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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), halk 

arasında “Koronavirüs” olarak bilinen 

COVID-19 virüsüne karşı bir dizi önlem 

aldı. COVID-19’un tespit edildiği ülke 

sayısındaki artış nedeniyle alınan önlem-

ler kapsamında, enfeksiyonun Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 

ulaşması durumunda tüm öğrencilerin ve 

personelin korunmasına yardımcı olmak 

için “COVID-19 Farkındalık Komitesi” 

kuruldu ve etkin hale getirildi. COVID-19 

Farkındalık Komitesi tarafından konuya 

ilişkin yapılan açıklamada, alınan 

önlemlere ilişkin bilgi verildi. Komite 

tarafından 2 Mart 2020’ye kadar Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hiçbir 

vaka tespit edilmediği belirtilirken, DAÜ 

COVID-19 Farkındalık Komitesi’nin, 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerini 

yakından takip etmekte olduğu ve COVID-

19’a karşı koruma konusunda KKTC 
Sağlık Bakanlığı ile doğrudan temas 
halinde bulunduğuna dikkat çekildi. 

Ortak Alanlar Dezenfekte Ediliyor
Açıklamada, COVID-19 dahil olmak üzere 
bulaşıcı hastalıkları önlemenin ve kontrol 
etmenin en önemli yollarından biri olan 
el antiseptiklerinin kampüs içerisinde 
dağıtıldığı belirtildi. Ortak alanların 
dezenfeksiyonunun (ofisler, konferans 
salonları, laboratuvarlar, üniversite oto-
büsleri vb.) kampüsün etrafında düzenli 
olarak yoğun bir şekilde uygulanmakta 
olduğu ifade edilirken, komite tarafından 
öğrenciler ve çalışanlar için eğitim 
faaliyetlerinin planlandığına vurgu ya-
pıldı. Komite, COVID-19’un önlenmesi 
konusundaki farkındalığı ve bilgiyi artırmak 
amacıyla halka açık yerlerde eğitim amaçlı 
broşürler hazırlıyor. Komite tarafından 
yapılan açıklamada, sağlık merkezine 
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından tarif 
edilen şüpheli vaka tanımlarının sağlandığı 
ve şüpheli vakaların tespiti için iyi bir 
donanıma sahip olunduğu ifade edilirken, 
doğru ve en son bilgiler için aşağıdaki 
web siteleri ziyaret edilebileceğine vurgu 
yapıldı. DAÜ COVID-19 Farkındalık 
Komitesi tarafından önerilen ve doğru 
bilginin edinilebileceği web siteleri ise 
şöyle: 

•ht tps: / /www.who.int /emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019
•https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html
•https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/
koronavirus
•ht tps: / /www.who.int /emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/videos

DAÜ’DE COVID-19 FARKINDALIK KOMİTESİ KURULDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma 
Müdürlüğü (MİKA) tarafından dü-
zenlenen 8. Uluslararası Kariyer Gün-
leri kapsamında Tolga Gülümser’i 
ağırladı. Söz konusu etkinlik, 4 Mart 
2020 Çarşamba günü, saat 13:30’da, 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Amfisi’nde yoğun bir katılım ile ger-
çekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlik ile 
DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü öğ-
rencilerinin müfredat kapsamında 
aldıkları teorik ve pratik derslerin 
yanısıra, endüstriden rol modellerle 
biraraya getirilmesi amaçlandı. Ayrıca, 
öğrencilerin eksiklerini tamamlamak ve 
kariyer seçenekleri doğrultusunda doğru 
karar vermelerini sağlamak da hedeflendi. 

1995 yılında Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 

olan Tolga Gülümser “Biyomedikal 
Mühendisliği Eğitimi ve Sektörün 
İhtiyaçları” konulu sunumu ile yoğun ilgi 
gördü. HITACHI, CANON, TOSHIBA, 
Siemed Ltd. gibi birçok önemli firmada 
deneyim kazanan Gülümser, 2019 yı-
lından itibaren Koru Sağlık Grubu, Koru 
Hastanesi’nde Biyomedikal Bölüm 
Müdürü olarak çalışıyor. Gülümser, 
sunumunda deneyimlerini öğrenciler ile 
paylaşarak çeşitli tavsiyelerde bulundu. 
Etkinlik sonunda Gülümser’e Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan 
Vekili Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu 
tarafından ipek işi pano takdiminde 
bulunuldu. 

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hasan Demirel Ziyaret Edildi
Gerçekleştirilen söz konusu etkinlik 
öncesinde DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hasan Demirel’i makamında ziyaret 
eden Gülümser, DAÜ’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doç. 
Dr. Uyguroğlu’nun da hazır bulunduğu 
ziyaret sırasında Prof. Dr. Demirel, DAÜ 
hakkında geniş bilgiler verdi.

DAÜ 8. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ 
KAPSAMINDA TOLGA GÜLÜMSER’İ AĞIRLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi 
Pınar Barut, Almanya’nın Stuttgart şehrinde 
düzenlenen ve Üniversiteyi temsilen ilk kez 
katıldığı Dünya Aşçılık Olimpiyatları’nda bir 
ilki gerçekleştirerek altın madalyanın sahibi 
oldu.  

2018 yılında Lüksemburg’ta düzenlenen 
Villeroy & Boch Dünya Aşçılık ve Pastacılık 
Yarışmaları’nda birinci gelerek altın 
madalyanın sahibi olan Pasta Şefi Pınar 
Barut, ilk kez katıdığı olimpiyatlarda “Pastry 
Artistic” dalında altın madalyanın sahibi 
oldu. Yarışmanın oldukça çekişmeli geçtiğini 
belirten Pasta Şefi Öğretim Görevlisi Barut, 
hala yarışmanın heyacanı içerisinde olduğunu 
ifade ederek, ilk kez katılmış olmasına karşın 
başarısının gerek kendi, gerek DAÜ, gerekse 

KKTC adına gurur verici olduğunu  söyledi. 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
Pasta Şefi Pınar Barut’un geçtiğimiz 
yıllarda göstermiş olduğu başarının tesadüf 
olmadığını belirterek, olimpiyatlarda da 
aynı başarıyı göstermesinin gurur verici 
olduğunun altını çizdi. 

Prof. Dr. Kılıç, IKA Culinary Olympics’in 
(Aşcılık Olimpiyatları) 4 yılda bir yapıldığını 
ve ilk kez bu yıl Almanya’nın Stuttgart 
şehrinde düzenlendiğini belirtti. Prof. Dr. 
Kılıç, 70’den fazla ülkeden  2,000 şefin 
kıyasıya yarıştığını dile getirerek, Pınar 
Barut’un dünyanın en zor ve en büyük 
yarışması olarak kabul edilen Aşçılık 
Olimpiyatları’nın prestij açısından da ayrı bir 
öneme sahip olduğunu ifade etti. 

DAÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ’NDEN 
DEV BAŞARI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi tarafından, halk arasında 
“Koronavirüs” olarak bilinen COVID-19 
virüsü ile ilgili bilgilendirme ve virüse 
karşı nasıl önlemler alınabileceği ile ilgili 
farkındalığı arttırmak amacıyla “Corona 
(Korona) Virüsünden Korunma Yöntemleri” 
başlıklı bir konferans düzenlendi. DAÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve DAÜ Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Levent Eker tarafından verilen konferans, 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisi’nde 
gerçekleştirildi. Konferansa, DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç’un yanı sıra, fakülte öğretim üyeleri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. 
Malkoç, COVID-19 virüsü ile ilgili ciddi bir 
bilgi kirliliği oluştuğunu ve bu yüzden halkı 
ve DAÜ öğrencilerini doğru bilgilendirmek 
amacıyla söz konusu konferansı dü-
zenlediklerini belirtti.

“Panik Yapmayın”
Açılış konuşmasının ardından, Yrd. Doç. 
Dr. Levent Eker, COVID-19 virüsünün nasıl 
çıktığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
nasıl tanımlandığı ile ilgili özet bilgi verdi. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün her gün virüsle ilgili 
durum raporu yayınladığını kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Eker, virüsün 60’ın üzerinde ülkeye 
yayıldığını, yaklaşık 86 bin kişinin virüsten 
etkilendiğini ve virüsün 3 binin üzerinde 
ölüme yol açtığını belirterek, virüsten 
korunmanın yollarını anlattı. Öncelikle panik 

yapılmaması gerektiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. 
Eker, paniğin hata doğurduğunu belirterek, 
aynı zamanda umursuz davranmanın da 
ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti. Sağlık 
otoritelerinin önlemlerine ve önerilerine 
uyulması gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. 
Dr. Eker, insanoğlunun sonunda virüse karşı 
galip geleceğini belirtti.

Nasıl Bulaşır?
Virüsün genellikle solunum yoluyla bu-
laştığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Eker, 
aynı zamanda temas yoluyla da bulaşıcılığı-
nın bulunduğunu kaydederek, “İnsanların 
bu virüse karşı herhangi bir bağışıklığı 
bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve 
ABD Hastalık Kontrol Merkezi, virüsün 
2 ile 14 gün arasında değişen bir kuluçka 
dönemi olabildiğini açıkladı. Henüz bir aşı 
veya antiviral tedavisi yok. Aşı geliştirmek 
uzun süren bir süreç olduğundan, bu aylar 
sürebilir. Dolayısı ile virüse yakalanmamak 
için alınması gereken tedbirler büyük önem 
taşıyor” diye konuştu.

Nasıl Korunmalıyız?
Ateş ve öksürüğü olanların, çok acil olmadığı 
sürece seyahat etmemeleri gerektiğine 
vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Eker, “Eğer 
öğrencilerimizin ateş ve öksürük şikayeti 
varsa, lütfen okula gelmesinler ve en 
yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. 
Öksürürken ve hapşururken avucunuzun 
içine hapşırmayın. Yanınızda her zaman 
kağıt mendil bulundurun ve kağıt mendile 

öksürüp hapşurun. Ardından kağıt mendili 
hemen çöpe atın. Yanınızda taşımayın. Eğer 
kağıt mendiliniz yoksa, avuç içi yerine 
dirsek içinize öksürüp hapşurun. Virüs, 
cansız yüzeylerde 6-8 saat arasında hayatta 
kalabiliyor. Canlı yüzeylerde ise bu süre 
çok daha fazla. El yıkama çok önemli. Gün 
içerisinde elinizi sık sık mutlaka en az 40 
saniye boyunca sıvı sabun kullanarak iyice 
yıkamanız gerekiyor. El yıkanırken, avuç 
içleri, parmak araları ve sık sık unutulan 
başparmakların da iyice sabunla ovulması 
gerekiyor. El yıkandıktan sonra da kağıt 
havlu ile silinip, kağıt havlunun çöp kutusuna 
atılmalıdır. Eğer el yıkama fırsatı yoksa, eller 
en az %60 alkollü dezenfektan ile dezenfekte 
edilmeli” diye konuştu.

Maske İşe Yarıyor Mu?
Halk tarafından özellikle seyahat esnasında 
kullanılan lastikli maskelerin kendilerini 
virüsten korumayacağını vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Eker, “Sağlıklı insanların maske 
takmasına gerek yoktur. Normal lastikli 
maskeler sizi virüsten korumaz. Yalnızca 
N-95 adı verilen maske, virüslerin %95’ini 
süzmesiyle bilinir. O maske de sürekli 
kullanılmamalıdır. Maske takan kişiler 
kendilerini koruduklarını zannediyor. An-
cak virüsten korunmanın en önemli yolu, 
doğru şekilde el yıkamak ve temastan 
kaçınmaktır. Bu Dünya Sağlık Örgütü’nün 
önerisidir. Toplu yaşam alanlarında, özellikle 
kapı kolları veya asansör düğmeleri gibi 
nesnelere direk avuç içi veya parmak 
ucuyla temas edilmemelidir. Temaslar ka-
ğıt havlu veya mendil ile yapılmalıdır. 
Cihazlar ortak kullanılmamalıdır. Eğer kağıt 
havlu veya mendil yoksa, kapılar dirsek 
ucuyla açılmalı, asansör düğmelerine ise 
parmak bükerek parmak sırtı ile temas 
edilmelidir. Selamlaşma esnasında kesinlikle 
tokalaşmamalı ve öpüşülmemelidir. Bol 
bol sıvı tüketilmesi önerilir. Aynı zamanda, 
C vitamininin dışarıdan aşırı takviyesi 
zararlıdır. Normal seviyede portakal, 
greyfurt ve limon tüketilmesi, ihtiyaç olan 
C vitamininin karşılanmasını sağlayacaktır” 
şeklinde konuştu. Konferans, soru-cevap 
bölümünün ardından sona erdi. Konferansın 
sonunda, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Yrd. Doç. 
Dr. Levent Eker’e, tokalaşmadan teşekkür 
belgesi takdiminde bulundu.

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KORONA VİRÜSÜNE 
KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve 
Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO), 
DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer 
Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) ta-
rafından düzenlenen 8. Uluslararası Kariyer 
Günleri kapsamında, G. Saydam & amp; 
CO. YMM Bürosu’nda Yetkili Muhasip-
Murakıp unvanı ile Sorumlu Ortak olarak 
görev yapan Servet Şahan’ı ağırladı. Şahan, 
3 Mart 2020 Salı günü, saat 10:30’da, 
DAÜ BTYO Amfisi’nde gerçekleştirilen 

“KKTC’de Muhasebe Mesleğinin Yeri” 
başlıklı konferansta kariyer yolculuğunu 
öğrencilerle paylaşarak, KKTC’de mu-
hasebe mesleğinin nasıl icra edildiği hak-
kında kendilerine bilgi verdi. 

Servet Şahan Kimdir?
Birçok seminer, mesleki kurs ve kişisel 
gelişim programlarına katılan Şahan, 
mesleğinin icrasının yanı sıra, birçok 
kurum ve kuruluşlara bilgisayar destekli 

temel, orta ve üst düzeyde muhasebe 
eğitimleri vermeye de devam etmektedir. 
Şahan, 8 yıldır KKTC Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın her yıl düzenlemiş olduğu 
Liselerarası Bilgi-Beceri yarışmalarının 
Bilgisayarlı Muhasebe dalında jüri üyeliği 
görevini yürütüyor. 2005 yılında katıldığı 
G. Saydam & amp; Co. YMM Bürosu’nda 
tüm departmanlarda çalışmış olan Şahan, 
halen Yetkili Muhasip-Murakıp unvanı ile 
Sorumlu Ortak olarak görev yapıyor. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk 
Fakültesi tarafından düzenlenen “Çeklerle 
İlgili Bir İnceleme” başlıklı konferans, 5 
Mart 2020 Perşembe günü, saat 14:30’da, 
DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde 
gerçekleştirildi. Konferansın konuşmacısı 
İsmet Üstüner oldu. İngiltere ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çeklerle 
ilgili yasalara hakim olmasıyla ve kazandığı 
meşhur davalarla bilinen İsmet Üstüner, 
aslında Elektrik Mühendisi olduğunu 
ancak 60 yıldır hukuka ilgi duyduğunu ve 
bu işi bir hobi olarak yaptığını ifade etti. 

Üstüner; karşılıksız çek, şartlı kabul ve 
bayatlamış çek terimlerinin açıklamasını 
yaparak, 2011-2013 yıllarında yasalarda 
yapılan değişikliklerden ve bunların çekler 
ve çekler üzerine olan anlaşmazlıklarda ne 
gibi durumlara yol açtığını anlattı. Üstüner, 
yaşadığı tecrübelerden ve katıldığı davaların 
sonuçlarından örnekler vererek, geçmişteki 
yasalarla bugünkü yasaların karşılaştırmasını 
yaptı. Konferans sonunda, DAÜ Hukuk 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Arzu Alibaba, İsmet Üstüner’e teşekkür 
plaketi takdiminde bulundu.

DAÜ BTYO MUHASEBE SEKTÖRÜNDEN 
SERVET ŞAHAN’I AĞIRLADI

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ’NDE 
ÇEKLERLE İLGİLİ KONFERANS 

DÜZENLENDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal 
ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne 
bağlı Uluslararası Ofis ev sahipliğinde 
düzenlenen geleneksel uluslararası öğrenci 
geceleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da devam 
ediyor. Farklı ülkelerden ve kültürlerden 
ülkemize gelen öğrencilerin kaynaşması ve 
geleneklerini tanıtması amacıyla düzenlenen 
uluslararası gecelerde DAÜ’nün Sudanlı ve 
Lübnanlı öğrencileri doyasıya eğlendi ve 
unutulmayacak bir gece yaşadı. Uluslararası 
gecelere, çok sayıda Sudanlı ve Lübnanlı 
öğrencinin yanı sıra, farklı ülkelerin öğrenci 
gruplarından da öğrenciler otobüslerle ge-
lerek katılım sağladı. Etkinlikler kapsamında 
katılımcılara Sudan ve Lübnan’a özgü kokteyl 
ve yöresel yemek ikramında bulunuldu. 

Sudan ve Lübnan fotoğraflarının yer aldığı 
sergi salonu da ziyaretçilerden büyük ilgi 
gördü. 

Sudan Gecesi
DAÜ’nün uluslararası kültür geceleri, 
Sudan Gecesi ile başladı. Gecede Sudan 
hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve Sudanlı 
Öğrenciler Birliği üyeleri tarafından Sudan 
gelenekleri tanıtıldı. Sudanlı öğrenciler 
ülkelerindeki durumun değişmesi gerektiğini 
“The Sudanese Revolution – Sudan Devrimi” 
başlıklı bir tiyatro oyunu ile sahneye yansıttı. 
Sudan’ın ünlü sanatçılarından Amjad 
Shaker de geceye katılanlar arasındaydı. 
DAÜ’lü öğrenciler Shaker’in şarkıları 
eşliğinde doyasıya eğlendi ve partilerde veya 

kutlamalarda yaptıkları geleneksel “Jabana” 
danslarını sergiledi.

Sudanlı Sanatçıdan DAÜ Rektör Vekiline 
Ziyaret
Sudan Gecesi öncesi Sudanlı sanatçı Amjad 
Shaker Uluslararası Ofis yetkilileri ve DAÜ 
Sudan Öğrenci Birliği Başkanı Mohammed 
Abdulvahab eşliğinde DAÜ Rektör Vekili 
Prof. Dr. Hasan Demirel’i makamında ziyaret 
etti. Sudanlı sanatçı DAÜ’nün göstermiş 
olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör 
Vekili Prof. Dr. Demirel’e teşekkürlerini 
sundu. Prof. Dr. Demirel ise sanatçıya DAÜ 
hakkında bilgiler vererek hediye takdiminde 
bulundu.  

Lübnan Gecesi
DAÜ Lübnanlı Öğrenciler Birliği üyeleri 
farklı kültürlerden öğrencileri gecelerinde 
ağırladı. “Tabouleh”, “Humous” ve Lübnan’a 
özgü pek çok farklı geleneksel tatların 
ikram edildiği gecede, öğrenciler geleneksel 
“Dabkeh” danslarını sergiledi. Ülkelerini 
tanıtmak amacıyla kısa bir video gösterisi 
gerçekleştiren DAÜ Lübnanlı Öğrenciler 
Birliği, kültürlerini ve geleneklerini tanıttı. 
Ülkelerindeki problemleri ortaya koyan 
bir tiyatro oyunu da sergileyen Lübnanlı 
öğrenciler, Tony Attieh Elie, Attieh Houssam, 
Rouay Heb, Anthony Karam’ın seslendirdiği 
Arapça şarklılarla doyasıya eğlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü, her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve bu yıl 7 Mart 2020 tarihinde 
gerçekleştirileceği duyurulan “Türkülerle 
DAÜ 9” etkinliğini, Suriye’nin İdlib ken-
tinde yaşanan hava saldırısı sonucu 34 

askerin şehit düşmesi ve Lefkoşa Dr. 
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 
çıkan yangın sonucunda 3 vatandaşımızın 
hayatını kaybetmesi dolayısı ile erteleme 
kararı aldı. DAÜ Rektörlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, etkinliğin 22 Nisan 2020 

tarihine ertelendiği ve DAÜ Yasin Düşüner 
Stadyumu’nda gerçekleştirileceği bildirildi. 
Türkiye’nin ünlü sanatçısı Edip Akbayram’ın 
sahne alacağı “Türkülerle DAÜ 9” etkinliğine 
giriş ücretsiz olacak.

DAÜ’DE GÖRKEMLİ SUDAN VE LÜBNAN GECESİ

TÜRKÜLERLE DAÜ ETKİNLİĞİ ERTELENDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın 
Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ- 
KAEM) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Söz konusu 
mesajda şu ifadelere yer verildi: “8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların 
cinsiyet ayrımcılığına karşı başkaldırısının 
en önemli simgelerindendir. 163 yıl önce, 

eşit işe karşı eşit ücret sloganıyla kötü 
çalışma koşullarına karşı ölümü göze alarak 
mücadele başlatan kadınlar, günümüzde de 
insan hakları temelinde eşitlik ve özgürlük 
mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 
Hayatın her alanındaki cinsiyet temelli 
ayrımcılığın ve bunun bir görünümü olan 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, 

ancak toplumsal cinsiyet eşitliğine dair 
uluslarüstü standartların gereklerinin yerine 
getirilmesiyle mümkündür. Bunun yolu 
ise, bu amaca yönelik yasal düzenlemelerin 
ve bunları etkin şekilde uygulayacak 
mekanizmalar ile çoklu politikaların 
hayata geçirilmesidir. Söz konusu eşitlik 
mücadelesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi 
(DAÜ-KAEM) de üzerine düşen toplumsal 
sorumluluğun bilincinde olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Bu vesileyle insan hakları temelinde 
kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik 
yaşamda hak ettikleri yere geldikleri eşit 
bir dünya özlemi ile 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutlarız”.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
“Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına 
bu hafta DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Levent Eker konuk oldu. Söz 
konusu programda COVID-19 ve Salgından 
Korunma Yöntemleri ele alındı. Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı ve 
Salgın Hastalıklar Dairesi eski başkanı ve 
birçok salgında ekip lideri olarak görev 
almış olan Yrd. Doç. Dr. Levent Eker, 
toplumu bilgilendirmek amacıyla programda 
açıklamalarda bulunarak, COVID-19 
virüsünün 60’ın üzerinde ülkeye yayıldığını, 
86 bin vaka bulunduğunu ve virüs nedeniyle 
3 binin üzerinde ölüm meydana geldiğini 
ifade etti. 

Hastalığın İlk Belirtisi Nedir?
Yrd. Doç. Dr. Eker, COVID-19’un Ko-
ronavirüs ailesinin bir alt üyesi olduğunu 

açıklayarak, diğer ikisinin ise SARS ve 
MERS salgınları olarak tanımlandığını 
bildirdi. COVID-19’un SARS ve MERS’e 
göre daha hızlı bulaştığını ancak ölüm 
oranının daha düşük olduğunu kaydeden 
Yrd. Doç. Dr. Eker, tanısı konulan COVID-
19’un solunum ve temas yoluyla bulaştığını 
vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Eker; “Hasta 
kişiler öksürme ve hapşırma sonrası ellerini 
çeşitli nesnelere değdiriyorlar. Sağlıklı 
kişi de bu nesnelere dokunup, daha sonra 
ellerini gözüne ve yüzüne temas ettiriyor. 
Buna temas yoluyla bulaşma diyoruz” dedi.  
Hastalığın ilk belirtisinin yüksek ateş ve kuru 
öksürük olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Eker, bu durumu hapşırma ve en son da nefes 
darlığının izlediğini belirtti. 

Karantina ve İzolasyon Nedir?
Bulaşma riskini önleyebilmek için devletlerin 
bazı önlemler aldığını kaydeden Yrd. Doç. 
Dr. Eker şüphesi bulunan bireylerin, ateş 
ortaya çıktığı zaman bunu kuru öksürük 

de takip ediyorsa, bir sağlık kuruluşuna 
başvurmalarını, şikayetlerini son 14 gün-
lük seyahat geçmişlerini de bildirerek 
paylaşmalarını tavsiye etti.  COVID-19’un 
kuluçka döneminin 2-14 gün olduğunu 
dile getiren Yrd. Doç. Dr. Eker, söz konusu 
dönemde, henüz belirti bile olmadan virüsün 
bulaşıcılığının mümkün olduğunu söyledi.  
Yrd. Doç. Dr. Eker, karantina ve izolasyon 
terimlerine de açıklık getirdi. Yrd. Doç. Dr. 
Eker şüpheli bireylerin teşhis konulmasa bile 
14 gün süreyle karantinaya alındığını, tanısı 
konulan hastaların tedavi edilinceye kadar 
devlet tarafından hastanede gözetim altında 
tutulmasına ise izolasyon dendiğini kaydetti.  

“Seyahatlerinizi Erteleyin”
Yrd. Doç. Dr. Eker, alınması gerek bazı ön-
lemleri de sıraladı, “Seyahatlerinizi zorunlu 
olmadıkça erteleyiniz. Uçak yolculuğunda 
sadece hastalık belirtisi olanlar maske 
takmalıdır. Maske takarken burun kapalı 
olmalı ve maskenin bir defa kullanılıp daha 
sonra bir çöpe atılması gerekmektedir.” 
dedi. Öte yandan temas yoluyla bulaşma 
riskine karşı ellerin de doğru bir şekilde sık 
sık yıkanması gerektiğini vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Eker, programda doğru el yıkamayı 
detaylı bir şekilde tanımladı. Bilimsel Sağlık 
programının söz konusu bölümü 9 Mart 2020 
Pazartesi günü, 17.00-17.45 saatleri arasında, 
BRT3 kanalında yayınlanacak.  

DAÜ – KAEM 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

DAÜ TV’DE KORONA VİRÜSÜ MASAYA YATIRILDI
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24-25 Şubat 2020 tarihlerinde Gaziantep Fuarı gerçekleşmiş olup Mersin 
Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Giray Asutay ile Gaziantep 
Temsilcisi Esin Akınal Oktay üniversitemizi temsil etmiştir.

27-28 Şubat 2020 tarihlerinde Urfa ARTI Fuarı gerçekleşmiş olup Şanlıurfa 
Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Mehmet Bozanoğlu üniversitemizi 
temsil etmiştir.

28 Şubat 2020 tarihinde Anafartalar Lisesi Tanıtım Günleri gerçekleşmiş 
olup Tanıtım Ofisi’nden Hüseyin Öğünçer ve Gizem Canalp, İletişim 
Fakültesi’nden Halil Güresun, Enes Özdemir, Bedri Karabulut ve Mürüde 
Özen Sevinç, Mimarlık Fakültesi’nden ise Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın 
Damgacı  üniversitemizi temsil etmiştir.

2 Mart 2020 tarihinde Mersin EKET Fuarı gerçekleşmiş olup Mersin Tanıtım, 
İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Giray Asutay üniversitemizi temsil etmiştir. 
Konsolosluk Mersin Eğitim Ateşesi Ayşe Deveci de standımızı ziyaret 
etmiştir.

27 Şubat 2020 tarihinde Değirmenlik Lisesi Tanıtım Günleri gerçekleşmiş olup 
Tanıtım Ofisi’nden İklim Durna ve Gizem Canalp, İletişim Fakültesi’nden ise 
Safiye Bağkur üniversitemizi temsil etmiştir.

3 Mart 2020 tarihinde Karabük TED Koleji Fuarı gerçekleşmiş olup Ankara 
Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu Personeli Ahmet Ümit Ünal üniversitemizi 
temsil etmiştir.

TANITIM’DA BU HAFTA
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On 8th March World Women's Day, I 
congratulate you with my warmest 
wishes, and thank you for the great value 
you bring to our lives.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü en içten 
dileklerimle kutlar, hayatımıza kattığınız 
büyük değer için teşekkür ederim.

Prof. Dr. Hasan DEMİREL
Rektör Vekili / Acting Rector

8 Mart
8th March


