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EMU CROWS KORUMALI FUTBOL TAKIMI’NDAN
DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’A ZİYARET
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı EMU Crows Korumalı Futbol
Takımı’nın kaptanları; 20 Ekim 2021 Çarşamba günü,
saat 10:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı
ziyaret etti.
Ziyarette, EMU Crows Korumalı Futbol Takımı kaptanları Burak Açıkgöz, Batuhan Çağrı Yılmaz, Kutayhan
Halil Ersalan ve Yusuf Enes Yalçın yer aldı. Tanışma
ziyaretinde EMU Crows Korumalı Futbol Takımı, DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a takım montunu takdim
etti. Prof. Dr. Hocanın, EMU Crows Korumalı Futbol
Takımı kaptanlarına ziyaretleri için teşekkür ederek,
kendisinin de Amerikan Futbolu’na ilgi duyduğunu
ve sporu yakından takip ettiğini belirtti. Eğitimini
ABD’de sürdürdüğü dönemde maçlara da gittiğini ifade
eden Prof. Dr. Hocanın, EMU Crows Korumalı Futbol
Takımı’na yeni sezonda başarılar diledi. Ziyaret, fotoğraf
çekiminin ardından sona erdi.

DAÜ’DE TÜRK – RUS İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK KALKINMALARI
ÜZERİNE SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
çok daha önce, Moskova’nın aynen Rus devrimcileri
gibi Birinci Dünya Savaşı sonrası düzenin koşullarına
karşı çıkan Türk devrimcilerine yardım elini uzattığını
belirtti. 1920 ve 1922 yılları arasında Sovyet askeri
ve mali yardımın Türk devrimcilerin Avrupa işgal
ordularını yenmesine yardımcı olduğunu vurgulayan
Yrd. Doç. Dr. İşçi, 1930’lara gelindiğinde ise Sovyet
tavsiyesi ile başka bir ülkenin uyguladığı ilk kalkınma
planı olan Türkiye’nin beş yıllık kalkınma planının
temelinde yer alan iki tekstil fabrikasını inşa edebilmesi
için Moskova’nın ekipman ve mühendisler gönderdiğini
sözlerine ekledi.
Kıbrıs Poli-

İşçi’nin çalışmalarının İmparatorluğun son dönemi

ile Siyaset Bilimi ve

sonrası Türkiye ve Rusya ilişkilerinin tarihi üzerinde

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Moskova ve Ankara

yoğunlaştığını bildirdi.

arasında çıkan gerginliklerin hiçbir zaman tam olarak

Doğu Akdeniz Üniversitesi
tikalar Merkezi

(KPM)

(DAÜ)

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile Türk
- Rus ilişkileri üzerine seminer gerçekleştirildi.

çözüme kavuşturulmadığını dile getiren Yrd. Doç. Dr.

DAÜ’de gerçekleştirilen seminere pandemi kuralları

Yrd. Doç. Dr. İşçi, gerçekleştirdiği sunumunda Türk-

çerçevesinde sınırlı sayıda katılım kabul edilirken eş

Rus ilişkilerinin son 100 yılını ekonomik bir yaklaşım

zamanlı olarak çevrim içi katılıma da olanak sağlandı.

ile değerlendirirken, soğuk savaş döneminde ekonomik
kalkınma üzerine olan iş birlikleri üzerinde durdu.

Söz konusu seminerde Bilkent Üniversitesi, Ulus-

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği

lararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilkent

ve Türkiye arasındaki açık düşmanlığın, tarihçilerin

Rusya Çalışmaları Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Onur

birçok iş birliği kanıtını göz ardı ederek ikisini amansız

İşçi “Rus - Türk İlişkileri ve Büyük Savaştan Bugüne

düşmanlar olarak değerlendirmesine yol açtığını be-

Ekonomik Gelişim, 1921-2021” konusunda sunum

lirten Yrd. Doç. Dr. İşçi, aslında soğuk savaşın klasik

gerçekleştirdi.

gelişme şemasına özgü karşılıklı ilişkilerin geçtiğimiz
yüzyılın büyük bölümünde Rus-Türk ilişkilerini de

DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve

karakterize ettiğine değindi.

İşçi, savaşın sona ermesini takip eden on yıl içerisinde
iki tarafın ekonomik iş birliği adına aralarındaki
siyasi çatışmayı kontrol altında tutmaya başladığını
aktardı. Yrd. Doç. Dr. İşçi, Moskova’nın soğuk savaşın
kızıştığı dönemlerde bile karşıt blok üyesi olmasına
rağmen Türkiye’yi endüstriyelleştirmek için yardım
ettiğine dikkat çekerek 1980 ve 1990 yıllarında ise
her iki devletin de ağır sanayi sektöründeki yatırımları
kısıtlarken Karadeniz’de gaz boru hatlarıyla ve ortak
inşaat projeleriyle yeni bir bağımlılık ilişkisi kurduğuna
değindi. Yrd. Doç. Dr. İşçi sunumu sırasında Batı
benzeri modernleşme arayışının geçtiğimiz yüzyıldaki

KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen gerçekleştirdiği
Doç.

Yrd. Doç. Dr. İşçi, Sovyetler Birliği ve Amerika Bir-

Rus-Türk ilişkilerini tanımlayan özellik olduğu üze-

Dr. İşçi’ye teşekkürlerini ileterek Yrd. Doç. Dr.

leşik Devletleri’nin birbirleri ile rekabete girmesinden

rinde durdu.

konuşmasında

katılımlarından

dolayı Yrd.
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DAÜ MEZUNU VE POSTA GAZETESİ EKONOMİ EDİTÖRÜ
MURAT GÜLDEREN GAZETECİLİK ÖĞRENCİLERİNE
TAVSİYELERDE BULUNDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi, Gazetecilik Bölümü mezunu olan
Posta Gazetesi Ekonomi Editörü ve Teknoloji
Muhabiri Murat Gülderen, gazetecilik
mesleğindeki kariyerinde DAÜ’den aldığı
eğitimi değerlendirdi. Gülderen DAÜ Yeni
Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerine
tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere; her gün
en azından gazetelerin birinci sayfalarının
okunması ve farklı gazetelerin aynı konudaki
haberi nasıl farklı verdiklerinin analiz etmelerini tavsiye eden Murat Gülderen,
gazetecilik mesleğinin en önemli kuralını
ise şöyle açıkladı: “Anlamadığın şeyi asla
yazma!”
“Uzmanlaşma Kritik Önem Taşır”
Öğrencilik yıllarında DAÜ Gündem Gazetesi’nde çalıştığını ve öğrencilerin fırsat
buldukça aktif olarak gazetelerde, internet
sitelerinde veya görsel mecralarda görev
almalarını öneren gazeteci Murat Gülderen,
ayrıca bir uzmanlık alanı seçerek o konu
üzerinde kendilerini geliştirmelerini tavsiye
etti. Gülderen şöyle devam etti: “Gazetecilik
mesleğinde uzmanlaşma kritik önem taşır.
Çünkü bir işte uzun süre kafa yoran kişi,
günün sonunda vatandaşa en sağlıklı bilgiyi
verir. Şu an pek çok gazetede teknoloji,
enerji, otomotiv, sürdürülebilir yaşam, borsa,
sağlık gibi köşeler var. Bu sayfaları yapan
editörler o alanlarla ilgili akademik eğitim
almasalar da sürekli o gündemleri takip
ettikleri için neyin ‘yeni bilgi’ olduğunu
çok iyi bilirler. Bu da onlara çok daha sade
bir dille haber yazmalarını sağlar. Yani

gazetecilik mesleğinin en önemli kuralı olan
‘Anlamadığın şeyi asla yazma’ kriteri bu
sistem sayesinde ortadan tamamen kalkmış
olur.”
Gülderen, şu sıralar tarım ve enerji alanında bir boşluk olduğunu ve bu alanda
uzmanlaşanların kendilerine fayda sağlayacağını söylüyor. Ayrıca, öğrencilerin
meslekte fark yaratabilmek için yazım
yeteneklerini geliştirmelerini ve yabancı dil
konusunda da kendilerini geliştirmelerini
tavsiye eden Gülderen, bir gazetecinin
akıcı konuşması gerektiğini, eğer böyle bir
sorunları varsa da bu durumu en kısa sürede
çözmeleri gerektiğini vurguladı.
“Z Kuşağı İnternet Medyası İle
İlgileniyor”
Z kuşağı konusunda da açıklamada bulunan
Murat Gülderen şunları söyledi: “Z kuşağı
(2000 sonrası doğanlar) internet medyası ile
ilgileniyor; bu doğru ve doğal. Ama bu durum
gazeteciliğin önünü kapatamaz. Gazeteciliğin
önünü hiçbir şey kapatamaz. Çünkü insanlara
sürekli yeni bilgi vermek zorundasınız. Bu
da gündemi çok iyi takip etmekle ve buna
göre içerik icat etmekle olur. Boş haberlerle
dolu internet mecralarının ömrü asla uzun
olmaz. Kâğıt dönemi bitiyor ve her şey
dijitale kayıyor olabilir bu başka bir konu.
Habercilik orijinal içerikleri sağlamaktır.
Dijital mecralar medyanın önünü elbette daha
da fazla açar. Çünkü bu sayede istediğiniz
kişilere ve görüntülere çok daha kolay
ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca dünya gündemini

anlık takip ediyor, Türkiye ile karşılaştırma
yapabiliyorsunuz.”
Gülderen’den Gazetecilik Öğrencilerine
Tavsiyeler
Gazetecilik mesleğini yapacak olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan gazeteci
Gülderen, tavsiyelerini şöyle sıralıyor: “Her
gün gazetelerin en azından 1’inci sayfalarını
okusunlar. Aynı haberi başka gazeteler nasıl
ve neden öyle vermiş bunların analizini
yapsınlar (Bu onlara daha objektif haber
yapmayı sağlar). Okurken okul gazetesinde
ya da imkânları varsa boş zamanlarında aktif
gazete, internet haber siteleri ya da görsel
mecralarda görev almaya çalışsınlar. Çok
geçmeden kendilerine bir uzmanlık alanı
seçsinler. Özellikle tarım ve enerji alanlarında medyada çok boşluk var. Bu alanlarda
kendilerini iyi yetiştirmiş kişiler asla boş
kalmaz. Birçok teknoloji sitesi var, fakat
buralarda çalışanların çok büyük kısmı haber
yazmayı bilmedikleri için yazdıkları yazılar
teknik detaylarla dolu oluyor. Yani bunları
okuyanların yüzde 90’ı hiçbir şey anlamıyor.
Hem iyi haber yazar hem de teknik detayları
halkın anlayacağı dile çevirirseniz bu
alanda da ciddi fark yaratırsınız. Yürürken,
okurken, bir şey izlerken, yemek yerken, spor
yaparken buradan nasıl bir haber çıkartılabilir
diye sürekli beyin jimnastiği yapsınlar.
İngilizceyi asla unutmasınlar. Çünkü sık sık
yabancı kaynaklardan fark yaratıcı haberler
üretebilirsiniz. Akıcı konuşma sorunu olanlar
bu sorunu bir an önce halletsin çünkü sık sık
konferanslara davet ediliyorsunuz.”
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ, MEME KANSERİ
FARKINDALIK AYI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
2004 yılından bu yana her yıl Ekim ayını “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık
Ayı” olarak belirlemiştir. Kamuoyu dikkatinin bu önemli sağlık sorununa çekilmesi ve
toplum bilincinin arttırılması amacıyla bu ayda çeşitli etkinlikler ve eğitim faaliyetleri
yapılmaktadır.
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan, meme kanserinde, en önemli iki kavram; korunma
ve erken tanıdır. Birincil korunmada; yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı (sebze ve
meyveden zengin) beslenme, haftada en az 150 dakika orta düzeyde (en az 10 dakika
tempolu yürüyüş, bisiklete binme gibi) ya da haftada en az 75 dakika ağır düzeyde
(en az 10 dakika koşma, yüzme gibi) fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma ve
bu kiloda kalma, sigara ve alkolden uzak durma temel öncelik olmalıdır. 1,5 – 2 yıl
emzirmenin de anneyi meme kanserinden koruduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.
İkincil korunmada ise; Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) yapmak, klinik
meme muayenesi yaptırmak ve mamografi vb. görüntüleme yöntemleri ile tıbbi
takip temel yaklaşımdır. Kişi ayna karşısında kendi memelerini gözlemlemeli, şekil,
biçim, simetrileri açısından ortaya çıkabilecek değişiklikleri erkenden fark etmeye
çalışmalıdır. Kendi kendine meme muayenesi broşürüne https://hsgm.saglik.gov.tr/
depo/birimler/kanser-db/yayinlar /afis_ve_brosur/14-_KKMM_Brosuru_1-2.pdf web
adresinden ulaşılabilir. Yapılan çalışmalar, KKMM yapmanın etkin ve erken tanıda
yararlı olduğunu göstermiştir.
Meme kanserinde tarama için önerilen ise; 20-40 yaş arasında, her ay KKMM yapması
ve iki yılda bir doktora klinik meme muayenesi için gidilmesidir. 40-69 yaş arasında
her ay KKMM yapması, yılda bir doktora klinik meme muayenesi için gidilmesi
ve belli aralıklarla mamografi, ultrason vb. görüntüleme yöntemleri ile memenin
değerlendirilmesidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji
Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Vedat Bayoğlu Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık
Ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Bayoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere
yer verdi:
“Farkında ol! Dokunmaktan korkma! Erken teşhis hayat kurtarır!”
“İnsan vücudu dokulardan ve bu dokuları oluşturan özelleşmiş hücrelerden oluşmaktadır. Kanser; bir veya birkaç hücrenin normal özelliklerinin dışında bir değişim
göstermesi ve kontrolsüz çoğalması ile meydana gelen bir hastalıktır. Her yıl dünyada
12 milyondan fazla insan kanser tanısı almaktadır. Tüm dünyada ölüm nedenlerinin
başında gelen kanser, çağımızın en önemli hastalıklarından biridir.
Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de kadınlarda en sık görülen kanser
türüdür. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski vardır.
Meme kanserinin nedeni ve hastalığa neden olan faktörler tam olarak bilinmemektedir.
Başlıca riski artıran faktörler arasında: kadın olmak, ileri yaş, ailede genç yaşta tanı
konmuş kanser hastası olması, erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek,
ilk çocuğunu ileri yaşta doğurmak, dışarıdan hormon ilaçları almak, meme bölgesine
radyoterapi almak, BRCA1/2 gibi genetik mutasyonların olması yer almaktadır.
Tüm dünyada her yıl 1,5 milyon kadın meme kanserine yakalanmakta ve yaklaşık
250 bin kadın bu hastalıktan dolayı kaybedilmektedir. Bu denli yaygın ve ölümcül bir
hastalık olmasına rağmen meme kanseri, yüksek riskli bireylerde önlenebilir, günümüz
gelişen tedavi modaliteleri ile tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Son 25 yıllık
sürede Türkiye’de meme kanseri sıklığında yaklaşık 2,5 kat artış olduğu gözlenmiş
olsa da güncel korunma, tarama, tanı, tedavi ve izlem yöntemleri ile ölüm oranları ciddi
oranda azalmıştır.
Meme kanseri erken saptandığında, tedavinin başarı oranı yüksektir. Yeni tedavilerle,
hastalığın ileri seviyelerinde de başarı büyük oranda artmış, yasam süresi ciddi olarak
uzamış ve yaşam kalitesi belirgin olarak düzelmiştir. Meme kanserinde erken teşhisin
önemi ve meme kanseri farkındalığının artırılması amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü,

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir
kitlenin hissedilmesidir. Bunun yanında, memede ya da meme ucunda ağrı, meme
derisinde değişiklik (Deride kalınlaşma, kızarıklık, içe çökme-gamzeleşme, kaşıntı
kabuklaşma, portakal kabuğu görünümü), meme başında değişiklik (Çekinti-içe çökme,
hassaslaşma, tahriş ya da yapısal bozulma), tek taraflı meme ucunda akıntı, koltuk
altında ele gelen sertlik-kitle, memenin bir kısmında veya tümünde şekil değişikliği sık
karşılaşılan bulgular arasında yer almaktadır.
Tanıdan sonra tedavi, multidisipliner, Genel Cerrahi – Medikal Onkoloji – Radyasyon
Onkolojisi – Plastik Cerrahi – Radyoloji ve destek ekiplerin yer aldığı bir ekip tarafından
yürütülmelidir. Her hastanın tedavisi tümörün özelliklerine, hastanın genel durumuna,
eşlik eden diğer hastalıklara göre ciddi farklılık göstermektedir. Temel olarak tedavide,
cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve hormonoterapi yer almaktadır. Son yıllarda,
kişiye özgü tedavi imkanı sağlayan hedefe yönelik tedaviler, diğer bir deyişle akıllı
moleküller, kullanıma girmiştir. Bu ilaçlar sayesinde, tedavide belirgin iyileşme
gözlenmiş, tedavi başarısında ciddi artışlar sağlamış ve hastalığın seyri tamamen
değişmiştir. Güncel tedavilerin her geçen gün başarısı daha da artmaktadır.
Sonuç olarak, meme kanseri günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır. Öldürücülüğü yanında tedavisindeki zorluklar, hasta
ve ailenin üzerine düşen psikolojik-maddi-manevi yük ve ülke ekonomisine etkileri
göz önüne alındığında toplumun bilinçlendirilmesi ve erken tanı halen başarıda önemli
bir rol oynamaktadır. Meme kanseri konusunda toplumda farkındalığın artırılması ve
toplum bilincinin geliştirilmesi, mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir.
Bu amaçla günümüzde Sağlık Bakanlığı ve birçok sağlık kuruluşu tarafından
farkındalığı artırmaya yönelik eylem planları, etkinlikler yapılmaktadır. Meme kanseri
ile savaşta en önemli gelişim, erken tanı oranının artırılması ile sağlanacaktır. Erken
tanıda kilit nokta ise KKMM’dir. Bundan dolayı kadınlarımızın, dokunmaktan, kendi
kendini muayene etmekten korkmaması, çekinmemesi, tamamen iyileşebilecek bu
hastalıkta, tanıda geç kalmaktan korkması gerekmektedir.”
Kaynaklar
1- T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme
ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Meme Kanseri Korunma,
Tarama, Tanı, Tedavi ve İzlem Klinik Rehberi (Versiyon 1.0), Yayın No:1170, Ankara,
2020.
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DAÜ KENT-AG İLE KEDAM ‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DÖNÜŞEN KENTLER:
ÖRNEKLER VE DENEYİMLER’ BAŞLIKLI PANEL DÜZENLEDİ
olan 4 Ekim 2021, Dünya Habitat Günü’nde
gerçekleşti. DAÜ KEDAM Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Pınar U. Righelato’nun moderatörlüğünü
yaptığı panele DAÜ Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve
Nova Gorica Üniversitesi’nden Dr. Tokie
Laotan Brown katıldı. İngiltere ve Kuzey
Kıbrıs’ta iklim değişikliği konusunda neler
yaşandığına ilişkin açıklamalar yapan katılımcılar, her iki bağlamda da insan kaybına
neden olan felaketlerin ciddi artış gösterdiğini
ve betonlaşmış kentlerin doğal felaketler ile
başa çıkmak konusunda yetersiz kaldıklarını
vurguladılar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (KENT-AG) ile Mimarlık Fakültesi, Konut, Eğitim, Danışmanlık
ve Araştırma Merkezi (KEDAM) her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü
kutlanan Dünya Habitat Günü’nde (İnsan Yerleşimleri) “İklim Değişikliği
ve Dönüşen Kentler: Örnekler ve Deneyimler” başlıklı bir panel düzenledi.
Kentsel Ekim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve kentlerdeki iklim
değişikliğinin etkilerini konu alan panel Ekim ayının ilk Pazartesi günü

Doç. Dr. Ercan Hoşkara, ülkelerin ekonomik
kalkınmalarında zorunlu olan temel girdilerin başında, enerji kaynaklarının yer
aldığını vurgulayarak, sürdürülebilir enerji
politikalarını, kullanılmak istenen enerji türünün düşük maliyetli, talep edilen miktar ve
kalitede topluma arz edilmesinin hedeflenmesi
açısından önemli olduğunu belirtti. Günümüzde
küresel enerji politikaları, ağırlıklı olarak petrol
ve doğal gaz tarafından belirlenmekte olduğunu
kaydeden Doç. Dr. Hoşkara, bunun ülkemiz
için de geçerli olduğunu belirtti. Doç. Dr.
Hoşkara, yenilenemeyen enerji kaynaklarına
talebi azaltmak amacı ile 2011 yılında
yürürlüğe giren KKTC Yenilenebilir Enerji
Yasası ile birlikte güneş enerjisinden katkı
sağlayan binalarda ciddi artış görüldüğünü,
ancak binaya nasıl entegre edilmesi ile ilgili
herhangi bir düzenleme yapılmadığından
kentlerde görsel kirliliğe neden olunduğunu
kaydetti. Güneş enerjisi elde edilmesi konusunda kısmi uygulamalar olsa da elde
edilen enerjinin depolanmasındaki güçlük ve
yenilenebilir enerji alt yapısının sınırlı olması
dolayısı ile yenilenebilir enerjinin KKTC’de

yaygınlaşamadığından bahseden Doç. Dr.
Hoşkara, ülkede Kıbrıs sorunu üzerinden
politika üretmek yerine sürdürülebilir enerji
politiklarına odaklanmanın gelecek açısından
daha büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı.
Dr. Brown ise 2019’da, sera gazı emisyonlarını
net sıfıra indirme taahhüdünü resmi olarak
açıklayan ilk G-7 ülkesi olan İngiltere’nin BM
COP26’ya ev sahipliği yapmaya hazırlandığı
bu dönemde, sera gazı emisyonunu azaltma
planında ciddi adımlar attığını açıkladı. Dr.
Brown, bu kapsamda oluşturulan “Net Sıfır
Stratejisi: Daha Yeşil Şekilde Yeniden İnşa
Et” stratejik belgesi, İngilizlerin seyahat
etme, evlerini ısıtma ve elektrik tüketme
biçimlerinde ciddi değişiklikler yapmaları
gerekeceği anlamına geleceğini vurguladı.
Strateji belgesinde, İngiliz ekonomisinin
1990’dan bu yana yüzde 75’in üzerinde
büyüme kaydederken sera gazı emisyonunu
yüzde 44 seviyesinde azaltmayı başardığını
belirten Dr. Brown, İngiltere’nin bu kapsamda
2030’a kadar ısı pompaları, elektrikli araçlar,
hidrojen, karbon yakalama ve depolama
gibi düşük karbonlu teknolojilerde rekabet
avantajı kazanmasına yardımcı olmanın da
yol haritasının hedefleri arasında olduğunu
dile getirdi. Dr. Brown, bu stratejiyle birlikte,
2035 yılına kadar İngiltere’nin tüm elektriğinin
“arzın güvenilirliğine bağlı olarak” temiz enerji
kaynaklarından sağlanmasının hedeflendiğini
vurguladı. Son olarak artan toplumsal çevre
hareketlerinden de bahseden Dr. Brown,
İngiltere’de var olan sosyal konut stoğunun ısı
izolasyonunun yapılmasına yönelik protesto
gösterileri düzenleyen genç eko savaşcılarının,
sera gazı emisyonunu net sıfıra indirme
konusunda İngiltere için ümit verdiğini de
sözlerine ekledi.

DAÜ GİMER DEV ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK HAFTASI
ETKİNLİĞİNDE TEMSİL EDİLİYOR
konuşmacı olarak yer alıyor. Etkinlik, dünyanın dört bir
yanından yeni girişimcileri, başarılı girişimcilerle bir
araya getirerek; tecrübe, bilgi paylaşımı ve tavsiyelerden
faydalanmalarını hedefliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon
Merkezi (DAÜ GİMER), bu yıl 7.’si düzenlenen
Yıllık Manama Girişimcilik Haftası etkinliğinde
temsil ediliyor. 20 – 26 Ekim 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilen etkinliğe, DAÜ GİMER Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer ve öğrencileri çevrim
içi olarak katıldı. 70’in üzerinde ülkeden 7 bini aşkın

katılımcının yer aldığı Bahreyn merkezli dev uluslararası
etkinliğin birinci günü açılış seremonisi ile başladı.
Sonrasında, sürdürülebilir gelişim farkındalığı, kişisel ve
profesyonel başarı için hedef belirleme gibi başlıklarda
oturumlar gerçekleştirildi. Etkinliğin katılımcıları arasında uluslararası başarıya ulaşmış girişimciler, veri
ve analitik uzmanları, yazarlar ve akademisyenler

“Büyük Mutluluk Duyduk”
Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ GİMER
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, böyle büyük ve önemli
bir uluslararası girişimcilik etkinliğine davet almaktan
dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin
öğrenciler için çok verimli geçtiğini vurguladı. Etkinliğe
katılan öğrencilerin, uluslararası başarıya ulaşmış
girişimcilerin fikirlerini ve tavsiyelerini dinleme fırsatı
bulmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tümer, aynı
zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)
ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden DAÜ’nün
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi olarak bu tür
projelerde yer almasının, gerek ülkenin tanıtımı, gerekse
de öğrencilerin geleceği için önem taşıdığının altını çizdi.
Prof. Dr. Tümer, Yıllık Manama Girişimcilik Haftası
etkinliğini düzenleyen Bahreyn Manama Yönetimi’ne
teşekkürlerini sundu.
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DAÜ PAKİSTAN ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TARAFINDAN
KRİKET TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Ofise
bağlı Pakistan Öğrenci Topluluğu tarafından Kriket
Turnuvası düzenlendi. 16 – 17 Ekim 2021 tarihlerinde
düzenlenen turnuvada “Kashmir Warriors”, “Lahore
Qalandars”, “Peshawar Zalmi”, “Karachi Kings” ve
“Faisalabad Tigers” isimli beş takım mücadele etti.
Katılımın oldukça yoğun gerçekleştiği söz konusu
turnuvada ilk maç “Peshawar Zalmi” ve “Kashmir
Warriors” arasında gerçekleştirildi.
17 Ekim 2021 Pazar günü ise oynanan yarı final
maçlarının ardından “Lahore Qalandars” ile “Faisalabad
Tigers” takımları arasında final maçı oynandı. Oldukça
heyecanlı geçtiği gözlemlenen söz konusu final maçı
sonunda kupayı kazanan “Faisalabad Tigers” takımı
oldu. Turnuvanın en iyi vurucusu ödülünün sahibi ise
“Lahore Qalandars” takımı oyuncusu Saad Yazdani
oldu. Ödüller DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından
takdim edildi.
Turnuva sonunda ikinci gelen takıma ve turnuvaya
katılan diğer takımlara ödülleri Pakistan Öğrenci
Topluluğu Başkanı Jasim Nadeem tarafından takdim
edildi.

Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız
Mühendislik Fakültesi

Li, Hui, Zelin Li, Babak Safaei, Wanchong Rong,

Kaynak: Web of Science
Wenyu Wang, Zhaoye Qin, and Jian Xiong.
“Nonlinear vibration analysis of fiber metal
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