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GÜNDEM GAZETESİ: Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Uygulama Gazetesi 

 

DAÜ’de hayvanlar artık daha güvenli 
Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu, 
Narin Demirci 

 

Doğu Akdeniz Universitesi akademisyenleri, calışanları ve oğrencileri terkedilmiş kopek ve kedilerin yaşam kalitelerinin iyileştirme 

girişimi olan Kısırlaştır Aşılat Yaşat (KAY) projesini hayata gecirdi. Uzun suredir ozellikle kampus icinde artan sahipsiz, terkedilmiş 

kedi ve kopeklere bireysel cabalarıyla destek olan DAU’luler artık kurumsal olarak bir adım attı. İnsanla birlikte diğer canlıların ve 

cevrenin yaşam kalitesini artırmak, olumlu donuşumlere onculuk etmek gibi sorumluluklarının bilinciyle kampuste başlatılan KAY 

projesiyle,hayvanlar insanlardan uzak ve ayrı bir yerde barınaklarda tutulmak yerine, hem kısırlaştırılıp hem de bakımları yaptırılıyor. 

Boylelikle kopekler, kupeleriyle kampus icerisinde rahatlıkla dolaşabiliyor. Proje kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile 

Doğu Akdeniz Universitesi arasında uc yıllık protokol imzalandı. Proje, Oğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kulturel İşlerden Sorumlu 

Rektor Yardımcısı Prof. Dr. Ulker Vancı Osam koordinatorluğunde, oğretim uyeleri, oğretim gorevlileri, Oğrenci Konseyi ve DAU 

Hayvanlara Yardım Kulubu’nun maddi desteği ile yuruyor. Kopeklerin kısırlaştırma, bakım ve kupeleme işlemleri Gazimağusa 

Veteriner Dairesi’nce yapılırken, kısırlaştırma sonrası hayvanların bakımını ise DAU’lu gonulluler ustlendi. İlk  aşamada 14 kopek, 



kısırlaştırılma ve aşı işlemlerinden sonra kampuse bırakıldı. Kuzey Kampus’te iki, Guney Kampus’te ise bir adet yemek ve su noktası 

belirlendi. Yemekhanelerde oğle ve akşam yemeklerinin artıkları, kampus hayvanları icin oluşturulan kovalarda toplanıyor. 

Yemeklerin bu noktalara taşınması gorevini gonullu oğrenciler ustlendi. Her hayvan icin bir dosya tutularak, ameliyat, aşı tarihleri Ve 

genel sağlık durumları not ediliyor. Projenin bir başka onemli ayağı da evcil hayvanların sokağa terk edilmesinin onune gecilmesi icin 

oğrencilerin ve daha sonra Gazimağusa kent halkının farkındalık ve bilinclerinin artırılması olacak. Kısırlaştırılan hayvanlara proje 

kapsamında calışan gonullulerce isim veriliyor. Boylece kedi ve kopekler, isimleriyle ve kayıtlarıyla tam bir DAU’lu oluyorlar. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Proje için öğrenciler ne dedi? 

 

 
 
Gülşah Behman (Psikoloji Bolumu):  

Yemekhaneye cok sık gelip gittiğim icin kopeklerle cok fazla karşılaşıyorum. Fakat kuduz olabilirler diye cok korkuyordum. 

Kopeklerin kulaklarındaki kupelerin sağlık kontrolunden gecmiş ve kısırlaştırılmış anlamı taşıdığını bilmiyordum. Sizden oğrendim. 

Bu tabii ki daha guvenli bir şeydir. Kampus icerisinde aşırı sayıda kopek var ve tedirgin oluyorum. Kopekleri gercekten cok 

seviyorum ama korkuyordum. Artık daha guvende hissedebilirim kendimi. 

 



 
 

İdris İskender Kaya (İnşaat Muhendisliği Bolumu): 

Kopeklerin kampus icerisinde rahatlıkla dolaşmalarını uygun buluyorum. Cunku hayvanların olduğu yerde mutluluk vardır. Tabii ki 

hayvanlardan korkan insanlar vardır. Aslında onlar da sadece korktukları icin karşılardır, hayvansever olmadıklarından değil. Fakat 

biz onları gorduğumuz yerde besliyor ve seviyoruz. 

 

 

 
Mecit Çelik (İnşaatMuhendisliği Bolumu) 

İnsanların fobilerini yenmeleriacısından bile bence guzel bir proje. Mesela kopekten korkan arkadaşlarımızın onlara alışması 

sağlanmış olabilir. Onlar da boylece fobilerinden kurtulmuş olurlar. 


