından bağlantılıdır. 
Serebral palsi esas olarak hareketi 
etkileyen kalıcı bir engellilik 
durumudur. Karmaşık bir durum 
olup harekete ek olarak farklı vücut 
işlevlerini de etkileyebilmektedir. 
Örneğin serebral palsili çocukların 
dörtte biri konuşamamakta 
ve yarısında zihinsel engel 
görülmektedir. Yaşam boyu sürmekte 
ve kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. 

6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık 
Günü serebral palsili çocuk ve 
yetişkinler için bir ses oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Serebral Palsi 
Farkındalık Günü ilk olarak 2012’de 
Amerika ve Avustralya’daki serebral 
palsi dernekleri tarafından “1 

dakikada benim dünyamı değiştir” 
projesiyle başlatılmıştır. Bu projenin 
sonunda Dünya’nın her yerinden 
yaklaşık 500 fikir ortaya konmuştur. 
Fikirler arasında Türkiye’de serebral 
palsili olan Alper Sirvan’ın fikri 
kullanılarak solar güçle çalışan 
bir tekerlekli sandalye modeli 
geliştirilmiştir. Sirvan’ıın fikri Virginia 
Üniversitesi tarafından ete kemiğe 
büründülerek ödüllendirilmiştir.  
Serebral palsi tanısı sonrasında 
aileler hemen tedavi seçeneklerini 
sormakta ve tam tedavisi olmasa da 
bağımsızlığın ve yaşam kalitesinin 
önemli derecede artması için 
fizyoterapi ve rehabilitasyonun primer 
yaklaşım olduğunu öğrenmektedirler. 
Buna göre serebral palsili çocukların 
hayatında fizyoterapistlerin rolleri 
önemlidir. Çok yönlü bir etkilenim 
olup birçok sağlık profesyoneli ile 
birarada olunma olasılığı olsa da 
ortak etkilenen işlevin “hareket” 
olması sebebiyle ailelerin ihmal 
etmeyeceği ve ihtiyaç duyacağı 
tek girişim fizyoterapi programıdır. 
Beyinde bir etkilenim sonucu 
oluşan bu durumun fizyoterapi ve 
rehabilitasyonunda beynin şekil 
alabilme yeteneği kullanılmaktadır. 
Beynin bu yeteneği bebeklik 
çağında en yüksek seviyede olduğu 
için de ne kadar erken o kadar 

çok kazanım olarak bilinmektedir. 
Yani erken fizyoterapinin serebral 
palsideki önemi her gün daha da 
vurgulanmaktadır. Sadece tanı almış 
bebekler değil, bu tanıyı alma riski olan 
bebeklerin (prematüre, düşük doğum 
ağırlıklı vb.) de bu sebep gözönünde 
bulundurularak koruyucu veya zaman 
kaybetmemek adına erken yaklaşım 
olması açısından fizyoterapistlere 
yönlendirilmesi gerekmektedir.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü ailesi olarak serebral palsili 
çocukların ve erişkinlerin hayatlarına 
aktif olarak dahil oluyoruz. Çocuk 
fizyoterapistleri olarak en güncel 
bilgilerle ve iyi bir ekipman ile 

çocukların hareket becerilerini 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 
serebral palsiye eşlik edebilen 
komplikasyonların giderilmesi için 
kardiyopulmoner ünitesi ve protez-
ortez ünitesi  gibi ünitelerimiz 
ile de ekip olarak çalışıyoruz. 

Biz fizyoterapistler serebral palsili 
çocukların hareketlerini çeşitli 
yaklaşımlar kullanarak geliştirmeyi 
ve daha iyi hareket etmeleri için 
gerekli çevresel düzenlemeleri 
yapmayı amaçlıyor ve başarıyoruz. 
Bunlar sonucunda da toplumun 
önemli bir bölümünün yaşam 
kalitesini artırmış ve onların 
hayatına anlam katmış oluyoruz.

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 EKİM SEREBRAL PALSİ 
FARKINDALIK GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 
Kıbrıs Türk Kütüphaneciler 
Derneği ve Türk Kütüphaneciler 
Derneği or tak organizasyonunda 
“Elektronik Kitaplar” konulu bir 
panel düzenlenecek. “E-Kitap: 
E-Fırsat Mı? E-Tehdit mi? E- 
Kitaplarda Türkçe İçerik ve 
SWOT Analizi” başlıklı panel, 
19 Ekim 2018 Cuma günü, 
saat 09:00’da, DAÜ Özay Oral 
Kütüphanesi Oditoryumu’nda 
gerçekleştirilecek. Panelde, 
üniversite kütüphaneciliğinde 
her geçen gün ar tan elektronik 

bilgi hizmetleri ve dijital or tama 
dayalı yayınlar nedeniyle ciddi 
bir öneme kavuşan elektronik 
or tama dayalı kütüphane 
hizmetleri masaya yatır ılacak. 

Okuma Kültürü Konuşulacak
Panelin açılış konuşmalarını 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, DAÜ Özay 
Oral Kütüphanesi Müdürü ve 
Kıbrıs Türk Kütüphaneciler 
Derneği Başkanı Osman 
Soykan, Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Başkanı Ali 
Fuat Kartal gerçekleştirecek. 

Açılış konuşmalarının ardından 
Açılış Konferansı’na geçilecek. 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent 
Yılmaz, “E-kitap: Okuma 
Kültürü, Eğitim ve Kütüphaneler 
Açısından Bir Değerlendir-
me” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirecek. Sonrasında, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanı ve Anadolu 
Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) Yö-
netim Kurulu Üyesi İsmail 
Çetinkaya’nın moderatörlüğü-
nde panele geçilecek. Panelin 
konuşmacıları ise Atılım 
Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı 
Emre Hasan Akbayrak, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı Göknur Aslan ve 
Gündoğan/Sam Yayınevi’nden 
Eren Gündoğan olacak. Saat 
12:00-12:50 arasında ise 

sponsor f irmaların (Hiperki-
tap, Mango, Vidobu) sunum-
larını gerçekleştirilmesiyle 
panel sona erecek. “İlgi 
Duyan Herkes Katılabilecek”
Panel ile ilgili DAÜ Özay Oral 
Kütüphanesi tarafından yapılan 
açıklamada, “Ülkemizde kü-
tüphanelerde görev yapan 
kütüphanecilerin özellikle 
elektronik kütüphaneci-
lik alanındaki mesleki 
gelişimlerini desteklemek ama-
cı ile elektronik yayıncılık, 
elektronik kitaplar  ve Türkçe 
elektronik kitaplar konularını 
içerecek, kütüphanemiz ev 
sahipliğinde mesleki bir panel 
düzenlenecektir. Türkiye’de 
faaliyet gösteren Hiperlink 
Yayıncılık ile Videbu f irmaları 
panele sponsor olmuşlardır. 
Panelimize Türkiye’den ko-
nuşmacı olarak katılacak 
konuklarımız, alanlarında etkin 
isimlerdir. Panelimize ilgi duyan 
herkes katılabilecektir” denildi.
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Adına Sahibi  
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Halkla İlişkiler ve Basın 

Müdürlüğü
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Murat Aktuğralı / Müdür (v) 
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İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1 - Mehmet Balcilar, Shawkat Hammoudeh, and 
Elif Akay Toparli. “On the risk spillover across 
the oil market, stock market, and the oil related 
CDS sectors: A volatility impulse response 
approach.” Energy Economics 74 (2018): 
813-827.
2 - Dervis Kırıkkaleli, and Vedat Yorucu. 
“Economic Risk Linkages Between Israel and 
Middle East Countries.” Panoeconomicus 65, 
no.4 (2018):427-440.

Turizm Fakültesi

1 - Osman M Karatepe, Ugur Yavas, Emin 

Babakus, and George D. Deitz. “The effects of 

organizational and personal resources on stress, 

engagement, and job outcomes.” International 

Journal of Hospitality Management 74 

(2018):147-161.

Eczacılık Fakültesi

1 - Maryam Norouzbahari, Emine V. Burgaz, Tugba 

Ercetin, Amirhossein Fallah, Alireza Foroumadi, 

Loghman Firoozpour, Mustafa F. Sahin, Mustafa 

Gazi, and Hayrettin O. Gulcan. “Design, synthesis 

and characterization of novel urolithin derivatives 

as cholinesterase inhibitor agents.” Letters in Drug 

Design & Discovery 15, no. 11 (2018): 1131-1140.

Fen ve Edebiyat Fakültesi

1 - Maryam Norouzbahari, Emine V. Burgaz, Tugba 

Ercetin, Amirhossein Fallah, Alireza Foroumadi, 

Loghman Firoozpour, Mustafa F. Sahin, Mustafa 

Gazi, and Hayrettin O. Gulcan. “Design, synthesis 

and characterization of novel urolithin derivatives 

as cholinesterase inhibitor agents.” Letters in Drug 

Design & Discovery 15, no. 11 (2018): 1131-1140.

Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız 
Kaynak: Web of Science                                                                                         

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Fen ve Edebiyat 
Fakültesi, Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Ariel M. Ladum 
İpekçioğlu tarafından “Kültürel 
Mesafe, Akültüratif Stres, 
Sosyal Destek ve Uluslarara-
sı Öğrencilerin Psikolojik 
Uyumu” başlıklı bir araştırma 
yürütüldü. Söz konusu araştırma 
çalışması, Mayıs 2018 sonu ile 
Eylül 2018 başına kadar olan 
zaman diliminde DAÜ’de-
ki uluslararası öğrencilerin 
psikolojik uyum durumlarını 
inceliyor. Çalışmada yer alan 
uluslararası öğrenciler, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) vatandaşlığı olmayan 
tüm öğrencileri ifade ediyor. 
Araştırmada, eğitim dili İngilizce 

olan lisans programlarında 
okuyan 267 öğrenci yer alırken, 
öğrencilerin 62’si Kuzey 
Kıbrıs’tan, 105’i Türkiye’den 
ve geriye kalan 100’ü de 
diğer ülkelerden gelmektedir. 

“Mali Sıkıntılar Stresle Doğru 
Orantılı”
Söz konusu çalışmada, 
öğrencilerin KKTC’ye uyum 
sağlarken yaşadıkları stres 
ve burada bulunmalarına 
ilişkin olumlu veya olumsuz 
duygusal tepkilerine yönelik 
sonuçlar elde edildi. Araştırma 
sonuçlarına göre,  uluslararası 
öğrenciler genel olarak KKTC’li 
öğrencilerle kıyaslandığı zaman 
KKTC’de bulunmalarından 
dolayı daha çok olumsuz 
duygusal tepkiler gösteriyor. 
Bazı bulgular, kültürel 
mesafenin (öğrencilerin, kendi 
kültürleri ile Kuzey Kıbrıs 
kültürü arasında gözlemledikleri 
farklılık seviyesi), öğrencilerin 
yaşadığı stres veya duygusal 
tepkileri ile ilişkili olmadığına 
işaret ediyor. Ancak, mali 
açıdan memnuniyetsizliğin 
stresle doğru orantılı olduğu, 
diğer bir yandan da sosyal 

desteğin stresle ters orantı-
lı olduğu gözlemleniyor. 
Uluslararası öğrencilerin 
KKTC’ye gelmeden önceki 
beklentileri, hem stres hem de 
duygusal tepkileri hakkında 
öngörüler ortaya koymuş olsa 
da, öğrencilerin KKTC’ye 
geldikten sonra daha çok 
stres ve olumsuz duygusal 
tepkiler vermelerinden dolayı, 
söz konusu beklentilerinin 
karşılanmadığı kabul edildi. 
Daha çok stres yaşayan 
uluslararası öğrencilerin, aynı 
zamanda KKTC’ye karşı 
daha çok olumsuz duygusal 
tepki verdikleri görülüyor. 
İlişki durumu ve Türkçe dil 
yeterliği duygusal tepkilerde rol 
oynuyor. Ancak gözlemlenen 
tepkiler, beklenen tepkilerle 
ters özellikler taşıyor. Bir ilişki 
içerisinde olan veya daha akıcı 
Türkçe konuşan bireylerin daha 
çok olumsuz tepkilere sebep 
olduğu öngörülüyor. İngilizce 
yeterliğinin ne stres, ne de 
duygusal tepkilerle bir bağlantısı 
olmadığı görülse de; Türkçe 
yeterliğinin çelişkili sonuçlar 
doğurduğu görülüyor. Öyle ki, 
daha yüksek Türkçe yeterliğin 

daha çok sosyal destek ile ilişkili 
olmasının yanı sıra, daha çok 
olumsuz duygusal tepkilere de 
sebep olduğu gözlemleniyor.

“Ülkeye Gelmeden Türkçe Dil 
Eğitimi Verilebilir”
Elde edilen bulguların netliği 
için daha çok araştırmaya gerek 
duyulmasına rağmen, DAÜ’de-
ki uluslararası öğrencilerin 
psikolojik uyumlarını des-
teklemek amaçlı belli başlı 
önerilerde bulunulabilir. Bu 
öneriler arasında; uluslararası 
öğrenciler ülkeye gelmeden, 
yolculuk öncesi oryantasyon 
programları düzenleyerek 
gidilecek ülke ve üniversite 
hakkında gerçekçi beklentiler 
oluşmasını sağlamak, Türkçe 
bilmeyen uluslararası öğrenciler 
için ileri düzey Türkçe dil 
eğitimleri vermek, oku-çalış 
programları gibi mali destek 
sağlayacak farklı seçenekler 
sunmak, ve ruh sağlığını 
destekleyen kaynakları birçok 
dilde erişebilir kılmak yer alıyor. 
Araştırmayla ilgili detaylı bilgi 
için araştırmacı Ariel M. Ladum 
İpekçoğlu’na ariel.ladum@emu.
edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

DAÜ’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 
PSİKOLOJİK UYUMU ARAŞTIRILDI


