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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden 
itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne 
DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-
SEN) da destek verdi. DAÜ ile DAÜ-SEN 
arasında, 10 Eylül 2020 Perşembe günü, 
saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın’ın makamında “DAÜ-SEN 
Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı. 
İmza törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu, DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe, 
DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit 
Caner, DAÜ-SEN Özlük Hakları Sekreteri 
Ali Katırcıoğlu ve DAÜ-SEN Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Berfu Çerçi Öngün 
katıldı. Sözleşmeye; DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın ile DAÜ-SEN Başkanı 
Ulaş Gökçe imza koydu.

“Üniversitemiz Akademisyenlerine 
Yürekten Teşekkür Ediyorum”
İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Bugün gerçek-
ten çok mutlu oldum. Üniversitemizin 

akademik personel sendikasının yet-
kilileri bizi ziyaret edip, başlatmış ol-
duğumuz burs programı çerçevesinde 
iki ihtiyaçlı öğrencimize destek ola-
caklarını beyan ettiler. Bugün de bunun 
protokolünü imzalamak üzere buradayız. 
Üniversitemizin akademisyenlerinin de 
öğrencilerimize destek olmak için kat-
kı yapmalarından dolayı kendilerine yü-
rekten teşekkür ediyorum. Bildiğiniz 
gibi bu burs programına yapılan katkılar; 
özellikle COVID-19 sürecinde yaşanan 
maddi sıkıntılar, endişeler ve diğer kay-
gıların arasında yüzümüzü güldüren 
yaklaşımlardır. Üniversitemiz bu zorlu 
süreçleri tüm toplumumuzla birlikte el 
birliğiyle aşmayı bilecektir.” şeklinde ko-
nuştu. 

Prof. Dr. Hocanın ayrıca pandemi süreci 
Mart ayında başladığı zaman yine sen-
dikaların da katkılarıyla üniversitenin; 
çalışanlarıyla, akademisyenleriyle, gönül-
lüleriyle öğrencilere  yardımcı olduk-
larını vurgulayarak “Bu dayanışma ru-
hunu görmek beni çok memnun etmişti. 

Bu burs programını oluştururken de 
bundan esinlendiğimi söyleyebilirim. İş 
insanlarımız, şirketler, şahıslar ve bağışçılar 
çok önemli yardımlarda bulundular. 
Bugün akademik personel sendikamız ve 
yetkililerine de bu bursu verdikleri için çok 
teşekkür ediyorum” dedi.

“DAÜ’deki Her Doğru İşin İçerisinde 
DAÜ-SEN Yer Alır”
DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe ise 
konuşmasında, “Ben Rektörlüğe bu güzel 
projeyi geliştirdikleri için çok teşekkür 
etmek istiyorum. Pek çok açıdan çok 
önemli bir iş yaptınız. Üniversite ile 
toplumu barıştırdınız. Üniversite ile toplum 
arasında çok ciddi bir bağ kurdunuz. Bu, 
bugüne kadar üniversitemizde yapılmayan 
bir işti. Elbette çeşitli kurumlardan, 
özellikle yurtdışından burs alıyorduk ancak 
toplumu genelde unutuyorduk. O yüzden 
toplumu hatırlamanız, insanlarla bağ ve 
diyalog kurmanız çok önemlidir ve bu 
açıdan önemli bir iş başardınız. Elbette 
DAÜ’deki her doğru işin içerisinde DAÜ-
SEN de olur ve yer alır. Bu noktada biz de 
bu işin içerisinde yer almak istedik. Kabul 
ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Bu iki 
bursla iki tane ihtiyaçlı ve okuma arzusunda 
olan gencimiz dört yıl boyunca öğrenim 
görecekler. Bunun rahatlığı içerisindeyiz. 
Sendikamızın kaynakları, sizin ve burada 
bulunan herkesin katkılarıyla oluşturulan 
bir kaynaktır. O yüzden bu iki gencin 
okutulmasında hepinizin de katkısı vardır. 
Sendikamız, Rektörlüğün her türlü topluma 
ve üniversitenin gelişimine yönelik pro-
jesine katkıda bulunacaktır. O yüzden 
bu iş birliğinin devamını diliyorum. Çok 
teşekkür ederim” dedi.

DAÜ-SEN’DEN İKİ DAÜ ÖĞRENCİSİNE TAM BURS



Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-
SEM) yeni döneme top-
lumun ihtiyacı olan eğitim 
ve projelerle hazır bir şekilde 
giriyor. DAÜ-SEM toplumdaki 
7’den 70’e herkesin eğitim 
ihtiyacını karşılamak ve eğitim 
hizmetlerini yerleşke dışına 
taşımak için tüm çalışmalarını 
tamamladı. DAÜ-SEM Başkanı 
Doç. Dr. Metin Ersoy’un yap-
tığı yazılı açıklamaya göre, 
yaşam boyu eğitim anlayışı 
ile toplumun tüm paydaşlarına 
eğitim hizmeti sunmak için 2004 
yılında kurulmuş ve bu misyonla 

faaliyetlerine devam etmekte 
olan DAÜ-SEM’in DAÜ kalitesi 
ve güvencesiyle verdiği eğitim, 
kurs ve seminerlere devam 
ettiklerini kaydetti.

Köy Enstitülerinden Sürekli 
Eğitim Merkezlerine
“İçinde bulunduğumuz dijital 
çağda, kaliteli ve sürdürülebilir 
eğitim faaliyetlerine olan ihtiyaç 
gün geçtikçe daha da artmaktadır” 
diye belirten DAÜ-SEM Başkanı 
Doç. Dr. Metin Ersoy, değişen ve 
gelişen iş ve yaşam koşullarına 
ayak uydurabilmek, çağın ve 
dijitalleşmenin gerisinde kal-
mamak adına DAÜ-SEM’in eği-
tim faaliyetlerini her geçen gün 
daha fazla kişiye ulaştırdığını 
vurguladı. Geride kalan onlarca 
yıla bakıldığında, yaşam boyu 
eğitimin insanların hayatında ne 
kadar değerli eğitimler olduğu 
gerçeğinin ortaya çıktığını ifade 
eden DAÜ-SEM Başkanı Doç. 
Dr. Ersoy, “Eskiden toplumun 
yaşam boyu eğitim ihtiyaçları 
köy enstitüleri ile giderilmeye 

çalışılırken, günümüzde ens-
titülerin yerini daha çağdaş, 
kaliteli ve alanında uzman 
profesyonel eğitmenlerden olu-
şan kadrolarıyla Sürekli Eğitim 
Merkezleri almıştır” dedi.

Öğrenen, gelişen ve güçlü 
toplum
DAÜ-SEM Yönetim Kurulu 
olarak eğitim vizyonlarını: 
“Öğrenen, gelişen ve güçlü top-
lum” üzerinden yürüttüklerini 
vurgulayan Doç. Dr. Ersoy, 
bireylerin yaşam boyu öğren-
meye devam edip, gelişip 
güçlendiğini söyleyerek, bunun 
da toplumun geneline katma 
değer oluşturduğunu ifade etti. 
DAÜ-SEM’in aynı zamanda 
toplumun ihtiyacı olan mesleki 
teknik eğitimlerini de verdiğini 
belirten Doç. Dr. Ersoy, nitelikli, 
uzman, gelişen ve öğrenen işgücü 
için birçok iş kolu ile birlikte 
hareket ettiklerini kaydetti. Doç. 
Dr. Ersoy ayrıca, teknoloji ve 
dijital dünyanın gelişmesine pa-
ralel olarak üretim çarklarında 

ve istihdamda büyük payı olan 
sektörlerin gelişmesi için Sanayi, 
Ticaret, Esnaf Zanaatkârlar gibi 
odaların yanı sıra güçlü kamu 
anlayışı vizyonu ile kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde 
olduklarını vurguladı.

DAÜ-SEM’in uluslararası 
alanda üyelikleri var
“DAÜ’nün eğitim kalitesiyle, 
çok uluslu, alanında uzman 
öğretim üyeleri ve uluslarara-    
sı akreditasyonlarının desteğiy-
le DAÜ-SEM Kıbrıs’ta Avrupa 
Üniversiteler Sürekli Eğitim 
Merkezleri Ağı (European Uni-
versity Continuing Education 
Network, EUCEN) ve Türkiye 
Üniversiteler Sürekli Eğitim 
Merkezleri Konseyi (TÜSEM) 
üyesi olan tek kurumdur” diye 
açıklamada bulunan DAÜ-SEM 
Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, 
merkezin uluslararası kabul gö-
ren sınavları (örn: TOEFL-IBT, 
TOLES gibi) uygulama yetkisine 
sahip olduğunu ifade etti.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi, 8 Eylül Dünya Fiz-
yoterapistler Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Ayşe Nur Tunalı 

tarafından kaleme alınan mesaj-
da şu ifadelere yer verildi: 
“Dünya Fizyoterapistler Günü 
her yıl 8 Eylül’de kutlanmaktadır. 
1996 yılında Dünya Fizyotera-
pi Konfederasyonu 8 Eylül 
tarihini Dünya Fizyoterapistler 
günü olarak kabul etmiştir. 
Fizyoterapistlik mesleği birey-
lerin hareket ve işlev yeteneği-
ni geliştirmek, korumak ve 
yenilemekten sorumlu sağlık 
alanı olarak tanımlanmaktadır. 
Sağlık insan gücünün ayrılmaz 
bir parçasıdır. Yaşamın her-
hangi bir evresinde yaşlanma, 
yaralanma, hastalık, rahatsızlık 
gibi çeşitli koşul veya çevresel 
faktörler bireyin hareket ve 
fonksiyonunu tehdit ettiğinde, 

fizyoterapistler önleme, tedavi/
müdahale ve rehabilitasyon hiz-
metleri ile katkı vermektedir. 
Fizyoterapistler bireylerin fi-
ziksel, psikolojik, duygusal 
ve sosyal iyilik durumlarını, 
yaşam kalitelerini en üst dü-
zeye çıkarmalarına yardımcı 
olurlar. Dünyada ve KKTC’de 
fizyoterapistler; alanına özgü 
değerlendirmeleri yapan, bu de-
ğerlendirmeler ışığında bireyin 
fizyoterapi ve rehabilitasyon 
programını planlayan, uygulayan 
ve sonuçlarını takip eden bir 
meslektir. Sadece tedavide değil 
koruyucu ve önleyici yaklaşımlar 
ile toplum sağlığına da hizmet 
vermektedirler. 2020 yılında 
yaşanılan pandemi sürecinde 

de fizyoterapistler aktif olarak 
hastanelerde solunum problemi 
yaşayan hastalara rehabilitas-
yon ve tedavi hizmetleri ver-
mektedirler. Meslektaşlarımız 
özveri ile diğer sağlık çalışanları 
gibi gerektiğinde hayatlarını 
riske atarak topluma hizmet 
vermektedirler. Bunun yanı 
sıra, bu süreçte online olarak 
toplumun bilinçlendirilmesinde, 
fiziksel aktivite ve egzersiz 
programlarının planlanıp, uy-
gulamasını gerçekleştirmektedir-
ler. Hayatlara umut olan, bilgi, 
emek, sabır ve azimle yaşama 
yıllar ve anlam katan tüm 
meslektaşlarımızın 8 Eylül 
Dünya Fizyoterapistler Günü 
kutlu olsun.”

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN 8 EYLÜL 
DÜNYA FİZYOTERAPSİTLER GÜNÜ AÇIKLAMASI

YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK İÇİN 
DAÜ-SEM OLARAK YANINIZDAYIZ
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 
COVID-19 AŞI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Mümtaz Güran, COVID-19 aşı 
çalışmaları ile ilgili merak edilen soruları 
yanıtladı:

COVID-19 Aşısında Ne Durumdayız?
Sars-Cov-2 virüsüne karşı etkin bağışıklık 
sağlamak için, aşı çalışmaları salgının 
boyutunun anlaşılmasının hemen sonrasında 
başlamıştır. Bu çalışmalara aralarında 
Türkiye’nin de yer aldığı 10’dan fazla ülke 
katılmış olup, bu ülkelerde 173 farklı proje 
yürütülmektedir. Projesi devam eden aşı 
çalışmalarının 33 tanesi hali hazırda klinik 
çalışma fazına geçmiş ve bu aşıların etkinliği 
insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştır. 
Bu aşılar farklı stratejilerle virüsü etkisiz hale 
getirmeyi amaçlamaktadır. 

Aşı geliştirme çalışmalarının aşamalarına 
baktığımızda, sağlıklı gönüllülerin katıldığı 
ve aşının bu gönüllüler üzerindeki etkilerinin 
gözlemlendiği esasen üç faz da bu çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Şöyle ki, ilk faz da bu 
çalışmalara onlarca kişi dahil edilirken, ikinci 
faz da yüzlerce ve üçüncü faz da binlerce 
kişi çalışmalarda yer almaktadır. Binlerce 
kişinin katıldığı son faz da ise toplumun 
genel yapısının temsil edebilmesi amacıyla 
farklı yaş gruplarının, sağlık problemi 
olan bireylerin, hamilelerin de yer alması 
planlanmaktadır. 

Aşının olası etkinliğinin ve güvenliğinin 
test edildiği bu üç faz, aşı çalışmalarının en 
kritik bölümünü oluşturmaktadır. Sağlıklı 
bireylerin bu test sürecinde virüs ile enfekte 
olması beklendiği için, bu fazları uygulamak 
uzun bir sürece yayılabilmektedir. Bu 
bulaş etik sebeplerden dolayı kasıtlı olarak 
yapılmazken, spontane olarak gerçekleşmesi 
beklenir. Dünya genelinde aşı geliştirmek 
için, binlerce gönüllünün katılımıyla 
gerçekleşen üçüncü faz çalışmasına geçen 
sadece beş çalışma yer almaktadır.

Aşının Ne Zaman Kullanıma Girmesi 
Beklenmeli?
Aşı geliştirmek için dünyanın birçok ülkesi 
araştırma başlatmış ve bu araştırmalardan 
bazılarının iyi bir ilerleme kaydettiği 
açıklanmıştır. Ancak, etkin aşılanmanın 
başlanması gelecek yılın başlarından önce 

olmayacağı öngörebiliriz. Aşılamaya 
geçilmeden önce toplumun yapısına bakıp, 
bu aşılamanın güvenli ve etkili olabilmesi 
için gerekli önlemlerin alındığından 
emin olmalıyız. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalarda, üçüncü faza geçen aşılar 
arasında güvenlik ve bağışıklık aktifleştirme 
anlamında bir başarısızlık kaydedilmemiştir. 
Bu nedenle umutsuzluğa düşecek bir neden 
yoktur diyebiliriz.

COVID-19’a karşı aşının bulunması için, 
aşı bulma sürecinin başlarında 18-24 ay 
arası bir süre biçilmişti. Ancak, şu an bu 
sürenin yapılan araştırmalar ışığında daha 
da kısa olabileceğini öngörüyoruz. Bu 
sürecin kısalması, pandemide olmamız 
sebebiyle birçok grubun bu aşı çalışmasına 
katkı koymasından kaynaklanmaktadır. 
Sonuç olarak, olumlu gelişmeler göz 
önüne alındığında ben etkin bir aşının 
bulunacağından ümitliyim. 

Aşı Bulunduktan Sonra Bizi Nasıl Bir 
Hayat Bekliyor?
Sars-CoV-2 virüsüne karşı etkin bir aşının 
bulunacağı yönünde olumlu gelişmeler vardır. 
Bu aşıyı ‘Tünelin ucundaki bir ışık’ olarak 
nitelendirebiliriz. Ancak, etkin bir aşı bulunsa 
ve toplumun immunizasyonu sağlanmış olsa 
da bu aşı kişileri ölümden koruyabilirken 
bulaşı engellemek için yetersiz kalabilir. 
Yani birey aşı olmuş olsa bile, virüsü enfekte 
bir bireyden alıp başka hassas bireylere 
yayabilir. Bu sebepten dolayıdır ki, bugünün 
koşullarında olduğu gibi aşı bulunması 
durumunda da sosyal mesafeyi korumak ve 
maske takma alışkanlığımızı devam ettirmek 
durumunda kalabiliriz. 

Rusya’nın Bulduğu Aşı İle İlgili Neler 
Söylemek Gerekir?
Rusya’nın “gerekli tüm testleri geçip 
COVID-19 aşısını tescil ettiği”ni duyurması 
tabii ki herkesi heyecanlandırdı. Çünkü 
bir aşının bulunması pandemi sürecinin 
dönüm noktası olabilir. Ancak aşıyla ilgili 
kaydedilen bilimsel sonuçlar bizimle 
paylaşılana kadar, aşının etkinliği hakkında 
kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. 
Aşının gelişiminde birçok önemli kriter 
vardır. Şöyle ki, aşının, tüm yaşlara yapılıp 
yapılmayacağı, etkinliğinin ne oranda olduğu 
ve ne kadar sürdüğü, bir ya da birden fazla 

doz yapılacağı, risk grubundaki bireylere 
uygulanabilirliği, ekonomik boyutu, büyük 
ölçülerde üretim kapasitesinin ne kadar 
olduğu gibi farklı sorular yanıtlanmalı ve 
bilimsel verilerle sunulmalıdır.

Tabii ki, aşının kısa bir sürede bulunması göz 
ardı edilemeyecek bir başarıdır. Ancak kısa 
sürede bulunmasından kaynaklanabilecek 
etkinlik ve güvenlikle ilgili şüpheye yer 
bırakmayacak bilimsel araştırmaların ve 
aşı sürecinin fazlarının başarıyla tamam-
lanmasının tatmin edici olması önemlidir. 
Rusya’nın aşıyı geliştirdiğini duyurması 
diğer ülkelerinde motivasyonunu artırıp 
çalışmalarını hızlandırabilir. Umarım bu 
rekabet aşı bulma sürecinde yapılan bilimsel 
testlerin sayı, kapsam ve niteliğini sekteye 
uğratmaz. Bilimsel temele dayanmayan aşı 
geliştirme çabaları bizi hüsrana uğratmakla 
kalmayıp aynı zamanda aşıya bağlı güvenirlik 
tam olarak sağlanmazsa zararlı etkiler ile de 
yüz yüze bırakabilir. 

Güvenli ve etkili bir aşı bulunması 
halinde, koruma oranı belirlendikten sonra 
cevaplanması gereken bir diğer soru ise 
şudur; aşılanması gereken ortalama 4-8 
milyar insan varken bu aşının endüstriyel 
boyutta üretimi nasıl olacaktır? Bu üretimin 
ekonomik boyutu göz önüne alındığında 
kimin finanse edeceği, tüm ülkelere yeterli 
miktarda üretiminin olası olup olmadığı, 
nasıl paylaşılacağı, lojistik dağıtımı, hedef 
kitleye ulaştığında doğru uygulanması aşı 
bulunma ve kullanılma süresini etkileyen 
parametrelerdir. Bu da en iyimser bakış 
açısıyla bu sürecin 1-2 yılı bulacağı sonucunu 
doğurmaktadır.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu (DAÜ-YDİHO) 
tarafından yapılan İngilizce 
Yeterlik Sınavı, 3-4 Eylül 2020 
tarihlerinde yüz yüze olarak DAÜ 
kampüsünde gerçekleştirildi. 3 
Eylül 2020 Perşembe günü, saat 
09:00’da, Merkezi Derslikler’de 
başlayan İngilizce Yeterlik 
Sınavı’na yaklaşık 200’ün üze-
rinde öğrenci katıldı. Sınava 
katılan öğrencilerin ve DAÜ 
çalışanlarının sağlığını korumak 
üzere, DAÜ Rektörlüğü tara-
fından alınan sağlık tedbirleri 
kapsamında; maskesi olmayan 
öğrencilere girişte maske temin 
edildi ve ateş ölçümü yapıldı. 
Öğrenciler dersliklere sosyal 
mesafe kurallarına uyumlu bir 
şekilde yerleştirildi. 

“Tüm Öğrencilerimize Başarılar 
Diliyoruz”
Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan DAÜ-YDİHO Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam, 
“DAÜ - YDİHO tarafından 
gerçekleştirilen ve yüz yüze 
yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı 
öncesinde, DAÜ Rektörlüğü’nün 
denetiminde bir dizi sağlık 
önlemi alındı. Öncelikle ders-
liklerin havalandırma sistem-
leri, doğal hava dolaşımını 
sağlayacak şekilde düzenlendi 
ve filtre değişimleri yapıldı. 
Sınava gelen öğrencilerimiz, 
dersliklere seyreltilmiş sayı-
larla yerleştirildi. Sınavımız, 
COVID-19 virüsünün başlangıcı 
olan Mart 2020’den beri ilk defa 
yüz yüze gerçekleştiriliyor. 3-4 
Eylül 2020 tarihlerinde sına-
va giremeyen öğrencilerimiz 
için, aynı sınav 21-22 Eylül 
2020 tarihlerinde yine yüz 
yüze olarak aynı koşullarda 
gerçekleştirilecek. Bu sınava 
da yaklaşık 200 öğrencimi-             
zin katılacağını öngörmekteyiz. 
Tüm öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz” diye konuştu. 

DAÜ İngilizce Yeterlik 
Sınavı’na Giren Öğrencilere 
Sağlık Önlemlerini Sorduk:
Gizem Türcan:
“Sınavda kendimizi güvende 
hissettik. Sosyal mesafe kuralları 
uygulanmıştı. Zaten sınava mas-
keli girdik. Hocalarımızın elinde 
eldiven vardı. Hiç kimse ile 
temas etmedik.”

Sevgi Yeşilel:
“Fazlasıyla güvenliydi. Çün-
kü sosyal mesafe kuralına 
uyduk. Maskelerimizi taktık. 

Hocalarımız eldivenlerini taktı 
ve bize kağıtlarımızı öyle da-
ğıttı.”

Berkay Göçer:
“Güvende hissettim. Zaten 
gerekli önlemleri alarak girdik.”

Durmuş Levent Külük: 
“Gayet güvenli geldi bana. 
Maskelerimizle geldik. Hoca-
larımız sağolsun elimize de-
zenfektan sıktı. Zaten aralarımız 
açık oturmuştuk. Herhangi bir 
sorun yaşamadık.”

DAÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI YÜZ YÜZE YAPILDI


