
BÜLTEN
DAÜ, YAYIN BAŞARI, ARAŞTIRMACI TEŞVİK VE DOKTORA TEZ 

DANIŞMANLARI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
2019 yılına ait araştırma çalışmaları 
için Yayın Başarı ile Araştırmacı Teşvik 
Ödülü almaya hak kazanan akademik 
personeline ve 2019-2020 Akademik 
Yılı’nda çeşitli doktora programlarında 
öğrencilerin tez danışmanlığını üstlenen 
öğretim üyelerine ödül takdiminde bu-
lundu. 

18 Kasım 2020 Çarşamba günü, 
saat 14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy 
Salonu’nda, düzenlenen ödül töreninde 
Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı 
Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, DAÜ VYK Üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat ve 
Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hasan Demirel ve Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu ile Lisansüstü Eğitim Öğretim 
ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Ali Hakan Ulusoy, Müdür Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Rizaner ve Prof. Dr. 
Kağan Günçe hazır bulundu. Törene 
ayrıca fakülte dekanları ile araştırmalar 
danışma kurulu üyeleri de katıldı.  

Törende konuşan Prof. Dr. Hocanın, 
üniversitenin hedefleri arasında en önemli 
unsurlardan birinin araştırma yapmak ve 
uluslararası alanda araştırmalarla bilime 
katkıda bulunmak olduğunu belirterek, 

eğitim, öğretim ve topluma hizmet ver-
menin yanında araştırma konusunun son 
derece önemli olduğunu aktardı.  

DAÜ’nün yapılan bilimsel yayınlar ve 
araştırmalar neticesinde uluslararası 
sıralama kuruluşları tarafından her yıl 
üst sıralarda yer aldığının altını çizen 
Prof. Dr. Hocanın, hedefin daima daha 
ileriye gitmek olduğunu belirtti. Yapılan 
sıralamaların genellikle objektif kriterleri 
ön plana çıkardığını dile getiren Prof. Dr. 
Hocanın, bunlar arasında atıflar, ortak 
yayınlar, bilimsel patente yol açabilecek 
çalışmalar ile endüstriyel hizmete su-
nulabilecek çalışmaların yer aldığını 
vurguladı.  

Prof. Dr. Hocanın sözlerine “Sıralamalara 
girmek bizim yaptığımız çalışmaların 
yan ürünüdür. Araştırmalar bilime katkı 
koymak adına yapılmaktadır. İleriki 
dönemlerde hem bilimsel yayının ya-
pılması için teşvik vermeye devam 
edeceğiz, hem de proje yürütülmesi için 
çeşitli çözüm yollarını üreterek ulusal ve 
uluslararası projelerden yararlanacağız. 
TÜBİTAK ile milletlerarası protokolde 
iki farklı proje türüne başvuru yapmamız 
mümkündür. Bunun artırılması için 
gerekli çalışmaları yapmaktayız” ifa-
delerini kullandı.

Prof. Dr. Hocanın, konuşmasının sonunda 
2019 yılında ödül almaya hak kazanan 
tüm öğretim üyelerine ve çalışmalarıyla 
öğrencilerine yol gösteren danışmanlara 
teşekkürlerini iletti. Tören, Yayın Ba-
şarı, Araştırmacı Teşvik ile doktora 
tez danışmanlarına VYK Başkanı Dr. 
Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, VYK Üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat ve 
Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hasan Demirel ve Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu ile Lisansüstü Eğitim Öğretim 
ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Ali Hakan Ulusoy tarafından ödüllerin 
takdim edilmesi ve ardından düzenlenen 
kokteyl ile sona erdi. 
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DAÜ’DEN 12 AKADEMİSYEN DÜNYANIN EN BAŞARILI
BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden 
(DAÜ) 12 akademisyen, 2019 ve 2020 
yıllarında ABD Stanford Üniversitesi’nin 
koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı 
bilim insanlarından oluşan bir ekip 
tarafından yürütülen çalışma sonucunda 
oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim 
İnsanları” listesinde dünyanın en fazla 
atıf alan 100 bin ile 160 bin bilim insanı 
arasında yer alma başarısını gösterdi. 
ABD Standford Üniversitesi’nin 
2020 yılında yapmış olduğu kapsamlı 
araştırmaya göre, DAÜ’den 6 bilim insanı 
ise kendi branşları içerisinde ilk 2%’lik 
dilim içerisinde yer alarak büyük başarıya 
imza attılar.

Rapora göre, dünya genelinde en yüksek 
etki yaratan 160,000 bilim insanından 

oluşan listeye DAÜ’den Prof. Dr. 
Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Osman M. 
Karatepe, Prof. Dr. Nazım I. Mahmudov, 
Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Prof. Dr. 
Osman Kükrer ve Prof. Dr. Benedek 
Nagy yalnızca listeye girme başarısını 
göstermekle kalmayıp, ayrıca, Prof. Dr. 
Salih Katırcıoğlu Ekonomi alanında, 
Prof. Dr. Osman M. Karatepe Pazarlama 
alanında, Nazım I. Mahmudov Ma-
tematik alanında, Prof. Dr. Hasan 
Kömürcügil ve Prof. Dr. Osman Kükrer 
Elektrik & Elektronik Mühendisliği 
alanında ve Prof. Dr. Benedek Nagy ise 
Bilişim Teknolojileri alanında ilk 2%’lik 
dilimlere de yerleşme başarısını gösterdi. 

2019 yılında 22 anabilim dalı ile 176 
alt bilim dalında hazırlanan çalışmada 

ise, yine 2020 listesinde yer alan 
akademisyenlerin yanı sıra; Prof. Dr. 
Hasan Demirel Yapay Zeka ve Görüntü 
İşleme alanında, Prof. Dr. Mehmet Balcılar 
Ekonomi alanında, Prof. Dr. İzzet Sakallı 
Nükleer ve Parçacık Fiziği alanında, Prof. 
Dr. Müberra Koşar Tıbbi ve Biomoleküler 
Kimya alanında, Doç. Dr. Ali Övgün 
Nükleer ve Parçacık Fiziği alanında, Dr. 
Akeem Oladipo Kimya Mühendisliği 
alanında da yer aldı. Böylece DAÜ’den 
toplamda 12 akademisyen, 6’sı %2’lik 
dilimde olmak üzere dünyanın en etkin 
160 bin bilim insanı arasında gösterildi.

“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” 
2020 listesine  https://journals.plos.org/
plosbiology/article?id=10.1371/journal.
pbio.3000918 adresinden ulaşılabiliyor.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 

7. Yıllık U.S. News & World Report 

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 

2021’de 1,148’inci sırada yer aldı. 80’in 

üzerinde ülkeden üniversitelerin de-

ğerlendirildiği listede, 13 farklı gösterge 

ile üniversitelerin akademik araştırma 

performansları, küresel ve yerel saygınlığı 

ölçülüyor. 30 yılı aşkın süredir dünyanın 

en iyi üniversitelerinin sıralamasını 

yapan U.S. News & World Report 

tarafından açıklanan listeye göre, DAÜ 

Asya Kıtası’nın en iyi 310. üniversitesi 

olurken, Türkiye sıralamasında Dokuz 

Eylül Üniversitesi ile 22. sırayı paylaştı. 

Listede Türkiye’den toplamda 46 üni-

versite yer aldı.

DAÜ, 7. Yıllık U.S. News & World 

Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri 

Sıralaması’nda bölgesel araştırma say-

gınlığında 174. sırayı elde ederken, 

uluslararası iş birliği konusunda dün-

yanın en iyi 804, bölgenin ise en iyi 16. 

üniversitesi olarak açıklandı. 

Mühendislik’te Dünyanın En İyi 662. 

Üniversitesi

DAÜ, 7. Yıllık U.S. News & World 

Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri 

Alan Sıralaması’nda ise Mühendislik 

dalında dünyanın en iyi 662. üniversitesi 

olarak açıklandı. Mühendislik alanında 

küresel araştırma saygınlığı konusunda 

623. sırayı elde eden DAÜ, uluslararası 

iş birliğinde dünyada 406, bölgede ise 

6. sırada yer aldı. Mühendislik alanında 

yayınlanan listeye Türkiye’den 12 üni-

versite girerken, DAÜ Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listede 

yer alan tek üniversite oldu.
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DAÜ ABD LİSTELERİNDE DÜNYANIN EN İYİ 1,200 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA



Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Eczacılık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Müberra Koşar, dünyanın 
en başarılı bilim insanları 
arasında yer aldı. Söz konusu 

başarıya ilişkin DAÜ Eczacılık 
Fakültesi tarafından yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:

“Fakültemiz Adına Büyük 
Bir Başarı Göstermiştir”
“DAÜ Eczacılık Fakültesi, 
2011-2012 Akademik Yılı’nda 
kurulmuş olup, 10 dönemden 
oluşan B.Pharm. ve 12 
dönemi kapsayan Pharm.D. 
programlarını sunan, İngilizce 
eğitim veren bir fakültedir. 
Eczacılık mesleğinin evrensel 
kriterlerine uygun, mesleğine 
saygılı, dürüst, topluma 
faydalı, analitik düşünceye 
sahip ve grup çalışmasına 
yatkın, eczacılık alanında 

uluslararası üst düzey eğitim 
ve öğretim almış üstün bireyler 
yetiştirmenin yanı sıra, toplum 
sağlığı ve pozitif bilime hizmet 
etmeyi kendine vizyon edinen 
Eczacılık Fakültesi, 4 profesör, 
2 doçent, 8 yardımcı doçent ve 
3 öğretim görevlisi ile eğitim 
vermeye devam etmekte-
dir. Fakülte Uluslararası 
Eczacılık Federasyonu (FIP) 
ve Uluslararası Eczacılık 
Öğrencileri Federasyonu’-
nda (IPSF) akademik üye 
olarak temsil edilmektedir. 
Kuruluşundan bu yana 37 
farklı ülkeden öğrenciye 
eğitim veren Eczacılık 
Fakültesi bugüne kadar 507 
mezun vermiştir. Halen 

kayıtlı 384 B.Pharm ve 460 
PharmD öğrenci eğitimine 
devam etmektedir. 

2016 yılında DAÜ Eczacılık 
Fakültesi ailesine katılan 
Prof. Dr. Müberra Koşar ABD 
Stanford Üniversitesi’nde 
yapılan “Updated science-
wide author databases 
of standardized citation 
indicators” isimli çalışmada 
alanında 2019 yılı için 
dünyadaki en başarılı bilim 
insanları arasında ilk %2’lik 
dilime girerek Fakültemiz 
adına büyük bir başarı 
göstermiştir.”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik 
Bölümü ile Fizik ve Kimya Bölümleri 
bilim dünyasında ortaya koyduğu 
önemli başarılar ile uluslararası alanda 
bilinirliğini arttırmaya devam ediyor. 
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden 5 
bilim insanı, Stanford Üniversitesi’nin 
koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı 
bilim insanlarından oluşan bir ekip 
tarafından yürütülen çalışma sonucunda 
oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim 
İnsanları” listesinde dünyanın en fazla 
atıf alan 100 bin bilim insanı arasında 
yer alma başarısını gösterdi. Söz 
konusu çalışma, 22 anabilim dalı ile 
176 alt bilim dalında hazırlandı.

Listede Türkiye’den 196 Bilim 
İnsanı Yer Aldı
Türkiye’den 196 bilim insanının yer 
aldığı dünyanın en fazla atıf alan 
bilim insanları listesinde, DAÜ Fen ve 
Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr Nazım I. Mahmudov 
“Applied Mathematics” alanında ve 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek 
Nagy “Artificial Intelligence & Image 
Processing” alanında listede yer alırken; 
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 
Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet 
Sakallı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali 
Övgün “Nuclear & Particle Physics”, 
“Astronomy & Astrophysics” alanında, 

Kimya Bölümü’nden Öğretim Üyesi, 
Dr. Akeem Oladipo “Chemical En-
gineering”, “Environmental Sciences” 
alanında listede yer alma başarısını 
gösterdi. 
 
Konuya ilişkin DAÜ Fen ve Ede-
biyat Fakültesi tarafından yapılan 
açıklamada, “Listede Matematik, Fizik 
ve Kimya Bölümlerinden 5 öğretim 
üyesinin yer almış olması büyük 
bir başarı olup, Matematik, Fizik ve 
Kimya Bölümlerinin uluslararası 
alanda bilimsel tanınırlığının per-
çinlenmesinde önemli bir rol oy-
namıştır” denildi.

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE DAÜ FEN 

VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NDEN 5 AKADEMİSYEN YER ALDI 

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MÜBERRA KOŞAR 
DÜNYANIN EN BAŞARILI BİLİM İNSANLARI ARASINDA YER ALDI



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Balcılar, dünyanın ekonomi 
alanındaki en önemli yayın ve araştırmacı 
veri tabanı olarak gösterilen “Research 
Papers in Economics – Ekonomi Alanında 
Araştırma Makaleleri (RePEc)” tarafından 
gerçekleştirilen en etkili araştırmacılar 
sıralamasında, son 10 yıllık yayınlara göre 
%0,27’lik dilime girerek dünyada 163. sırada 
yer alma başarısını gösterdi. 

24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 60 bini aşkın 
kayıtlı üyesi bulunan RePEc’in IDEAS sitesinde 
kayıtlı bölüm ve araştırmacıların sıralamasının 
yapıldığı söz konusu liste, ekonomi alanındaki 
en önemli sıralama olarak biliniyor. Prof. Dr. 
Balcılar, tüm yıllar dikkate alındığında ise 
1,504. sırada yer alarak en üst %2,5’luk dilim 
içerisinde yer aldı. 

Söz konusu RePEc sıralamalarına https://ideas.
repec.org/top/top.person.all10.html adresinden 
ulaşılabiliyor. 
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DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ 
FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ÜYELERİNDEN 
BÜYÜK BAŞARI

DAÜ EKONOMİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. MEHMET 
BALCILAR DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) İşletme ve Ekonomi 
Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. 
Dr. Mehmet Balcılar dünyanın 
en etkili bilim insanları 
listesinde yer alma başarısı 
gösterdiler. ABD Standford 
Üniversitesi tarafından yapılan 
ve PlosBiology dergisinde 
yayınlanan çalışmada İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Ban-
kacılık ve Finans Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih 
Katırcıoğlu dünyanın en etkili 
bilim insanları listesinde, tek 
yıllık etki (2019) ve kariyer 
boyunca etki kategorilerinde 
%2’lik dilimde yer aldı. 

Söz konusu çalışmada İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Balcılar ise dünyanın 
en etkili bilim insanları lis-
tesinde tek yıllık etki (2019) 
kategorisinde %2’lik dilimde 
yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan DAÜ İşletme ve 
Ekonomi Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selcan Timur, Prof. 
Dr. Salih Katırcıoğlu’nu ve 
Prof. Dr. Mehmet Balcılar’ı 
başarılarından dolayı tebrik 
etti. Prof. Dr. Timur, İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi öğretim 
üyelerinin kaliteli eğitim ver-
mesinin yanı sıra, üst düzey 
bilimsel dergilerdeki yayınları 
sayesinde DAÜ İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi’nin 
Times Higher Education sı-
ralamalasında 401-500 ban-
dında yer aldığını vurguladı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Turizm Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman 
M. Karatepe, PlosBiology 
dergisinde Scopus veri tabanı 
kullanılarak yapılan çalışmada 
dünyanın en etkili bilim insanları 
listesinde %2’lik dilimde yer 
aldı. Prof. Dr. Karatepe, tek 
yıllık etki ve kariyer boyunca 
etki kategorilerinde, Ekonomi 
ve İşletme biliminde, Turizm 
ve Otelcilik ile Pazarlama alt 
disiplinlerinde hem Türkiye’de 
hem de Kıbrıs genelinde 1. 
sırada yer aldı.  

Dünya Genelinde 4. Sırada
Öte yandan, Prof. Dr. Kara-

tepe, kariyer boyunca et-
ki kategorisinde Turizm ve 
Otelcilik-Pazarlama alt disip-
linlerinde dünya genelinde 7. 
sırada, Ekonomi ve İşletme 
Bilimi kategorisinde ise 
459. sırada yer aldı. Prof. 
Dr. Karatepe, tek yıllık etki 
kategorisinde, Turizm ve 
Otelcilik-Pazarlama alt di-
siplinlerinde dünya genelinde 
4. sırada, Ekonomi ve İşletme 
Bilimi kategorisinde 280. sırada 
yer aldı. 
 
“DAÜ Turizm Fakültesi 
Dünyanın En İyileri 
Arasında”
Konuya ilişkin açıklamalarda 

bulunan DAÜ Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 
Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin 
geldiği bu noktanın şaşırtıcı 
olmadığını, yılların çalışması 
ve birikimi sonucunda bu yerde 
olduğunu ifade ederek, Prof. 
Dr. Karatepe’yi başarılarından 
dolayı kutladı. DAÜ Turizm 
Fakültesi’nde dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen yaklaşık 200 
öğrencinin en üst seviyelerde 
yer alan akademisyen ho-
calarıyla yüksek lisans ve 
doktora programlarında araş-
tırma ve yayın yaptığını 
ifade eden Prof. Dr. Kılıç, 
bu çalışmaların sonucun-
da fakültenin 2020 yılında 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 
alanında dünyanın önde gelen 
değerlendirme kuruluşlarından 
Shanghai Ranking’de 46. sırada 
yer aldığının da altını çizdi.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
PROF. DR. OSMAN M. KARATEPE’NİN BÜYÜK BAŞARISI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın Dünya 
Çocuk Hakları Günü kapsamında 
yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 31. 
yaşında olduğunun altını çizerek, 
çocuğun yüksek yararının korunması 
çağrısını yineledi. DAÜ Temel Eğitim 
Bölümü’nden yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi:

“20 Kasım 1989 yılında 193 ülke 
tarafından imzalanan ve temelde 
0-18 yaş arasındaki tüm çocukların 
zarar görmesini engellemek üzere 
oluşturulan bildirge, çocukların 
Yaşamsal, Gelişimsel, Korunma ve 
Katılım haklarını garanti altına almayı 
hedeflemektedir. 

Çocuklarla birlikte onların hakları 
doğrultusunda çalışıldığına dair iyi 
uygulama örneklerinin olmasına 
rağmen, halen hem ülkemizde hem de 
dünyada çocukların önemli bir kısmının 

hak ihlalleri yaşadığını görmekteyiz. 
Gerek sağlıklı yaşam, gerek beslenme 
ve barınma koşullarına sahip olmama, 
gerekse bu koşullara sahip olmasına 
rağmen oyun oynamak için uygun 
zaman ve fırsat bulamayan, görüşlerini 
ifade etmesine fırsat verilmeyen 
çocukların varlığı bildirgenin hayata 
geçirilmesi için çalışmaya devam 
etmemizin gereği ve zorunluluğu 
olarak kabul edilmektedir.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü olarak bizler, çocuk haklarının 
savunucusu olan öğretmen adayları 
yetiştirmenin önem ve sorumluluğunun 
sadece 20 Kasım’larda değil her 
gün bilincinde olunması gerektiği-
ni savunmaktayız. Günlük yaşam 
deneyimlerinde, medyada, eğitim 
ortamlarında sayısız çocuk hakları 
ihlallerine tanıklık edildiği günümüzde, 
bu hak ihlalllerinin ancak çocukların, 
ailelerin, eğitimcilerin ve toplumdaki 
tüm bireylerin konu ile ilgili 
farkındalıklarının geliştirilmesi ile 

üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. 
Bu farkındalığı oluşturmaya katkı 
sağlayabilmek amacıyla bölümümüz 
tüm öğretim kadrosu ve öğrencileri 
ile savunuculuk etkinliklerini her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirmektedir. 
Bu yıl gerçekleştirilen etkinliklerden 
biri çocuk haklarının korunmasına 
yönelik toplumsal farkındalık bilinci 
oluşturmak amacıyla hazırladığımız 
ve bu hafta medya aracılığı ile 
yayınlanacak olan kamu spotudur. 

Ayrıca, DAÜ Temel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan 
Koran, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 
davetlisi olarak 20 Kasım 2020 
tarihinde çevrimiçi platformda “Çocuk 
Haklı: Çocukların Haklarını İhlal 
Ettiğimiz Alanlar” konulu seminer 
gerçekleştirmiştir. Yrd. Doç. Dr. Koran, 
sunumunda ülkemizde ve dünyada 
çocuk hakları ve hak ihlalleri üzerinde 
durarak, önleyici çalışmalar hakkında 
bilgi vermiştir.”

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ’NDEN 
ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARININ KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN YAPAY ZEKALI 
PROTEZ UYGULAMASI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Protez Ortez 
Merkezi, geçirdiği trafik kazası sonucu 
bir kolunu ve bacağını kaybeden Erdinç 
Özkahraman için, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı 
ile imzalanan protokol çerçevesinde 
alınan destek sayesinde, yapay zekaya 
sahip akıllı protez uygulamasını 
başarıyla yürütüyor. İlk aşamada 
Özkahraman’ın daha önce KKTC’de hiç 
uygulanmamış dizüstü akıllı protezine 
uyum süreci tamamlanma aşamasına 
geldi. Yürüme fonksiyonunu geri 
kazanan Özkahraman’a, kısa bir süre 
sonra vücudunun dizüstü akıllı proteze 
tam anlamıyla uyum sağlamasının 
ardından akıllı kol protezi de sağlanacak 
ve bu proteze de alışma sürecinin 
tamamlanmasının ardından günlük 
yaşam ihtiyaçlarını rahatlıkla bağımsız 
olarak sağlayabilecek.

“Ülkemiz İçin Çok Önemli Bir Değer”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Fakültemiz 
2010-2011 Akademik Yılı’nda eğitime 
başlamış ve açtığı ilk merkez Protez 
Ortez Merkezi olmuştur. Bu merkezde 
ileri çalışmalar yürütülmektedir. KKTC 
Sağlık Bakanlığı ile 2015 yılından 
beri süren protokolümüz kapsamında, 
merkezimizde ileri düzey protez ve 
ortezler üretiliyor. Burada yapılan 
çalışmaların, ülkemiz için çok önemli 
bir değer olduğunu düşünüyorum. 
Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol 
sayesinde, hastalarımız Türkiye’ye 
gitmek zorunda kalmıyor ve ihtiyaçlarını 
burada karşılayabiliyor. Böylece hem 
maddi hem de manevi kayıpların 
yaşanması önleniyor. Çünkü iş bu 
tür cihazların teslimiyle bitmiyor. Bu 
cihazların tesliminden sonra hastalar 
rehabilitasyon sürecinden geçiyor. 
Bunun için hastamızın merkezimizde 
olması gerekiyor. Yine dönem dönem 
bu cihazların kalibrasyonunun ve bazen 
küçük arızaların tamirinin yapılması 
gerekiyor. Bu tür teknik desteği de 
merkezimizde verebilmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Merkezimizde, geçtiğimiz 
dönemde bir trafik kazasında kol ve 
bacağını kaybeden hastamıza KKTC’de 
ilk kez yeni teknolojili bir protez 
uygulaması yapıldı” dedi.

“Uygulama Başarılı Oldu”
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin 
Yurt da yaptığı açıklamada, “Daha 
önce KKTC’de uygulanmamış bir 
dizüstü protezin uygulama ve eği-
timini gerçekleştiriyoruz. Sayın 
Erdinç Özkahraman bize iki ay önce 
geldi. Hem kol hem bacak kaybı var. 
Ama biz önce yürüme fonksiyonuna 
odaklanıp bacak protezini uyguladık. 
Bu protez için eğitimler, yürüme, denge 
ve kuvvetlendirme çalışmaları devam 
ediyor. Hastamız yürüme fonksiyonunu 
geri kazandı. Temel hedeflerimizden 
birisi buydu. Şimdi artık kol protezinin 
uygulamasına geçeceğiz. Hastamız 
böylelikle günlük yaşam ihtiyaçlarını 
daha rahat gerçekleştirebilecek. Uy-
gulama başarılı oldu. Bu nedenle 
mutluyuz. Kendisi de bu durumla ilgili 
bize güzel geri dönüşler veriyor” diye 
konuştu. 

Mikro İşlemcili Protezler
Akıllı protezlere ilişkin de bilgi veren 
Yrd. Doç. Dr. Yurt, “Bu protezlerin 
içerisinde yapay zeka bulunmakta. Hem 
ayak bölgesinde, hem de diz bölgesinde 
bulunan sensörler, hastanın o an yapacağı 
aktiviteyi algılayarak eklemlerdeki 
direncin değişmesini sağlıyor. Bu sayede 
de hastalarımız yokuş ve merdiven 
inip çıkmakta sorun yaşamıyor. Mikro 
işlemcili protezler, servis gerektirmesi 
ve suya karşı hassasiyetli olmasından 
dolayı maliyeti çok yüksek olduğu için 
fazla uygulanmıyor. Ancak kullanan 
kişilere diğer protezlere kıyasla çok daha 

fazla yardımcı oluyor. KKTC Sağlık 
Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz 
yıllık protokoller sayesinde, yapılacak 
olan protezin raporu yazıldıktan sonra, 
hastaya geri ödemesi sağlanabiliyor ve 
hasta protez uygulaması ile burada aldığı 
eğitimler için hiçbir ekstra ücret ödemek 
zorunda kalmıyor” dedi.

“Gayet Rahat Bir Şekilde Hareket 
Edebiliyorum”
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Protez 
Ortez Merkezi’nde tedavisi devam eden 
Erdinç Özkahraman ise süreçle ilgili 
şunları söyledi: “Öncesinde hastanede 
uzun süren bir tedavi sürecim vardı. 
Ardından hocalarımız ile burada 
gerçekleştirdiğimiz büyük çalışmanın 
ardından dizüstü protez yaklaşık iki ay 
önce merkeze ulaştı. Dizüstü protezin 
uygulamasına başladık. Bugün gayet 
rahat bir şekilde kimseye bağlı kalmadan 
hareket edebiliyorum. Burada görevli 
arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. 
KKTC’de ilk kez akıllı protez bende 
kullanıldı. Allah kimseye böyle sıkıntılar 
vermesin ve herkes bir şekilde bu 
cihazlara ulaşıp daha rahat, daha mutlu 
bir yaşam sürebilsin. Ayrıca burada 
bana gösterilen ilgiden çok memnunum. 
Gerek insanlara yaklaşım, gerek moral 
ve motivasyon olarak burada gerçekten 
insanlara bir iş yeri veya bir kurum 
olarak değil, sanki de aileden biriymiş 
gibi davranıyorlar. Bu davranıştan dolayı 
bana ilgi gösteren herkese çok teşekkür 
ederim.”
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DAÜ’DE 
COŞKULU 
CUMHURİYET 
KOŞUSU 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) tarafından bu yıl 
ilk kez Cumhuriyet Koşusu 
gerçekleştirildi. Koşu; 13 
Kasım 2020 Cuma günü, 
saat 15:00’te DAÜ Lala 
Mustafa Paşa Spor Sarayı 
önünden başlayarak, DAÜ 
Yasin Düşüner Stadyumu’nda 
sona erdi. Koşuya DAÜ 
Vakıf Yöneticiler Kurulu 
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın, Vakıf Yöneticiler 
Kurulu Üyeleri ve Rektör 
Yardımcıları, akademik ve 
yönetsel personel ile öğ-
renciler katıldı. Katılımcılar 
DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti için koştu. 
Cumhuriyet Koşusu’nda ka-
tegorilere göre birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük ma-
dalyaları verildi. 

Üç Kategoride Madalya 
Verildi
Kadınlar 16-29 yaş ka-
tegorisinde Şirin Balkan 
birinci, Anesu Govaziva 
ikinci ve Duygu Ayçabay 
üçüncü sırayı elde etti. 16-29 
yaş erkekler kategorisinde 
ise Aron Methane birinci, 
Aymone Mazous ikinci ve 
Emin Beşinbayar üçüncü 
sırada yer aldı. 30-40 yaş 
kadınlar kategorisinde Buse 
Üreten birinci, Eda Sarı 
ikinci olurken, 41 yaş ve 
üstü kategorisinde birinci 
sırayı Fulya Özcanoğlu elde 
etti. Bu kategoride Gülseren 
Dayanık ikinci, Demet Çelik 
Ulusoy ise üçüncü oldu. 
Erkekler 41 yaş ve üstü 
kategorisinde birinciliği 
Hayati Akın, ikinciliği 
Cuma Ülker ve üçüncülüğü 
Aydın Kayol elde etti. Aynı 
zamanda Naile Günbay’a 
altı aylık hamile olmasına 
rağmen etkinliğe katıldığı 
için özel ödül verildi.

Tüm Yarışmacılara Katılım 
Belgesi
Yarışmada dereceye girenlere 
ödüllerini DAÜ Vakıf 
Yöneticiler Kurulu Başkanı 
Dr. Erdal Özcenk, DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın, Vakıf Yöneticiler 
Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. 
Hicran Bayraktaroğlu Fırat, 
Halil İ. Orun, Ersun Kutup, 
Dr. Hamit Bakırcı, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Demirel, Prof. Dr. Hüseyin 
Aktuğlu, Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu ve Doç. Dr. Serhan 
Şensoy takdim etti. Aynı 
zamanda DAÜ Cumhuriyet 
Koşusu’na katılan tüm ya-
rışmacılara DAÜ Spor İşleri 
Müdürlüğü tarafından katılım 
belgesi verildi.
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE 

GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve 
Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. 
Nilüfer Güzoğlu 17 Kasım Dünya Prematüre 
Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. 
Dr. Güzoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:

“37 gebelik haftasını tamamlamadan 
doğan bebeklere prematüre denilmektedir. 
Dünyada her yıl 15 milyon bebeğin 
doğduğu ve bunlardan da %10’unun 
prematüre olduğu tahmin edilmektedir. 
Tüm dünyada çocuk ölümlerinin önemli 
bir sebebi prematüre doğum ve buna bağlı 
gelişen sorunlardır.  

Günümüzde teknolojideki gelişmelere 
paralel olarak yenidoğan yoğun bakım üni-
telerinde de  önemli gelişmeler olmaktadır. 
Buna paralel olarak da her geçen gün 
daha fazla sayıda prematüre bebek hayata 
tutunabilmektedir. Ancak, maalesef pre-
matüre bebeklerin bir kısmı hala uzun 
dönemde büyümede gerilik, öğrenme 
güçlüğü, görme ve işitme sorunları dahil 
olmak üzere birçok sorun ile mücadele 
etmek zorundadırlar. 

Özellikle doğum haftası 32 haftanın 
altında doğan ve doğum kilosu 1500gr 
altında olan bebekler birçok soruna 
karşı savunmasızdırlar. Akciğerleri tam 
gelişmemiştir, solunum sıkıntısı çekerler, 
akciğer gelişimi için özel ilaçlar uygulamak, 
entübe etmek gerekebilir. Vücut ısılarını 
koruyamazlar, bu nedenle kuvözde izlemek 
gerekir. Beyindeki bazı damarsal yapılar çok 
incedir ve kolayca kanama eğilimindedir, 

bu da bebeklerin ileride sakat yaşamasına 
neden olabilir. Zamanında doğan bebekler 
gibi ememezler, ağızdan bir tüp ile yada 
damar yolundan beslenmeleri sağlanır. 
Bağışıklık sistemi olgunlaşmadığı için 
kolayca enfeksiyonlara yakalanabilirler. 
Bu sorunlar ile mücadele bebekler kadar 
aileleri için de zordur.  

17 Kasım’da küresel olarak prematüre 
çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla 
“Dünya Prematüre Günü” kutlanmakta ve 
bu küçük savaşçılar mor renk ile temsil 
edilmektedir. Bu farkındalık gününün amacı 
prematüre bebeklerin sorunlarını anlatmak, 

prematüre bebek sahibi ailelere destek 
olmak ve prematüre bebeklere uzun dönem 
sorunlar olmadan eşit bir şekilde yaşama 
şansı vermeyi teşvik etmektir. Prematüre 
bebeklerin bu mücadelesine destek olmak 
için eğitimli yenidoğan yoğun bakım 
uzmanları, hemşireleri ve uygun yenidoğan 
yoğun bakım cihazlarına yatırım yapmak 
gereklidir. Uygun müdahaleler ile prematüre 
bebeklerin çoğu tamamen sağlıklı bireyler 
olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler ve 
hatta bazıları dünyada iz bırakabilmektedir. 
Albert Einstein, Charles Darwin, Napoleon 
Bonaparte prematüre olarak doğup dünyayı 
etkileyen isimler arsında yer almaktadır.”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un 
moderatörlüğünde 14 Kasım Dünya 
Diyabet Günü kapsamında, “Diyabet 
Yönetimine Çok Yönlü Bakış” adlı 
televizyon programı gerçekleştirildi. 

Söz konusu programa DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan 
Sezgin, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Gözde Okburan ve Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt konuk 
oldu. Diyabet yönetiminin çok yönlü 
ve disiplinler arası bir anlayışla ele 
alınması gerektiğinin anlatıldığı 
programda, kişinin hastalığıyla 
ilgili kendisini yönetebilmesi adına 
bilinçlendirilmesi, beslenme alış-
kanlıklarının düzenlenmesi ve fiziksel 
aktivitenin önemine değinildi.

Dünyada 463 Milyon Diyabet 
Hastası Var
21. yüzyılın yaşam koşullarının 
diyabet üzerindeki etkisine değinen 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, 
yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız 
beslenme ve bilinçsiz yaşam tarzının 
diyabeti oldukça fazla tetiklediğini 
ifade etti. 2000 yılında Dünya Diyabet 
Federasyonu tarafından yayınlanan 
atlasta yetişkin grupta diyabetin %4.6 
oranında saptandığını ifade eden Prof. 
Dr. Malkoç, 2019’a gelindiğinde ise 
bu oranın %9.3’e yükseldiğinin altını 
çizdi. Türkiye ve ülkemizde bu oranın 
%13.2’lerde seyrettiğini dile getiren 
Prof. Dr. Malkoç, dünya genelinde 
ise 463 milyon insanın diyabet hastası 
olduğunu belirtti. 

Diyabet Hastaları Kadar Aileleri de 
Risk Grubunda 
Diyabet hastalarının hemşirelerle olan 
iletişimine dikkat çeken DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan 
Sezgin ise, hastaların kendilerine 
önerilen yaşam tarzlarını benimsemeleri 
için yapılacak olan bilinçlendirme 
faaliyetlerinin çok yönlülüğüne 
değindi. Hastaların ailelerinin de risk 
grubunda olduğunun altını çizen Yrd. 

Doç. Dr. Sezgin, “Çünkü aynı evde 
yaşıyoruz. Hemen hemen aynı fiziksel 
aktiviteleri yapıyoruz ve aynı şekilde 
besleniyoruz.” dedi. Yrd. Doç. Dr. 
Sezgin ayrıca, yüksek şekerin kalpten 
gözlere, böbreklerden beyine kadar 
hemen hemen bozmadığı organın 
kalmayacağını da belirtti. Yrd. Doç. 
Dr. Sezgin, hastanın bilinçlenerek; 
kan şekerini ölçmeyi bilmesi, yediği 
besinlerin kan şekeri üzerindeki 
etkilerini öğrenmesi, yüksek kan şekeri 
değişimlerinde nerelere başvurması ve 
ne yapması gerektiğini bilmesi ile kilo 
kontrolünde bulunmasının çok önemli 
olduğunu da sözlerine ekledi. Yrd. Doç. 
Dr. Sezgin, Programda bu kapsamda 
diyabet eğitim okullarının bulunduğu 
ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde 
de diyabet okulu oluşturulmasının 
hedeflenildiği belirtildi. 

Karbonhidrat Tüketimine Dikkat
Bilinçli karbonhidrat tüketimine vurgu 
yapan DAÜ Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Gözde Okburan, tam tahıl ürünlerinin 
ilgili kişinin diyetinde yer almasının 
önemine değindi.  Yrd. Doç. Dr. 
Okburan, örnek olarak; pirinç yerine 
bulgur, beyaz ekmek yerine tam tahıl 
ekmeğinin tercih edilebileceğini ifade 
etti. Öte yandan insülin kullanan 
hastalarda ara öğünlerin zamanında 
alınmasının ise oldukça önemli 
olduğunu ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Okburan, insülin kullanmayan 
hastalarda da uzun süreli açlıkları 
tasvip etmediklerini belirtti. Yrd. Doç. 
Dr. Okburan ayrıca, gebelik sürecinde 
bireyin diyabete ilişkin sorunları varsa 
bunun olumsuz etkilerinin bebeğe 

yansımaması için neler yapılması 
gerektiğine de değindi.

Diyabetik Ayak Alanında DAÜ’de 
Hizmet Sunuluyor
Şekerin vücut içi tüketiminde fiziksel 
aktivitenin önemini vurgulayan 
DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Yasin Yurt ise, egzersiz reçetelerinin 
uzmanlar tarafından programlanması 
gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. 
Yurt, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(DSÖ) orta tempoda haftalık en az 
150 dk’lık yürüyüş önerdiğini de dile 
getirdi. Diyabetik ayak hastalarının 
fiziksel aktivitelerinden vazgeçmemesi 
gerektiğinin de altını çizen Yrd. Doç. 
Dr. Yurt, bu fiziksel aktivitelerin ayak 
yaralarını önleyici rolü olduğuna 
değindi. Yrd. Doç. Dr. Yurt, yapı-
lan kontrollerde özel tabanlıkların 
kullanılmasının ve doğru ayakkabı 
kullanımının ise, diyabetik ayak 
hastalığının tedavisinde %50’ye varan 
başarı oranıyla etkili olduğunu ifade 
etti. Programda ayrıca, diyabetik ayak 
hastaları için bu kapsamda DAÜ’de 
hizmet sunulduğu da belirtildi. Öte 
yandan diyabetli bireylerin ayaklarının 
takibi konusunda çok dikkatli olması 
gerektiğini de vurgulayan Yrd. Doç. 
Dr. Yurt, “Uzuv kaybı yaşayacak 
noktaya gelmemek için, nasırlaşmalar, 
çatlaklar, tırnak batması, renk 
değişimi vb. problemler görüldüğünde 
hastaların hekimlerini bilgilendirmesi 
çok önemlidir” dedi.

Söz konusu program 18 Kasım 2020 
Çarşamba günü, 13:30-14:15 saatleri 
arasında Kıbrıs Genç TV’de yayınlandı. 

DAÜ’DEN “DİYABET YÖNETİMİNE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ” ADLI TV PROGRAMI
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