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“FETHİN 450. YILINDA KIBRIS: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”
KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUM CUMHURBAŞKANI
TATAR’IN KATILIMLARIYLA DAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk
Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) iş
birliği ile düzenlenen “Fethin 450. Yılında Kıbrıs:
Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası
sempozyumun açılış töreni; 16 Kasım 2021 Salı
günü, saat 10:00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy
Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi
Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanı Tümg. Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu,
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,
Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Zorlu Töre
ve Mesut Genç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri,
Rektör Yardımcıları, Mücahitler ve Aileleri,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyum
DAÜ tanıtım filmi gösterimiyle devam etti.
Sempozyumun açılış konuşmaları DAÜ ATAUM
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk,
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türk

Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet
Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi
Ali Murat Başçeri ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar tarafından gerçekleştirildi.
“Tarihi Yapanlarla Yazanlar Bir Arada”
DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk,
konuşmasında bu yılın, Kıbrıs’ın Osmanlı
Devleti tarafından fethedilişinin 450. Yıl Dönümü olduğunu belirterek, DAÜ ATAUM
koordinatörlüğünde tarihe yakışır bir faaliyet
düzenlemek amacıyla özel bir organizasyon
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yrd. Doç. Dr.
Göktürk, sempozyumun diğer organizasyonlardan
farkının, tarihi yapanlarla tarihi yazanları bir araya
getirmesi olduğuna vurgu yaptı.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuşmasında DAÜ ile ilgili genel bilgi verdi ve
sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk
duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, sempozyumun hazırlanmasında emeği geçenlere ve
“Mücahitler Anlatıyor” kitabının basılmasına
destek olan kurumlara teşekkür ederek, tarihe
önemli bir not düşecek sempozyumun hayırlı
olmasını diledi. Türk Tarih Kurumu Başkan

Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, kurumun
Kıbrıs Türk Tarihi ile ilgili KKTC Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı ile iş birliği içerisinde birçok ilmi
çalışma yürüttüğünü belirtti ve bu çalışmalarla
ilgili örnekler verdi. Doç. Dr. Kılınç, önümüzdeki
yıl içerisinde kurum tarafından Kıbrıs’ın fethinde
tutulan sefer defterlerinin kurum tarafından yayınlanacağı müjdesini verdi. Doç. Dr. Kılınç
katılımcılara teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali
Murat Başçeri, tarih biliminin insanların ve
toplumların kaderini şekillendirmekte çok önemli
bir yeri olduğuna inandığını belirterek, tarihin
doğru okunması ve anlaşılmasının gelecek nesillere
yol gösterici olduğuna işaret etti. Bu adanın asli
unsurunun Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizden
Başçeri, Millet Kütüphanesi içerisinde bir Kıbrıs
bölümü olacağını ve “Mücahitler Anlatıyor”
kitabının da bu bölümde yer alan ilk eserlerden
olacağını belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta
Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
haklarının çiğnenmeye çalışıldığını, bu hukuksuzluklara geçit vermeyeceklerini ifade etti.
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“FETHİN 450. YILINDA KIBRIS: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”
KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUM CUMHURBAŞKANI
TATAR’IN KATILIMLARIYLA DAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk Halkı’nın
referanduma evet, Kıbrıs Rum Halkı’nın hayır
demesine rağmen, Kıbrıs Türkleri’nin haklarının
hiçe sayılarak, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti
olarak Avrupa Birliği’ne alınmasının büyük bir
haksızlık olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı
Tatar, KKTC için federasyon hikayesinin kapandığını söyledi. KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti
ile birlikte geleceğe başarıyla yürüyeceğinin
altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyumun
hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatar’a sempozyuma katkılarından dolayı gümüş
tabak takdiminde bulunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr.
Aykut Hocanın tarafından Türk Tarih Kurumu
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç,
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali
Murat Başçeri ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin

İki oturumda gerçekleştirilen sempozyumun ilk
oturumu, saat 11:30’da, Doç. Dr. Ahmet Kılınç
başkanlığında düzenlendi. Söz konusu oturumda
Prof. Dr. Feridun Emecen “Büyük Strateji ve
Fetih: Kıbrıs 1571”, Prof. Dr. Hüseyin Çınar

Eser Mücahitlere Takdim Edildi
Sempozyumun devamında Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği tarafından basımı gerçekleştirilen ve
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile Süheyla
Göktürk tarafından yayına hazırlanan, mücahit
anılarının yer aldığı “Mücahitler Anlatıyor” kitabının mücahitlere ve mücahit ailelerine takdimi
gerçekleştirildi.

“Osmanlı Dönemi’nde Kıbrıs’ta Kurulan Vakıflar
Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Mesut
Hakkı Caşın “Akdeniz’in Yükselen Yıldızı
KKTC ve Geleceği” ve Yrd. Doç. Dr. Turgay
Bülent Göktürk “Karar Alma Süreçlerinde
Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi” başlıklı sunumlar
gerçekleştirildi. 14:30’da gerçekleştirilen ikinci
oturumda ise, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Turgut Turhan başkanlığında Prof. Dr. Soyalp
Tamçelik “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında
Kıbrıs ve Kıbrıslı Türklerle İlgili Mülahazalar”,
Prof. Dr. Sevinç Aliyeva “Rus Politikasında Kıbrıs
Meselesi”, Prof. Dr. Nejla Günay “Kıbrıs’ın
İngiliz Yönetimine Geçmesi ve Bunun Ermeni
Olaylarına Etkisi” ve Prof. Dr. Yücel Acer “Doğu
Akdeniz’de Deniz Sınırları Sorunu ve KKTC’nin
Hakları” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

DAÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDE KLİNİK AÇILIŞ TÖRENİ VE
BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ DÜZENLENECEK
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş

seviyede korunmalı ve güvenli ortamında,

Hekimliği Fakültesi Kliniği Açılış Töreni

deneyimli uzman kadrosuyla kurdele ke-

ve 2021-2022 Akademik Yılı Beyaz Önlük

siminin ardından halka hizmet vermeye

Giydirme Töreni, 22 Kasım 2021 Pazartesi

başlayacak.

günü, saat 10:00’da düzenleniyor. Tören,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ar-

Mesleğe İlk Adım Atılacak

dından gerçekleştirilecek olan açılış konuş-

Tören kapsamında 2021-2022 Akademik

maları ile başlayacak.

Yılı’nda

Diş

Hekimliği

Fakültesi’ne

yeni kayıt yaptıran toplam 42 öğrenciye
Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve

mesleğe ilk adımın simgesi olan beyaz

teknolojik binasında, son teknoloji ile

önlükleri giydirilecek. Tören düzenlenecek

donatılan klinik, pandemi şartlarında en üst

olan kokteylin ardından sona erecek.
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DAÜ İLE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, TURİZM VE ÇEVRE
BAKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında iş
birliği protokolü imzalandı. 19 Kasım 2021, Cuma günü, saat 08:30’da
imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve
KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza
koydu. Söz konusu imza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK)
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, VYK Üyeleri Ersun Kutup ve Ali Bolatcan, DAÜ
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu
ile bakanlık heyeti hazır bulundu. Söz konusu iş birliği protokolü ile “Yeşil
Adımlar Projesi” adı altında çevre eğitimi ve farkındalık projesi kapsamında
çevre ile ilgili iyi uygulamaların geliştirilmesi, bilgi, deneyim aktarımı ve
dönüşüm süreçlerini desteklemek için ağların oluşturulması, daha yaşanabilir
bir çevre için toplumun harekete geçirilmesi, eğitim, seminer ve faaliyetler
düzenlenmesi amaçlanıyor. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek ağaç
dikimi, çalıştaylar ve yarışmalar gibi faaliyetlerde öğrenci ve akademisyen
desteğinin sağlanması, ayrıca “Yeşile Adım At- Sen de Ağaç Dik” ağaç
dikim kampanyasıyla 1000 fidanın doğayla buluşmasının sağlanmasına
destek verilmesi hedefleniyor. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın
gerçekleştirdiği konuşmasında KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve
Çevre Bakanı’nı DAÜ’de ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını

belirterek, bugün önemli bir proje için bir araya gelindiğini ve çevre ile
ilgili Yeşil Adımlar Projesi’nin protokolünün imzalanacağını bildirdi. Söz
konusu proje ile farkındalık yaratmak ve çevreye duyarlılık konularında
çalışmaları desteklemek için önemli bir adım atıldığını belirten Prof. Dr.
Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak her zaman topluma hizmet
konularında oldukça duyarlı olduğunu ve bu projeye ortak olarak da desteğini
belirttiğini vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, Bakan Ataoğlu’na DAÜ ile bakanlık
arasında bir köprü kurulmasına vesile olduğu için teşekkürlerini ileterek
protokolün hayırlı olmasını temenni etti.
KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu atılacak
imzanın çevre açışından önem arz ettiğini vurguladı. Bundan sonraki eğitim
sürecinde eğitmenlerin, öğrencilerin çevre bilincinin artması yönünde
katkı koyacağına inandığını belirten Ataoğlu, DAÜ’ye desteklerinden ve
katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. İlkokuldan üniversiteye kadar çevre
dersinin müfredata eklenmesinin planlandığını aktaran Ataoğlu, çevreye
olan duyarlılığın istenilen boyuta gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.
Ataoğlu, atılacak olan imza ile arzu edilen çevre bilincine ulaşmayı ve her yıl
kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün sembolik olarak kutlanmasının
hedeflendiğini bildirdi.

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HOCANIN TEKNOPARK ŞİRKETLERİYLE
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Teknopark bünyesinde yer alan ve uluslararası
girişimcilik yarışmasında ödüle layık görülen Caretta Robotics, Cyprus Robotics ile
Daxici şirketlerinin başarılı girişimci öğrencileri, 18 Kasım 2021 Perşembe günü, saat
09:00’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret,
Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Ziyarette; Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Caretta Robotics şirketinin başarılı
girişimcileri Ahmet Bilgen, Farhang Naderi, Maher Eldebuch, Kamal Ali, Cyprus
Robotics’in başarılı girişimcileri Tezel Çelebi ile Daxici şirketinin başarılı girişimcileri
Hasan Bilgen ve Burak Bilgen yer aldı.
Finlandiya’daki Dev Etkinliğe Katılacaklar
DAÜ Teknopark şirketleri Caretta Robotics, Cyprus Robotics ve Daxici, Avrupa
Birliği ile Finlandiya Büyükelçiliği tarafından ortak finanse edilen ve Kıbrıs adası
genelini kapsayan iki toplumlu “Startup4Peace” yarışmasında ödüle layık görülerek,
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek
olan “SLUSH” etkinliğine katılma hakkı kazandı. Avrupa’nın en büyük girişimcilik
etkinlikleri arasında yer alan “SLUSH” dünyanın önde gelen küresel şirketlerin
yöneticileri ve başarılı girişimcilerle yeni girişimcileri bir araya getirecek. Etkinliğe
katılmaya hak kazanan Caretta Robotics, Cyprus Robotics ve Daxici girişimcilerinin
masrafları Finlandiya Büyükelçiliği tarafından karşılanacak.
“DAÜ Girişimcileri Her Zaman Destekleyecektir”
Ziyarette yarışmaya ve projelerine ilişkin DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a
bilgi veren girişimciler, DAÜ’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Prof. Dr.

Hocanın da tüm girişimcileri tebrik ederek bu tür başarıların DAÜ için önem taşımakta
olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, öğrencilerin bu tür imkanlarla teşvik edilmeleri
halinde yapabileceklerinin sınırı olmadığını belirterek, DAÜ’nün yalnızca kendi
öğrencilerini ya da mezunlarını değil, aynı zamanda diğer üniversitelerdeki öğrencileri
ve gençleri de bu tür girişimci projelerde daima destekleyeceklerini vurguladı. Prof.
Dr. Hocanın, önemli olanın fikirler ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi olduğuna işaret
etti. Ziyaretin sonunda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından, DAÜ
Teknopark’ın başarılı girişimcilerine hediye takdiminde bulunuldu.
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DAÜ, İSTANBUL MUHTARLAR KONFEDERASYON
ÜYELERİNİ AĞIRLADI

Gazimağusa Muhtarlar Derneği daveti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) 38. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul’un çeşitli
illerinden ülkemize gelen İstanbul Muhtarlar Konfederasyon üyeleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.
Programları kapsamında 15 Kasım 2021,
Pazartesi günü DAÜ Deniz Tesisleri’nde
DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz
İşçioğlu ile bir araya gelen muhtarlar DAÜ
hakkında bilgiler aldılar. Heyet, 16 Kasım
2021 Salı günü, saat 11:30’da ise DAÜ

Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile DAÜ
Senato Odası’nda bir araya geldi. Ziyaret
sırasında DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.
Söz konusu ziyaret sırasında konuşan Prof.
Dr. Hocanın, DAÜ hakkında geniş bilgiler
vererek muhtarları ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. DAÜ’nün eğitim ve
öğretimin yanında topluma hizmete de önem
verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Hocanın,
Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci geldiğini aktardı. Prof. Dr. Hocanın ayrıca

DAÜ’nün dünya sıralamalarında belirli
noktalara ulaştığının da altını çizdi. İstanbul
Muhtarlar Konfederasyon Başkanı Kadir
Delibalta DAÜ’de bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, DAÜ ile gönül
bağlarının bulunduğunu ve iş birliklerinin
gelişmesi adına her zaman hazır olduklarını
bildirdi. Gazimağusa Muhtarlar Derneği
Başkanı Mustafa Yeşilleme ise DAÜ’nün Gazimağusa’nın göz bebeği olduğunu belirterek,
kentin DAÜ ile var olduğunu vurguladı.
Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın tarafından
muhtarlara hediye takdiminde bulunuldu.

DAÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİNDEN CUMHURİYET KONSERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim
Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri
tarafından, 16 Kasım 2021 Salı günü,
saat 12:30’da, DAÜ Merkezi Derslikler
Binası Lobisi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 38.

Yıl Dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Konseri
verildi. Konsere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu,
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm
Başkanı Prof. S. Çetin Aydar, öğretim üyeleri

ve öğrenciler katıldı. Oda müziği gruplarının
ve bölüm korosunun verdiği konserde; flüt,
gitar, şan, piyano, kontrabas ve çok sesli
koro ile J.S. Bach, C.F. Fischer, J. Wanders,
F. Tarrega, J. Wanders’in eserlerinin yanı
sıra, İzmir Marşı ve çok seslendirilmiş Kıbrıs
Türküleri de seslendirildi.
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DAÜ BARIŞ MÜHENDİSLİĞİ KONULU KONFERANSA
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs
Politikalar Merkezi (KPM) ile DAÜ Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün
iş birliği ile “Sahada Barış Mühendisliği,
Çatışma Sonrasını Yönetmede Zorluklar”
konulu bir konferans gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde DAÜ’de gerçekleştirilen
konferansa DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Sözen moderatörlük yaparken,
konuşmacı olarak ise hem İngiliz ve Kanada
donanmalarının, hem de Birleşmiş Milletler
gibi uluslararası örgütlerin bir yetkilisi olarak
barış süreçlerinde büyük deneyimi olan
Graham Day katıldı.
“Cynefin Çerçevesi Rehber Olarak
Alınmalı”
Day barış sürecini yürütmek için farklı
yaklaşımlar ve esnek bir operasyonel anlayış gerektiren farklı uygulama türleri
bulunduğunu, liderlerin ve karar vericilerin
sorunları açık, karmaşık, karışık ve kaotik

olmak üzere dört alana ayırmalarına ve
daha sonra bu alanlara uygun bir şekilde
yanıt vermelerine yardımcı olan “Cynefin
Çerçevesi”nin hem kavramsal, hem de
operasyonel rehberlik sağladığını açıklayarak
konuşmasına başladı. Cynefin Çerçevesi’nin
dört alanının da bir duruma nasıl cevap
verileceğine dair bir tür kısıtlama, uygulama
ve rehberlik içerdiğini belirten Day, koşulların
hangi etki alanıyla ilgili olduğuna göre
hareket etmek için, o alandaki rehberlikten
yararlanılabileceğine değindi.
“Kaotik Alandan Kaçınılmalı”
Day, sonucu bilinen durumlar için olan
açık alanın; durumun gerçeklerini bilmek,
buna göre kategorize etmek ve en iyi
uygulamalarla karşılık vermek için olduğuna
dikkat çekerek, karmaşık alanın ise gelen
verilerin bir araya getirilip incelenmesini ve
tepki verilmesini içerdiğine değindi. Day,
sebep-sonuç ilişkisinde netlik olmayan ve

meşruluğun çok önemli olduğu karışık alanın
da; sorunu parçalara ayırarak farklı şeyler
denemeyi gerektirdiğine, barış sürecinin
sürdürülebilmesi için çatışma gibi olayları
içeren kaotik alandan ise mutlaka kaçınılması
gerektiğine dikkat çekti.
“Her Problem Karmaşık Değildir”
Konuşmasının sonunda barış kurucuların,
zamanlarının çoğunu Cynefin Çerçevesi’nin
açık veya karmaşık alanlarında harcadığına
dikkat çeken Day, her problemin karmaşık
olmadığını, ancak gelişen karmaşık bir
uyarlanabilir sistem olarak ele alınması
gerektiğini ifade etti. Day, barış sürecini
yönetmede zorlukları aşmak için bazı basamaklar bulunduğunu, bu basamakların
kesin yasalar değil, durum ve kaynak
tasarrufu sağlayan buluşsal yöntemler veya
olasılık yönergeleri olduğuna işaret etti.

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN
“KAN VER, BİR HAYAT KURTAR” ETKİNLİĞİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü, Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı
altındaki sosyal sorumluluk projelerine, bir
yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde
“Kan Ver, Bir Hayat Kurtar” sloganıyla
düzenlenen etkinlik, ilk gün DAÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nde, ikinci ve üçüncü gün
ise Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve
kan bağışının ülkemizde ne kadar önemli
olduğunun bilincinde hareket eden DAÜ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
bünyesinde faaliyet gösteren Genesis
Ajans, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle kan
bağışı etkinliği düzenlendi. Sağlık ekipleri

ile kan alım işleminin steril bir ortamda
gerçekleştirilebilmesi için kampüse gelen kan
bağışı otobüsü bir çok duyarlı kişinin kolayca
kan vermesine imkan sağladı.
Yoğun ilgi gören ve üç gün süren kan
bağışı etkinliğinde, ilk gün 25, ikinci gün
49 ve üçüncü gün ise 42 ünite olmak üzere
toplamda 116 ünite kan bağışı toplandı.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm
Başkanı ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Anıl
Kemal Kaya hayatı önem taşıyan etkinliğin
önümüzdeki bahar döneminde tekrarlanacağı
bilgisi verdi. Etkinlik sonunda Kuzey Kıbrıs
Türk Kızılay’ı, 116 kişiye umut olan DAÜ’lü
gönüllü bağışcılara teşekkürlerini ileterek
DAÜ’den ayrıldı.
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLE MAĞUSA RAVELİN LİONS KULÜBÜ
14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde, Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi
ile Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği iş birliğinde
ailelere yönelik bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
14 Kasım 2021 Pazar günü, saat 10:00’da, İskele
Makenzi Sahili Yürüyüş Yolu’nda düzenlenen etkinliğe,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da katıldı. Oldukça
yoğun ilgi gören farkındalık etkinliğinde; Dernek Genel
Sağlık Komitesi Üyeleri de olan DAÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ,
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, Yrd.

Doç. Dr. Gözde Okburan’ın yanı sıra, Mağusa Ravelin
Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı, dernek
üyeleri, öğrenciler ve aileler yer aldı.
“Diyabetin Farkındayız, Ailece Kararlıyız”
Etkinlik kapsamında sahilde sağlıklı besin stantları
açıldı ve “Diyabetin Farkındayız, Ailece Kararlıyız”
sloganı ile yürüyüş yolunda “Hızlı Yürüyüş Yarışması”
düzenlendi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü Öğretim Üyesi ve Mağusa Ravelin Lions
Kulübü Derneği Diyabet Sorumlusu Yrd. Doç. Dr.
Handan Sezgin, yarışma öncesinde katılımcılara diyabet

ve diyabeti önlemenin yolları ile ilgili bilgiler verdi.
Sonrasında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri
tarafından isteğe bağlı olarak 18 yaş üstü aile bireylerine
Diyabet Riski Belirleme Ölçümü yapıldı.
Geri sayımın ardından başlayan yarışmada aileler hep
birlikte yürüdü. Yarışma sonunda etkinlik sponsoru
FEEL, dereceye girenlere sağlıklı yiyeceklerden oluşan
birer paket hediye etti. Katılımcılar düzenlenen yürüyüş
ile hem diyabete karşı farkındalık oluşturdu, hem de
güzel ve sağlıklı bir gün geçirdi.

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ. DR. ÖZLEM ÜSTAY’DAN 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ AÇIKLAMASI
olan Aretus’un tanımladığı “Diabainein”,
yani idrar çıkarma anlamına gelmektedir.
Daha sonra 1675 yılında Yunanca
“Bal gibi” anlamına gelen “Mellitus”
kelimesinin eklenmesi ile hala kullanılmakta olan “Diabetes Mellitus”
idrarın şeker tadında ve kokusunda
olmasını tanımlamaktadır.
Günümüzde ise esas olarak Diabetes
Mellitus (DM), insülin salgılanmasındaki
yetersizlik ya da insülinin etkisindeki
veya insülin cevabındaki bir bozukluk
sonucunda ortaya çıkan yüksek kan
şekerinin yol açtığı birkaç grup kronik
ve ilerleyici hastalığı tanımlamak için
kullanılan ortak bir terimdir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr.
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi ve Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı Doç. Dr.
Özlem Üstay, 14 Kasım Dünya Diyabet
Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. Üstay yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
“Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)
günümüzde en sık görülen metabolik
hastalık olup, her geçen gün tüm dünyada
artmaya devam etmektedir. “Diabetes”
kelimesi ilk olarak 1425 yılında
kullanılmaya başlanmış olup kökeni I.
yüzyılda Kapadokyalı Yunan bir fizikçi

Hastalığın tanımlanmasından sonra
bu konuda daha hızlı yol alınmış ve
1869’da Langerhans hücre kültüründe
pankreas adacık hücrelerini göstererek
kendi adını vermiştir. İlk kez bir hayvan
pankreasının çıkarılarak incelendiği 1889
yılı ile tedavide çığır açacak çalışmaların
da önü açılmış, sonunda 1921 yılında Dr.
Fredrick Banting, asistanı Dr. Charles
Best ile birlikte hayvan pankreasından
insülin hormonunu pürifiye ederek
1923 yılında Nobel ödülünü almıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya
Diyabet Federasyonu (IDF) 1991 yılında,
diyabet hastası milyonlarca hastanın
tedavisini mümkün kılan Dr. Fredrick
Banting’in doğum günü olan 14 Kasım
tarihinin Dünya Diyabet Günü olarak

kutlanmasına karar verilmiştir. 2006
yılında ise Birleşmiş Millet Genel
Kurulu, diyabetin yaşam boyu süren ve
major organ hasarları nedeniyle diyabetli
kişinin yanı sıra ailesini, ülkesini ve
dünyayı çeşitli risklere maruz bırakabilen
bir hastalık olması nedeniyle 2007
yılından itibaren 14 Kasım’ın resmi
olarak Birleşmiş Milletler Diyabet Günü
de olmasını tanımıştır. Bu nedenle 14
Kasım olan hafta tüm dünyada Diabetes
Mellitus farkındalık haftası olarak çeşitli
etkinliklerle kutlanmaktadır.
Tüm dünyada Diyabet Günü mavi bir
halka ile temsil edilmektedir. Mavi
Halka, 2007’de dünya çapında diyabet
farkındalığının sembolü olarak kabul
edilmiştir. Mavi rengini gökyüzünden
alan bu simge, tüm dünyada diyabet
farkındalığı ve diyabete karşı beraber
mücadele etmenin gerekliliğini ifade
edecek şekilde kesintisiz bir halka
şeklindedir. En son 2019 yılında
yayınlanmış olan Dünya Diyabet Atlasına
göre dünyada 20-79 yaş arasındaki her 11
kişiden birisi DM tanısı olup toplamda
dünyada 463 milyon diyabetik hasta
bulunmaktadır, ancak her 2 kişiden
birisi DM olduğunu bilmemektedir.
Gelişmemiş ülkelerde ve sosyoekonomik
düzeyi düşük bölgelerde DM sıklığı çok
daha fazla bulunmaktadır.
DM kronik bir hastalık olduğu için uzun
dönemde sebep olduğu komplikasyonlar

açısından erken tanı ve tedavisi önem
taşır. Diyabetik hastaların yaklaşık yarısı
hipergliseminin neden olduğu kardiyak
olaylar nedeniyle hayatını kaybederken,
1/3 kadar hasta böbrek tutulumu
nedeniyle diyalize ihtiyaç duymaktadır.
Bunların yanı sıra kronik hipergliseminin
sebep olduğu görme bozuklukları, sinir
tutulumu ve özellikle ayaklarda gelişen
duyu kayıpları, tüm vücutta gelişebilen
damar tıkanıklıkları, inme ve ampütasyona
kadar ilerleyebilen bacak ülserleri ve
yaralar hastaların yaşam kalitesini ileri
derecede
bozmaktadır.
Endüstrinin
gelişmesi, hazır gıda tüketiminde
artış, giderek daha fazla masa başında
geçirilen zaman, hareket azlığı özellikle
genetik olarak bu hastalığa yatkın olan
bireyleri daha fazla etkileyerek hastalığın
ortaya çıkmasını hızlandırmaktadır. Bu
nedenlerle eskiden daha çok yaşlılarda
görülen Tip 2 DM veya erişkin tip
DM giderek daha genç yaşlarda,
hatta ergenlik döneminde görülmeye
başlanmıştır. Hayatın istemsizce hızla
aktığı bu çağda, gelecek nesillerin daha
sağlıklı gelişebilmesi için durup bir
bakmamız gerektiği, geleceğimiz için
hayat tarzımıza yön vermeye çalışarak iyi
birer örnek olmamız gerektiği kesindir.
İşte bu nedenle 14 Kasım haftası tüm
dünyada farkındalığı artırmak ve beraber
mücadeleye ortak olmak için bir adım
atalım. Gelin mavi halkanın bir ucundan
da siz tutun.”.
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DAÜ KENT- AG “ŞÖMİNELİ EV” HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma
ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG)
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca
Tümer ‘Şömineli Ev’ olarak bilinen tarihi
yapılar grubunun kullanımıyla ilişkili DAÜ
KENT – AG adına açıklamalarda bulundu. Doç.
Dr. Tümer, yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verdi:
“Son günlerde Mağusa Suriçi’nde bulunan
ve ‘Şömineli Ev’ olarak bilinen tarihi yapılar
grubunun ihale usulüyle bütün odaları ve
bahçesiyle bir restoran / cafe işletmesi olarak
hizmet verecek şekilde kiralanacağı bilgisi
kamuoyunda gündem olmuştur. Bu gelişme
hem ‘Şömineli Ev’in geleceği ile ilgili, hem
de tarihi yapılara devlet erkinin bakışı ile
ilgili gerek böyle bir sürecin paydaşları olarak
Mağusa halkı nezdinde gerekse biz DAÜ KENT
– AG Yönetim Kurulu’ndaki akademisyenler
nezdinde ciddi endişeler yaratmaktadır. Kültürel
miras değeri olan yapılara çağdaş gereksinimler
doğrultusunda, tarihi çevrelerin yaşatılması
ve canlandırılması amacıyla yeni işlevler
verilmesi, doğru bir yaklaşımdır. Ancak, bu tür
yeniden işlevlendirme süreçlerinde, binaların
mimari, kültürel, yerel, ekonomik ve sosyal
değerleri ile birlikte, bina ya da bina gruplarının
mimari ve mekânsal özellikleri ve olası yeni
fonksiyonlara olan uyumları da göz önünde
bulundurulur. Bunun yanında, kültürel miras
değeri olan binaların, içinde bulundukları
tarihi çevrelerin özellikleri ve ihtiyaçları da
yeni verilecek işlevler konusunda belirleyici
diğer önemli bir etkendir. Bunlarla birlikte
Mağusa’nın emsalsiz değeri Şömineli Ev’in tüm
odaları ve bahçesiyle bir restoran / cafe olarak
işletilmesi halinde kamusal alan olmaktan
çıkarak yalnız işletmecinin izniyle kullanılan
bir mekan olacağı da ortadadır.
Yıllardır kamunun elinde boş olarak
kullanılmadan duran ve yeniden işlevlendirilmeyi bekleyen söz konusu ‘Şömineli
Ev’ yapılar grubunun, herhangi bir bilimsel
değerlendirmeye tabi tutulmadan, gerekçesinin
ne olduğu anlaşılamayan (!) bir kararla restoran
olarak kullanılmak üzere kamusal kullanımdan
özel kullanıma geçirilmesinin sakıncaları
aşağıda sıralanmıştır.
1- Söz konusu iki tarihi konut yapısı hem
Osmanlı Dönemi, hem de Osmanlı öncesi
katmanları barındıran ve bu güne kadar strüktürel
ve mimari öğeleri en iyi şekilde korunarak

günümüze ulaşmış, kentteki en özellikli tarihi
konutlardır. Bu tarihi konutlar, diğer kültür
mirası yapıları gibi sadece belirli kişilerin değil,
tüm toplumun görmesi, anlaması, faydalanması
ve karar verme süreçlerinde bulunması gereken
yapılardır. Tek bir siyasi erkin, kişi ya da
kişilerin bilimsel değerlendirme yapmadan,
uzman görüşü almadan ‘Şömineli Ev’ ile ilgili
karar vermesi, doğru bir yaklaşım ve karar
verme biçimi değildir.
2- Bilimsel değerlendirme yanında Şömineli
Ev’in niteliği, daha açıkçası kamuya ait bir
değer olması dolayısıyla, İyi İdare Yasası’nda
düzenlenmiş bulunan katılım ilkesi gereğince
mekanın akıbetiyle ilgili bir danışma toplantısı
yapılmadan adım atılması hukuka aykırılık
teşkil etmektedir.
3- Latinler Dönemi’nden kalan alt yapıların
üzerine inşa edilmiş olan ‘Şömineli Ev
Kompleksi’, Osmanlı Konutu’nun en erken
örneklerinin özelliği olan açık sofaları,
revakları, ocakları, hamam ve çeşmeleri ile
Osmanlı Dönemi’nin kentteki en zengin konut
örnekleri olarak, yüksek düzeyde eğitim ve
araştırma değeri taşırlar. Dolayısı ile öğrencilere,
mimarlara, mimarlık öğ-rencilerine, yerel
halka ve ziyaretçilere açık olmalı ve yüksek
kalitede sergileme yöntemleri kullanılarak
sergilenmelidirler. İşaret edildiği gibi mekanın
bir restoran / cafe olarak kullanılması bunu
imkansız kılacaktır.
4- Söz konusu yapılar Osmanlı Dönemi’nde
Hac yolcuları için Han, İngiliz Dönemi’nde
Han ve Müze, 1960 sonrasında da İslam
Kültür Derneği Sergi Salonları olarak
kullanılmışlardır. Bu şekilde kamuya mal olmuş
önemli işlevleri üstlenmiş bu yapıların tüzel
kişilerin kullanımına, restoran, dükkan vb. ticari
kullanımları üstlenmek üzere kiralanması kabul
edilemez.
5- Söz konusu yapılar, aynı yapı adasını
paylaşan Gazi İlkokulu, İngiliz Dönemi
Hapishane Binası, Fransiskan Kilisesi, Cafer
Paşa Hamamı ve mevcut açık alanları ile dünya
çapında bir kent müzesinin yapımı için ideal bir
yapılar kompleksinin parçasıdırlar. Bu yapıların
kiralanması ile, Mağusa Suriçi’nde kentsel
dokunun ve mirasın bütüncül olarak korunması
ve canlandırılması konusunda ve bu yolla
turizmin ve ekonominin geliştirilmesinde ciddi
bir fırsat kaçırılmış olacaktır.

Suriçi’nde Othello Kalesi, Martinengo ve
Ravelin gibi tarihi mekanlar oldukça yüksek
meblağlara restore edilmiş ve kentin olağanüstü
kültürel zenginliğine katkı konulmuştur. Ancak
mevcut yönetim biçiminin bu mekanların
işletmesindeki yetkinlikten uzak tavrı, üretken
ve bilime dayalı olmayan yaklaşımları nedeniyle
bu kıymetli yapı ve yapı grupları turistlerin ve
halkın ziyaretine açılamamaktadır. Şömineli
Ev kompleksi ile ilgili ortaya çıkan bu gelişme
ile birlikte düşünüldüğünde bu anlayışın,
kültürel zenginliğimizin hem bugününü hem
geleceğini tehdit ettiği ortadadır. Herkes
tarafından bilinmelidir ve kabul edilmelidir
ki, Mağusa Suriçi, tüm kültürel mirası değeri
olan tarihi çevreler gibi, sadece Kıbrıs için
değil tüm dünya için değerli bir kültürel miras
alanıdır. Mağusa Suriçi’ndeki kamusal alanlar
ve kültür mirası değeri taşıyan, Şömineli Ev
Kompleksi ve benzeri yapıların korunarak,
çağdaş kullanımlarla gelecek nesillere
aktarılması adına, Doğu Akdeniz Üniversitesi
ve Mağusa’da yer alan sivil toplum örgütlerinin
her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarına
inancımız tamdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz
Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (Kent-AG) yönetim kurulu üyeleri
olarak, Şömineli Ev’in ve çevresindeki yapılar
grubunun gerçekten kamusal kullanıma
hasredilmiş alanlar olarak kullanılmasında
yürütülecek tüm çalışmalara ve süreçlere hem
düşünsel hem de bilimsel olarak katkı koymaya
hazır olduğumuzu ve fakat bilimsellikten
uzak, salt siyasi bir adım olarak görülen her
türlü yanlış kararın da karşısında olacağımızı
kamuoyunun bilgisine sunmayı hem bilim
insanı olarak hem de duyarlı vatandaşlar olarak
bir borç biliyoruz. Saygılarımızla.”
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KOAH VE
AKCİĞER KANSERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
iken, akciğer kanseri görülme sıklığı ise erkeklerde
%26 kadınlarda ise %18’ e ulaşmıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Derya Kocakaya, Dünya KOAH Günü ve 17
Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kocakaya
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“KOAH ve Akciğer Kanseri: Sigara Nedenli
İki Önemli Hastalık”
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH),
hava yollarının süreğen ve tıkayıcı bir hastalığı
olup hava yollarında, başta sigara olmak üzere
zararlı gaz veya parçacıkların oluşturduğu iltihabi
yanıt sonucu gelişir. İlerleyici bir hastalık olması
sebebi ile artan iltihabi durum hava yollarında
daralmaya neden olmakta ve tedavi edilmediği
durumda akciğer dokusunda sebep olduğu kalıcı
hasar nedeniyle geri dönüşümsüz sonuçlar doğurmaktadır.
Akciğer kanseri ise, akciğer dokusundaki
hücrelerin anormal çoğalması sonucu gelişir.
Vücudumuzun genetik mirasını belirleyen DNA
yapısındaki değişimle başlayan süreç, çevresel
faktörler ile tetiklenir. Akciğer kanserindeki en
önemli tetikleyici ise yine sigaradır. Ülkemizde
akciğer kanserlerinin %90’dan fazlasının nedeni
sigaradır. Aktif sigara içicilerinde akciğer kanseri
riski, hiç sigara içmeyenler veya sigara içmeyi
bırakanlara oranla daha yüksektir.
Ülkemizde erken yaşlardan itibaren sigara
içilmeye başlanması ve özellikle uzun süreli ve
yoğun sigara tüketimi nedeni ile hem KOAH hem
de akciğer kanseri sıklığı giderek artmaktadır. Kırk
yaş üzeri erişkinlerde KOAH sıklığı yaklaşık %20

2002 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü ve Kronik
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi
önderliğinde “Dünya KOAH Günü” olarak kabul
edilen Kasım ayının üçüncü çarşambası, bu yıl aynı
zamanda 17 Kasım “Akciğer Kanseri Farkındalık
Günü” ile aynı güne denk gelmiştir. Her iki
hastalık açısından bakıldığında; hem çok ciddi
şikayetlere neden olmaları hem de yaşam süresi ve
yaşam kalitesi üzerine olan ciddi etkileri nedeni ile
hastalık farkındalığının ve erken tanı oranlarının
artması günümüzde çok önem taşımaktadır. Erken
tanı için de öncellikle hastalıktan şüphe etmek
ve tanıyı kesinleştirecek tetkikleri hızla yapmak
gereklidir. Bu nedenle bu iki hastalık ile ilgili
hastalarda görülebilecek yakınmalar, tanı için
yapılması gerekenler, risk faktörleri ve tedavi
seçenekleri hakkında toplumun bilgilendirilmesi
ana hedefler arasında yer alır.
KOAH’ta en sık görülen şikayetler öksürük,
balgam ve nefes darlığıdır. Öksürük ve balgam
yakınmaları aktif sigara içicileri tarafından
genellikle normal kabul edildiğinden doktora bu
nedenle başvuru çok azdır. Çoğunlukla zaman
içinde önce ağır eforla olan, ilerleyen aşamalarda
ise hafif eforla dahi ortaya çıkan nefes darlığı
ve efor kapasitesinde kısıtlanma en sık doktora
başvuru nedenidir. Kırk yaş üzerinde, sigara içmiş
ya da içmekte olan veya çevresel ortamda zararlı
gaz veya tozlara maruz kalan kişilerde kronik
öksürük, balgam ve nefes darlığı olması halinde
mutlaka solunum fonksiyon testi yapılmalıdır.
İlerleyici bir hastalık olan KOAH, önlenebilir ve
tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sigara içen bir kişi
KOAH tanısı aldığında yapması gereken ilk şey
sigarayı bırakmaktır. Ayrıca, diğer zararlı toz ve
dumandan uzak durması, grip ve zatürre aşılarını
yaptırması, şikayetlerine yönelik nefes yoluyla
uygulanan ilaçların kullanımı ve fiziksel olarak
aktif bir yaşam biçiminin uygulanması, hastalığın
tedavisi ve ilerleyişini önlemek adına önem
taşımaktadır.
Akciğer kanserinin neden olabileceği şikayetlerin
oluşumu için genellikle 1 yıldan uzun bir süre
geçer ve hastalık ileri evreye gelinceye kadar
fark edilmeyebilir. Hastalığın erken döneminde
ortaya çıkan şikayetler genellikle ayırt edici
özellikleri olmayan şikayetler olduğundan hastalar
tarafından önemsenmez veya başka nedenlere
bağlı olduğu düşünülür. Özellikle sigara içen
bireyler, öksürük gibi çok sık görülen bir şikâyetin
ciddi olabileceğini düşünmediklerinden dikkate
almazlar. Ne yazık ki bu durum tehlikeyi arttıran

önemli bir faktördür. Bazı hastalar ise başka
nedenlerle çekilen görüntülemeler ile rastlantısal
olarak tanı alır. Akciğer kanserinin belirtileri
tümörün akciğer içindeki yerine, büyüklüğüne,
yayılım gösterdiği yerlere ve yayılımın derecesine
göre değişebilir. Tümörün kendisine ve yayılımına
bağlı olarak en sık görülenler öksürük, göğüs ve
sırt ağrısı, kanlı balgam, nefes darlığı, ses kısıklığı,
yutma güçlüğü, boyun ve yüzde şişlik, hırıltılı
solunum ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
sayılabilir.
Tümörün akciğer dışı yayılımına bağlı olarak
ise baş ağrısı, bulantı, kusma, denge bozukluğu,
kemik veya eklem ağrısı, halsizlik, iştah azalması
ve açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk gibi
yaygın görülebilen şikayetler gözlenebilir. Tanı
için özellikle risk faktörü olan bireylere öncelikle
akciğer grafisi çekilmesi, şüphe edilmesi halinde
ise bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirme
yapılması gerekir. BT ile hastalığın yerinin
tespiti sonrası, hastalıklı dokudan örnek alınması
(biyopsi) işlemi için uygun yönteme karar verilir.
Bazen bronkoskopi denilen ucunda ışık bulunan
ince bir hortum aracılığı ile ağız veya burun yolu
ile hava yolları incelenir ve doku parçaları alınır.
Bazen de tomografi kılavuzluğunda deri geçilerek
bir iğne yolu ile dokudan biyopsi (iğne biyopsi)
alınabilir. Akciğer etrafındaki zarda sıvı birikimi
olması halinde bu sıvıdan da örnek alınabilir
(torasentez). Bu gibi yollar ile tanı konulamadığı
durumlarda cerrahi yollar ile de örnek alınması
gerekebilir. Alınan bu dokuların deneyimli
bir patolog tarafından incelenmesi ve yapılan
özel boyalar ile tümörün tipine karar verilmesi
tanıyı kesinleştirir. Manyetik rezonans (MR)
görüntülemesi, kemik sintigrafisi, PET (pozitron
emisyon tomografisi) gibi testler ise hastalığın
yayılım derecesini, yani evresini belirlemek amacı
ile yapılır. En uygun tedavi seçeneğine karar
vermek için tümörün tipi, evresi ve hastanın genel
durumu ve performans kapasitesine bakılır. Buna
göre cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi
gibi seçeneklerden uygun olanı veya bazen
birlikte uygulanması düşünülebilir. Son yıllarda
geliştirilen kanserli dokudaki hücrelerin genetik
değişikliklerini hedef alan özelleşmiş tedavilerin
(akıllı ilaç) uygunluğu açısından hastalar mutlaka
değerlendirilmelidir.
Hem KOAH hem de akciğer kanseri önlem
alınmaz ve tedavi edilmez ise hayatı tehdit
edebilecek, yaşam süresini kısaltan ve yaşam
kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklardır. Bu
nedenle her zaman için yapılabilecek en önemli
şey bu hastalıkları önlemek için çalışmak ve en
önemli risk faktörü olan sigaradan uzak durmaktır.
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DAÜ TDM HUKUK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ MERVE NUR DEĞERLİ’DEN
MÜLTECİ ÇOCUK HAKLARI AÇIKLAMASI
Doğu

Akdeniz

Üniversitesi

Toplumsal

Duyarlılık Merkezi (DAÜ TDM) Hukuk

sıcaklığında çözülmeye çalışılmalı ve sosyal
hayata kazandırılmaları kolaylaştırılmalıdır.

Fakültesi Temsilcisi ve Hukuk Fakültesi,
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araş-

Çocuğun gelişiminde en önemli etken

tırma Görevlisi Merve Nur Değerli, 20 Kasım

çevredir. Çocuğun sosyal gelişimi ile ilişkili

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir

olarak etnik, kültürel, dini, ulusal inançları

yazı kaleme aldı. Değerli, “Mülteci Çocuk

doğrultusunda kimlik kazanma hakkı vardır.

Hakları” başlıklı yazısında şu ifadelere yer

Kapasitesini ortaya koyabildiği, ailesi ya da

verdi:

bakım verici yetişkinlerle birlikte, çatışma
ortamından uzak, temiz bir çevrede yaşama,

“Yasal ya da yasal olmayan yollarla başlayan

sağlık hizmetlerinden yararlanma, eşitlik

göç hareketi, üç aşamada tamamlanmaktadır;

ilkesi kapsamında muamele görme hakları

mültecilerin ülkelerinden ayrılması, mül-

sosyal yaşamdaki hakları kapsamında de-

tecilerin hedef ülkeye varması ve kabulü ile

ğerlendirilir.

mültecinin o ülke de yaşamaya başlaması.
Bahsi geçen üç süreçte en çok mağdur olan

Ailesiyle birlikte, ya da kimsesiz bir şekilde

kesim çocuklardır.

yaşadığı toprakları terk etmek zorunda
kalan çocuklar genellikle okul çağındadır.

Çocukların

var

olan

önemli olduğu unutulmamalıdır. Kayıp bir
kuşağın oluşmaması için hükümet ve sivil
toplum

kuruluşlarının

üzerlerine

düşen

görevleri yerine getirmeleri büyük bir önem

mağduriyetlerinin

Kendi ülkelerinde mahrum kaldıkları eğitim

azaltılarak ortadan kaldırılması için Birleşmiş

hakkından faydalanmaları önceliklidir. Bu

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ışığında

sayede göç ettikleri ülkelerin kültürüyle

çocukların yaşadıkları şartları iyileştirmeye

tanışacak, arkadaşlar edinecek ve bu da

yönelik yapılan çalışmalar hızlandırılmıştır.

çocuklarda aidiyet duygusunun oluşmasını

Geleceğimiz olan çocukların kimliklerine

sağlayacaktır. Mülteci çocukların kaliteli

ve nereden geldiklerine bakılmaksızın ha-

bir hayat sürmelerinin hedeflendiği top-

vatandaşlarla eşit olmayan koşullarda ya-

yat kaygısı gütmeden yaşama hakkından

lumlarda sağlık konusu önemlidir. Mülteci

şamak, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık

faydalanması, ayrımcılığa uğramadan eğitim

çocukların doğrudan ve ücretsiz olarak

ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden

ve sağlık haklarından faydalanması, güvenlik

sağlık

ötekileştirmeyi önleyici politikalar geliş-

birimlerince korunup kollanmaya ve üstün

olmalıdır. Bedensel tedavinin yanı sıra,

yarar anlayışıyla topluma kazandırılması her

oldukça travmatik olan göç olayının çocuk

devletin ana çıkış noktası olmalıdır.

psikolojisinde kötü izler bırakmaması için

hizmetlerine

ulaşımı

mümkün

psikolojik destek sağlanması da oldukça
Göç eden 18 yaşından küçüklerin gelişimini

önemlidir. Mültecilerin yaşadıkları yerlerdeki

destekleyecek

kalabalık

sağlıklı

ortamda

yaşama

ortamlar

ve

olumsuz

şartlar

arz etmektedir.
Mülteci çocuklara toplumda azınlık gözüyle
bakılmaması

gerekmektedir.

Mülteciler,

göç sonrasında sığınılan ülkelerde, diğer

tirilmelidir.
Çocuğun

korunması

ana

amaçtır.

Bu

yüzden mülteci çocukların güvenliklerinin
sağlanması gereklidir. Bu çocukların şiddetin her türlüsünden, istismardan, insan

hakkı vardır. Ailesiyle birlikte göç eden

iltihap kapmaya ve hastalığa elverişlidir.

çocukların aile birliği içinde büyüme ve

Bu şartları iyileştirilmesi ve orada yaşayan,

gelişiminin sağlanması için çabalayan taraf

gerek yetişkin, gerekse de çocukların hiçbir

devletlerin refakatsiz çocuklarla ilgili farklı

ayrım gözetilmeksizin sağlık hakkından

uygulamaları vardır. Refakatsiz ülkelerini

faydalanmaları sağlanmalıdır. Sağlığın hem

terk etmek zorunda kalan mülteci çocukların

bedensel, hem de mental olarak iyileştirici

savunmasız olması, şiddet, işkenceye maruz

etkisi,

topluma

çıkarları için kullanılmaları engellenmelidir.

kalma, kötüye kullanım, beslenme ve sağlık

kazandırılması konusunda oldukça önemlidir.

Çocuk suçlular için uygulanacak politika

sorunlarına neden olmaktadır. Bu yüzden

Eğitimin her çocuğun temel hakkı olduğu

cezalandırmaktan çok topluma geri ka-

refakatsiz çocukların dil ve kültür sorunu aile

ile duygusal ve sosyal gelişimleri açısından

zandırmaya yönelik olmalıdır.”

mülteci

çocukların

da

ticaretinden korunması ve ekonomik kazanç sağlamak uğruna çalıştırılmalarının
engellenmesi gerekmektedir. Savunmasız
ve bakıma muhtaç olan çocuğun istekleri
göz önüne alınmalı, kötü çetelerin kirli
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DAÜ ULUSLARARASI HALI SAHA TURNUVASI’NIN ŞAMPİYONU SAMBA BOYS

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü
tarafından organize edilen DAÜ Uluslararası Halı
Saha Turnuvası, 8 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında,
DAÜ Halı Saha Tesisleri’nde düzenlendi. Turnuvaya
öğrencilerden oluşan toplam 16 takım katıldı. 8 Kasım
2021 Pazartesi günü oynanan müsabakalar sonucunda
çeyrek finale kalan 8 takım 9 Kasım 2021 Salı günü
karşı karşıya geldi ve yarı final oynamaya hak kazanan
4 takım, 11 Kasım 2021 Çarşamba günü mücadele etti.
Yarı finallerde rakiplerini yenerek final oynamaya hak
kazanan Samba Boys takımı ile Naija FC takımı, 12
Kasım 2021 Perşembe günü düzenlenen final maçında
karşı karşıya geldi ve Samba Boys karşılaşmadan galip

ayrılarak DAÜ Uluslararası Halı Saha Turnuvası’nın
şampiyonu oldu. Naija FC takımı ikinciliği elde
ederken, yarı finallerde kaybeden iki takımın üçüncülük
mücadelesi sonucunda Gunners takımı da üçüncülüğü
elde etti.

tebrik ederek, turnuvanın başarılı bir şekilde organize

Ödül Töreni Düzenlendi
Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine; DAÜ
Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Spor İşleri Müdürü
Cemal Konnolu, Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri
ve öğrenciler katıldı. Ödül töreninde konuşan Prof.
Dr. İşçioğlu, turnuvaya katılan ve kazanan takımları

birbirlerinin kültürlerini ve geleneklerini paylaşmaları

edilmesini sağlayan DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne
teşekkür etti. DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu
da konuşmasında bu tarz etkinliklerin 100’ün üzerinde
farklı ülkeden öğrencisi bulunan DAÜ’de öğrencilerin
ve kaynaşmaları açısından büyük önem taşıdığını
belirterek, turnuvaya katılan tüm öğrencilere teşekkür
etti. Konuşmaların ardından kazanan takımlara ödülleri
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu tarafından takdim
edildi.
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