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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 4 Şubat 
2020 Salı günü, Rasam Yükseköğretim 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmadali 
Farzin ve Rasam Yükseköğretim Enstitüsü 
Uluslararası İşler Direktörü Yrd. Doç. Dr. 
Anna Hajizadeh’i makamında kabul etti. 
Söz konusu görüşmede, DAÜ Tanıtım 
İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hıfsiye Pulhan ile Uluslararası Tanıtım 
Koordinatörü Dr. Aman Rassouli de hazır 
bulundu. 

Görüşmede, DAÜ ile Rasam Yükseköğretim 
Enstitüsü arasında, özellikle Mimarlık 
alanında iş birliği yapılması için bir 
anlaşma imzalanması üzerine görüşüldü. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 
aynı zamanda DAÜ Eğitim Fakültesi, 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce 
Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı 
mezunu olan Yrd. Doç. Dr. Hajizadeh’i, 
kariyerinde geldiği başarılı nokta için tebrik 
etti. Görüşme, karşılıklı hediye takdiminin 
ardından sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon ve 
Oyun Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi 
Muhammed Bedri Karabulut, tasarladığı 
“Cubia” adlı oyun ile dünyanın en büyük 
oyun fuarlarından biri olan 2020 Gaming 
İstanbul Uluslararası Oyun, E-Spor ve 
Dijital Eğlence Fuarı’ndan (GİST 2020) 
birincilik ödülü ile döndü. 

30 Ocak 2020 itibariyle kapılarını oyun 
severlere açan GİST 2020, aynı zamanda 
Avrasya’nın en büyük oyun fuarı olma 
özelliğini taşıyor. Fuarda oyun şirketleri 
en yeni oyunlarını oyuncularla buluşturdu. 
Bunun yanı sıra bağımsız oyun geliştiricileri 
de kendi geliştirdikleri oyunları sergileme 
şansı buldu. DAÜ İletişim Fakültesi, 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü, Animasyon ve Oyun Tasarım 
Programı Öğretim Görevlisi Muhammed 
Bedri Karabulut, kendi geliştirdiği “Cubia” 
adlı oyunuyla bağımsız geliştiricilerin 
kendi oyunlarını oyunculara sergilediği 
“Indie” alanına katılarak, 36 bağımsız 
ekip arasından birincilik ödülü aldı. DAÜ 
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Muhammed Bedri Karabulut, böylece 
Londra’da düzenlenecek olan “Uluslararası 
Indie Prize” yarışmasına katılmaya hak 
kazandı.

Konuyla ilgili Muhammed Bedri Karabulut 
ile gerçekleştirilen ve YouTube kanalında 
yayınlanan röportaja ise https://www.
youtube.com/watch?v=EfFG_uBYaxg 
linki üzerinden ulaşılabiliyor.

DAÜ ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE 
BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR

DAÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUHAMMED BEDRİ 
KARABULUT’A BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi 
(KPM) Başkanı ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Stanford Üniversitesi 
ile Berlin Deniz Araştırmaları Merkezi’nden katılan bir gruba 
seminer verdi. “Kıbrıs Sorunu’nun Gidişatı ve Çözüm Olasılıkları” 
konusunu irdeleyen seminer, 3 Şubat 2020 Pazartesi günü, 
DAÜ’de gerçekleştirildi. 

Bugünkü noktaya nasıl gelindiğinin güncel bir genel de-
ğerlendirmesini sunarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Sözen, 
iki toplumun kamuoyunda çözüm için istek olmasına rağmen 
inançlarının az olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Sözen halkların 
önem verdiği konunun kendilerini güvende hissedebilecekleri bir 
anlaşma olduğunu, güç paylaşımının nasıl yapılacağı gibi detaylı 
konulara ise önem verenin yönetici elitler olduğuna işaret etti. 1968 
yılında başlayan toplumlararası görüşmelerin soruna bir çözüm 
getiremediğine ve Kıbrıs sorununun sürüncemeli olarak sürdüğüne 
değinen Prof. Dr. Sözen, bunun asıl nedenlerinin yürütülen resmi 
diplomasinin toplumun geri kalanından kopuk olması, uzlaşı 
kültürü ve tecrübesinin eksikliği ve güven açığı olduğuna dikkat 
çekti. Ayrıca bir çözüme ulaşabilmek için üç tane önemli zorluk 
bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sözen, öncelikle iki toplum 
liderleri tarafından ve garantör devletler tarafından imzalanacak 
bir çözüm tasarlanması gerektiğini, bu başarılırsa çözüm planının 
eşzamanlı ve ayrı ayrı gerçekleştirilecek bir referandumdan 
geçmesi gerektiğini ve nihayetinde de kurulacak federasyonun 
çalıştırılabilmesi ve sürdürülebilir olması gerektiğine değindi.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon keşifleri sonrası yaşanan ge-
lişmelere de değinen Prof. Dr. Sözen, Türkiye’nin Libya ile 
yapmış olduğu antlaşmanın bölgedeki İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum 
tarafı gibi aktörleri kaygılandırdığını, onların da Türkiye’yi tecrit 
etmek için birbirleri ile iş birliği yaparak EastMed doğal gaz 
boru hattı antlaşmasını imzaladıklarını belirtti. Prof. Dr. Sözen 
bölgede yaşanan gelişmeler ile tansiyonun yükseldiğini, Türk 
savaş gemilerinin bazı uluslararası şirketlerin Doğu Akdeniz’deki 
tartışmalı münhasır ekonomik bölge alanlarında kazı yapmasını 
engellediklerini belirti. Doğu Akdeniz doğal gaz keşiflerinin iki 

toplum arasında uzlaşma yerine oldukça kısıtlı ve egemenlik odaklı 
bir rekabet ortamı yarattığına değinen Prof. Dr. Sözen, Kıbrıs Rum 
yönetiminin tanınmış hükümet olarak egemen karar vericinin 
kendileri olduğunu ve Kıbrıs Türkleri’ne danışmaya ihtiyaçları 
olmadığını savunduklarını, bu anlayışla KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’nın arama-sondaj çalışmaları için yetkiyi kimin 
vereceğine karar verecek bir ortak komite kurulması önerisini 
anında red ettiklerini açıkladı. 

Katılımcıların sorusu üzerine Prof. Dr. Sözen cevaben yaşanan 
son gelişmelerin silahlı bir çatışmaya götürmemesini ve tarafların 
sağduyu ile hareket ederek Doğu Akdeniz meselelerini çözmek 
için diplomatik masaya oturmalarını temenni ettiğini belirtti. 
Türkiye’nin bölgede en büyük ülke olduğunu ve bölgede kıyıdaş 
olan ülkeler arasında en uzun kıyılara sahip olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Sözen, en büyük aktörlerden birini aritmetiğin dışında 
tutulduğu için tam bir uzlaşma yapılamadığını, dışlama yapıldığına 
dikkat çekti. Türkiye’nin 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi maddelerine göre hak iddia ettiğini ve bu meşru 
iddialarını da donanma benzeri “gun boat” diplomasisi olarak 
adlandırılan güç gösterisi ile de desteklediğine dikkat çeken Prof. 
Dr. Sözen, aslında Türkiye’nin bir savaşa niyetli olmadığını, asıl 
yapmak istediğinin ilgili tarafları müzakere masasına geri çekerek 
diplomatik yollarla meselenin çözümü olduğunu vurguladı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Sürekli Eğitim 
Merkezi (DAÜ-SEM); lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerine yönelik 
“Hızlandırılmış ALES Hazırlık Kursu” 
düzenliyor. Söz konusu sınava hazırlık 
kursu 10 Şubat 2020’de başlayacak. 
Program kapsamında, katılımcıların hızlı 
ve etkin bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı (ÖSYM) Akademik Personel ve 
Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na (ALES) 
hazırlanması amaçlanıyor. 

Toplamda 60 saatten oluşacak olan 
kurs kapsamında dersler saat 17:00’de 

yapılacak. DAÜ-SEM “Hızlandırılmış 
ALES Hazırlık Kursu” ile ilgilenenler, 
0392 630 2471 veya 2482 numaralı 
telefonlardan veya dausem@emu.edu.
tr e-posta adresinden bilgi alabiliyor. 
Aynı zamanda kursa kayıt olmak 
isteyenler, DAÜ-SEM’in web sitesi 
http://sem.emu.edu.tr başlıklı adresten 
“Online Başvuru” bölümünde yer alan 
formu doldurarak kurs için ön kayıt 
yaptırabiliyor. DAÜ-SEM tarafından 
konuya ilişkin yapılan açıklamada, 
kursa ön kayıt yaptıran kişilere hızlı bir 
şekilde geri dönüş yapılacağı bildirildi.

DAÜ’DE “KIBRIS SORUNU’NUN GİDİŞATI VE ÇÖZÜM OLASILIKLARI” 
KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİ

DAÜ-SEM HIZLANDIRILMIŞ ALES KURSU 

10 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mümtaz Güran, Çin’in Wuhan şehrinde 
başlayan Koronavirüs (coronavirüs 2019-
nCoV) hakkkında açıklamalarda bulundu. Yrd. 
Doç. Dr. Güran yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi: 

“Coronavirüs nedir?
Coronavirüs aslında varlığı bilinen bir virüstür. 
Ancak bu yıl Çin`de bu virüsün yeni bir tipi 
(Coronavirus 2019-nCoV) görülmüştür ve 
salgın tehlikesi yaratan bu yeni virüs tipidir.

Yeni Coronavirüs`ün mikrobiyolojisi 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Coronavirüsler aslında büyük bir virüs ailesidir 
ve genellikle insanda solunum yolu veya 
hayvanlarda sindirim sistemi enfeksiyonlarına 
yol açabilirler. Daha önce 2002 yılında “Severe 
acute respiratory syndrome” (SARS) ve 2012 
yılında Middle East respiratory syndrome 
(MERS) isimleriyle salgınlara yol açan yine 
Coronavirüs tipleri idi. Taç’a benzer bir şekli 
olan virüs ancak elektron mikroskobu ile 
görülebilecek kadar küçük ve yapısal olarak 
bir RNA molekülü ile bunu çevreleyen zarf 
denilen bir yapıdan oluşmaktadır.

Yeni Coronavirüs nasıl ortaya çıkmıştır? 
Neden önemlidir?
Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019 
başında yeni bir koronavirüs (coronavirus 
2019-nCoV)’ün neden olduğu solunum yolu 
enfeksiyonu olguları bildirilmiştir.  Bu virüs ile 
ilişkili enfeksiyonların bir salgın halini aldığı 
görülmektedir. Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezi (CDC) kontrol önlemlerinde uyarı 
düzeyini 3’e yükseltmiştir. Çin’de tespit edilen 
2019-nCoV, insanda ilk kez tanımlanan yeni 
bir Koronavirüstür. İnsanda yeni bir virüs ile 
ilk kez ortaya çıkan salgınlar toplum sağlığı 
yönünden kritik önem taşımaktadır. Çünkü 
tam olarak tanımadığımız bu yeni virüsler 
toplum sağlığı için bir tehdit oluşturmaktadır. 

Söz konusu 2019-nCoV enfeksiyonlarının 
insandan insana bulaştığı halihazırda doğ-
rulanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 
(ECDC) ve benzeri uluslararası kuruluşlar 
tarafından global bir salgının olası olduğuna 
dair uyarılar yapılmaktadır. Dolayısı ile bu 
virüsün dünyada tıpkı daha önce SARS ve 
MERS virüslerinde olduğu gibi bir salgın 
oluşturma potansiyeli bulunmakta bu da bu 
durumun önemini ortaya koymaktadır. Şu 
an için ülkemizde bir vaka bulunmamakta 
ancak bu gelecekte bulunmayacağı anlamına 
gelmemektedir. ECDC yayınladığı raporda 
hastalığın bizim de içinde bulunduğumuz 
Avrupa coğrafyasına yayılma potansiyeli 
olduğunu bildirmiştir. Bu yüzden virüse karşı 
gerekli önlemlerin alınması ve olası bir olguya 
karşı toplumsal anlamda hazırlıklı bulunmamız 
önemlidir. Bireysel anlamda ise çeşitli konudan 
uzak kaynaklar yerine WHO gibi güvenilir 
kurumlar aracılığı ile bilgi edinmek ve hastalığa 
karşı farkındalık geliştirmek önemlidir.

Şu anda toplum sağlığını tehdit edecek bir 
durum var mı? Alınan önlemler yeterli mi?
Dünya genelinde WHO verilerine göre bugüne 
kadar doğrulanmış olgu sayısı toplam 2798’dir. 
Hastalığın ortaya çıktığı Çin` e bakıldığında 
bugün itibari ile doğrulanmış vaka sayısı 2741 
şüpheli vaka sayısı 5794 olarak bildirilmiştir. 
Aynı zamanda bu virüs nedeni ile Çin `de 
80 kişi hayatını kaybetmiştir. Çin`in dışında 
37 vaka bildirilmiş ve virüsün yayıldığı 11 
farklı ülke olduğu görülmektedir. Kıbrıs`ta 
şu anda toplum sağlığını doğrudan tehdit 
eden bir unsur yoktur ancak söz konusu virüs 
tüm dünyada kontrolü için yoğun çaba sarf 
edilen ve salgın potansiyeli olan bir virüstür. 
Bu nedenle ülkesel olarak çeşitli tedbirlerin 
alınması önemlidir. Şüpheli bir hastanın nasıl 
yönetileceği, riskli bölgelere seyahat öyküsü 
bulunanların nasıl izleneceği konusunda hali 
hazırda WHO, CDC gibi kurumlar yönergeler 
yayınlamaktadır. Ülkesel olarak bu yönergeleri 

takip edip uygulamaya dökülmesi noktasında ve 
hastalığın tanısının koyulabileceği laboratuvar 
altyapısının oluşturulması noktasında hazırlıklı 
olunması gereklidir.

Virüs nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri 
nelerdir? Ne gibi önlemler alınmalıdır?
Coronavirüsler aslında hayvanlardan insana 
bulaştığı bilinen virüslerdir. Ancak yeni 
2019-nCoV insandan insana bulaşabildiği 
bildirilmiştir. İnsandan insana bulaşın me-
kanizması tam olarak bilinmese de esas yolun 
gribe benzer şekilde öksürük, hapşırma sonrası 
havaya yayılan virüs yüklü damlacıklarla 
olduğu düşünülmektedir. WHO verilerine göre 
bulaştan sonra belirli bir kuluçka döneminden 
sonra yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile 
hastalık kendini göstermektedir. Enfeksiyonun 
özel bir tedavisi veya koruyucu aşısı henüz 
yoktur bu nedenle su ve sabunla ellerin sık 
sık yıkanması, öksürürken ve hapşırırken 
ağız ve burunun tercihen mendil ile veya kol 
yeni ile kapatılması ayrıca ağır hasta görünen 
kişilerden, kalabalık ortamlardan mümkün 
olduğunca uzak durulması hastalıktan 
korunmak için önemlidir. Özellikle son 2 
haftalık dönemde Çin`e veya Wuhan`a seyahat 
etmiş ve hastalığa dair belirtileri bulunduğunu 
bildiğimiz kişilerle mümkün olduğu kadar 
yakın temastan kaçınmak, hastalığın görüldüğü 
bilinen coğrafyalara mümkünse seyahat 
etmekten kaçınmak hastalıktan korunma için 
diğer uygulanabilecek önlemlerdir”. 

BÜLTEN 3

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) 
tarafından 15 Ekim 2019 – 21 Ocak 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen “Genel İngilizce Kursu” ve 4 Aralık 2019 – 14 
Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “IELTS Sınavı’na 
Hazırlık Kursu”nu tamamlayan katılımcılara başarı ve katılım 
belgeleri takdim edildi. 

Söz konusu sertifika töreni, geçtiğimiz günlerde DAÜ Turizm 
Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirildi. Törene; DAÜ-SEM Yönetim 
Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl Çırak, Genel İngilizce Kursu 
Eğitmeni Vacide Köse ve IELTS Sınavı’na Hazırlık Kursu Eğitmeni 
Öğr. Gör. Turan Değirmencioğlu’nun yanı sıra, belge almaya 
hak kazananlar katıldı. Kurs eğitmenlerine teşekkür belgeleri, 
DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl Çırak 
tarafından verildi. Ardından eğitmenler Vacide Köse ve Öğr. Gör. 
Turan Değirmencioğlu, kurs katılımcılarına belgelerini takdim 
etti. Tören, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

DAÜ-SEM İNGİLİZCE KURSLARINI 
BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARA BELGELERİ VERİLDİ

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
CORONAVİRÜS HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU



BÜLTEN4

Yönetim Yeri 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Adına Sahibi  

Prof. Dr. Necdet Osam / Rektör

Sorumlu
Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan

Rektör Yardımcısı

Hazırlayan Birim 
Halkla İlişkiler ve Basın 

Müdürlüğü

Genel Koordinatör
Murat Aktuğralı / Müdür (v) 

Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdürlüğü 

Haber Koordinatörü
Burcu Sultan Betin 

Birim Sorumlusu (v) 
Halkla İlişkiler ve Basın 

Müdürlüğü 

Sayfa Düzeni 
Müge Debreli

Yenilmez  Ufuk Yılmaz 

İletişim:
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs

Tel: 0392 630 1212
web: pr.emu.edu.tr

Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız Kaynak: Web of Science                                                                                         

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
1- Eluwole, Kayode Kolawole, Seyi Saint 
Akadiri, Andrew Adewale Alola, and Mfonobong 
Udom Etokakpan. “Does the interaction 
between growth determinants a drive for global 
environmental sustainability? Evidence from 
world top 10 pollutant emissions countries.” 
Science of the Total Environment 705 (2020): 
135972.

Tıp Fakültesi
1- Jafarova Demirkapu, Mahluga, Hasan Raci 
Yananli, Melisa Kaleli, H. Eren Sakalli, M. 
Zafer Gören, and Betilay Topkara. “The role of 
adenosine A1 receptors in the nucleus accumbens 
during morphine withdrawal.” Clinical and 
Experimental Pharmacology and Physiology. 
(2020) (Early Access)

Ankara’da Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etismesgut Rehberlik 
Araştırma Merkezi Müdürlükleri ile birlikte ilçe Rehber öğretmelerine 
“Kariyer Danışmanlığı ve Uygulamaları” konulu seminer gerçekleştirildi. 
Seminer Üniversitemiz Öğretim Üyeleri  Doç. Dr. Sibel Dinçyürek, Doç. Dr. 
Yeliz Akıntuğ ve Doç. Dr. Sertan Kağan tarafından verildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Görsel Sanatlar ve 
Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü öğrencisi Mohammad 
Moslem Saeid tarafından ta-
sarlanan Leonardo Da Vinci 
heykeli, bölüm önüne dikildi. 
Saeid, sergilenen Leonardo 
Da Vinci heykeli üzerinde bir 
aydan fazla zamandan beri 
çalışıyordu. Bir hafta önce 
tamamlanan ve mermerden 
yapılan heykel, sanatseverlerin 
beğenisine sunulan birçok 
parçadan biridir. Saeid’in hey-
kelleri; Kerman Sanat Müzesi, 
Fahan’daki Ev Galerisi ve 
İran’ın Tahran kentindeki 
hükümet bölgelerinde ser-
gilendi.

“Büyük İlgi Gördü”
Saeid, heykelin yapım 

sürecinde heykele olan ilginin 
çok olduğunu, heykelin ne 
olduğu hakkında soruların 
kendisine sorulduğunu ve 
kampüste böyle bir heykelin 
varlığı hakkında güzel 
yorumlar aldığını belirtti. 
Saeid, heykelin DAÜ Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Senih Çavuşoğlu’nun des-
teğiyle mümkün olduğunu 
belirtti. Saeid, “Prof. Dr. Senih 
Çavuşoğlu, bölüm binasının 
bulunduğu yol adının Leonardo 
Da Vinci olarak adlandırıldığını 
ve bu yüzden Leonardo Da 
Vinci ile ilgili bir çalışma 
yapılmasını istedi. Ben de 
sanatımı icra ettim. İnsanların 
her şeyi sanat ve içlerindeki 
güzellik olarak görmelerini 
istiyorum” diye konuştu.

DAÜ GÖRSEL 
SANATLAR VE 
GÖRSEL İLETİŞİM 
TASARIMI 
BÖLÜMÜ ÖNÜNE
LEONARDO DA 
VINCI HEYKELİ 
DİKİLDİ


