
BÜLTEN
DAÜ TARAFINDAN 

DR. MEHMET İNAN’A PLAKET TAKDİM EDİLDİ

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ’NDE
 DEKANLIK GÖREV DEVİR TESLİM TÖRENİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 20 
Eylül 2010 – 18 Temmuz 2020 tarihleri 
arasında hizmet veren Dr. Mehmet İnan’a 
teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket, 
DAÜ Rektörlük makamında Rektör Prof. 
Dr. Aykut Hocanın tarafından takdim 
edildi. Prof. Dr. Hocanın gerçekleştirdiği 
konuşmasında DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren 
Fakülteye verdiği hizmetler için Dr. 
İnan’a teşekkürlerini iletti.  

Plaket takdiminde DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. 
Gülten Sucu Dağ ve Yrd. Doç. Dr. Seray 
Kabaran da hazır bulundu. Prof. Dr. 
Malkoç, gerçekleştirdiği konuşmasında 
Dr. İnan’a Fakülteye verdiği özverili 
hizmetler için teşekkürlerini iletti. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) 
Eczacılık Fakültesi’nde 24 Haziran – 22 
Kasım 2020 tarihleri arasında Dekanlık, 
12 Nisan 2018  –  24 Kasım 2020 tarihleri 
arasında ise Dekan Yardımcılığı görevinde 
bulunan Yrd. Doç. Dr Mehmet İlktaç’a ve 
12 Nisan 2018 – 24 Kasım 2020 tarihleri 
arasında Dekan Yardımcılığı görevini 
yürüten Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen’e 
teşekkür plaketi takdim edildi. 

Plaketler, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
tarafından takdim edildi. Prof. Dr. 
Hocanın, özverili çalışmalarından dolayı 
Yrd. Doç. Dr. İlktaç’a ve Yrd. Doç. Dr. 
Yüzügülen’e teşekkürlerini iletti. Plaket 
takdiminde DAÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Demirel, Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu, DAÜ Eczacılık Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Müberra Koşar ile DAÜ 
Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri yer 
aldı.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Yeni Dekanı 
Prof. Dr. Müberra Koşar 
DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak 
Prof. Dr. Müberra Koşar atandı. 2016 

yılında DAÜ Eczacılık Fakültesi ailesine 
katılan Prof. Dr. Müberra Koşar, dekanlık 
görevini en iyi şekilde yerine getirmeye 
çalışacağını dile getirdi. Prof. Dr. Koşar, 
gerçekleştirdiği konuşmasında Yrd. Doç. 
Dr. İlktaç ve Yrd. Doç. Dr. Yüzügülen’e 
bu zamana kadar göstermiş oldukları 
çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. 
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DAÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 
“DAXICI” ADLI YENİ TAKSİ UYGULAMASI 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme 
Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İş-
letmecilik Lisans Programı öğrencisi 
Burak Bilgen ve DAÜ Mühendislik 
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü, Yazılım Mühendisliği Li-
sans Programı öğrencisi Hasan 
Taylan Bilgen, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir ilk 
olan taksi uygulaması “Daxici”yi 
Gazimağusa’da kullanıma sundu.

Günlük hayatta yolcunun taksiye, 
taksicinin de yolcuya ulaşmakta ne 
kadar zorluk çektiğini gözlemlediğini 
belirten Burak Bilgen ve Hasan Taylan 
Bilgen, Teknopark’ta bir şirket kurarak 
birlikte bu soruna çözüm olabilecek bir 
uygulama geliştirmeye karar verdi.

“Müşteriler Tercih Yapabilecek”
Genç girişimciler, internet üzerinden 
taksi çağırılan ve %100 güvenli bir 
taksi uygulama sistemi geliştirmeyi 
hedeflediklerini belirtti. Burak Bilgen 
tarafından yapılan açıklamada, “Uy-
gulama içerisinde bulunan üye taksiler, 
hizmet verdikleri bölgelere göre ay-
rıştırılabiliyor. Kullanıcılar bölge ba-
zında, Rum kesimine, Kapalı Maraş 
Ordu Evi’ne veya Ercan Havalimanı’na 
girmeye lisansı olan taksicileri uy-
gulama içerisinde görüp tercihini ona 
göre yapabilecek” denildi.

“Diğer Kentlerde de Devreye 
Girecek”
Burak Bilgen, açıklamasını şöyle sür-
dürdü: “Kısa süre önce Gazimağusa 

kentimizde ön test çalışmalarını ta-
mamlayarak tüm uygulama merkez-
lerinde kullanıma sürülen uygulama, 
şimdilik sadece Gazimağusa sakinlerine 
hizmet vermekte. En kısa zamanda 
ülkemizin diğer kentlerinde de aktif 
hale gelecek olan uygulama, daha 
şimdiden melek yatırımcıların dikkatini 
çekmiş durumda. Zamanla devreye 
girecek diğer özellikleriyle KKTC’de 
ilk olacak bu uygulamayı Türkiye’deki 
diğer küçük illerde de kullanıma açmayı 

planlamaktayız. Ülkemiz gençliğine 
örnek olacak daha büyük projeleri 
gerçekleştirmek en büyük hayalimiz. 
DAÜ’den aldığımız akademik eğitim 
ve saygıdeğer öğretmenlerimizden edin-
diğimiz bilgiler ışığında sistemlerimizi 
geliştiriyoruz. Emeği geçen herkese te-
şekkür ederiz!”

“Daxici” uygulamasıyla ilgili detaylı 
bilgiye https://www.daxici.com adre-
sinden ulaşılabiliyor.



BÜLTEN 3

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI 
 PROF DR. UĞUR ULAŞ DAĞLI’DAN ÖNEMLİ TEMSİLİYET

DAÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ VE DAÜ KENT-AG 
ULUSLARARASI KENTSEL DİZAYN KONFERANSI DÜZENLEYECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Uğur Ulaş Dağlı, Sey Vakfı Ödül Tasarım 
Yarışması’nda juri üyesi olarak önemli 
bir temsiliyete imza attı. Semra & Enver 
Yücel Vakfı (SEY) tarafından yılda bir 
kez düzenlenen söz konusu yarışma 
ile topluma değer katan bir kişi ya da 
ekip, iyi örneklerin çoğalması amacıyla 
ödüllendiriliyor. Vakıf, her yıl kuruluş yıl 
dönümünde düzenlediği ödül töreninde 
takdim edilen ödül heykelciğinin ta-
sarımını, üniversite öğrencilerine ta-
sarlatıyor. Bölüm farkı olmaksızın, 
Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören üni-

versite öğrencilerinin katıldığı tasarım 
yarışması dereceye giren ilk 3 öğrenciye 
ödül veriyor. 

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin 
ve Endüstri Ürünleri Tasarımcılarının 
değerlendirmeleriyle belirlenen yarış-
mada jüri üyesi olarak yer alan Prof. 
Dr. Dağlı yarışmanın, ön elemenin 
ardından ilk altıya giren tasarımların 
çevrimiçi olarak değerlendirilmesi 
sonucu ile gerçekleştirildiğinin altını 
çizdi. Tasarımların; özgünlüğü, ve-
rilecek olan ödülün veriliş amacı ile 
kuracağı kavramsal ilişki /yorum, işleve 

uygunluğu, uygulanabilirliği, bitiş de-
tayları ve sunumu gibi konuların baz 
alınarak değerlendirildiğini belirten Prof. 
Dr. Dağlı, böylesi önemli bir görevde 
DAÜ’yü temsil etmekten mutluluk 
duyduğunu vurguladı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mi-
marlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile 
DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi (DAÜ KENT-AG) ortak etkinliği 
olarak gerçekleştirilecek olan Uluslararası 
Kentsel Dizayn Konferansı ve Genç 
Araştırmacılar Forumu 2020, 9-10-
11 Aralık 2020 tarihlerinde, çevrimiçi 
olarak yapılacak. Konferansın açılış 
konuşmasını, 9 Aralık 2020 Çarşamba 
günü, saat 08:45’te, konferansın onur 
konuşmacısı, DAÜ KENT-AG Kurucu 
Direktörü aynı zamanda Maltepe Üni-
versitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım 
Profesörü Derya Oktay gerçekleştirecek. 

Üç oturumun ve bir mezunlar panelinin 
yer alacağı ilk günde kamusal alan 
tartışılacak. Mezunlar panelinin mo-
deratörlüğünü DAÜ Mimarlık Fakültesi, 
Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Resmiye Alpar Atun gerçekleştirecek. 
Panelistler ise SIMBIM Kurucu Ortağı 
Dr. Mohsen Far, Shahrood University of 
Technology’den Yrd. Doç. Dr. Abolfazl 
Dehghanmongabadi ve Louisana State 
University’den Dr. Sanaz Saeidi olacak. 
Birinci günün kapanışı, saat 19:00’da 
konferansın ana konuşmacılarından 
Harvard Graduate School of Design, 
Kentsel Planlama ve Dizayn Bölüm 
Başkanı Prof. Alex Krieger’in sunumu ile 
yapılacak.

Pek Çok Ülkeden Uzman Katılımcılar 
Yer Alacak
Konferansın ikinci günü, 10 Aralık 
2020 Perşembe günü, saat 09:00’da 
yapılacak olan Kentsel Değişim / Yeniden 
Geliştirme / Canlandırma oturumu ile 

başlayacak. Ardından saat 11:15’te 
konferansın ana konuşmacılarından Uni-
versity of Strathclyde, Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Ombretta Romice 
bir sunum gerçekleştirecek. İkinci gün, 
Sürdürülebilirlik / Ekoloji başlıklı iki 
oturumla devam edecek. İkinci günün 
kapanış sunumunu ise, saat 17:30’da, 
konferansın ana konuşmacılarından Uni-
versity of Texas, Biyofilik Tasarım ve 
İnsan Ölçekli Kentçilik Danışmanı Prof. 
Nikos Salingaros gerçekleştirecek. 

Konferansın üçüncü günü, üç otu-
rumdan oluşan Miras / Kültür baş-
lıklı birinci oturum ile başlayacak. 
Ardından saat 11:15’te konferansın ana 
konuşmacılarından The Royal Danish 
Academy of Fine Arts, Mimarlık, Dizayn 
ve Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Deane Alan Simpson bir sunum yapacak. 

Prof. Simpson’un sunumunun ardından 
Miras / Kültür başlıklı oturumun ikinci ve 
üçüncü bölümleri gerçekleştirilecek. 

Konferansın kapanış paneli, saat 17:30’da, 
DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye 
Alpar Atun’un moderatörlüğünde ya-
pılacak. Panelistler ise, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zuhal 
Ulusoy, DAÜ KENT-AG Başkanı 
Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, ODTÜ’den 
Doç. Dr. Olgu Çalışkan, University of 
Auckland’dan Dr. Kai Gu ve Polytechnic 
University of Tirana’dan Dr. Gjergi Islami 
olacak. Ardından saat 19:00’da Sosyal Ağ 
Oluşturma Saati ile konferans programı 
sona erecek. Konferansın öğle aralarında 
katılımcılar için çevrimiçi olarak birinci 
gün Gazimağusa, ikinci gün Lefkoşa ve 
üçüncü gün Girne şehir turları yapılacak.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehtap Malkoç, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Prof. Dr. Malkoç yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm 
dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde 
de engellilerin topluma kazandırılması 
ve haklarının “tam ve diğer insanlara eşit 
ölçüde” sağlanabilmesi için bir fırsat 
olarak düşünülmektedir. Engelliliğin 
öncelikle önlenebilmesi için koruyucu 
yaklaşımların vurgulanması, engelli 
bireyin fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlık 
durumunun geliştirilebilmesi için 
imkanların sağlanması, engellilerin 
eğitim alma, iş sahibi olma, sosyal 
katılım haklarının arttırılması ve yasal 
haklarının geliştirilebilmesi gibi önemli 
konular için 3 Aralık bir farkındalık 
günüdür. 

Dünyada bir milyardan fazla insan 
herhangi bir tür engellilik ile ya-
şamakta, bu insanların yaklaşık 200 
milyonu hayatlarını devam ettirme 
konusunda kayda değer zorluklar 
yaşamaktadır. Engellilik önümüzdeki 
yıllarda daha da büyük bir kaygı konusu 
haline gelecektir. Çünkü yaygınlığı 
artmaktadır. Nüfusların yaşlanması 
ve yaşlı insanların engelli hale gelme 
riskinin daha yüksek olması ile birlikte 
diyabet, kalp ve damar hastalıkları, 
kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi 
kronik sağlık sorunlarının da küresel 
olarak artış göstermesi engelliliğin 
artmasının nedenleridir. Dünya 
nüfusunun yaşlanması ve kronik 

hastalıkların artması ile birlikte engelli 
sayısı da artmaktadır. Dünya nüfusunun 
%15’inde engellilik durumunun söz 
konusu olduğu açıklanan verilerle ortaya 
konulmaktadır. Dezavantajlı gruplar 
içinde önemli bir kitleyi oluşturan 
engelli bireylerin sayısı artmaktadır. 
Dünya Engellilik Raporu’na göre 
dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin 
engelli bireylerden oluştuğuna dikkat 
çekilmekte ve bunlar arasında 110 
milyon bireyin çok ciddi engele sahip 
olduğu ve fonksiyon görmede önemli 
ölçüde güçlük çektikleri bildirilmekte 
ve yeti yitimi olan bireylerin sağlık, 
eğitim, istihdam, ulaşım ve bilişim gibi 
hizmetlere ulaşımda büyük güçlüklerle 
karşı karşıya kalmakta oldukları 
vurgulanmaktadır.

Engellilik insan olma halinin bir 
parçasıdır. Neredeyse herkes ya-
şamının belli bir noktasında geçiçi 
veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve 
uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini 
yerine getirme konusunda artan 
zorluklarla karşılaşacaktır. Engellilik 
karmaşıktır ve engellilik ile bağlantılı 
dezavantajların üstesinden gelen mü-
dahaleler çoklu ve sistemiktir. Bir 
ülkede engelli bireyler ve ailelerine 
verilen önem ve toplum içerisinde 
bağımsız davranabilmelerinin sağ-
lanabilmesi koşulu aslında toplumun 
gelişmişliğinin önemli bir göstergesidir. 
Bu nedenle devlet politikalarının 
geliştirilmesi, alınan önlemlerin 
arttırılması, sağlık hizmetlerinin ge-
liştirilmesi ve toplumsal eğitime 
önem verilmesi gibi konular gündeme 
taşınmalıdır. Toplumun bakış açısını 
değiştirmek ve engelli bireyin sosyal 
katılımını sağlamak, ulaşım ve erişim 
problemlerini azaltmak için gerekli 
mimari düzenlemelerin yapılması 
bağımsızlık yönünden engellenen bi-
reylerin üretkenliğini arttıracaktır. 

Ülkemizde devlet yöneticileri kadar 
sivil toplum örgütleri de bu konuda 
sorumluluğu paylaşmak zorundadır. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlıklı 
Yaşam Merkezi (DAÜ-SAYMER) 

sürekli büyümekte ve gelişmekte 
olan bir merkez olarak özellikle 
engellilerimizin fiziksel sağlığını 
geliştirmek ve topluma kazandırmak 
adına Mart 2016’dan beri hizmet 
vermektedir. Alanında uzmanlaşmış 
sağlık elemanları ile engelli bireyin 
bütüncül tedavisine fizyoterapist, 
diyetisyen ve hemşirelik hizmetlerimiz 
ile katkı sağlıyoruz. Gelişmeleri 
yakından takip ederek en kaliteli 
hizmeti sunmaya çalışan DAÜ-
SAYMER, güncel tedavi yaklaşımları 
kullanmakta ve üstün teknolojik 
cihazları bünyesinde barındırmaktadır. 
Engelli bireylerin mevcut ye-
tersizliklerini azaltmak, fiziksel be-
cerilerini arttırmak, psikososyal 
yönden desteklenmek ve günlük ya-
şam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını 
maksimum düzeye çıkarmak he-
deflenmektedir. Bu çerçevede, 
doğumsal veya edinsel kaynaklı 
fonksiyonel yetersizliği olan özel 
gereksinimli çocuklar,  riskli bebekler 
(zamanından önce veya düşük doğum 
ağırlığı ile doğan bebekler), serebral 
palsi, muskuler tortikollis, spina bifida, 
brakial pleksus yaralanması, kas 
hastalıkları, otizm, down sendromu 
gibi tanı almış çocuklar fizyoterapi 
açısından değerlendirilerek pediatri 
alanında uzmanlaşmış fizyoterapistler 
tarafından tedaviye alınmaktadır. 
Multidisipliner çalışma anlayışını 
benimseyen merkezimiz ülkemizde 
bu yöndeki büyük bir ihtiyacı gi-
dermektedir. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, 
fiziksel sağlığın geliştirilmesinde 
fizyoterapinin önemini vurgulamak 
yanında ayrıca engelli bireylerin 
eğitim yaşantısını sürdürebilme ve 
mesleki kazanım elde edebilmeleri 
için özellikle binalarda mutlak de-
ğişikliklerin yapılması gerektiği 
üzerinde durmak gerekir. Çevresel 
mimari düzenlemeler için önlemlerin 
alınması, engellilerin güvenli ve kolay 
ulaşımına izin verebilecek şekilde 
geliştirilebilmelerinin gerekliliği de 
mutlaka hatırlatılmalıdır.” 
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş 
Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Yeşim Hamurtekin, D vitamini ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Dr. Hamurtekin 
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: 

“Azı Karar Çoğu Zarar Peki Bu D 
Vitamini Ne Kadar Yarar” 
“2020’yi kara yıl ilan etmemize neden 
olan “Covid 19” dolayısıyla bütün 
dünya ülkelerince üstüne araştırmalar 
yapılan ve bir an önce aşısı ya da en etkin 
tedavisi bulunsun diye dualarımızın 
bir olduğu süreci yaşıyoruz. Herkes 
kendini ve kendi sevdiğini koruma 
derdinde. Tamam herkes bu virüse 
maruz kalacak bunu hepimiz biliyoruz 
ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar 
iyi olur. En azından o zamana kadar aşı 
bulunmuş olacak. Peki o zamana kadar 
ne yapmalıyız? Nasıl korunacağız? 
Yöntem basit, sosyal mesafeye dikkat 
et, maskesiz asla çıkma, hijyene dikkat 
et, dengeli beslen ve tabi ki asla vitamin 
almayı ihmal etme, özellikle C ve D 
vitaminini.
 
Buraya kadar  güzel,  gayet mantıklı 
bir yaklaşım. Peki bu kadar kolay 
olmalı mı bu vitamin alımı. Uzman 
olarak ifade etmeliyim ki, vitaminler 
metabolizmamızda çok önemli rollere 
sahiptir ve kesinlikte alınmalıdır. Ancak 
C Vitamini, B vitamini gibi suda eriyen 
vitamin  gruplarını alırken idrarla dışarı 
atılabildiği için, bu grup vitaminleri 
alırken bir miktar daha rahat hareket 
edebiliriz. Fakat A, D, E, K vitaminleri 
yağda eriyen ve yağ dokusunda depo-
lanan vitamin çeşitleridir. Dolayısıyla 
fazla alınması durumunda yarardan 
ziyade zararlı etkilere yol açacaktır. 
Atalarımız ne demiş “Azı karar çoğu 
zarar”. 

Peki nasıl bir çözüm önerilmeli? 
Kıbrısta yaşayanlar olarak güneşin bu 
kadar fazla olduğu ve kışı sadece iki ay 
gören bir yerde, D vitamini eksikliğinin 
görülmesi pek garip. Bilmeyenleriniz 
için kısaca anlatacak olursak D 
vitamini, güneş ışınlarından gelen UVB 
(ultraviyole B) ve metabolizmamızdaki 
kolesterol ile derimizde sentezlenen 
bir moleküldür. Vücudumuzdaki D 
vitamininin %80’ni güneş ışınlarınca 
vücumuzda üretilir. Geriye kalan %20

’lik kısmını ise diyetimizle alırız. 
Hatta yapılan araştırmalara göre 
yazın güneş ışınlarının en dik geldiği 
(UVB’ce zengin) anda güneş koruyucu 
krem olmadan 10 dakikalık yapılan 
güneşlenme ile 6 aylık D vitamini 
deposu sağlanır. Ancak tekrar etmek 
gerekir ki ‘azı karar çoğu zarar’. Yine 
yapılan araştırmalar gösteriyor ki güneş 
ışınlarına fazla maruz kalma melanom 
dediğimiz en riskli deri kanserlerinden 
birinin oluşumuna yol açıyor. 
Dolayısıyla ne güneşe çıkmamazlık 
yapılmalı ne de güneşin altına yatıp 
saatlerce beklemeliyiz.
D Vitamini hakkında doğru 
bildiğimiz yanlışlar. 
Güneşe çıksak bile dışarıdan D vitamini 
takviyesi almalıyız.Kesinlilkle yanlış 
bildiğimiz bir bilgi. D vitamini güneş 
ışığında zaten vücutta sentezleniyor. 
Dışarıdan takviye almamız D vitamini 
fazlalığına yol açabilir. Ayrıca D 
vitaminini dışarıdan takviye olarak 
almamızı sadece doktor önermelidir.
Komşum D vitamini takviyesi alıyor. 
Kendini çok iyi hissediyor. 
Ben de almalı mıyım?
Hayır almamalısınız. Öncelikle doktora 
gidip kan örneği vererek D vitamini 
değerine baktırmalısın. Doktorun gerek 
görürse sana zaten reçete yazacaktır.
Yaz ayı boyunca güneşlenmeli miyim?
Hayır, güneşlenmemeli! Derimizin D 
vitamini üretmesi için ihtiyaç duyduğu 
UVB sadece açık tenliler için 5- 10 
dakika, koyu tenliler için bu süre 15-20 
dakika. Ten rengi koyulaştıkça bu süre 
biraz daha artırılabilir ama 30 dakikayı 
geçmemeli.
Evimde, salonumda perdeyi açıp  
oturursam D vitamini üretilmiş olur 
mu?
Hayır üretilmez, derimizin bu vitamini 
sentezleyebilmesi için UVB’ye ihtiyacı 
vardır. Cam bu ışının geçişini engeller. 
Güneş koruyucu krem (SPF30, 
SPF50) sürerek güneşlenirsem 
D vitamini sentezi gerçekleşir mi?
Hayır gerçekleşmez. Yukarıda da 
belirttiğim üzere güneşin deriye direkt 
teması gerekiyor.
Yeni doğan bebeğim var. Çocuk 
doktorumuz D vitamini verdi. Bunu 
muhakkak kullanmalı mıyım?
Kesinlikle kullanılmalı. Sağlık 
bakanlığının verdiği güncel bilgiye 
göre bebeğin 1. gününden itibaren bu 

vitamin verilmeli. Çünkü yeni doğan 
bebeklerin  derilerinde D vitamini sen-
tezi gerçekleşmez. D vitamini bebeğin 
kemik gelişimi, diş çıkarması, kas 
gelişmesi, sinir hücrelerinde iletim, 
bağırsaklardan mineral ve kalsiyum 
emilimi gibi çok önemli rollere sahiptir. 
Zaten doktorununuzun vermiş olduğu 
bütün talimatlara uyulmalıdır.
50 yaşını geçtim, takviye 
D vitamini almalı mıyım?
Yaş ilerledikçe yani kabaca 50 yaşını 
geçmişsek vücudumuzda artık yapımdan 
ziyade yıkımlar meydana gelir. 
Bundan dolayı derimizdeki hücreler de 
yaşlanmaya başlamıştır. Yeterince D 
vitamini sentezi gerçekleştiremezler. D 
vitamininin görevlerinden biri kandan 
kalsiyum emilimi yapıp kemik ve diş 
oluşumu sağlamaktır. Dolayısıyla D 
vitamini olmayınca kanda da muhakkak 
olması gereken kalsiyum bu defa bazı 
hormonlarca (parat hormonu) kemikten 
bozdurularak sağlanır. Yani kemik 
erimesi başlar (osteoporoz). 50 yaş 
üstündeyseniz rutin check-up yaptırıp 
hem D vitamini hem de kalsiyum 
düzeylerinize aynı zamanda kemik 
yoğunluğunuza (kemik dansitometresi) 
baktırmalısınız. D vitamini takvi-
yesini doktorunuz ihtiyaç görürse re-
çetelendirecektir.

Sonuç: Günümüzün hastalığı “covid 19”, 
yarınımızın “X” hastalığı hep olacaktır. 
Sadece isimler ve yaptığı patolojik 
etkileri değişecektir. Unutmamalıyız ki 
bizim zaten vücudumuzda inanılmaz 
bir savunma sistemimiz var. Sadece 
bu sistemi daha aktif ve kuvvetli hale 
getirmeliyiz. Bunun yolu da gerekli 
önlemleri alıp, dengeli beslenmek ve 
vitaminlerimizi ihmal etmememekten 
(doktor kontrolünde) geçiyor.” 
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DAÜ KIŞ KUPASI 
TENİS TURNUVASI

14-25 ARALIK’TA YAPILACAK
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 
organize edilen DAÜ Kış Kupası Tenis 
Turnuvası, 14-25 Aralık 2020 tarihleri 
arasında, DAÜ Tenis Kortları’nda 
yapılacak. 

18 yaş üstü kadınlar ve erkekler, 
30 yaş üstü kadınlar ve erkekler ile 
çift kadınlar, çift erkekler ve karışık 
kategorilerinde düzenlenecek olan 
turnuvaya ilişkin DAÜ Spor İşleri 

Müdürlüğü tarafından yapılan açık-
lamada, başvuruların 11 Aralık 2020 
Cuma gününe kadar müdürlüğe 
yapılması gerektiği bildirildi. DAÜ 
Kış Kupası Tenis Turnuvası’na 
katılmak isteyenler, başvuru için DAÜ 
Spor İşleri Müdürlüğü’nün 630 23 02 
numaralı telefonuna veya DAÜ Tenis 
Takımı Antrenörü Aydın Kayol’un 
0548 860 94 72 numaralı telefonuna 
ulaşarak kayıtlarını yaptırabilirler.
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