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DAÜ İŞLETME VE İKTİSAT ALANINDA 
DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dünya Üniversiteler Sıralamaları 
konusunda en güvenilir kurumlar 
arasında yer alan Times Higher 
Education (THE) tarafından 
“İşletme ve İktisat” alanında 201 - 
250 bandında yer alarak büyük bir 
başarıya imza attı. İşletme ve İktisat 
alanında dünya çapında en iyi 
üniversite, bir önceki yılın birincisi 
ABD’den Stanford Üniversitesi’ni 
geride bırakan Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
olurken, Türk üniversiteleri 
arasında da Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) DAÜ 
birinci sırayı elde etti. Türkiye’de 
dünyada ilk 500 içinde olan 

üniversiteler ise sırasıyla Bilkent, 
Boğaziçi ve ODTÜ oldu. DAÜ’nün 
uluslararası sıralamalara alınması 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
(GKRY) tepkisini çekmiş ve bu 
durumun GKRY tarafından hem 
yayıncı kuruluş, hem de İngiltere 
nezdinde protesto edileceği 
açıklanmıştı. Bu yıl yapılan alan 
sıralamalarında, KKTC’nin devlet 
üniversitesi olan DAÜ, GKRY’nin 
devlet üniversitesi olan University 
of Cyprus’un üzerinde yer aldı.

“Sonuçları Büyük Bir Gururla 
Öğrendik”
THE tarafından yapılan de-
ğerlendirmede, “İşletme ve 

İktisat” alanında yayınlara 
alınan atıflar, sektör gelirleri, 
uluslararasılaşma, araştırma ve 
eğitim dikkate alınıyor. Atıflar ve 
araştırmaların değerlendirilmesi 
için Elsevier şirketinin Scopus 
veritabanı kullanılıyor. DAÜ’nün 
özellikle yayınlarına aldığı atıflar 
ve uluslararasılaşma konusunda 
ilerlemiş olduğuna dikkat çeken 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam, sonuçları büyük bir 
gururla öğrendiklerini açıkladı. 
Üniversitelerin günümüzde sadece 
meslek kazandıran kurumlar 
olmanın ötesinde, dünya çapında 
rekabet ederek henüz günümüzde 
var olmayan meslekler için 

sürekli kendini yenileyebilen 
kişiler yetiştirmesi gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Osam, 
bunun ancak sürekli araştırma 
ve geliştirmeye öncelik veren, 
öğretim elemanları ve öğrencileri 
özgür düşünen ve yenilikten 
korkmayan bir kurum kültürü ile 
mümkün olduğunu belirtti. Bu 
sonucun tüm KKTC için büyük 
bir başarı olduğuna vurgu yapan 
Prof. Dr. Osam, özveri ile çalışan 
DAÜ ailesine ve uluslararası siyasi 
tanınmamışlık ve izolasyonlara 
rağmen, Kıbrıs’ta dünya çapında 
bir üniversite kurmayı ve bu 
günlere getirmeyi başaran 
KKTC Halkı’na teşekkür etti.

DAÜ MALTA’DA TEMSİL EDİLDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ), 24 - 26 Ekim 2018 
tarihleri arasında, Malta’da 
düzenlenen Akdeniz Üni-
versiteleri Topluluğu - Com-
munity of Mediterranean Uni-
versities (CMU) Yıllık Konsey 
Toplantısı’nda temsil edildi. 
Söz konusu toplantıya DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 
ve Akademik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit 
Tanju Besler katıldı. Malta’nın 
tek devlet üniversitesi olan Mal-

ta Üniversitesi’nde gerçekleşen 
Konsey Toplantısı’nda, çevresel 
eğitime ilişkin “Çevresel Eğitim: 
Yükseköğretim Enstitüleri İçin 
Zorlu Görev” başlıklı bir atölye 
çalışması da gerçekleştirildi. 
CMU bünyesinde Türkiye’den 
17, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nden ise 2 üni-
versite yer alırken; DAÜ, 
kuruluşun Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) tek 
temsilcisi konumunda bulunuyor.



Üst Geçidin Cumartesi Günü 
Kullanıma Açılması Planlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
(DAÜ) Kuzey ve Güney 
kampüslerini birbirine bağlayan 
yaya üst geçidin 27 Ekim 
2018 Cumartesi günü yeniden 
kullanıma açılması planlanıyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre eski Lefkoşa – 
Gazimağusa anayolu üzerinde 
olan, Güney ve Kuzey kampüs 
arasında öğrencilerin güvenli bir 
şekilde ulaşımını sağlayan yaya üst 
geçidin 1999 yılında DAÜ tarafın-
dan kullanıma kazandırıldığı 
belirtilerek, geçtiğimiz aylarda bir 
inşaat firmasına ait araç tarafından 
köprüye zarar verildiği ve köprünün 

kullanıma kapatıldığı bildirildi. 
Yapılan açıklamada köprünün 
yeniden kullanıma açılması 
için ilgili inşaat firmasının bağlı 
olduğu sigorta şirketi ile irtibata 
geçildiği, ancak sigorta şirketinin 
üst geçidin KKTC Karayolları’na 
mı yoksa DAÜ’ye mi ait olduğu 
konusunda mülkiyetle ilgili görüş 
birliğine varamadığı, bundan 
dolayı da masrafların sigorta 
şirketi tarafından karşılanmadığı 
ifade edilerek, üst geçidin 
yeniden kullanıma açılmasında 
gecikmeler yaşandığı bildirildi. 
DAÜ için en önemli kriterlerden 
birinin öğrenci güvenliği 
olduğunun belirtildiği açıklamada, 
öğrencilerin ve halkın daha 
fazla mağduriyet yaşamaması 
için köprünün tamirinin 

DAÜ tarafından üstlenildiği 
ve İhale Yasası kapsamında 
gerekli tüm yasal işlemlerin 
tamamlanarak köprünün ye-
niden kullanıma açılması için 
tüm adımların atıldığı belirtildi. 

Köprünün kullanım dışı oldu-
ğu dönemde DAÜ’nün gerek 
öğrencilerin gerek halkın 
gerekse trafik ulaşımının ak-
samaması ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi adına çeşit-
li önlemler aldığının belirtil-
diği açıklamada, üst geçidin 
yeniden kullanılmasında yaşanan 
gecikmeden ötürü meydana gelen 
mağduriyet için de öğrencilerden ve 
halktan özür dilendiği vurgulandı. 
27 Ekim 2018 Cumartesi günü 
sabah saat 08:00 itibarıyla, 

onarımı tamamlanan üst geçit 
yerine monte edileceğinden, 
Lefkoşa ve Büyük Sanayi 
istikametinden Gazimağusa’ya 
gelecek olan sürücüler, üst geçit 
yanındaki kapıdan kampüse 
girip, Sabancı kapısından çıkarak 
yollarına devam edebileceklerdir.
Gazimağusa istikametinden, 
Büyük Sanayi ve Lefkoşa yönüne 
gidecek sürücüler ise Sabancı 
Yurdu karşısındaki otobüs 
duraklarının önünden Güney 
Kampüs içerisinden devam 
ederek, Eczacılık Fakültesi ö- 
nündeki köprüden tekrar Lefkoşa 
Yoluna çıkabileceklerdir. Montajın 
bitimini müteakip trafik akış 
düzeni eskisi gibi devam edecektir.
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DAÜ REKTÖRLÜĞÜ ÜST GEÇİT İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı 
Elektrikli Araç Geliştirme Mer-
kezi’nin (EVDC) tasarlayıp 
ürettiği “Mediterranean Shark” 
aracının elde ettiği başarılardan 
dolayı, ekipte yer alan öğrencilere 
burs ve nakdi çek desteğinde 
bulunuldu. Mediterranean Shark 

ekibine ödülleri, 22 Ekim 2018 
Pazartesi günü, saat 12:00’de, 
DAÜ Deniz Tesisleri’nde 
(Beach Club) düzenlenen öğle 
yemeğinde takdim edildi. 
Söz konusu yemeğe; DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
Akademik İşler’den Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Halit Tanju Besler, Uluslararası 
İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cem Tanova ile EVDC Başkanı 
ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. 
Dr. Davut Solyalı’nın yanı sıra, 
Mediterranean Shark ekibinde 
yer alan öğrenciler katıldı. DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
ekibin başarılarından dolayı 
gurur duyduğunu ifade ederek, 
üniversitenin bu tür projeleri 
her daim destekleyeceği-
nin sözünü verdi ve ekibe 
başarılarının devamını diledi. 

İlk 10’a Girmişti
Mediterranean Shark aracı, 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 
Elektromobil 2018 Yarışma fi-
nalinde ilk 10 araç içerisinde yer 

alma başarısını göstermiş, DAÜ 
Mühendislik öğrencilerinden 
oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) 
bir tek DAÜ’nün katıldığı 
söz konusu yarışta “ADA” 
takımı adı altında yarışmıştı. 
7-9 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında düzenlenen dinamik 
sürüş ve teknik kontrollerden 
ilk seferde başarıyla geçen 
Mediterranean Shark aracı, 
86 araç arasından testleri 
geçen 46 araç ile 12 Ağustos 
2018 tarihinde Kocaeli Körfez 
Yarış Pisti’nde final heyecanı 
yaşamıştı. Mediterranean Shark, 
ayrıca yarışma sonunda ilk 10 
araç içerisinde en az ceza puanı 
ile yarışı tamamlayan araç 
olma başarısını göstermişti.  

DAÜ’DEN “MEDITERRANEAN SHARK” EKİBİNE 
BURS VE NAKDİ ÇEK DESTEĞİ



Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İletişim Fakültesi, 
Görsel Sanatlar ve Görsel 
İletişim Tasarımı Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Senih 
Çavuşoğlu ve Bölüm Başkan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat 
Tüzünkan, 25 Ekim 2018 
Perşembe günü, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’yı makamında ziyaret 
etti. Doç. Dr. Çavuşoğlu, 
DAÜ’nün yürüttüğü 12 ülkeden 
13 üniversitenin akademisyen, 
sanatçı ve tasarımcılarının 
eserlerinden oluşan projenin 
kataloğunu takdim ettiği 
Cumhurbaşkanı Akıncı’yı 
serginin açılışına davet etti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı da-
vet için teşekkür ederek, 
akademi ve sanat alanlarındaki 
çalışmaların evrensel gücüne 
dikkat çekti ve uluslararası 
etkinliklere katılmak kadar ev 
sahipliği yapmanın da önemi-
ni vurgulayarak kendilerine 
başarılar diledi. DAÜ’nün 
ev sahipliğinde yürütülen 
ve KKTC, Çin, Polonya, 
Türkiye, İran, ABD, Meksika, 
Kore, Kosova, Romanya, 
Bosna Hersek ile Fransa’dan 
13 üniversitenin iş birliğiyle 
hazırlanan sergilerin ilki 
önümüzdeki günlerde KKTC’de 
açılacak ve diğer katılımcı 
ülkelerde devam edecek.
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DAÜ ULUSLARARASI BARIŞ KONFERANSI İÇİN 
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

DAÜ GÖRSEL SANATLAR VE 
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ’NDEN 

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İletişim Fakültesi ve 
Barış İçin Araştırma ve İletişim 
Merkezi (BAİM) tarafından 8 – 
9 Kasım 2018 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan 5. Uluslararası 
İletişim ve Medya Çalışmaları 
Konferansı için hazırlıklar 
devam ediyor.  Gazimağusa 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve 
Kongre Sarayı’nda yapılacak 
olan konferans Kuzey Kıbrıs, 
Türkiye ve Dünya’dan çok sayı-
da akademisyeni buluşturacak.

DAÜ Rektörlüğü’ne Teşekkür
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 
göre, bu yılki teması; “Barışı 
Düşün, Barışı Konuş, Barışı 
Yetiştir” olarak belirlenen 
konferansa Upsala Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nico Carpentier ve Cardiff 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Stuart Allan davetli ana 
konuşmacılar olarak katılacaklar. 
BAİM Başkanı Doç. Dr. Metin 
Ersoy yaptığı açıklamada, 
uluslararası barış konferansının 

hazırlıklarının başarılı bir şekilde 
sürdüğünü ve DAÜ’nün tüm 
birimleriyle konferansa destek 
verdiğini ifade etti. Özellikle 
konferansı destekleyen DAÜ 
Rektörlüğü’ne teşekkür eden 
Doç. Dr. Ersoy, konferansta 
“Barış İletişimi”, “Siyasal 
İletişim”, “Kriz Yönetimi”, 
“Mülteci ve Azınlık Hakları” 
gibi konuların tartışılacağını, 
İngilizce ve Türkçe dilinde 
paralel oturumlarda farklı 
disiplinlerden katılımcıların 
bildiriler sunacaklarını belirtti.

BAİM’den Başbakan’a Davet
BAİM Başkanı Doç. Dr. Metin 
Ersoy ve Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Türksoy 
geçtiğimiz günlerde KKTC 
Başbakanı Tufan Erhürman’ı da 
makamında ziyaret ederek, 5. 
Uluslararası İletişim ve Medya 
Çalışmaları Konferansı’na davet 
ettiler. BAİM’in çalışmaları 
hakkında da bilgi aktaran 
Doç. Dr. Ersoy, 2007 yılında 
kurulan merkezde birçok farklı 
etkinlik düzenlendiğini ancak 

bunlar arasında en önemli 
etkinliğin uluslararası barış 
konferansı olduğunu söyledi.  

BAİM Başkanı Doç. Dr. Metin 
Ersoy yaptığı açıklamada 
uluslararası barış konferansı 
için yapılan hazırlıklarla ilgili 
de bilgi vererek, bu kapsamda 
toplumda faaliyet gösteren sivil 

toplum örgütleriyle görüşme-
lere başlayacaklarını vurguladı. 
Sivil toplum örgütlerinin bu 
tür konferanslarda yer alması-
nın önemine dikkat çeken Doç. 
Dr. Ersoy, “barış” kavramı-
nın her yönüyle tartışılacağı 
bir ortamda sivil toplum ör-
gütlerinin temsilcilerinin kat-
kı sağlayacağını kaydetti. 
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DAÜ’DE RADYASYON KONUSU İRDELENDİ 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kıbrıs 
Türk Radyograferler Derneği, 
20 Ekim 2018 Cumartesi günü, 
10:00-16:00 saatleri arasında, DAÜ 
Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 
150 katılımcı ile “Radyasyondan 
Korunma ve Radyasyon Güven-
liği Sempozyumu” düzenledi. 

Söz konusu sempozyumun açılış 
konuşmalarını DAÜ Öğrenci 
İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu 
Oğurlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç 
ve Kıbrıs Türk Radyograferler 
Derneği Başkanı Rad. Tek. 
Songül Bahar gerçekleştirdi. 

Bir çok alanda olduğu gibi tıp ve 
sağlık alanında da eğitim olmadan 
topluma gerekli ve kaliteli sağ-
lık hizmeti vermenin mümkün 
olmadığını dile getiren Songül Bahar, 
kongre ve sempozyumların bilimsel 
ve teknolojik yenilikleri takip 
etme şansı sağladığını vurguladı. 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile 
ortaklaşa düzenlenen sempozyumda 
iş birliğinden dolayı DAÜ’ye ve 
sempozyumun gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
eden Bahar, konuşmasının sonunda 
sempozyumun bilimsel yönüyle 
yararlı bir sempozyum olmasını 
temenni etti. Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç ise yeryüzündeki tüm 
canlı ve cansızların hava, su ve 
topraktan hatta kendi vücutları 
içerisinde var olan doğal radyasyon 
kaynaklarına ve bunlara ek olarak 
insanlar tarafından üretilen yapay 
radyasyon kaynaklarına her gün 
maruz kaldığını ifade etti. Prof. 
Dr. Malkoç, günümüzde radyasyon 
kaynaklarının tanı, tedavi ve 

araştırma alanında giderek artan 
kullanımın radyasyon güvenliği 
kavramını da gündeme getirdiğini 
kaydetti. Prof. Dr. Malkoç, ayrıca 
sempozyuma katkı koyan tüm 
DAÜ akademik ve idari personele 
ve Kıbrıs Türk Radyograferler 
Derneği üyelerine teşekkür etti. 
Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç 
Zorlu Oğurlu da konuşmasında 
radyasyonun hayatımızda olduğunu, 
tıbbi radyasyon farkındalığının 
yanı sıra teknolojinin yarattığı 
radyasyona gün boyu herkesin 
maruz kaldığını ifade etti. Toplumun 
radyasyondan nasıl korunulacağı 
konusunda bilgilenmesi açısından 
bu sempozyumun çok faydalı 
olacağını ifade eden Prof. Dr. 
Oğurlu, DAÜ olarak böyle bir 
sempozyuma ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından, 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt, 
“Radyasyon Nedir? Nasıl Ölçülür? 
Radyasyondan Korunmanın Temel 
Kriterleri Nelerdir?” ve Dr. Bur-
han Nalbantoğlu Hastanesi’nden 
Dr. Fuat Türköz Çiner, “İyonize 
Radyasyonun Biyolojik Etkileri” 
başlıklı sunumlarını birin-
ci oturumda gerçekleştirdiler. 
Oturumun başkanlıklarını Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehtap Malkoç ve Kıbrıs Türk 
Radyograferler Derneği Başkanı 
Rad. Tek. Songül Bahar yaptı. 

Sağlık Alanında Radyasyonla 
İlgili Tüm Konular Tartışıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülten 
Sucu Dağ ile Rad. Tek. Adem 
Abiç’in oturum başkanlıklarını 

yaptığı ikinci oturumda ise, 
Cyprus Central Hospital’den 
Uzm. Dr. Süreyya Vudalı’nın 
“Radyolojik Tanı Sistemleri ve 
Risk Değerlendirmesi” ile Akdeniz 
Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik 
Bölümü’nden Doç. Dr. Nina 
Tuncel’in “Radyolojik Tedavi 
Sistemleri ve Risk Değerlendirmesi” 
başlıklı sunumları gerçekleşti. 

Konferans Başkanlıklarını An-
kara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Doğan Bor ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Ayşegül Yurt’un yürüttüğü oturumda 
ise Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ahmet Bozkurt, “Sağlık Ala-
nında Çalışanların Radyasyondan 
Korunmasında Yaşanan Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri” başlık-
lı konuşmasını gerçekleştirdi. 
Konferansın tamamlanmasının 
ardından Panel Başkanlığını An-
kara Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Doğan Bor yürüttüğü “İyonlaştırıcı 
Radyasyon Kaynaklarına Karşı 
Radyasyondan Korunmada Ulusal 
Altyapı Politikaları ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı panelde TMRT-
DER’den Nezaket Özgür, Kıbrıs 
Türk Radyograferler Derneği 
Başkanı Rad. Tek. Songül 
Bahar ve Rad. Tek. Mehmet 
Bölüm birer konuşma yaptı.

Son oturumun başkanlığını DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seray 
Kabaran ve Rad. Tek. Songül Bahar 
gerçekleştirdi. “Özlük Hakları 
Paneli İnteraktif Oturumu” başlıklı 
oturumun konuşmacıları ise TMRT-
DER’den Nezaket Özgür ve Kıbrıs 
Türk Radyograferler Derneği 
Başkanı Rad. Tek Songül Bahar oldu.
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Doğu Akdeniz Üniversite-
si (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük 
Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Op. Dr. Didem 
Rıfkı, sağlık alanında top-
lumu bilinçlendirme gün-
leri kapsamında bu kez 
Gazimağusa Türk Maarif 
Koleji (GMTMK) öğren-
cilerine “Üst Solunum Yo-
lu Enfeksiyonları ve El 
Hijyeninin Önemi” konulu 
bir seminer verdi. Özellikle 
kış aylarında sıklaşan nezle, 
grip gibi enfeksiyonların 
bulaşımını önlemede en etkili 

ve ucuz yöntemin el hijyenini 
korumak olduğuna dikkat 
çeken Op. Dr. Rıfkı, bir Kulak, 
Burun, Boğaz (KBB) Baş 
Boyun cerrahı olarak toplumu 
sık görülen KBB hastalıkları 
yönünden bilgilendirmenin; 
onlarca ameliyat yapmak 
ya da yüzlerce poliklinik 
hastasına bakmaktan çok 
daha önde geldiğini belirtti.
 
“Hasta Öğrenci Evde 
İstirahat Etmeli”
Toplum sağlığı hakkında 
seminer vermeye okullardan 

başlamanın tesadüf olmadığını 
belirten Op. Dr. Rıfkı, “Her-
kesin bildiği üzere aslında 
birçok üst solunum yolu 
enfeksiyonu halk arasında 
çok hızlı bir şekilde yayılıyor.  
Bunun sebeplerinden biri ise 
kalabalık ve kapalı ortamları 
paylaşmak zorunda olmamız. 
Günümüz şartlarında has-
ta olan öğrencinin evde 
istirahat etmesi, hastalığın 
başkalarına bulaşmaması için 
elini yıkaması ve eşyalarını 
paylaşmaması gerekir” dedi. 
Op. Dr. Rıfkı, ayrıca üst 

solunum yolu enfeksiyonunun 
doğru takip ve tedavi 
edilmesi gerektiğine dikkat 
çekerek, bunun gelişebilecek 
antibiyotik direncini ön-
lemekte son derece önemli 
olduğuna dikkat çekti. 

Op. Dr. Rıfkı, seminerde boğaz 
kültürü, kalp romatizması, 
grip aşısı gibi çok merak 
edilen soruları cevapladı. Op. 
Dr. Rıfkı, bu seminerlerin ve 
benzeri okul ziyaretlerinin 
devam edeceğini bildirdi.

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 
GMTMK’DA SEMİNER VERDİ

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN KANSER 
HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE DESTEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ), Toplumsal Duyarlılık 
Merkezi çatısı altında toplanan 
sosyal sorumluluk projelerine 
bir yenisini daha eklendi. 
DAÜ, İletişim Fakültesi, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
bünyesinde, Doç. Dr. Anıl 
Kemal Kaya danışmanlığında 
ve Araştırma Görevlisi Mürü-
de Özen koordinatörlüğün-
de faaliyet gösteren Genesis 
IMC Ajansı tarafından, 
Kanser Hastalarına Yardım 
Derneği’ne destek olmak 
amacıyla, sosyal sorumlu-

luk projesi gerçekleştirildi.
“Bilinçlendirme ve Yardım” 
sloganıyla gerçekleştirilen proje 
kapsamında, DAÜ kampüsü 
içerisinde kurulan standlarda 
toplamda iki koli ayakkabı 
ve sekiz koli kıyafet toplandı.

Birçok duyarlı DAÜ’lünün 
destek olduğu kampanya ara-
cılığı ile toplanan kıyafet ve 
ayakkabılar, Kanser Hastalarına 
Yardım Derneği Gazimağusa 
Sorumlusu Yıldız Yaman’a 
teslim edildi. Gerçekleştirilen 
takdimin sonunda Dernek 

Başkanı Raziye Kocaismail, 
DAÜ ailesine ve projeye 
destek olan tüm öğrencilere 
teşekkürlerini ileterek, bu 

konudaki bilinci artırmak için 
böylesine anlamlı projelere 
imza atmaya devam etmele-
ri gerektiğini vurguladı.
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DAÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ’NDEN 
MEME KANSERİ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi, Hemşirelik 
Bölümü, 24 Ekim 2018 
Çarşamba günü, saat 12:00 
– 14:00 arasında, DAÜ 
Atatürk Meydanı’nda ve 
25 Ekim 2018 Perşembe 
günü, Gazimağusa Be-
lediyesi Pazar Yeri’nde 
11:00 – 14:00 arasında 
kurdukları stantlar ile 
Meme Kanseri Farkında-
lık Etkinliği gerçekleştirdi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Hemşirelik Bölümü öğre-
tim üyeleri ve öğrencileri, 
Ekim ayının Meme Kanseri 
Farkındalık Ayı olması 
sebebiyle düzenlenen söz 
konusu etkinlikle ilgili bir 
açıklama yayımladı. 

Erken Tanının Önemine 
Dikkat Çekildi
Açıklamada şöyle denildi: 

“Meme kanseri, dünya-
da kadınlarda en fazla 
görülen kanser türüdür 
ve 8 kadından birinde 
görülmektedir. Bu hastalığa 
yakalanan kadınlarda, ölüm 
oranı dörtte birdir. Ancak 
meme kanseri, bu kadar 
yaygın görülmesine rağmen 
erken tanı konulduğunda 
tedavi başarısı çok yüksek 
bir hastalıktır. Burada 
amacımız, erken tanı 
ve taramanın önemine 
dikkat çekmek ve meme 
kanserinin görülme sıklığı, 
risk faktörleri, belirtileri 
ile tarama yöntemleri 
konularında kadınlarımızı 
bilinçlendirmektir.

Taramada altın standart 
yöntem olan mamog-
rafi, Lefkoşa Dr. Bur-
han Nalbantoğlu Has-
tanesi’nde açılmış olan 

merkezde ücretsiz o- 
larak yapılabilmektedir. 
Mamografi, özellikle 40 
yaşın üzerindeki kadınlara 
önerilirken, 20 yaş ve 
sonrasında kadınların kendi 
kendine meme muayene-
si uygulamasını her ay 
düzenli olarak yapması 
gerekmektedir. Yine erken 
tanı yöntemleri arasında 
genel cerrahi uzmanları 
tarafından yapılan klinik 
meme muayeneleri önem-
li bir yer tutmaktadır. 
Özellikle 55 yaş üzerindeki 
kadınlar, ailesinde ve ken-
disinde meme kanseri 
öyküsü olanlar, yoğun 
meme dokusu ve genetik 
yatkınlığı olanlar, ilk adetini 
erken görüp geç dönem-
de menopoza girenler, 
hiç doğum yapmayan 
kadınlar ve iki yıl ve 
üzeri hormon replesman 

tedavisi kullananlar meme 
kanseri yönünden riskli 
grubu oluşturmaktadır. Bu 
kişilerin yakından takip 
edilmesi gerekmektedir. 
Her yüz erkekten birinde de 
meme kanseri görülmekte 
olup, özellikle birinci derece 
yakınlarında meme kanseri 
hikayesi bulunan erkek 
bireylerin de düzenli olarak 
kontrol altında tutulması 
önem taşımaktadır. Me-
me kanserinden korunma-
da,  alkol ve sigaradan 
uzak bir yaşam, düzenli 
egzersiz, sağlıklı beslenme, 
menapoz sonrası dönemde 
kilo yönetimi ve meme 
kanseri riskini artırdığı 
için, mümkün olam en 
kısa süre ve dozda Hor-
mon Replesman Tedavisi 
kullanımı önemlidir. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır 
Güllüoğlu, Ekim ayı Meme Kanseri 
Bilinçlendirme Ayı sebebiyle 
dünyadaki ölümlerin başlıca sebebi 
olan meme kanseri hakkında 
açıklamalarda bulundu. Meme 
kanserinin hem dünyada, hem de 
Türkiye’de kadınlarda en sık görülen 
kanser türü olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Güllüoğlu, ailesel yatkınlıkla 
ilgili, “Aile öyküsünde yakınlık 
derecesi önemlidir. Anne, teyze, kız 
kardeş gibi akrabasında meme kanseri 
görülmüş kişilerde risk daha fazladır. 
Ayrıca ne kadar fazla aile ferdinde 
bu hastalık görüldüyse kişinin 
risk oranı artmaktadır. Öncelikle, 
yüksek risk grubunda mutlaka 
bir genetik danışmanlık alınması 
gerekmektedir. Bu, araştırılan kişinin 
3 kuşakta yer alan aile fertlerinden 
oluşan aile ağacının çıkarılması ve 
sorgulanması ile yapılır. Buradan 
çıkan analiz ile gen testi gerekliliğine 
karar verilmelidir” diye konuştu.

Doğum Kontrol Hapları Meme 
Kanseri Yapar Mı?
Kanser riski varsa, hastalıksız 
memenin ameliyatla alınmasının 
önerilip önerilmeyeceğine ilişkin 
konuşan Prof. Dr. Güllüoğlu, “Eğer 
kişinin gerçekten yüksek bir riski 
varsa, bu tip bir ameliyat risk azaltıcı 
olarak yapılabilir. Meme kanseri 
özellikle ailesel gibi görünüyorsa 
yumurtalık kanseri açısından da kişi 
araştırılmalı ve takip edilmelidir” 
dedi. Yumurtalık kanseri riski 
yüksekse iki taraflı yumurtalıkla-
rın çıkarılması gerekebilmektedir.

Özellikle doğum kontrol hapı 
kullanımı ile ilgili çelişkili bilgilerin 
mevcut olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Güllüoğlu, “Örneğin 
doğum kontrol haplarının meme 
kanseri yaptığına dair elimizde 
net bir kanıt yok. Sadece 70’li 
yıllarda kullanılan bazı doğum 
kontrol haplarının riski artırdığı 
belirtilmekte. Ancak günümüzde 
kullanılan formüllerde böyle bir 
risk artışı var denememektedir. 

“Kadınlar Sağlıklı Olsa Dahi 
Tarama Yaptırmalı”
Erken tanının ortalama yaşam 
süresine ve hastalıksız sağ kalma ile 
tekrar etme riskine etkisine ilişkin 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr 
.Güllüoğlu, “Erken tanıyla erken 
evre hastalıkta yaşama olasılığı 5 
yıl için ortalama %98’dir . Bu oran 

evre 0 ve I’de nerede ise %100, evre 
II’de ise %95’lerdedir. Evre III’te 
eskiye göre gelişme sağlanmıştır. 
Fakat erken evreye göre yaklaşık 
%10 ila %15 daha düşüktür. 

“Tedaviye En Erken Sürede 
Başlanmalı”
Meme kanseri taramalarıyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 
Güllüoğlu, “Birincisi ve en etkili 
olduğu söylenen, belli aralıklarla 
mamografi çektirmektir. Diğeri ise, 
kendi kendine meme muayenesidir. 
Yine belli aralıklarla hekim muayenesi 
de önerilen yöntemler arasındadır. 
Tanı koyulduktan sonra tedaviye 
en erken zamanda başlanması 
tavsiye edilir” diye konuştu.

“Koltuk Altına Sıçrayabiliyor”
Meme kanserine yaklaşımla ilgili 
son gelişmeleri aktaran Prof. Dr. 
Güllüoğlu, “Tedavi açısından 
gelişmeler daha çok cerrahinin 
rolünün daralması yönündedir. 
Örneğin; memesindeki kanser 
boyutu meme koruyucu cerrahi 
yapılamayacak kadar büyük tümöre 
sahip hastalarda, cerrahi öncesinde 
sistemik tedavi vererek (kemoterapi 
akıllı ilaç, hormon tedavisi) tümörü 
küçültmek mümkün olabilmekte ve 
mememin tamamının alınmasının 
önüne geçilebilmektedir. Hatta 
tipine göre hastaların yarısında 
memedeki tümör tamamı ile ortadan 
kalkabilmektedir. Son 5-6 yıldır ise 
biyopsi ile koltuk altı sıçraması olan, 
ancak bu sıçrama belli bir sayı ile 
sınırlı olan hastalarda yine de koltuk 
altı temizlik ameliyatı yapılmadığını 
dile getiren Prof. Dr. Güllüoğlu, 
“Bunun yerine ya hiçbir ek tedavi 
verilmiyor ya da radyoterapi veriliyor. 
Daha da iyisi bu hastalara önce 
kemoterapi veriliyor. Bu gelişmelerin 
hepsi hem memedeki cerrahiyi 
küçültüyor hem de koltuk altı 
temizlik ameliyatının önüne geçiyor. 
Bu uygulamalar da hastanın yaşam 
kalitesini koruyor. Radyoterapinin 
etkinliği açısından en önemli gelişme 
bu tedavinin verilme süresinin 
azaltılması yönünde. Eskiden 5-6 
hafta aralığında verilen radyoterapi 
artık 3 haftada verilebiliyor. Bunun 
dışında bazı durumlarda radyoterapi 
ameliyat esnasında hasta ameliyat 
masasında iken kanser çıkarıldıktan 
hemen sonra oluşan boşluğa 
verilebiliyor. Buna Intraoperatif 
Radyoterapi adını veriyoruz. Bu 
şekilde hasta ya ameliyat sonrası 
hiç radyoterapi almıyor ya da 
planlanandan daha kısa alıyor” dedi.

    

Ek Radyoterapi Olasılığı
Tedaviye, özellikle de ilaç 
tedavisine yanıtı, kanserin biyolojik 
özelliklerinin belirlediğini aktaran 
Prof. Dr. Güllüoğlu, “Bunlar arasında 
östrojen ve progesteron hormonlarının 
alıcılarının olup olmaması, HER2 
VE Ki67 gibi proteinlerin varlığı ve 
vücuttaki etkinlikleri vardır. Ayrıca 
kanserin normal hücreye ne kadar 
benzediğinin göstergesi olan grade 
özelliği tedaviye cevabı etkiler. Her 
ne kadar erken evre de olsa meme 
içerisinde birden fazla tümörü olan 
kişilerde memeyi çıkarmak zaruri 
olabilmektedir. Çıkarılan meme 
yerine hangi oluşumun (silikon, 
karından alınan yağ) kullanılacağına 
hastanın meme büyüklüğüne, 
hastanın sigara kullanıp kullanmama 
gibi alışkanlıklarına, damar 
hastalığı gibi ek hastalıklarına, 
karın yapısına ve kanser için alacağı 
ek radyoterapi olasılığına bağlı 
olarak karar verilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu 
Kimdir?
Türk Cerrahi Derneği, International 
Society of Surgery (ISS-SIC), 
International Association of 
Endocrine Surgeons (IAES), 
European Society of Breast 
Cancer Specialists (EUSOMA) ve 
(American) National Consortium of 
Breast Centers (NCBC) üyesi, Türk-

Bulgar Endokrin ve Meme Cerrahisi 
Kulübü’nün kurucu eş başkanı ve Türk 
Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu 
kurucu baş koordinatörü, Türk Meme 
Hastalıkları Dernekleri Federasyonu 
yönetim kurulu üyesi, Amerikan 
Cerrahlar Koleji (American College 
of Surgeons; ACS) akademi üyesi, 
Avrupa Meme Bilimleri Akademisi 
(European Academy of Senology; 
EAoS, Düseldorf, Almanya) Cerrahi 
Bilimler Bölümü’nde, Montpellier 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (Fransa)’ne 
afiliye MANOSMED Akdeniz Meme 
Bilimleri Üniversitesi’nde ve Avrupa 
Onkoloji Okulu (European School of 
Oncology; ESO, Milano, İtalya)’nda 
öğretim üyesi, Dünya Meme Bilimi 
Derneği (Senologic International 
Society; SIS)’nin başkan yardımcılığı 
görevini yürütmekte, Avrupa 
Meme Cerrahisi Yeterlik Kurulu 
(European Board of Surgery; UEMS/
EBSQ-Breast Surgery Division) ile 
Uluslararası Meme Cerrahisi Derneği 
(Breast Surgery International/
BSI) yönetim kurulu üyesi, Bulgar 
Cerrahi Derneği ve Romanya Meme 
Cerrahisi ve Onkolojisi Derneği’nin 
onursal üyesi, St. Gallen Uluslararası 
Meme Kanseri Konsensus Kurulu, 
Uluslararası Meme ve Jinekolojik 
Kanserleri (IBGCC) Konsensus 
Paneli Üyesi olan Prof. Dr. 
Güllüoğlu, ulusal ve uluslararası 
alanda konusunda otördür.

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
PROF. DR. GÜLLÜOĞLU MEME KANSERİYLE İLGİLİ 

BİLİNMEYENLERİ AÇIKLADI
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İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1 - Hatice Imamooglu. “Is the informal economic 
activity a determinant of environmental 
quality?.” Environmental Science and Pollution 
Research 25, no. 29 (2018): 29078-29088.
2 - Mehmet Bacilar, 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.

Mimarlık Fakültesi
1 - Nima Talebian, Turkan Ulusu Uraz “The 
Post-Phenomenology Of Place: Moving 
Forward From Phenomenological To Post-
Structural Readings Of Place.” OPEN HOUSE 
INTERNATIONAL  43, no.2(2018).

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1 - Ali Övgün, Izzet Sakallı, and Joel Saavedra. 
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Physics C 42, no. 10 (2018): 105102.
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1 - Zahra Golrizkhatami, and Adnan Acan. 
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Applications 114 (2018): 54-64.

Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız 
Kaynak: Web of Science                                                                                         

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Lisansüstü Eğitim, 
Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, 12 Ekim 2018 
tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren akademik af ile 
ilgili açıklamalarda bulundu. 
Açıklamada, 65/2005 sayılı 
KKTC Yükseköğretim yasası 
tahtında faaliyet gösteren 
yükseköğretim kurumlarından 
ilişiği kesilenlere öğrenimlerine 
devam edebilme hakkı 
verilmesine ilişkin (Geçici 
Kurallar) (Değişiklik) yasanın 

yürürlüğe girdiği belirtilerek, 
“Bu durumda, DAÜ ile İngilizce 
Destek Programı veya Bilimsel 
Hazırlık Programı aşamasında 
ilişkisi kesilenler, yüksek lisans 
ve doktora programlarının 
ders aşamasında herhangi 
bir durumdan dolayı ilişkisi 
kesilenler, yasal azami öğrenim 
süreleri dolmamış iken ilişkisi 
kesilenler, başarısızlık nedeniyle 
ilişkisi kesilenler, gerekli genel 
not ortalamasını sağlayamamış 
olmasından dolayı ilişkisi 
kesilenler, yasal öğrenim 
sürelerinin (iki uzatma dönemi 
dahil) sona ermesi nedeniyle 

ilişkisi kesilenler, tez/proje 
aşamasında ilişkisi kesilenler 
ve doktora yeterlilik sınavı 
aşamasında ilişkisi kesilen 
lisansüstü öğrenciler, akademik 
aftan yararlanabilmek için bu 
değişiklik yasasının yürürlüğe 
girdiği tarihten başlayarak bir 
yıllık süre içerisinde başvu-
ru yapabileceklerdir” denildi. 

Detaylı Bilgi Alınabiliyor
2018 - 2019 Güz Dönemi, 
2018 - 2019 Bahar Dönemi 
(ders başlangıcı Şubat ayı) 
ve 2019 - 2020 Güz Dönemi 
(ders başlangıcı Eylül ayı) için 

Akademik aftan yararlanarak 
eğitimlerine devam etmek isteyen 
öğrencilerin, 11 Ekim 2019 
tarihine kadar DAÜ Öğrenci 
İşleri’ne dilekçe ile başvurmaları 
gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için 
Lisansüstü Eğitim, Öğretim 
ve Araştırma Enstitüsü veya 
Öğrenci İşleri Müdürlüğünden 
bilgi alınabiliyor. Söz konusu 
birimlerin iletişim bilgileri ise 
şu şekilde: Lisansüstü Eğitim, 
Öğretim ve Araştırma Enstitüsü,
Tel: 0392 630 1157, Web: http://
grad.emu.edu.tr. Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü, Tel: 0392 630 1217, 
Web: http://registrar.emu.edu.tr. 

DAÜ’DEN AKADEMİK AFLA İLGİLİ AÇIKLAMA


