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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ
YENİ ÖĞRENCİLERİNE ‘MERHABA’ DEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik
Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giydirme
Töreni, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü, saat
10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda
yapıldı.
Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü öğrencileri Berkay Saral ve
Berk Akımcı’nın müzik dinletisi ile başladı.
Üniversite ve Fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından tören, DAÜ Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi
Ghazaleh Sadat Aghazadeh Naeeni’nin
konuşması ile devam etti. Tıp okumanın

bir maratona hazırlanmak gibi olduğunu
kaydeden Naeeni, iyi bir doktor olmak için
disiplin, istikrar, özveri ve kararlı olunması
gerektiğini vurguladı. Naeeni’nin ardından
söz alan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ise çıkılan yolun uzun ve zorlu bir sorumluluk
olduğunu ifade ederek, Covid-19 pandemisi
ile hayatın değiştiğini ve bu dönemde sağlık
çalışanlarının yoğun ve özverili gayretine
şahit olunduğunu vurguladı. Konuşmasında
aşılanmanın önemine de vurgu yapan
Prof. Dr. Gökçora, aşılanma oranlarının
artışı ile yüz yüze eğitime başlandığını
ifade etti. Prof. Dr. Gökçora ayrıca birincil
önceliklerinin en üst düzeyde tıbbi eğitim,

klinik uygulama ve araştırma olduğunu
kaydetti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın da bugün üniversite genelinde
derslerin ilk günü olduğunu ve 1,5 yıllık
aradan sonra yüz yüze eğitime başlandığını
ve bundan dolayı duyduğu mutluluğu
ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün
kurulduğu günden itibaren kaliteli eğitim
vermek, araştırma yapmak ve topluma
hizmet yapmak açısından üzerine düşeni
fazlasıyla yapmaya çalışan bir kurum olarak
gelişmeye devam ettiğini de kaydetti.
DAÜ hakkında genel bilgiler paylaşan ve
sahip olunan başarılardan bahseden Prof.
Dr. Hocanın, herkese güzel ve verimli bir
akademik yıl dileğinde bulundu. DAÜ

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal
Özcenk ise konuşmasına dünyanın en kutsal
mesleğini seçen öğrencileri kutlayarak başladı. Dr. Özcenk, beyaz önlüğün güçlük,
kuvvet, özveri, empati kurmak ve gurur
olduğunu ifade ederek, öğrencilere yeni
hayatlarında başarılar diledi.
Açılış konuşmalarının ardından, geleneksel Beyaz Önlük Giydirme Töreni
gerçekleştirildi ve Enfeksiyon Hastalıkları
ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye
Mülazimoğlu’nun “Aşı Tereddütünden
Yapay Zekaya: 21. Yüzyıl’da Hekim Olmak” konulu çevrim içi ilk ders sunumunun ardından sona erdi.

TÜRKİYE DEVLET SANATÇISI GÜLSİN ONAY
DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’I ZİYARET ETTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD)
iş birliğinde Türk Piyanist Verda Erman’ın
anısına düzenlenen 2. Gülsin Onay
Piyano Festivali kapsamında KKTC’ye
gelen Türkiye devlet sanatçısı Gülsin
Onay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın’ı makamında ziyaret etti. 4
Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 14:30’da
gerçekleştirilen söz konusu ziyarette DAÜ
Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu,
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koro
Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay,
Yönetim Kurulu Üyesi Esra Uluçaylı ve

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı
Şifa Çolakoğlu hazır bulundu. DAÜ’de
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getiren Onay, Festivalin gerçekleşmesinde
emeği geçen DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Hocanın’a, ekibine ve KPKD’ne
teşekkürlerini iletti. Ziyarette DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Hocanın, Gülsin Onay’ı DAÜ’de
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, DAÜ’nün eğitim ve öğretimin
yanında topluma hizmet uygulamaları kapsamında sanata ve sanatçıya her zaman
destek verdiğini vurguladı. Ziyaret sonunda
Prof. Dr. Hocanın, Onay’a Kıbrıs’a özgü
Lefkara işi pano takdiminde bulundu.
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GÜLSİN ONAY 2. PİYANO FESTİVALİ’NDE
TÜRKİYE DEVLET SANATÇISI GÜLSİN ONAY’DAN
MUHTEŞEM PİYANO RESİTALİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD)
iş birliğinde, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde,
Türk Piyanist Verda Erman’ın anısına
düzenlenen 2. Gülsin Onay Piyano Festivali, 7 Ekim 2021 Perşembe akşamı,
saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür
ve Kongre Sarayı’nda, Türkiye Devlet
Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay’ın Kapanış
Konseri olarak gerçekleştirdiği piyano
resitali ile sona erdi.
Piyano resitali öncesi gerçekleşen açılış
konuşmalarında Kıbrıs Polifonik Korolar
Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu, çok
uzun bir aradan sonra sanatseverlerle
bir arada olmanın mutluluk ve heyecan
verici olduğunu vurguladı. Çolakoğlu,
ülkedeki gençlere bir ufuk açmak, onların
geleceğine bir ışık tutmak amacında olduklarını ifade ederek, böyle güzel bir
organizasyonun gerçekleşmesinde iş birliği imkanı tanıyan DAÜ yönetimine ve
etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan ve
emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Dvm. syf. 3
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GÜLSİN ONAY 2. PİYANO FESTİVALİ’NDE
TÜRKİYE DEVLET SANATÇISI GÜLSİN ONAY’DAN
MUHTEŞEM PİYANO RESİTALİ

Çolakoğlu’nun ardından söz alan DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise
DAÜ’nün böyle güzel bir etkinlikte
katkı koyan taraf olmasının kendileri için
gurur verici olduğunu kaydederek, bir
devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim,
araştırma ve topluma hizmetin yanında
kültürel ve sosyal konularda da öncü olmak
istediklerini ifade etti.
Gülsin Onay, 2. Gülsin Onay Piyano
Festivali Kapanış Konseri’nin ilk bölümünde sanatçı Frédéric Chopin’in “Op.
58 Si Minör Piyano Sonatı”nı seslendirdi.
Resitalin ikinci bölümünde ise Gülsin
Onay’a Kıbrıslı Piyanist Esra Poyrazoğlu
Alpan eşlik etti ve iki piyanist birlikte
Edvard Grieg’in “Op.16 La Minör, Piyano
Konçertosu” nu seslendirdiler.
Piyano resitalinin ardından Gülsin Onay ve
Esra Poyrazoğlu Alpan’a Prof. Dr. Hocanın
tarafından günün anısına gümüş tabak ve
Çolakoğlu tarafından ise çiçek takdiminde
bulunuldu.
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DAÜ BTYO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
İLK TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARINI VERDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO),
Bilişim Teknolojileri Bölümü ilk tezli yüksek lisans programı mezunlarını verdi.
Bilişim Teknolojileri Bölümü’ne ilk tezli yüksek lisans öğrencilerini 2020 – 2021
Akademik Yılı’nda kabul etmeye başlayan DAÜ BTYO, ilk kez tezli yüksek
lisans mezunu vererek alanında uzman akademisyen yetiştirmeye başladı.
1979 Yılından Beri Eğitim Veriyor
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife
Dimililer, şunları söyledi: “Bilgi çağını, globalleşen dünyayı yaratan ve
yöneten bilişim teknolojileri olmuştur. Özellikle COVID-19 salgını dolayısı ile
evlerimize kapandığımız dönemde hem günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta,
hem de mesleğimizi icra etmekte bilişim teknolojilerine olan bağımlılığımızı
ve ihtiyacımızı daha açık bir şekilde görmüş bulunmaktayız. Gittikçe daha
da gelişen ve hızla büyüyüp tüm diğer sektörlerle iç içe geçmiş olan bilişim
teknolojileri; güvenlik uzmanı, veri analisti, yapay zeka ve yazılım uzmanı gibi
geleceğin mesleklerinin birçoğunu barındıran bir alandır. DAÜ’nün en eski
birimlerinden olan BTYO, 1979 yılından itibaren bilgisayar alanında eğitim
vermektedir. Ülkemizin kurulan ilk Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
lisans programını barındıran BTYO, bu alanda mevcut tezsiz yüksek lisans
programından sonra, tezli yüksek lisans programına YÖDAK ve YÖK onayı
alarak eğitim sektörüne verdiği hizmet yelpazesini genişletmiş bulunmaktadır.
Esnek bir eğitim programına sahip olan Bilişim Teknolojileri yüksek lisans
programının uzman ve yetkin geniş öğretim kadrosu, sürekli olarak hem sektörel,
hem de bilimsel yenilikleri takip etmektedir. Bu sayede öğrencilerimize hem
sektörde en aranan özellikleri kazandırmakta, hem de çok değerli bilimsel
çalışmalarda bulunmalarına olanak sağlamaktayız. Güçlü ve deneyimli akademik
kadromuzun uzmanlık ve araştırma alanları işletim sistemleri ve bilgisayar ağları,
veri güvenliği, makine öğrenmesi, yazılım mühendisliği ve proje yönetimi, veri
modelleme ve analizi gibi birçok alanı kapsamaktadır. Tüm mezunlarımızın
güncel uygulama yetilerine ve güçlü kuramsal altyapıya sahip olmaları bizim
için çok önemli. Büyük bir hızla gelişen bilişim sektöründe ve bilişimin tüm
alanlara entegre olması nedeniyle, diğer tüm sektörlerde mezunlarımız için

geniş iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca tezli programımızda kazandırılan
araştırma becerileri sayesinde mezunlarımızın akademisyen ve araştırmacı
olarak kariyerlerine bir adım önde başlamaları da mümkün olmaktadır. Geleceği
programlayan Bilişim Teknolojileri alanında kendini geliştirmek, uzmanlaşmak
ve fark yaratmak isteyen araştırmacıları programlarımıza bekliyoruz.”
İlk Mezunları Vermenin Heyecanı
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Bayramoğlu ise
Bilişim Teknolojileri tezli yüksek lisans programının ilk mezunlarını vermenin
heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Bilişim Teknolojileri Tezli
Yüksek Lisans programının gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını
dile getirdi ve mezun olan öğrencilerin Mobil Bağımsız Ağlar, Veri Madenciliği
ve COVID-19 Kişi Takip Uygulamaları gibi son derece güncel konularda tezler
hazırladığını bildirdi. Bilişim Teknolojileri Bölümü, 2011 yılından bu yana aynı
zamanda Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak da sürdürülmektedir.

DAÜ ANİMASYON VE OYUN TASARIMI PROGRAMI
ÖĞRENCİSİ ERDOĞAN ORAL’DAN BÜYÜK BAŞARI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon ve Oyun Tasarımı Programı öğrencisi
Erdoğan Oral’ın geliştirdiği “Era of Newborns” isimli bilgisayar oyunu, dünyanın
en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam’de yayınlandıktan kısa bir
süre sonra 5 milyon kişilik mağaza trafiği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
Bir oyun fuarında DAÜ’lü akademisyenler tarafından keşfedildiğini belirten
Erdoğan Oral, bu oyunu da DAÜ’de öğrenim görürken geliştirmeye başladığı
bir proje olduğunu ve ilerleyen zamanlarda kendi kurduğu Dodi Games şirketine
yatırım alarak oyunu tamamlayabildiğini anlattı.
Era of Newborns oyunu içerisinde yer alan grafik, animasyon ve oynanış açısından
dünyanın en iyi oyunlarıyla kıyaslandığında aynı kalite seviyesinde bulunan bir
oyun olarak ön plana çıkıyor. Bir hayatta kalma oyunu olan Era of Newborns’daki
ana amaç yeni düzeninde gündelik hayatın sunmuş olduğu tehlikeleri berhava
ederek açlık ve susuzlukla başa çıkabilme, malzeme toplayarak ev inşa etme,
oyun içerisinde diğer hayatta kalanlarla ve yapay zeka robotlarla savaşarak hayata
tutunabilme olarak öne çıkıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Animasyon ve Oyun
Tasarımı Programı öğrencisi Erdoğan Oral’ın bu başarısıyla büyük gurur
duyduklarını belirterek şunları kaydetti: “Erdoğan Oral, DAÜ’de almış olduğu
kaliteli eğitimle birlikte kendi girişimcilik ruhunu birleştirince, ortaya küresel
ölçekte böylesi büyük bir başarı öyküsü çıkmıştır. Fakat bu başarının burada
kalmayacağını, aslında çok daha büyük başarılara ulaşacak bir ilk adım olduğunu

bilmek bizi daha da mutlu ediyor. Bu bağlamda, hem öğrencimizi hem de bu
öğrencimiz üzerinde emeği olan tüm öğretim elemanlarımızı içtenlikle tebrik
ederim.” İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise dijital oyunun
hızla büyüyen global bir sektöre dönüştüğünü belirtti. Prof. Dr. Çavuşoğlu, bu
alanın öncü ve artık tecrübeli eğitim-öğretim kurumlarından olan DAÜ’nün,
Dijital Oyun Tasarımı Programı’nın en çok ihtiyaç duyulan, yaratıcılığın ve
özgünlüğün ön planda tutulduğu oyun tasarımcılarını keşfederek ve yetiştirerek bu
global sektöre kazandırmak için büyük bir uğraş verdiğini vurguladı. Bu uğraşın
karşılık bulması için girişimci öğrenci ve mezunlarımızın iş insanları tarafından
desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu, öğrencimiz
Erdoğan Oral’ın “Era of Newborns” oyununun ülkemiz iş insanlarından Ceyhun
Tunalı tarafından maddi olarak desteklenmesini de çok önemsediklerini ve bunun
diğer iş insanlarına da örnek olmasını dilediklerini belirtti.
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE
6 EKİM DÜNYA SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK
GÜNÜ İLE İLGİLİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık

Palsi’ye Bakış” adlı çevrim içi panel

Aktivitenin Önemi” konularında sunumlar

Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Reha-

gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile

gerçekleştirdi. Serebral Palsi değerlendirme

bilitasyon Bölümü 6 Ekim Dünya Serebral
Palsi Farkındalık günü kapsamında etkinlik

Fizyoterapi

gerçekleştirdi. 6 Ekim 2021 Çarşamba

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Handan

günü 11:00-12:00 saatleri arasında DAÜ

Tüzün moderatörlüğünde gerçekleştirilen pa-

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve

nelde Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve

öğretim elemanlarının katılımı ile ‘KKTC

Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

güncel gelişmeler ile ilgili bilgiler verildi.

Yeşile Boyanıyor, Yeşil Giy, Yeşil Işık Yak’

Dr. Mintaze Kerem Günel “Serebral Palsi’de

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

adlı etkinlik gerçekleştirildi. Söz konusu

Klasifikasyon ve ICF’e göre Fizyoterapi

Prof. Dr. Mehtap Malkoç gerçekleştirdiği

etkinlikte Serebral Palsi hastalığına dikkat

ve Rehabilitasyon”, DAÜ Sağlık Bilimleri

çekmek için yeşil kıyafetlerle gökyüzüne

Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr.

konuşmasında Serebral Palsi’li bireylerin

yeşil balonlar uçuruldu.

Ünal Değer

ve

Rehabilitasyon

Bölümü

“Serebral Palsi’li Bireylerde

Aktivite ve Katılımın Değerlendirilmesi”,

ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım ile
bütüncül tedavinin önemi üzerinde durulan
söz konusu panelde ayrıca, pediatri alanında
çalışan fizyoterapistlere ve öğrencilere de

eğitim, sağlık ve sosyal haklarının iyileştirilmene yönelik dilek ve temennilerde
bulunarak 6 Ekim Dünya Serebral Palsi

Çevrim İçi Panel Gerçekleştirildi

Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt “Serebral Palsi’de

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık

Dinamik Ortezlerin Seçimi ve Aktivite

Farkındalık Günü’nün Serebral Palsi’li birey-

günü kapsamında aynı gün 17:00 – 18:30

ve Katılıma Etkisi”, Yrd. Doç. Dr. Zehra

lerin yaşamını güzelleştireceği adımlara ve-

saatleri arasında

Güçhan Topcu ise “Serebral Palsi’de Fiziksel

sile olmasını temenni etti.

“21. YY’da Serebral
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
SEREBRAL PALSİ FARKINDALIK GÜNÜ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALARDA BULUNDU
davranış, konuşma, görme, işitme, hafıza, dikkat ve duyu
problemleri ortaya çıkabilmektedir. SP’li çocuklarda mevcut
bilişsel, bedensel ya da gelişimsel yapı ve fonksiyonlardaki
yetersizlikleri, günlük yaşam aktivitelerine ve toplumsal
yaşama katılımlarını zorlaştırmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ünal Değer 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü
hakkında açıklamalarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Değer yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Dünyada her yıl 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü
olarak anılmaktadır. Ülkemizde de bu özel ve anlamlı gün,
toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ile
karşılanmaktadır.
Çocukluk çağında sıklıkla karşılaşılan Serebral Palsi (SP) halk
arasında beyin felci olarak bilinmektedir. Temelde hareket
ve duruş bozuklukları ile karakterize olan SP, anne karnında,
doğum esnasında veya doğum sonrasında, henüz gelişmekte
olan beyinde meydana gelen hasar sonucunda oluşmaktadır.
Beyinde etkilenen bölgeye bağlı olarak vücudun farklı bölgeleri
etkilenebilmekte ve etkilenim şiddeti değişmektedir. Oturma
ve yürüme, el kullanımı gibi motor beceriler yanında, denge,

Dünyada 17 milyon SP’li bireyin olduğu bilinmekle birlikte
SP tedavisinin olabildiğince erken dönemde başlaması ve
multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmesi çok önemlidir. Tüm
yapı, fonksiyon ve aktivite problemlerine ilişkin ilgili uzman
hekimlerin bireye medikal ve bazen de cerrahi destek vermeleri
gerekmektedir. SP’li bireyler vücut yapı ve fonksiyonlarını
geliştirmek, fiziksel aktivite seviyelerini korumak, sosyal
katılımlarını desteklemek için düzenli olarak fizyoterapi ve
rehabilitasyon, ergoterapi, işitme ve konuşma terapisi, çocuk
gelişimi, özel eğitim, psikolojik destek, sosyal hizmet gibi
rehabilitasyon uygulamaları kapsamında birçok disipline ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu dinamik süreç içerisinde SP’li birey kadar
ailenin de sürece dahil olması, güçlü ve sabırlı davranması,
doğru kararlar alabilmesi çok önemlidir. Ayrıca SP hakkında
toplumun bilinci ve duyarlılığı da bu bireylerin yaşama dahil
olabilmesi ve uyum sağlayabilmesi adına önemlidir. Tüm
özel gereksinimli bireyde olduğu SP‘li bireyler için çevresel
şartların iyileştirilmesi, fiziki çevrenin düzenlenmesi, mimari
engellerin ortadan kaldırılması oluşabilecek ulaşım-erişimdolaşım problemlerini de en aza indirmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel ve anlamlı
gün SP’li bireylerin sağlık ve eğitim olanaklarını geliştirmek,
mesleki yaşantı, sportif beceriler ve sosyal faaliyetlere
katılımlarını artırmak, sosyal haklarını ve sorunlarını
gündeme taşıyarak çözümler üretmek, aileleri ve toplumu
bilinçlendirmek adına önemlidir. Ayrıca COVİD-19 pandemisi
ile mücadele ettiğimiz bugünlerde SP’li bireylerin ve ailelerinin
biyopsikososyal durumlarının dikkate alınarak önleme, koruma
ve tedavi etme çerçevesinde özel yaklaşımların uygulanması
için 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü önemli bir
tarihtir. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’nün
SP’li bireylerin yaşamını güzelleştireceği adımlara vesile
olmasını temenni ederim.”
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1-7 EKİM
ULUSAL EMZİRME HAFTASI İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rojjin Mamuk 1-7
Ekim Ulusal Emzirme Haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yrd.
Doç. Dr. Mamuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizde anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık yaratmak
için her yıl emzirme haftası kutlanmaktadır. Gebeliğin sonlanarak
anne ve bebeğin buluştuğu ve bebeğin anne sütü ile tanıştığı zamandan
ilham alınarak yılın 40. haftası olan 1-7 Ekim tarihleri Emzirme
Haftası olarak seçilmiştir. Emzirme hem anne hem de bebek için bir
haktır. Doğum sonrası mümkünse ilk yarım saat içerisinde değilse en
geç iki saat içerisinde başlatılması, ilk altı ay sadece anne sütü, en az
iki yaşına kadar da ek besin takviyesi ile sürdürülmesi önerilmektedir.
Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),
Uluslararası Jinekologlar Birliği (FİGO), Uluslararası Ebeler
Konfederasyonu (ICM), Uluslararası Hemşireler Konfederasyonu
(ICN) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ülkemiz Sağlık
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Emzirme hakkı KKTC Kamu
Görevlileri yasası (7/1979 Sayılı Yasa) ile de koruma altına alınmıştır.
Anne sütü; bir bebeğin optimum büyüme, gelişme ve bağışıklık
sisteminin güçlenmesi için gerekli tüm sıvı, besin ve enzimleri içeren,
biyoyararlılığı oldukça yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir.
Anne sütünü özel kılan diğer bir özelliği ise bebeğin gereksinimine
göre ayarlanmış olmasıdır. Bu özelliği sayesinde anne sütünün içeriği
bebeğin ayına, emzirmenin gece veya gündüz gerçekleşmesine,
emzirmenin başı ve sonuna hatta bebeğin erken doğup doğmadığına
göre değişir. Doğum sonrası ilk birkaç gün boyunca gelen ve halk
arasında “ağız sütü” olarak bilinen kolostrumun bebeğe yaşam boyu
faydası dokunmaktadır. Kolostrumun antikordan zengin yapısı
müshil etkisi yaratması, bol miktarda büyüme faktörü ve A vitamin
içermesi bebeğin rahim dışı ortama uyumunu kolaylaştırır. Bebeğin
doğar doğmaz emzirilmesi ise kolostrumun ağız içinden başlayarak
geçtiği tüm sindirim sistemi organlarını teflonlayarak ‘kaplayarak’ bu
organlarda doğal bir koruyucu bariyer oluşturmasını sağlar. Böylece
zararlı mikroorganizmaların neden olacağı pek çok enfeksiyonu
önlenmiş olur.
Emzirmenin hem anne hem de bebek sağlığına dolayısıyla toplum
sağlığına sayısız yararları vardır. Bebek için yararları arasında;
kabızlığı önlemesi, kolaylıkla sindirilebilir olması, alerjiye neden
olmaması, bebekte obeziteyi ve insüline bağlı şeker hastalığı riskini
azaltması, solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının sıklığını
düşürmesi, bronşial astımı azaltması, zeka puanını arttırıcı yönde
etki yaratması, anne-bebek ilişkisini güçlendirmesi bulunmaktadır.

Anneye faydaları arasında ise doğum sonrası rahimin toparlanmasına
yardımcı olması, doğum sonu kanamayı azaltması, meme ve rahim
kanserine karşı koruyucu olması, hazırlama ve ısıtma gibi ön hazırlığı
olmadığı için annelere kolaylık sağlaması vb. yer almaktadır.
Emzirme, anne ve yenidoğan için koruyucu olmasının yanında
sağlık yararları tartışılmaz kanıtlara dayanmaktadır. Bu nedenle
içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinde bebeklerin emzirilip
emzirilmeyeceğine ilişkin kılavuzlar yayınlanmıştır. Avrupa Pediatri
Birliği, WHO, UNISEF, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), Uluslararası
Emzirme Danışmanları Birliği (ILCA) yayınladıkları kılavuzlarda
anne sütünde COVID-19’a rastlanmaması ve anne sütünün diğer hastalıkları önlemedeki üstünlüğü nedeniyle güvenli emzirme ile ilgili
koruyucu el ve solunum hijyen önlemlerinin alınarak emzirmenin
başlatılması ve sürdürülmesini tavsiye etmektedir. COVID-19 pozitif
veya hastalık şüphesi olanlar için de anne sütü desteğinin nasıl
sürdürüleceğine ilişkin protokoller belirlenmiştir. Bu nedenle gebe,
lohusa veya emzikli kadınların hekim, ebe veya hemşirelerinden
COVID-19 pandemisinde emzirme danışmanlığı alması ve emziren
kadınların içinde bulundukları şartlara uygun protokoller ile
bebeklerini anne sütünden yararlandırmaları şiddetle önerilmektedir.”
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DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI
“UNSPOKEN ISSUES IN ARCHITECTURAL EDUCATION”
KONFERANSIYLA DUAYEN MİMARLARI KIBRIS’A GETİRİYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
ve İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen uluslararası “Unspoken
Issues In Architectural Education” konferansının ikincisi, bu yıl 14-15 Nisan
2022 tarihlerinde, DAÜ’nün ev sahipliğinde, dünyanın dört bir yanından
duayen mimarların katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
gerçekleştirilecek. Konferansın ana dili İngilizce olacak. “Unspoken
(Konuşulmayanlar)” temasıyla düzenlenecek olan uluslararası konferans,
mimarlık eğitimini çeşitli açılardan tartışmak için akademisyen, uygulayıcı
ve öğrencilerin bir araya gelmesi amacıyla yapılıyor. Konferansın ana
konuşmacıları arasında, Pratt Mimarlık Okulu, New York Dekanı Prof. Dr.
Harriet Harriss de yer alıyor. Mimarlık eğitiminde öncü pedagojiler, tasarımda
feminizm, eşitlik, dekolonizasyon, çeşitlilik, sivil katılım ve iklim adaleti
alanlarında uzman olan Harriss’in bu alanlarda yazılmış pek çok kitabı
bulunuyor. Prof. Dr. Harriss, Nisan 2022’de DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin
misafiri olarak adaya gelecek. Konferansa olan ilgi gittikçe büyürken,
dünyanın dört bir yanından bildiriler gelmeye de devam ediyor.
Mimarlık eğitiminde konuşulmayan soruların tartışılacağı konferans, Nisan
2022’de kültürel çalışmalar, sosyoloji, çevre çalışmaları ve pedagojik çalışmalar için dünyanın her yerinden tasarım, mimarlık, iç mimarlık, sanat
ve mimarlık tarihi, mühendislik, şehir çalışmaları disiplinlerinde çalışan
disiplinler arası akademisyenler, uygulayıcılar ve öğrenciler tarafından
gelecek bildirileri memnuniyetle karşılıyor.
Mimarlık Eğitimi Sorunları Dünya Genelinde Değerlendirilecek
DAÜ 2. Uluslararası “Unspoken Issues In Architectural Education” Konferansı, “Çeşitlendirilmiş Ortamlar”, “Dinamik Felsefe” ve “Çelişkili Eğitim”
ana temaları ile mimari / iç mimarlık eğitiminde çeşitli kritik konular üzerine
tartışmalara öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu ana temalara yönelik olarak,
konferansın ana amacı, günümüzde mimarlık / iç mimarlık eğitiminin
temel zorluklarını araştırmak ve yaymak, mimarlık eğitiminin gerçek dünya
ile ilgisizliği, medyanın etkileri, yoksullar için çalışma veya tasarım, afet
yönetimi, iklim değişikliği, yakıt yoksulluğu, enerjinin fiyatı, çatışmalar
ve savaşlar, mimar ve mimarlık okullarının sayısı, öğretim metodolojisinin
sorgulanması, mimari ve daha pek çok konuşulmayan konuyu uluslararası
kapsamda değerlendirmek olarak bildirildi.
Konferansla ilgili daha detaylı bilgi ve bildirim çağrısına https://
architecturaleducation2022.emu.edu.tr/en/about başlıklı web sitesinden ulaşılabiliyor. Aynı zamanda konferansın sosyal medya hesapları (Facebook:
UIAE 2022 – Instagram: @uiae2022) de takip edilebiliyor.
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DAÜ KENT-AG BAŞKANI PROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARA’DAN
“KENTSEL EKİM” VE 4 EKİM DÜNYA HABİTAT GÜNÜ MESAJI
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (DAÜ KENT-AG) Başkanı Prof. Dr. Şebnem
Hoşkara, “Kentsel Ekim” ve 4 Ekim Dünya Habitat
Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hoşkara,
söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Her Ekim ayında BM-Habitat (UN-HABITAT) ve
ortakları, kentsel sürdürülebilirlik üzerine bir aylık etkinlikler ve tartışmalar düzenlemektedir. Her yıl Ekim
ayının ilk Pazartesi günü olan Dünya Habitat (İnsan
Yerleşimleri) Günü ile açılışı yapılan ve 31 Ekim Dünya
Şehirler Günü ile son bulan etkinlikler, Kentsel Ekim olarak
adlandırılmaktadır. Kentsel Ekim, herkesin, şehirlerimizdeki
ve kasabalarımızdaki hızlı değişimin yarattığı zorluklar ve
fırsatlar hakkında gerçekleşecek olan sohbetin bir parçası
olması için bir fırsattır. Her Ekim ayında, Kentsel Ekim
kapsamında, ulusal ve yerel yönetimlerden üniversitelere,
STK’lara ve topluluklara kadar, sürdürülebilir kentleşmeyle
ilgilenen herkes, sanal ve/veya fiziksel etkinlikler ve
tartışmalar düzenlemeye veya katılmaya teşvik edilmektedir.
2021 yılı Kentsel Ekim’i, BM-Habitat’ın Şehirler için İklim
Eylemi (ClimateAction4Cities) kampanyasının da teması
olan ‘iklim krizine’ odaklanacak, ancak konuyla ilgili
faaliyetler sürdürülebilir kentleşmenin herhangi bir yönü ile
ilgili olabilecektir.
Kentsel Ekim etkinliklerinin başlangıç günü olarak ele
alınan Dünya Habitat Günü’nün amacı ise, şehirlerimizin
durumu ve herkesin yeterli barınma temel hakkı üzerinde
düşünmektir. Aynı zamanda dünyaya, şehirlerimizin
ve kasabalarımızın geleceğini şekillendirme gücü ve
sorumluluğuna sahip olduğumuzu hatırlatmayı amaçlayan
ve her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya
Habitat Günü, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından 40/202 sayılı Karar ile kurulmuş
ve ilk olarak 1986 yılında kutlanmıştır. Bu bağlamda,
2021’de 4 Ekim’e denk gelen Dünya Habitat Günü’nün
bu yılki teması, ‘karbonsuz bir dünya için kentsel eylemi
hızlandırmak’ olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde
şehirler, kentsel sera gazı emisyonlarının büyük kısmını
oluşturan ulaşım, binalar, enerji ve atık yönetimi ile
küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde
70’inden sorumludur. BM-Habitat’ın çeşitli belgelerinde de
vurgulandığı üzere, gezegenimizin geleceği, sürdürülebilir,
karbon nötr, kapsayıcı şehirler ve kasabalar yaratmak
için birlikte çalışan ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler
ve kuruluşlara, topluluklara, akademik kurumlara, özel
sektöre ve ilgili tüm paydaşlara bağlıdır. Dünya Habitat
Günü, küresel ‘Sıfıra Doğru Yarış Kampanyası’nı ve BMHabitat’ın ClimateAction4Cities’ini güçlendirmeyi ve yerel
yönetimleri, Kasım ayında yapılacak uluslararası iklim
değişikliği zirvesi COP26’ya kadar eyleme geçirilebilir sıfır
karbon planları geliştirmeye teşvik etmeyi hedeflemektedir.
Bu bağlamda tüm dünyada farklı düzeyde etkinlikler
düzenlenmekte olan Dünya Habitat Günü’nde, şehirler,
küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde
70’inden sorumlu olduğundan, sürdürülebilir, karbonsuz,
kapsayıcı şehirlerin nasıl oluşturulacağına odaklanılacaktır.
Daha kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir
şehirlere ulaşmak ve “Karbonsuz Bir Dünya İçin
Kentsel Eylemi Hızlandırmak”
Bugün dünya nüfusunun yüzde 55’i şehirlerde ve kasabalarda yaşamaktadır ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
ve Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 11, “Şehirleri
kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak”
amacıyla, sürdürülebilir kentleşmeyi küresel kalkınma
gündemlerinin merkezine koymaktadır. 2016 yılında Yeni
Kentsel Gündemin benimsenmesiyle, dünyanın pek çok
ülkesinde ulusal ve yerel yönetimler, SKA11 (SDG11)’i
gerçeğe dönüştürmek için tüm paydaşları dahil ederek,
şehirlerin, dönüşümsel bir değişimden faydalanabilir olması
ve kentleşen bir dünyada herkes için daha iyi bir yaşam
sağlayabilir olması adına yeniden yapılanma ve strateji
belirleme yoluna gitmeye başlamışlardır. Dünya Habitat
Günü 2021 yılı için belirlenen ‘Karbonsuz bir dünya için
kentsel eylemi hızlandırmak’ ana teması kapsamında BMHabitat’ın vermeye çalıştığı temel mesajlar ise aşağıda
sıralanmıştır
(https://urbanoctober.unhabitat.org/sites/
default/files/2021-09/whd-2021-key-meesages.pdf):
-İklim değişikliğine karşı mücadele şehir ve kasabalarda
kazanılacak ya da kaybedilecektir. Gezegenin geleceği,
kent sakinlerimizin eylemlerine bağlıdır. Ekonomik
büyümenin ve nüfusun şehirlerde yoğunlaşması, onları
iklim değişikliğine katkıda bulunan kilit unsurlar haline
getirmektedir.
-Şehirler, küresel nüfusun yüzde 50’sinden fazlasını, küresel
enerji tüketiminin üçte ikisini ve yıllık küresel karbon
emisyonlarının yüzde 70’inden fazlasını oluşturmaktadır.
-Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5 C
üzerinde sınırlamak için, 2050 civarında net sıfıra ulaşan
2010 seviyelerine kıyasla, küresel emisyonları 2030’a kadar
yüzde 45 azaltmalıyız. Küresel sıcaklıklar bunun üzerine
çıktığında en şiddetli iklim etkileri beklenecektir.
-Net sıfır iklim eylemi, emisyonları azaltan eyleme bütünsel
bir yaklaşım getirerek, kimseyi ve hiçbir yeri geride
bırakmamalıdır.
-Bu, şehirleri farklı şekilde planlamak, inşa etmek, yönetmek
ve güçlendirmek için kritik bir andır. Her ülke, şehir, finans
kurumu ve şirket, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçiş
planlarını benimsemelidir. Düşük ve sıfır karbon hedefleri,
yerel ekonomik fırsatlar sağlar, enerji şebekesinin direncini
ve ticaret ve ihracatta rekabet gücünü artırır.
-Şehirlerdeki karbon emisyonlarının çoğu binalardan
gelmektedir. Kasabalar ve şehirler, yerel koşullar için
tasarlanmış enerji verimli altyapı ve konutlar inşa etmelidir.
Aynı zamanda, mevcut binalar, çok daha az enerji
kullanmaları için, daha iyi yalıtım veya havalandırma
gibi daha verimli önlemler veya teknolojiler uygulanarak
güçlendirilmelidir.
-Isıtma, aydınlatma ve iklimlendirme dahil olmak üzere
binaları çalıştırmak için kullanılan enerji yüzde 28’dir.
-Tüm karbon emisyonlarının ülkelerin temiz, kaynakları
verimli kullanan enerji üretmesi ve fosil yakıtlardan
uzaklaşması gerekir. 2009’dan beri yenilenebilir elektriğin
maliyeti hem güneş hem de rüzgar enerjisi için düştü
ve düşmeye devam edecektir. Şimdi ve gelecekte enerji
tüketimi ve ilgili maliyetler azaltılacak ve örneğin hava
kirliliğinin azaltılması gibi sağlıkla ilgili faydalar daha
sürdürülebilir bir geleceği güvence altına alacaktır.
-Kirletici enerjiden yenilenebilir enerjiye geçiş, etkilenen
toplulukları desteklemek ve yeşil işler yaratmak için yerel
yönetimleri, sendikaları ve özel sektörü içeren adil bir geçiş
olmalıdır.
-2050’de var olacak altyapının çoğu henüz inşa edilmedi.
Yapı malzemeleri ve inşaat sektörü, yıllık karbondioksit

emisyonlarının yüzde 11’ini oluşturuyor. Çıkarılırken
veya üretilirken karbondioksit üretmeyen malzemelerin
kullanılması emisyonları azaltacaktır.
-Karayolu, demiryolu, hava ve su yoluyla ulaşım,
karbondioksit emisyonlarının yaklaşık beşte birini
oluşturmaktadır; çoğunluğu şehir içi araba gezileri de
dahil olmak üzere karayolu taşımacılığından gelmektedir.
Güvenli, erişilebilir, uygun fiyatlı ve düşük karbonlu toplu
taşımanın yanı sıra yürüyüş ve bisiklete binme tesisleri de
dahil olmak üzere entegre modellere acilen odaklanılması
gerekmektedir. İyi ulaşım altyapısına sahip kompakt şehirler
planlamak, sera gazı emisyonlarını azaltmanın anahtarıdır.
-Kaynak verimli ekonomilere geçişi desteklemek amacıyla
COVID-19’dan kapsayıcı bir yeşil toparlanma için iklim
eylemini hızlandırmak, iklim değişikliğini yavaşlatacaktır.
Yenilenebilir enerji tarafından yönlendirilen entegre,
bağlantılı ve daha yeşil şehirler, gezegenin yanı sıra kentsel
toplulukların sağlığını da sağlayacaktır.
Tüm bu mesajları incelediğimizde, dünya ülkelerinin ve
şehirlerinin konuştuğu konuları, odaklandığı sorunları
ve olası çözümleri gördüğümüzde, Kuzey Kıbrıs’ta
şehirlerimiz bunun neresinde ve neler yapıyor diye yeniden
düşünmeden edemiyoruz. Yerel seçimlerin de yaklaştığı
önümüzdeki aylarda,
-Şehirlerimiz kime aittir?
-Şehirlerimizde nasıl bir yaşam ve yaşam kalitesi hayal
ediyoruz?
-Birlikte nasıl daha iyi yaşayabiliriz?
-Statükoları muhafaza etmekten nasıl kurtulabiliriz?
-Çıkarların çeşitliliğinin de farkında olarak, paydaşlar
olarak rollerimizi, ‘şehirlerimizi daha iyiye ve kamu
yararına uygun olacak şekle getirmek üzere’ nasıl yeniden
belirleyebiliriz?
-Şehirlerimizi nasıl daha kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve
sürdürülebilir hale getirebiliriz?
gibi soruların yanıtlarını hep birlikte aramalıyız. Bütün bu
soruların yanıtlarını ararken de kimseyi ve hiçbir yeri geride
bırakmayan, kapsayıcı ve bütünleşik bir planlama anlayışına
doğru kendimizi, kurumlarımızı, yaklaşımlarımızı değiştirip
dönüştürmeliyiz.”
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