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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDE KLİNİK AÇILIŞ TÖRENİ VE 
BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği 
Fakültesi Kliniği Açılış Töreni ve 2021-2022 
Akademik Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni, 
22 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 14:30’da ger-
çekleştirildi. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
başlayan törende konuşan DAÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, 22 Kasım 
tarihinin Türk Diş Hekimliği tarihinde büyük 
yeri olduğunu belirterek, 22 Kasım’ın Dünya 
Diş Hekimleri Günü, haftanın ise Ağız ve Diş 

Sağlığı Haftası olarak kutlandığını vurguladı. Ağız 
hastalıklarının dünya genelinde %90 oranında 
olduğuna değinen Prof. Dr. Solak, diş hekimliği 
mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden bi-
ri olduğunu aktardı. Diş hekimliği ve dişçilik 
arasındaki farktan bahseden Prof. Dr. Solak Diş 
Hekimliği mesleğinin ve eğitiminin tarihsel ge-
lişimini anlattı. Bugün açılacak olan klinik ile 
halka hizmete başlayacaklarına değinen Prof. 
Dr. Solak, bunun gururunu yaşadıklarını belirtti. 
Törende ayrıca, 2021 – 2022 Akademik Yılı’nda 
kayıt yaptıran yeni diş hekimliği öğrencilerine 

beyaz önlüklerinin giydirileceğini belirten Prof. 
Dr. Solak, tüm öğrencilere başarılar diledi. Rek-
tör Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği 
konuşmasında, DAÜ olarak eğitim, araştırma 
ve topluma hizmet konularında üzerlerine düşen 
görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını aktararak, 
dünya sıralamalarında gün geçtikçe ilerliyor ol-
maktan ötürü de mutluluk duyduğunu ifade etti. 
DAÜ’nün adımlarını bilimin ışığında atmaya 
çalıştığını belirten Prof. Dr. Hocanın, sağlık 
alanında verilen eğitimde ileriye gitmek adına 
akreditasyonlara önem verdiklerinin altını çizdi. 
Kliniğin özelde Gazimağusa halkına genelde ise 
KKTC halkına hizmet edeceğine dikkat çeken 
Prof. Dr. Hocanın, kliniğin hayırlı olmasını te-
menni etti. Beyaz önlük giyecek olan öğrencilere 
de seslenen Prof. Dr. Hocanın, beyaz önlüklerinin 
hayırlı olmasını diledi.   

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal 
Özcenk ise 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız 
ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutlayarak bu anlamlı 
günde modern diş kliniğinin açılışını yapmaktan 
ve geleceğin diş hekimlerine beyaz önlüklerini 
giydirmekten son derece mutluluk duyduklarını 
ifade etti. DAÜ’nün dünyadaki üniversiteler 
arasında oldukça prestijli bir yere sahip olduğunu 
belirten Dr. Özcenk, bugün açılan klinik ile 
diş hekimliği öğrencilerine hem pratik yapma 
imkanı sağlanacağını hem de halka modern diş 
sağlığı hizmeti verileceğini vurguladı. Kliniğin 
kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 
Dr. Özcenk, bugün beyaz önlüklerini giyecek olan 
öğrencilere de başarılar diledi. 

Açılış konuşmalarının ardından 2021-2022 Aka-
demik Yılı’nda Diş Hekimliği Fakültesi’ne yeni 
kayıt yaptıran toplam 42 öğrenciye mesleğe ilk 
adımın simgesi olan beyaz önlükleri DAÜ VYK 
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet 
Solak, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen 
ve fakülte öğretim üyeleri tarafından giydirildi. 

Beyaz önlük giydirme töreninin ardından Dr. 
Özcenk, Prof. Dr. Hocanın ve Prof. Dr. Solak 
tarafından gerçekleştirilen kurdele kesme töreni 
ile DAÜ Diş Hekimliği Kliniği halkın hizmetine 
açıldı. Katılımın yoğun olduğu söz konusu açılış 
töreni ve beyaz önlük giydirme töreninde DAÜ 
Fakülte Dekanları, Müdürler, öğretim üyeleri ve 
öğrenci velileri de hazır bulundu.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Amber Eker, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen 
9. Nöroradyoloji Okulu etkinliğinin açılış otu-
rumunda konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik, 
DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Okutmanı Erkan Dağlı ve Piyanist Atakan 
Sarı’nın Kıbrıs ezgilerinden oluşan müzik dinletisi 

ile başladı. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden 
KKTC’ye gelen katılımcılar müzik dinletisinde 
unutulmaz anlar yaşadı.

Hekimlere Birçok Olanak Sağlıyor
Açılış oturumunda DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker 
Bakkaloğlu, “Nörobilimde Yapay Zeka Destekli 
Uygulamalar” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. 

Doç. Dr. Bakkaloğlu konuşmasına, insanların 
farkında olarak veya farkında olmadan günlük 
yaşantılarında yapay zeka destekli uygulamaları 
sıkça kullandığını belirterek başladı. Telefonların 
sesli arama özelliği, sosyal ağlardaki otomatik yüz 
tanıma, insanların alışveriş tercihlerinin tanınıp 
kendilerine öneriler sunulması ya da bankacılık 
işlemlerinde normal dışı harcamalarda gelen 
uyarıların, yapay zeka destekli uygulamalar olduğu 
yönünde örnekler veren Doç. Dr. Bakkaloğlu, son 
yıllarda yapay zeka ile desteklenen uygulamaların 
bilim ve nörobilim alanında da giderek artan 
bir ivme ile yer bulduğunu belirtti. Doç. Dr. 
Bakkaloğlu, bu uygulamaların sağlık alanında 
teşhisin yapılması, hastalıkların sınıflandırılması ve 
tedavinin yönlendirilmesinin büyük bir hassasiyet 
ve hız ile yapılmasına olanak sağladığına dikkat 
çekti. Oturumda, DAÜ Mühendislik Fakültesi ile 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin bu alandaki 
çalışmalarından örnekler verildi. Gelecekte 
çok daha fazla kullanılacağı öngörülen bu uy-
gulamalara rağmen, insan iletişiminin ön planda 
olduğu tıp alanı için hekimlerin çalışmalarının 
kıymetine vurgu yapılırken, bilim alanındaki yeni 
keşiflerin yapılmasında insan emeğinin halen ya-
pay zekadan üstün olduğunun altı çizildi.
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DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
DOÇ. DR. AMBER EKER BAKKALOĞLU NÖROBİLİMDE

YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMALARI ANLATTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi 6. Uluslararası Gastromasa Gastronomi 
Konferansı’na katıldı. Covid-19 Pandemisi ne-
deniyle iki yıl ara verilen Gastromasa Gastronomi 
Konferansı, geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da 
Haliç Kongre Mekezi’nde oldukça yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. “Design - Tasarım” 

ana temasında gerçekleşen konferansa DAÜ’yü 
temsilen Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. M. Güven Ardahan katıldı. Dünyanın en 
önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan 
Gastromasa sahnesinde dünyaca ünlü yıldız şefler 
mutfak deneyimlerini izleyicilerle paylaştı. Sosyal 
medya ve internetten canlı olarak yayınlanan 

organizasyon Türkiye ve dünyadan büyük ilgi 
gördü. Konferansa katılan Yrd. Doç. Dr. M. Güven 
Ardahan, aralarında Michelin yıldızlı Mugaritz 
Restaurant (2021’in en iyi 50 restoranı arasında 
14. sırada), Bachour Bakery, DiverXO (2021’in 
en iyi 50 restoranı arasında 20. sırada), Restaurant 
La Vie Osnabrück, Disfrutar Restaurant gibi ünlü 
restoranların ödüllü şefleri Dabız Muñoz (2021’in 
en iyi şefi), Antonio Bachour, Oriol Castro, 
Vladimir Mukhin, Andoni Luis Aduriz, Diego 
Guerrero, Atsushi Tanaka, Helene Pietrini, Ricard 
Camarena, Thomas Bühner, Fabrizio Fiorani, 
Kevin Lacote, Yoji Tokuyoshi, Igor Grishechkin, 
Syrco Bakker, Joao Rodrigues, Jonathan Bernsten, 
Paolo Casagrande, Juanjo Lopez, Thibault 
Sombardier ve Rodolfo Guzman’ın gastronomi 
tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattığını 
ifade etti. 

Konuşmacılar gastromasanın artık uluslararası 
gatronomi camiasında önemli bir yer edindiğine 
vurgu yaparak, 2022 yılındaki temanın ise 
“sustainability - sürdürülebilirlik” olarak be-
lirlendiğini ifade ettiler. Gastromasa, yarattığı 
etkiyle Türkiye gastronomisinin dünyaya açılan 
kapısı olma özelliğini korumaya devam etmektedir.

TURİZM FAKÜLTESİ 6. ULUSLARARASI
GASTROMASA GASTRONOMİ KONFERANSI’NA KATILDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Demet 
Çelik Ulusoy ile Yrd. Doç. Dr. Can Azer; 
Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi iş birliği ile düzenlenen 
I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma 
Kongresi’ne katılarak bildiri sundu. 12-
14 Kasım 2021 tarihleri arasında, “Dünya 
ve Türkiye’deki Gelişmeler” temasıyla 
düzenlenen kongre, yüz yüze ve çevrim 
içi olarak (hibrit) gerçekleştirildi. Kongre 
kapsamında; veri temelli ekonomide özel ve 
kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet 
kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak 
hedeflendi. Uluslararası nitelikteki kongrede 
Türkçe ve İngilizce dillerinde oturumlar 
gerçekleştirildi. Kongrede; Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu Başkanı Hürol Mear’ın yanı sıra, 
Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler, 
kamu yöneticileri ve çalışanları, ilgili sivil 
toplum kuruluşları ile bu alana ilgi duyan 
katılımcılar yer aldı. Kongre, Türkiye 
Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. 
Sunumları kaçıranlar için bildirilerin kayıtları 
Kurum’un ilgili kanalında yayına sunuldu.

DAÜ’den Üç Bildiri
Kör hakemlik ilkelerine uygun şekilde Bilim 
Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilerek 
kabul alan bildiriler arasında DAÜ’den üç 

farklı sunum gerçekleştirildi. Kongrenin 
üçüncü gününde düzenlenen ve başkanlığını 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nuran Koyuncu’nun gerçekleştirdiği 
10. Oturum’da, DAÜ Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve aynı zamanda KKTC 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi Doç. 
Dr. Demet Çelik Ulusoy, “Avrupa Birliği 
Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 
Uygulanabilirliği Bağlamında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkı” başlıklı 
bildirisini sundu. Sonrasında, DAÜ Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can 
Azer “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması 
ve Bilgi Edinme Hakkı Çatışması KKTC 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Bilgi 
Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları 
Işığında” başlıklı bildirisini sundu. Aynı 
oturumda son olarak Doç. Dr. Demet Çelik 
Ulusoy ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Fatma Esenyel Hanaz’ın “Kişisel 
Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk 
Şartlarına Üçlü Bakış: Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve AB 
İncelemesi” başlıklı ortak bildirisinin sunumu 
gerçekleştirildi. Tebliğlerin İngilizce ve 
Türkçe özet metinleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 
basılacak olan Uluslararası Bildiri Kitabı’nda 
yayınlanacak.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ I. ULUSLARARASI 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KONGRESİ’NE KATILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk 
Fakültesi öğrencisi Emre Çelikel, Akdeniz 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu 
yıl 10’uncusu düzenlenen Hasan Özderin 
Makale Yarışması’nda üçüncülük ödülüne 
layık görüldü. “Nefret Suçları” konulu makale 
yarışmasında birinciliği Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencisi Taha Yücel el-
de ederken, ikincilik ödülü ise Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hurşit 
Berkay Çalışkan’ın oldu. 10. Hasan Özderin 
Makale Yarışması’nın ödül töreni, 18 Kasım 
2021 Perşembe günü, saat 15:00’te, çevrim 
içi olarak gerçekleştirildi. Yarışmada ilk üçe 
giren öğrencilere para ödülü takdim edildi. 
Aynı zamanda, jüri tarafından “Yayınlanmaya 
Değer Eser” olarak nitelendirilen makaleler, 
kitap olarak derlenerek yayınlanacak. 

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den 
Hukuk Öğrencileri Katıldı
10. Hasan Özderin Makale Yarışması, 

hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitim 

ile edinmiş oldukları hukuk nosyonunu, 

uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, 

yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı 

içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini 

hukuksal yazım tekniklerine uygun bir 

biçimde yazıya dökebilme becerilerinin 

geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu 

yıl “Nefret Suçları” üzerine düzenlenen 

yarışmada, öğrenciler konuyu diledikleri gibi 

ele alma konusunda özgür bırakıldı. Yarışma 

organizasyon komitesi Akdeniz Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 

Altunkaya, Antalya Barosu Başkanı Av. 

Polat Balkan, Akdeniz Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz 

Yurtseven ve Antalya Barosu Avukatı M. 

Mesut Özderin’den oluştu. Yalnızca hukuk 

fakültesi öğrencilerine açık olan yarışmaya, 

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hukuk 

fakültelerinden öğrenciler katıldı.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ EMRE ÇELİKEL 
MAKALE YARIŞMASINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Polonya’da 
bulunan Adam Mickiewicz Üniversitesi, iki üniversite 
arasındaki ikili iş birliği anlaşmasının bir parçası 
olarak, uluslararası bir bilimsel konferans düzenledi. 
Günümüzde uluslararası güvenlikte yaşanan sorunları 
konu alan konferans, 17 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi. Uluslararası güvenliğin küresel 
yönleri, Avrupa güvenliği, Orta Doğu Avrupa’daki 
güvenlik sorunları ve Doğu Akdeniz güvenliği üzerine 
dört tartışma panelinden oluşan konferans; uluslararası 
iş birliğini, saygıyı ve diyalog kültürünü teşvik etmeyi 
amaçladı.

“Gelişmeleri Makro ve Küresel Düzeyde Anlamak 
Gerekiyor”
Panellerin moderatörleri arasında bulunan DAÜ Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve DAÜ 
Kıbrıs Politikalar Merkezi Başkanı (KPM) Prof. Dr. Ahmet 
Sözen, Doğu Akdeniz güvenliği panelinde bir de konuşma 
yaptı. Prof. Dr. Sözen, Doğu Akdeniz’i anlamak için 
yerel ve bölgesel sorunların öncesinde, makro ve küresel 
düzeyde gelişmeleri anlamak gerektiğini ve sonrasında 
bölgeye ve yerele odaklanılması gerektiğini belirterek 
konuşmasına başladı. Popülist politikaların yükseldiğini, 
gitgide daha çok demokratik ülkenin otoriter bir rejime 
dönüştüğünü, ABD’nin göreceli olarak zayıfladığı ve 

Çin ile Rusya’nın göreceli olarak yükseldiği yeni bir güç 
yapılanması oluştuğunu, NATO ittifakı içerisinde ABD 
ile Fransa’nın başını çektiği bazı Avrupa ülkeleri arasında 
sorunlar bulunduğunu, tüm bu küresel gelişmelerin Doğu 
Akdeniz bölgesindeki gelişmeler üzerinde etkili olduğunu 
ifade etti. Bölgede en uzun kıyılara sahip önemli bir 
aktör olan Türkiye’nin bu gelişmeleri hesaba kattığını, 
bu yüzden hem diplomatik, hem de askeri bakımdan daha 
iddialı davrandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözen, Doğu 
Akdeniz’deki rekabetin altında yatan nedenin, birçok 
kişinin iddia ettiği gibi daha çok doğal kaynak sahibi 
olmak ve kontrol etmek değil, küresel ölçekteki güç 
değişimi olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta İki Toplum Arasında Güven İnşa Edilmeli”
Aynı panelde konuşma yapan DAÜ Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi 
Dr. İpek Borman ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs 
probleminin kısıtlamalarını ve potansiyellerini gü-
venlik perspektifinden değerlendirdi. Doğu Akdeniz 
meselesinin geleneksel güvenlik yaklaşımlarının stratejik 
prizmasından değerlendirilmesinin sorunlu bir yaklaşım 
olduğuna inandığını belirten Dr. Borman, bunun Doğu 
Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan güvenlik kompleksinde 
görüldüğünü ifade etti. Dr. Borman bölgede bir güvenlik 
paradoksunun ortaya çıktığını, bunun aşılması için söy-
lem ve eylemlerin güvensizlikleştirilmesi gerektiğine 
ve Kıbrıs’ın iki toplumu arasında güvenin inşa edilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. Daha barışçıl bir gelecek 
için toplumlar içindeki sosyal güvensizlik, travma ve 
korkuların giderilmesinin büyük önem taşıdığını, insan 
faktörünün ön plana getirilerek Kıbrıs sorununun yeniden 
düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 18 
Kasım 2021 Perşembe günü, 13:30 - 15:30 
saatleri arasında 2021 – 2022 Akademik 
Yılı’nda Hemşirelik Bölümü’ne kayıt yaptıran 
yeni öğrencilerine yönelik oryantasyon 
toplantısı düzenledi. Pandemi kuralları çer-

çevesinde iki grup şeklinde gerçekleştirilen 
toplantı kapsamında, öncelikle bölümün geç-
miş yıllardaki faaliyetlerini içeren tanıtım 
videosu paylaşıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Hemşirelik 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan’ın 
gerçekleştirdiği açılış konuşmalarının ardından 

öğretim üyeleri ile öğrencilerin tanışması sağ-
landı. Öğrencilerin kampüs içerisindeki ya-
şamını kolaylaştıracak ve adaptasyonlarına 
yardımcı olacak bilgilerin yer aldığı sunumun 
ardından öğrencilerden gelen sorular cevap-
landırıldı. 

DAÜ VE ADAM MICKIEWICZ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE 
ULUSLARARASI GÜVENLİK KONFERANSI DÜZENLENDİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YENİ KAYITLI 
ÖĞRENCİLERİNE GELENEKSEL ORYANTASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık 
Merkezi (DAÜ TDM) Eğitim Fakültesi Temsilcisi ve 
DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nedeniyle bir yazı 
kaleme aldı. Doç. Dr. Erbilen, “Üç Kelebeğin Bağımsızlık 
Mücadelesinden Doğan Gün” başlıklı yazısında şu 
ifadelere yer verdi:

“Hayatın her alanında görülen, toplumsal sınıf, kültür, 
ulus, ırk ayırt etmeksizin evrensel bir nitelik taşıyan ve 
gittikçe de hızla artıp yaygınlaşan kadına yönelik şiddet, 
her şeyden önce bir insan hakları ihlalidir. Kadınlar ve kız 
çocukları ev içi şiddet, cinsel taciz ve istismar, tecavüz, 
zorla evlendirme, ‘namus’ bahanesiyle işlenen cinayetler 
gibi şiddetin türlü çeşidine maruz kalmaktadır. Dünyanın 
her ülkesinde yaşanan ve bir halk sağlığı sorunu olarak 
görülen kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 25 
Kasım günü “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” 
kabul edilmektedir. Bu günün çıkış noktası ise 1960 yılında 
Dominik Cumhuriyeti’nde, Trujillo diktatörlüğüne karşı 
mücadele eden ve Clandestina Hareketi’nin öncülerinden 
olan, Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşlerin 
öldürüldüğü ama aynı zamanda da özgürlük mücadelesinin 
sembolleştiği tarihtir. Mirabel kardeşler, dikta yönetimine 
karşı çıkmak amacıyla Clandestine hareketini kurdu ve 
birinin kod adının “kelebek” olması sebebiyle “kelebekler” 
adıyla anılmaya başlandılar. 

Üç kadının başlattığı bu mücadele ülke içinde kısa sürede 
yayılmaya başladı. Kız kardeşler hükümet için bir tehdit 
unsuru olarak değerlendirildikleri için çeşitli baskı ve 
işkenceye maruz kalmışlardır. Trujillo’nun: “Ülkede iki 
tehlike var: Kilise ve Mirabel Kardeşler” açıklamasından 
kısa bir süre sonra 25 Kasım 1960 günü, üç kadın işkence 
edilerek vahşice öldürülmüş, ancak halka ve basına “araba 
kazası”nda öldükleri şeklinde yansıtılmıştır. 1999 yılında 
bireyler arasında farkındalık yaratmak gayesi ile Birleşmiş 
Milletler bu günü  “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. 

En genel tanımıyla şiddet, herhangi bir canlının bedensel 
veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren davranışlar olarak 
tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü “Fiziksel güç veya 
kuvvetin amaçlı bir şekilde, kendine, bir başkasına, bir 
gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara yahut fiziksel 
zararla sonuçlanma ihtimalinin artmasına, psikolojik 
zarara, gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden 
olacak biçimde tehdit edici biçimde veya gerçekten 
kullanılması” diye açıklamıştır. Kısaca şiddet, güç veya 
baskı uygulayarak insanların bedensel ve ruhsal olarak 
zarar görmesine neden olan bireysel ve toplu hareketlerin 
tümüdür. Buradan hareketle şiddetin çeşitli biçimlerde 
ortaya çıktığı görülmektedir. 

1- Fiziksel Şiddet: ilk akla gelen şiddet türüdür. Temas 
içeren (itme, vurma vb.) veya içermeyen şekilde (etraftaki 
başka nesneleri kırıp dökerek, bunu sana da yapabilirim 
mesajı vererek) gerçekleşmektedir. 
2- Psikolojik Şiddet: Fark edilmesi kolay değildir. Yani 
maruz kalan da uygulayan da duygusal şiddetin söz konusu 
olduğunun farkına varmayabilir. Kişinin doğuştan ihtiyacı 
olan sevilmek, güvende hissetmek gibi isteklerini şiddet 
uygulayan kişi kendi çıkarları lehine kullanmaktadır. 
3-Cinsel Şiddet: Cinselliğin kontrol edilemeyen bir 
dürtü olduğu düşüncesiyle ortaya çıkan ve çeşitli mazur 
göstermelerle sonuçlarına mazeret oluşturulmaya çalışılan 
şiddet biçimidir.
4- Ekonomik Şiddet: Kadını güçlü kılacak tüm ekonomik 
imkanların önüne geçmeye çalışmak şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Kadının ücretli bir işte çalışmasına engel 
olmak, çalışma şartlarına karışmak ücretine el koymak 
gibi farklı biçimlerde uygulanmaktadır. 
5- Dijital Şiddet: Son yıllarda artan biçimde görülen bir 
şiddet biçimidir. Israrlı takip, sosyal medya hesaplarını 
denetleme, mesajları okuma, farklı kimliklerle rahatsız 
etmek gibi yöntemlerle uygulanmaktadır. 
6-Flört Şiddeti: 15-25 yaş aralığında daha fazla görülen ve 
akran baskısının yüksek olduğu, başkalarının gözü önünde 
daha çok yaşanan şiddet türüdür.
7- Yalnızlaştırmak: Kendi başına bir şiddet biçimi olmasa 

da tüm şiddet biçimlerine eşlik eden çok önemli bir 
düşünce ve davranış biçimidir. Şiddetin olduğu ilişkilerde 
şiddet uygulayanın, şiddete maruz kalanın destek 
alabileceği tüm kişi ve kurumlarla bağını zedelemesidir. 
Aile, akraba ve arkadaş çevresi ile görüşmesine izin 
vermemek, şiddete tanık olabilecek veya şikayet edi-
lebilecek mekanizmalardan uzak tutmak şeklinde gö-
rülmektedir.

Kadınlar sadece kadın oldukları için şiddete uğ-
ramaktadırlar. Toplumun beklentileri ve kalıp yargıları 
şiddetin önünü açan en temel unsurlardır. Dolayısıyla 
şiddeti ortadan kaldırmanın temeli toplumsal cinsiyet 
eşitliğinden geçmektedir.  Sosyal, siyasal ekonomik an-
lamda eşitliğin sağlanması demek olan toplumsal cinsiyet 
eşitliğini tesis etmek şiddeti ortadan kaldıracak yegane 
mekanizmadır.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin, 2011 yılında oy birliği ile 
kabul ettiği ve kadına yönelik şiddeti doğrudan önlemeyi 
konu edinen, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nin giriş 
kısmında; kadına yönelik şiddetin, kadınların sadece kadın 
olmalarından dolayı uğradıkları şiddet olduğu, kadınları 
erkekler karşısında ikincil konuma zorladığı ve toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet olduğu belirtilmektedir. 

İstanbul Sözleşmesi gereğince, sözleşmeyi imzalayan 
devletlerin dört görevi vardır. Bunlar politikalar oluş-
turma, önleme, koruma-destekleme ve cezalandırma-
kovuşturma ödevleridir. Politikalar oluşturma, kadına 
yönelik şiddeti önlemekle ilgili devletin politikalar 
oluşturmasıyla; önleme, kadına yönelik şiddeti önlemek 
için başta eğitim olmak üzere toplumsal cinsiyet algısını 
değiştirecek uygulamalar; koruma-destekleme şiddete 
uğrayan, şiddete uğrayanın şiddet karşısında korunması 
ve desteklenmesiyle (sığınak sağlanması, hukuki ve 
maddi yardım sağlanması gibi); kovuşturma-yargılanma 
ise, şiddet uygulayanın yargılanmasıyla ilgili yapılması 

gerekenleri ortaya koymaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nde 
açık bir biçimde ortaya konulduğu gibi, kadına yönelik 
şiddet ve ev içi şiddet ile mücadele etmek ve bunları 
ortadan kaldırmak için, bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi 
elzemdir. Bu amaçla devlet çapında etkili, kapsamlı ve 
eşgüdümlü politikaların benimsenmesi ve uygulanması 
için gerekli yasal ve diğer tedbirlerin alınması gereklidir. 
Söz konusu hedefe ulaşabilmek için tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün, 
medyanın, üniversitelerin ve ilgili diğer tüm paydaşların 
işbirliği içerisinde hareket etmesi önemlidir. 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü 
vesilesiyle, tüm ilgililere bu konuda üzerlerine düşen 
sorumlulukları hatırlatırken, kadınların insan hakları te-
melinde şiddetten uzak bir biçimde sosyal, ekonomik ve 
siyasal hayatta hak ettikleri yere geldikleri eşit bir dünya 
özlemini bir kez daha dile getirmek isteriz.”  

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi En-
feksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket 
Ertürk Şengel Dünya Antibiyotik Kullanımı 
Farkındalık Haftası kapsamında açıklamalarda 
bulundu. Yrd. Doç. Dr. yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: 

“Antibiyotikleri Bilinçli Kullanmalıyız !”
“Antibiyotikler, hastalığa sebep olan bak-
terilerin öldürülmesi ya da üremelerinin dur-
durulması amacıyla kullanılan ilaçlardır ve 
ciddi enfeksiyonlarda hayati önem arz ederler. 
Tek bakteri türüne karşı etkili olabildikleri 
gibi birden fazla bakteri türüne karşı da etki 
gösterebilirler. Bu durumun avantajları ve 
dezavantajları vardır. Antibiyotikler uygunsuz 
kullanılmaları durumunda istenmeyen birtakım 
etkiler ortaya çıkarırlar.

İnsan vücudunda normal florada bulunan ve 
yararımıza olan birtakım bakteriler vardır. 
Buna en güzel örneklerden biri; kadın vajen 
florasında bulunan Lactobacillus ismi verilen 
ve kişiyi ürogenital enfeksiyonlardan koruyan 
bakterilerdir. Bir diğer örnek ise barsak floramızda 
bulunan ve sindirilemeyen besinlerin parçalanıp 
emilmesine yardımcı olan ve bağırsaktan kana 
toksinlerin geçmesini engelleyen bakterilerdir. 
İşte bizim belli bir hedefe yönelik vermek 

istediğimiz antibiyotikler ihtiyacımız olan 
bu bakterilerin de ölmesine neden olarak 
koruyucu mekanizmaları bozarlar. Bu nedenle 
antibiyotiklerin gerçekten gerekli olup olmadığı 
bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve gerek 
yoksa kullanımlarından kaçınılmalıdır.

Antibiyotik tedavisine başlamadan önce 
şikayetlerin enfeksiyona bağlı olup olmadığı, 
eğer enfeksiyona bağlı ise buna bakterilerin 
sebep olup olmadığının değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Mesela idrar yaparken yanma 
şikayeti olan her hasta idrar yolu enfeksiyonu 
geçiriyor demek değildir. Taş, anatomik 
bozukluk gibi birtakım sebepler de bu şikayete 
sebep olabilir. Mevcut şikayetler hastada 
enfeksiyon olduğunu düşündürüyorsa bu aşa-
mada da buna sebep olan mikroorganizmanın 
bakteri olup olmadığını değerlendirmek 
gerekir. Antibiyotikler bakteriler içindir, grip, 
hepatit, larenjit gibi birçok viral enfeksiyonda 
antibiyotik tedavisinin yeri yoktur. Vücudun 
bağışıklık sistemi bu enfeksiyonların kendi 
kendini sınırlamasını sağlar. 

Genel olarak, şüphelenilen ya da kanıtlanmış 
bakteriyel enfeksiyonu olan hastaların te-
davisine gerekli kültür örnekleri alınarak o 
bölgede enfeksiyona sebep olabilecek bakteriler 
öngörülerek tedavi başlanılabilir. Ancak hasta 
48-72 saat sonra mutlaka sonuçlar ve klinik 
durumu ile tekrar değerlendirilmeli ve artık 

ismi belli olan bakteriye uygun antibiyotik 
tedavisine geçilmeli ya da gerekli değil ise 
tedavi sonlandırılmalıdır. 

Antibiyotiklerin yanlış kullanılması (örneğin; 
gerekli olmayan durumlarda, gereğinden uzun 
süre ya da yanlış dozda kullanılması gibi) ilaca 
bağlı istenmeyen yan etkilere, antibiyotik ilişkili 
ishale ve özellikle de antibiyotiklere dirençli 
mikroorganizmaların ortaya çıkması gibi ciddi 
sorunlara yol açmaktadır. Antibiyotik kullanımı 
mutlaka hasta bazında değerlendirilmelidir. 
Enfeksiyon bölgesine göre verilmesi gereken 
antibiyotik değiştiği gibi, aynı enfeksiyona sahip 
farklı hastalara farklı antibiyotikler verilebilir. 
Ciddi yan etkileri olabilen bu ilaçların hastanın 
kalp, böbrek, karaciğer fonksiyonları, alerji 
varlığı göz önüne alınarak seçilmesi ve doz 
ayarı yapılması gerekmektedir. Diğer çok ciddi 
bir sorun da direnç sorunudur. Bir antibiyotiğe 
direnç gelişmesi demek o antibiyotiğin etkili 
olduğu bakterinin sebep olduğu enfeksiyonu 
tedavi edememek anlamına gelir ki bu bazen 
ölümcül olabilir. Direnç geliştiren bakteriler 
genetik madde aktarımı yoluyla bu direnci 
ortamdaki diğer bakterilere de geçirebilir ve o 
ortamdaki çoğu bakteri de bu dirence sahip olur. 
Ve antibiyotik bakteriye karşı etki gösteremez. 
Özellikle hastanede yatan hastalarda yatış 
süresinin uzamasına hatta ölüme kadar giden 
sonuçları olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi 
zarar görmüş hastalar için bu risk daha yüksektir. 

Ayrıca bu dirençli bakterilerin diğer hastalara 
bulaşıyla etkilenen kişi sayısı artabilir. Bilinmesi 
gerekir ki; tarım ve hayvancılıkta bilinçsiz 
kullanılan antibiyotikler de bu dirence sebep 
olmaktadır.

Antibiyotiklerin yoğun kullanımına bağlı olarak 
ortaya çıkan direnç sorunu yeni antibiyotiklerin 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ancak bu 
süreç direnç gelişim hızına yetişememektedir. 
Bu durumun sonucu olarak da mevcut an-
tibiyotiklerin yetersiz kalıp enfeksiyonların 
tedavisinin yapılamaz duruma gelmesi kaçı-
nılmazdır.”

TOPLUMSAL DUYARLILIK MERKEZİ’NDEN “25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE 
MÜCADELE GÜNÜ” AÇIKLAMASI

DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ANTİBİYOTİK KULLANIMI İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü nedeniyle 
bir mesaj yayınladı. Öğretmen-
ler Günü’nün, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Başöğretmenliği” kabul ettiği 
gün olan 24 Kasım tarihinde, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde ol-
duğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde de kutlanmakta 
olduğunu belirten Prof. Dr. 
Hocanın, mesajında şu ifadelere 
yer verdi:

“Ülkemizin dört bir yanında ço-
cuklarımızı yetiştiren öğretmen-
lerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutlar, bu onurlu 
meslekteki çalışmalarında ba-
şarılarının devamını dilerim. 
Bu vesileyle hayatta olmayan 
öğretmenlerimize de Allah’tan 
rahmet diler, kendilerini sevgi ve 
saygı ile anarım.”

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’DAN 
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI


