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DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVI 19 HAZİRAN’DA YAPILIYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik
Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 19 Haziran 2021 Cumartesi
günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 6 ilçede ve İstanbul’da
yapılacak. Sınava KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi
4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınava başvurular 3 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim
içi (online) olarak yapılabilecek. Adayların programlara
yerleştirilmesi, orta öğretim başarı puanı ve sınav sonucu
dikkate alınarak yapılacak. Herhangi bir nedenle sınava
katılamayan adaylar, orta öğretim başarı puanı ile de
programlara yerleştirilebilecekler. Sınav ile ilgili detaylı
bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’DAN
MECLİS BAŞKANI ÖNDER SENNAROĞLU’NA ZİYARET
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 25
Mart 2021 Perşembe günü, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet
Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu
ziyaret etti.
Söz konusu ziyaret, KKTC Cumhuriyet
Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşti.
Ziyarette KKTC Cumhuriyet Meclisi
Genel Sekreteri Seral Fırat ile DAÜ
Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz
İşçioğlu da hazır bulundu. Prof. Dr.
Hocanın, görüşmede Meclis Başkanı
Sennaroğlu’nu üniversitenin çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Görüşmede,
DAÜ ile KKTC Cumhuriyet Meclisi
arasında yapılabilecek iş birlikleri de
gündeme geldi.

BEYARMUDU BELEDİYE
BAŞKANI
İLKER EDİP’TEN
DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR.
AYKUT HOCANIN’A ZİYARET
Beyarmudu Belediye Başkanı ve Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf
Yöneticiler Kurulu Eski Başkanı İlker
Edip, 22 Mart 2021 Pazartesi günü, DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret
etti. Söz konusu nezaket ziyareti, Prof. Dr.
Hocanın’ın makamında gerçekleşti.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın,
ziyarette İlker Edip’i üniversitenin genel
durumu ile ilgili bilgilendirdi. Pandemi
süreciyle ilgili gelişmelerin de görüşüldüğü
ziyarette İlker Edip, DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Aykut Hocanın ve ekibine başarılarının
devamını diledi. Rektör Prof. Dr. Aykut
Hocanın, Beyarmudu Belediye Başkanı
İlker Edip’e ziyaretinden ötürü teşekkür
etti ve ziyaretin anısına hediye takdiminde
bulundu.
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DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’DAN İLETİŞİM
FAKÜLTESİ MEZUNU SAMET YILDIZ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın; İletişim
Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Mezunu Samet Yıldız’a, üniversitenin
tanıtımına yönelik katkılarından dolayı
teşekkür plaketi takdiminde bulundu.
Plaket takdimi, 22 Mart 2021 Pazartesi
günü, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın’ın makamında gerçekleşti.
Takdime, DAÜ Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hüseyin Aktuğlu ile Sosyal ve Kültürel
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşama
ilişkin içerik üretiyor. Samet Yıldız’ın
aynı zamanda DAÜ’deki eğitim-öğretim
ortamı ve kampüs yaşamıyla ilgili de
videoları bulunuyor.

Samet Yıldız’ın sosyal medya hesaplarına
Instagram’da “@sametyildizz” ve Youtube’da “Samet Yıldız” başlıklı kanaldan
ulaşılabiliyor.

Samet Yıldız, Viola Balasanova ile
birlikte DAÜ TV tarafından hazırlanan
hazırlanan ve www.emu.edu.tr adresinde
yer alan DAÜ 23. Oryantasyon Günleri
videosunda yer almıştı. Video oldukça
beğeni toplamıştı. Diğer yandan,
Instagram’da 12,300’ün üzerinde ve
Youtube’da 4,500’ün üzerinde takipçisi
bulunan Samet Yıldız, sosyal medya
hesapları üzerinden Kuzey Kıbrıs

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ KIBRIS VAKIFLAR
İDARESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nahide Gökçora ve Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran
Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF Genel
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Fazıl Benter’i
makamında ziyaret etti. 22 Mart 2021,
Pazartesi günü gerçekleşen söz konusu
ziyarette Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi
çatısı altında açılacak olan “Klinik ve
Uygulama Merkezi Dispanseri” için
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan
katkıya teşekkür edildi.
Ziyarette her iki kurum arasında olası iş
birlikleri üzerinde durulurken EVKAF
ve DAÜ arasında ilerleyen dönemlerde
özellikle eğitim ve araştırma konularında
yapılabilecek iş birlikleri konusunda
fikir birliğine varıldı. Ziyaret sonunda
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın
adına Prof. Dr. Gökçora, Prof. Dr.
Benter’e “Klinik ve Uygulama Merkezi
Dispanseri”ne yapmış oldukları değerli
katkılardan dolayı teşekkür belgesi ile
Gazimağusa’nın simgesi olan karga
motifli heykel takdiminde bulundu.
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN
ÇOCUKLARA YÖNELİK BEYİN FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİĞİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Beyin
Farkındalık Haftası nedeniyle Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC),
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş
birliğinde çocuklara yönelik farkındalık
etkinliği düzenledi. Dana Alliance for
Brain Initiatives (DABI) ve European
Dana Alliance for the Brain (EDAB)
tarafından kurulan ve Dana Foundation
tarafından koordine edilen Beyin
Farkındalık Haftası, kuruluşundan bu
yana geçen 25 yıl içinde, 117 ülkenin
katılımını içeren küresel bir eğitim girişi
olarak faaliyet gösteriyor. Bu yıl, söz
konusu girişim bünyesinde ortaklığa
kabul edilen DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber
Eker Bakkaloğlu koordinatörlüğünde, 20
Mart 2021 Cumartesi günü, KKTC’deki
ilk beyin farkındalık etkinliğini düzenledi.
Beyin ile ilgili farkındalığı, beyin bilimine
ve beynin işleyişine duyulan ilgiyi
arttırmak amacı ile düzenlenen bu yılki
etkinlik, “Beyin ne işe yarar?” konusunu
ele aldı. Etkinlik kapsamında anasınıfı ve
ilkokul çağındaki öğrencilerin “Beyin ne
işe yarar?” konulu resimleri sergilendi.
Sergiden önce, DAÜ Dr. Fazıl Küçük
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Nörobilim
Uzmanı Dr. Gülcem Altınoğlu ve
öğrencileri, eğlenceli videolar ile
çocuklara beyinin fonksiyonlarını anlattılar. Açılış konuşmalarında Proje
Koordinatörü Doç. Dr. Amber Eker
Bakkaloğlu, bu yıl ülkemizde ilk kez
DAÜ öncülüğünde gerçekleştirilen
Beyin Farkindalık Haftası etkinliklerine

katılarak, beyin ile ilgili bu heyecanlı
yolculuğa eşlik ettikleri için çocuklara
teşekkür etti ve muhteşem resimleri ve
soruları ile gelecekte beyin biliminin
içinde yer alacaklarından hiç süphesi
olmadığını belirtti.
“Etkinlik Çok Önemli Amaçlara
Ulaştı”
Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu’nun
konuşmasının ardından, DAÜ Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Nahide Gökçora konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu yıl ortaklığa kabul edilen DAÜ Dr.
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak, Kuzey
Kıbrıs’ta ilk Beyin Farkındalık Haftası
etkinliği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
iş birliği ile düzenlenmiştir. Çocuklarımız
beyni düşünmüşler, çizmişler ve sorgulamışlardır. Çocuklarımızın bilime
ilgisi göz doldurucu ve çok etkileyicidir.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
İlköğretim Dairesi ile okullarımızın
idarecileri ve değerli öğretmenlerine destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu
etkinlik, sizlerle çok önemli amaçlara
ulaşmıştır.”
Bakan Amcaoğlu Tebrik Etti
Prof. Dr. Nahide Gökçora’nın konuşmasının ardından, Milli Eğitim ve
Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, beyin
farkındalığı haftası dolayısı ile düzenlenen
bu etkinliğin pandemi süresince eve
kapanan çocuklarımızın farkındalığını
arttırma yanında sosyalleşmelerine de
katkı sağladığını belirterek bu etkinliğin

önemini vurgulayıp, DAÜ Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi’ni bir ilke daha imza
attığı için tebrik etti.
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
iş birliği ile ülkemizdeki tüm anasınıfı ve
ilkokul eğitimi çağındaki çocuklarımız
ile paylaşılan etkinlikte, yaşları 5 ile
11 arasında değişen 240 çocuğumuz,
çizdikleri “Beyin ne işe yarar?” konulu
resimlerle ve beyinle ilgili merak ettikleri
ilginç sorularla etkinliğe katıldılar. Bu
katılımların bazıları beynin vücudumuzu
nasıl yönettiğini sorgularken, bazıları ise
beyinle ilgili ilginç soruları içerdi:
“Beynimizi Biz Mi Yönetiriz Yoksa
Beynimiz Mi Bizi Yönetir?”
Beynimizin kontrol edebildiğimiz ve
kontrol edemediğimiz fonksiyonları
vardır. Örneğin hareketlerimizi, konuşmalarımızı kontrol edebiliriz. Ancak
kalp atışımızı, nefes alıp verişimizi, iç
organlarımızın fonksiyonlarını kontrol
edemeyiz. Bu organlarımız “otonom
sinir sitemi” kontrolündedir. Otonomun
kelime anlamı da kendi kendini kontrol
eden demektir.
“Beynin İçinde Ne Var? Beynin
Büyüklüğü Nedir?”
Beyin nöronlardan oluşur. Erişkin bir
insan beyninde 100 milyara yakın nöron
bulunur. Beynin ağırlığı yetişkin bir
insanda 1.5 kilograma yakındır. Yeni
doğan bebekte ise yarım kilogramdan
azdır. Bir filin beyni ise 5 kilogramdır.
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 21 MART DÜNYA
DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ AÇIKLAMASI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Nilüfer Güzoğlu, 21 Mart Dünya Down
Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla
“Down Sendromu; hastalık değil, farklılık”
başlıklı bir yazı kaleme aldı. Doç. Dr.
Güzoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Hafif çekik gözleri ve gülümsemeleri ile
dikkat çeken Down Sendromlu bireyler
hastalıklı değil, sadece genetik olarak
farklıdırlar. Dünya genelinde en sık rastlanan
kromozomal farklılık olan Down Sendromu
(Trizomi 21) yaklaşık 700-800 doğumda bir
görülmektedir.
Küresel olarak her yıl 21 Mart’ta ‘Dünya
Down Sendromu Farkındalık Günü’ kutlanır.
İnsanlarda her kromozomdan bir çift
bulunurken, Down Sendromlu bireylerde
21. kromozomdan üç tane bulunmaktadır.
Bu nedenle farkındalık günü için üçüncü
ayın 21’i seçilmiştir. Farkındalık gününün
amacı; Down Sendromlu kişilerin toplumun
her bireyi gibi değerli ve özel olduğu, hayatın
içinde ötekileştirmeden eşit haklara sahip
olmalarının doğal hakları olduğuna dikkat

çekmektir. Ailesinde Down Sendromu olanların ve ileri yaşta gebe kalan annelerin,
Down Sendromu’ndan etkilenen bir bebek
sahibi olma riski daha yüksektir. Bununla
birlikte, genç yaşta gebe kalan annelerin de
Down Sendromlu çocukları olabilir. Gebelik
süresince anne Down Sendromlu bir bebeğe
sahip olmakla ilgili herhangi bir belirti
hissetmez. Ancak gebeliğin erken ve orta
dönemlerinde yapılan tarama testleri ile tespit
edilebilmektedir.
Doğumda da bebeklerin çekik gözler, büyük
dil, kısa boyun, zayıf kaslar gibi belirli
fiziksel özellikleri vardır. Ancak bu özellikler
her bebekte farklı derecelerdedir ve her Down
Sendromlu bebek birbirine tıpatıp benzemez.
Yakın ailesi ile de benzer özellikler taşır.
Down Sendromu genellikle zihinsel ve fiziksel
gelişim geriliğine ve çeşitli tıbbi sorunlara
neden olur. Tedavisi yoktur, ancak doğru
destek ve eğitimler ile Down Sendromlu çoğu
çocuk yürümeyi ve konuşmayı öğrenebilir,
okula gidebilir, çalışabilir ve bağımsız ya
da kısmen bağımlı olarak yetişkin bir hayat
yaşayabilir. Fizyoterapi, dil terapisi ve oyun

gruplarının yanı sıra, aile içinde de bebekle
oynamak, dokunmak, konuşmak, şarkı
söylemek, yaşına uygun kitaplar okumak,
egzersiz yaptırmak ve bu şekilde çocuğun
kapasitesini arttırmak son derece önemlidir.
Filmlerde rol alan oyuncuların yanı sıra,
son yıllarda üniversitelerden mezun olan ve
spor yapan birçok Down Sendromlu birey
vardır. Oyuncu ve şarkıcı Chris Burke; radyo,
televizyon bölümünden üniversite mezunu
olan AnnaRose Rubright, dünya ve Avrupa
atletizm şampiyonu Ali Topaloğlu doğru
eğitim ile desteklendiklerinde, bireylerin
gösterdiği gelişimi anlamak açısından güzel
örneklerdir.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ MOR GÜN - EPİLEPSİ
FARKINDALIĞI GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker
Bakkaloğlu Mor Gün – Epilepsi Farkındalığı
Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç.
Dr. Bakkaloğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere
yer verdi:
“Mor gün, epilepsi konusunda farkındalık
oluşturmak amacı ile her yıl 26 Mart’ta tüm
dünyada kutlanan bir gündür. Mor gün fikri
ilk kez 2008 yılında Kanadalı epilepsi hastası
9 yaşındaki kız çocuğu Cassidy Megan
tarafından ortaya atılmıştır. Cassidy mor rengi
bazı kültürlerde yalnızlığı ifade ettiği için tercih
etmiştir. Bu epilepsili insanların birçoğunun
hissettiği toplumdan izole edilme hissine
karşılık gelmekteydi. Cassidy’nin amacı
insanların epilepsi hakkında konuşmalarını
sağlamak ve onların yalnız olmadıklarını
hissettirmekti. 26 Mart’ta her yıl insanlar
mor renkte giyinerek epilepsiyi konuşuyor ve
epilepsi hastalarına destek oluyorlar.
Epilepsi halk arasında “sara” olarak da bilinir.
Epileptik nöbetler bir grup beyin hücresinden
aniden başlayan, geçici, anormal elektrik
deşarjları sonucu ortaya çıkan bir klinik
durumdur. Toplumdaki her 20 kişiden biri,
hayatının herhangi bir döneminde, bir defaya
mahsus olmak üzere epileptik nöbet geçirebilir
ve bu nöbet bir daha hiç tekrarlamayabilir. Bu
yüzdendir ki, “epilepsi hastalığı” tekrarlayan

epileptik nöbetleri tanımlar. Her yıl, 100.000
kişinin yaklaşık 45’ine epilepsi hastalığı
tanısı konulmaktadır. Epilepsi hastalığı,
erkek ve kadınlarda ve ırk ayrımı olmaksızın
eşit olarak görülmektedir. Ayrıca epilepsi
nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.
Epileptik nöbetler, parsiyel (yani beyinde bir
bölgeye sınırlı başlayan nöbetler) ve jeneralize
(beynin genelini etkileyen nöbetler) şeklinde
gözlenebilir. Bir ayakta ya da kolda kasılmalar,
daha önce olmamış bir olayı olmuş gibi (dejavu) hissetme, hoş olmayan koku veya tat
hissetme, mideden yukarı doğru yükselen
hoş olmayan bir his, başın bir yöne doğru
çekilmesi, yalama, yutkunma, ağız şapırdatma,
kıyafetini çekiştirme gibi hareketler, parsiyel
epileptik nöbetlerde gözlenebilir. Jeneralize
nöbetlerde bilinç kaybı ile birlikte ani olarak
dalma, tüm vücutta kasılma ve sıçramalar
oluşabilir. Hastalarda, nöbet sırasında ağızdan
köpük gelmesi, dilini ısırma, idrar ve gaita
kaçırması gözlenebilir.
Genetik gelişimsel anormallikler, beyin
enfeksiyonları, kafa travmaları, beyin tümörleri, beyin kanamaları, bazı ilaçlar, aşırı
alkol tüketimi, metabolik bozukluklar epileptik
nöbetlere yol açabilir. Ancak epilepsi hastalığı
tanısı almış bireylerin yaklaşık yarısında,
herhangi bir neden tespit edilmeyebilir.
Epilepsi nöbeti geçiren bir kişiye müdahale
ederken öncelikle sakin olmak hastaya
yapılacak en önemli yardımdır. Özellikle

büyük nöbetler sırasında hastanın ağzından
gelen salgıların hastanın boğazına kaçmasını
engellemek için hasta yan yatırılmalı, başını
çarpmasını önlemek için altına yumuşak bir
nesne konmalıdır. Çenede kilitlenme olması
durumunda, kaşık, tahta gibi bir cisim veya elle
hastanın ağzının açılmaya çalışılmamalıdır.
Bu hem müdahaleyi yapan kişinin hem de
hastanın yaralanmasına neden olabilir, bu
sırada kırılan bir diş veya oluşan bir kanama
nefes almayı daha da güçleştirebilir.
Genelde nöbetler 1-3 dk içinde sonlanırlar.
Ancak 5 dk üzerinde devam eden nöbetlerde
hastanın hızlıca bir sağlık kuruluşuna
ulaştırılması gerekir. Epilepsi hastalarının
çoğu doktorlarının önerilerine uyduğu takdirde
hayatlarını diğer insanlardan farksız şekilde
sürdürebilirler. Nöbet geçirme durumunda
risk oluşturabilecek yükseklik veya dalma,
suyla ilgili meslekler ve sporlar dışında sporla
uğraşabilir, meslek ve okul hayatını rahatlıkla
sürdürebilirler.”
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PANDEMİ SÜRECİNDE
YAŞLILARIN HAREKET ETMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Gözde İyigün, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası
dolayısıyla “COVID-19 Pandemisinde Yaşlılarda Fizyoterapik Perspektif Gerekli Midir?”
başlıklı bir yazı kaleme aldı. Doç. Dr. İyigün,
söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Ingmar Bergman’ın dediği gibi ‘Yaşlanmak
bir dağa tırmanmaya benzer, çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama
görüş açınız genişler.’ Yaşlanma bir hastalık
değil, doğumla başlayıp ölüme kadar devam
eden doğal bir süreçtir. İlerleyen yaşla
birlikte solunum, kalp-damar ve kas-iskelet
sistemi başta olmak üzere çeşitli sistemlerde
birtakım değişiklikler görülür. Ayrıca yaşlılık
sürecinde böbreklerde, endokrin sistemde,
immün sistemde ve sinir sisteminde bir dizi
değişiklikler meydana gelmektedir. Tüm bu
değişiklikler yaşlıların, çevresel faktörler ve
patolojik süreçlere dayanıklılığını etkileyerek
adapte olabilme yeteneğini azaltmaktadır.
Yaşlı bireylerde mevcut olan kronik hastalıklar,
bilişsel problemler ve fiziksel problemler,
sağlık bakım ihtiyaçlarının karmaşık hale
gelmesine neden olmaktadır. Karmaşık sağlık sorunları olan yaşlı bireylerin sağlık
bakımlarının başarılı olabilmesi için, birçok
farklı sağlık profesyonelinin bir arada çalışması
gerekmektedir. Doktor, fizyoterapist, iş-uğraşı
terapisti, konuşma terapisti, beslenme uzmanı, psikolog, hemşire ve sosyal çalışma
uzmanlarından oluşan ekibin, yaşlı bireylerin
kendisi ve ailesiyle iş birliği içerisinde
çalışması, yaşlı bireyin rehabilitasyon sürecine
aktif katılımını sağlayarak rehabilitasyonun
başarısını artırmaktadır.
Yaşlı bireylerin mevcut fonksiyonel kapasitesini mümkün olan en üst düzeye
çıkarmak ve korumak amacıyla uygulanan
rehabilitasyon uygulamaları ‘geriatrik rehabilitasyon’ olarak adlandırılmaktadır. Fizyoterapi geriatrik rehabilitasyonun ayrılmaz
bir parçasını oluşturmaktadır. Rehabilitasyon
süreci, yaşlı bireylerin bulundukları çevre
içerisinde mümkün olan en üst fonksiyonel
seviyeye getirilmesi amacıyla yapılan bütün
yaklaşımları içermektedir. Bu anlamda; fiziksel
fonksiyonların, psikolojik sağlığın ve sosyal
bütünleşmenin en üst düzeye çıkarılması,
rehabilitasyon sürecinin temel amaçlarındandır.
COVID-19 pandemisi; hem doğrudan hastalığın yarattığı etkiler, hem de dolaylı
olarak ortaya çıkan sosyal izolasyon, fiziksel
hareketlerin kısıtlanması ve sağlık sistemi
aksamasının sonucu olarak, yaşlı insanlar için
rehabilitasyon gereksinimi yaratmaktadır.”
COVID-19 Hastalığının Etkileri Nelerdir?
“COVID-19, birçok sistem ile ilişkili olan
bir solunum yolu enfeksiyonudur. Hastalık
şiddeti belirti göstermeyen enfeksiyondan ağır
ve ölümcül hastalığa kadar değişmektedir.
COVID-19 enfeksiyonu, birden fazla organda
işlev bozukluğuna neden olabilir. Hareketsizlik

ve yetersiz gıda alımı, hastalarda sarkopeni
olarak isimlendirilen kas kütlesi ve güç
kaybı için oldukça önemli bir risk faktörü
oluşturmaktadır.
Ayrıca COVID-19’un deliryum (özellikle
ileri yaştaki hastalarda bilinç bulanıklığı,
odaklama sorunu, öfkelenme şeklinde kendini
gösteren çoğunlukla geçici bir durum) ve inme
gibi çeşitli nörolojik belirtilere de yol açtığı
tanımlanmıştır. Ek olarak, ağır hastalıktan
kurtulanlar (özellikle yoğun bakım ünitesine
kabul edilenler) travma sonrası stres bozukluğu
yaşayabilirler. COVID-19 hastalığı bu nedenle
fiziksel, bilişsel ve psikolojik işlevleri çeşitli
şekillerde etkileyebilmektedir.
COVID-19’un orantısız bir şekilde yaşlı
insanları etkilediği açıktır. Bu, hastaneye
yatmayı en çok gerektiren ve COVID-19
enfeksiyonundan kaybetme olasılığı en yüksek
olan gruptur. Bu enfeksiyon tablosu yaşlı
kırılganlığına (biyolojik yaşlanmaya bağlı
olarak birçok organ ve sistem fonksiyonlarının
gerilemesi sonucunda günlük aktivitelerde ve
strese yanıtta etkili olan fizyolojik rezervdeki
azalma) neden olabileceği için, kronik hastalık
ile yaşayan bireyler daha çok etkileneceklerdir.
Bu nedenle, rehabilitasyon stratejilerinin
yalnızca COVID-19 hastalığının neden olduğu
çok çeşitli problemler ile değil, aynı zamanda
önceden var olan kırılganlık ve hastalık yükü
yüksek olan kişileri hedef alarak geliştirilmesi
gerekir.”
COVID-19 Salgınının Dolaylı Etkileri
Nelerdir?
“Pek çok ülkede pandemiyi kontrol altına
almak için bir kapanma süreci uygulanmıştır.
Bu süreçte özellikle kırılganlığı ve çeşitli
hastalıkları olan yaşlı yetişkinler, genellikle
genel popülasyondan daha katı bir izolasyona
maruz kalmıştır. İzolasyon uygulamaları
yaşlıların evlerinde uzun süre vakit geçirmelerini
gerektirmiştir, aileler ve arkadaşları ile sosyal
iletişimin azalmasının yanı sıra hareketsizlik,
denge problemleri ve düşme riski gibi fiziksel
problemleri de yanında getirmiştir. Yalnızlık,
yaşanan kayıplar ve yoksulluk gibi daha geniş
toplumsal sorunlar, yaşlı insanların yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir.”
Kimlerin Rehabilitasyona İhtiyacı Vardır?
“Farklı sağlık ve sosyal bakım sistemleri
ve COVID-19’un farklı etkileri nedeniyle
rehabilitasyon ihtiyaçları ülkeden ülkeye
farklılık göstermektedir. COVID-19 enfeksiyonu yaşayan tüm yaşlı insanların
rehabilitasyona ihtiyacı olmayacaktır. Rehabilitasyon ihtiyaçları, oldukça az semptomları
olanlar için minimalden yoğun, uzun süreli
yoğun bakımda yatmış veya başka türlü
büyük bir fonksiyon kaybına uğramış hastalar
için yoğun, uzun süreli rehabilitasyona kadar
değişebilir.
COVID-19’dan en ciddi şekilde etkilenen
kişilerin hastanede kalma süresinin uzun

olması ve genellikle bu sürenin çoğunu yatakta
geçirmiş olmaları nedeniyle fonksiyonel düşüşe
katkı sağladığı bilinmektedir. Rehabilitasyona
duyulan ihtiyaç sadece hastalığın ciddiyetine
değil, aynı zamanda önceden var olan kırılganlığın ve fonksiyonel problemlerin derecesine de bağlıdır.”
COVID-19 Enfeksiyonundan Kurtulan
İnsanlar İçin Rehabilitasyon Uygulamaları
Nelerdir?
“COVID-19 rehabilitasyonu; nefes darlığı,
yorgunluk, kas güçsüzlüğü, deliryum, travma
sonrası stres bozukluğu ve diğer problemler
olmak üzere Covid-19 enfeksiyonunun tüm
sonuçlarını yönetebilecek nitelikte olmalıdır.
Bu anlamada her hastanın aerobik egzersiz,
kuvvet antrenmanı, denge eğitimi, nefes darlığı
yönetimi, enerji tasarrufu, fonksiyonel ve
mesleki rehabilitasyon ve psikolojik desteğini
içeren özelleştirilmiş bir rehabilitasyon programına ihtiyacı olacaktır.”
Rehabilitasyon Hizmetleri Nerelerde
Uygulanabilir?
“Pandemi süreci beraberinde birçok zorlukları
da getirmiştir. Örneğin, pandemi sonrası
fiziksel aktivite ve egzersiz uygulamalarının
uzaktan iletişim yoluyla günlük hayata
entegre edilebilmesi gereksinimi doğmuştur.
Rehabilitasyonun uygulanabileceği yerler,
COVID-19 enfeksiyonun hala sürmekte
olması nedeniyle klinik veya hastane temelli
hizmetlerden ziyade hastaların kendi evlerinde
veya yakınında sunulan hizmetlere daha
fazla vurgu yapacak şekilde oluşturulmalıdır.
Bu nedenle, rehabilitasyonu desteklemek
için dijital bağlantıların kullanılması gündeme gelmiştir. Yüz yüze rehabilitasyon
uygulamasının yeniden başlatılabildiği durumlarda bile, rehabilitasyonun geniş ölçekte
verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için
bu tür uygulamaların yaşam şeklimizde kalıcı
değişiklikler yaratabileceği ön görülmektedir.
Sonuç olarak, COVID-19 pandemisinde
yaşlılarda fizyoterapi uygulamaları çeşitli
nedenler ile gereklidir. Bu rehabilitasyon
uygulamalarında sosyal izolasyon gereksinimi
göz önünde bulundurularak çeşitli düzenlemelerin yapılaması gerekmektedir. Bu rehabilitasyon uygulamaları kişisel gereksinimlere
göre şekillendirilmeli, yaşlı bireylerin yaşam
kalitelerini ve sosyal ihtiyaçlarını şartlar göz
önünde bulundurularak mümkün olduğu kadar
arttırmayı hedeflemelidir.”
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PANDEMİDE OKUL ÇAĞI
ÇOCUKLARINDA AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağ-lık
Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Zehra Güçhan Topcu, “Pandemi İle Okul
Çağı Çocuklarında Düşük Fiziksel Aktiviteyi
Önleme” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yrd.
Doç. Dr. Topcu, söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Pandemi ile ortaya çıkan yeni şartlarla her
yaş grubu farklı boyutlarda ve farklı açılardan
etkilenmiştir. Tüm yaş grupları arasında küçük yaş grupları ayrıca ele alınmalı ve daha
fazla odaklanılmalıdır. Çünkü çocukların
sağlığı sadece bugünümüzü değil, yarını da
etkileyecektir. Özellikle okul çağı çocukları
bu süreçte hem biyolojik, hem de psikososyal
yönlerden olumsuz etkilenmiştir. Bu anlamda
sağlık profesyonelleri olarak çocuk sağlığının
çok yönlü olarak ele alınması ve sadece aile ve
okul yönetimleri olarak değil, uygun hükümet
politikalarının da geliştirilmesi gerekmektedir.
Çocukluk dönemi, okul öncesi ve okul çağı
olarak iki süreçte ele alınmaktadır. Pandemi
sürecinde okul çağı çocuklarının daha çok
etkilendiği göz önünde bulundurularak, bu
yazımda fizyoterapist kimliğim ve uzmanlık
alanım sebebiyle, okul çağındaki çocukların
pandemi sürecindeki hareket sistemi ve fiziksel
aktivite düzeylerine ilişkin bilgiler ve öneriler
bulacaksınız.
Fiziksel aktivite seviyesi ve obezite arasında zıt
yönlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. Buna göre;
gelecek nesillerde obezite ve beraberindeki
kronik hastalık gelişme riski düşünülecek
olursa, sağlıksız ve üretken olmayan nesiller
olasıdır. ABD’de yeterli seviyede yapılmayan
fiziksel aktivitenin yıllık 117 milyar dolarlık
sağlık masrafına sebep olduğu bildirilmiştir.
Yine ABD’deki bir çalışma sonucunda, 12
yaşında fazla kilolu olan bir çocuğun yetişkinlik
dönemlerindeki sağlık sorunlarına 3.47 milyar dolarlık harcama yaptığı saptanmıştır.
Bu yüzdendir ki, obez çocuğu olan ailelere
belli programlar verilerek çocuklarını uygun
kiloya düşürmeleri için çaba sarfedilmekte ve
başarı sağlanmazsa çocuklar koruyucu ailelere
verilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) fiziksel aktivite
rehberlerine göre okul çağındaki çocukların
günde en az bir saat orta-yüksek şiddetli
fiziksel aktivite (kalp hızını belirgin şekilde
artıran düzeyde) ve haftada üç gün fiziksel
uygunluk egzersizleri yapması önerilmektedir.
Fiziksel uygunluk egzersizlerinin, özellikle
masa başında uzun süreler geçirildiği dönemlerde çocuğun duruş düzgünlüğüne

yönelik olması ve kısalabilecek kasların gerilmesi hedeflenmektedir. DSÖ’nün önerdiği
seviyelerdeki bu fiziksel aktivite düzeyine
pandemi öncesinde bile ulaşmak birçok
çocuk için zordu. Bunun çeşitli sebepleri olsa
da, en temelinde ekran tabanlı aktivitelerin
(televizyon, ipad, telefon gibi) çekiciliği ve
ders yoğunluğu bulunmaktaydı. Özellikle bizde
olduğu gibi eğitimin geride kalmış yöntemlerle
verilmesi nedeniyle oluşan ders yoğunluğu,
çocukların fiziksel aktivite seviyelerini olumsuz
etkilemekteydi. Tüm bunlara rağmen, pandemi
öncesine bakacak olursak, spor aktiviteleri
ve açık havada yapılan sosyal etkinlikler gibi
çeşitli imkanlarla çocukların fiziksel aktivitelerinin desteklenmesi çok daha kolaydı.
Okula devam edilen zamanlardaki ve uzaktan
eğitimin yapıldığı karantina süreçlerindeki
fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırıldığı
birçok araştırmada, çocukların fiziksel aktivite
düzeylerinin karantina süreçlerinde anlamlı
bir şekilde düştüğü görülmüştür. Yine yapılan
birçok araştırmada, pandemi sürecinde en fazla
%3 oranındaki çocuğun gerekli fiziksel aktivite
seviyesine ulaşabildiğini gösterilmiştir.
Pandemi sebebiyle birçok ülkede eğitime
çok kısa sürelerde aralar verilmiş ve bu kısa
aralar için obezite risk çanları çalmıştır. Bizim
ülkemizde ise aylardır okullar kapalı ve evlerde
kalın uyarıları yapılmaktadır. Bizler en azından
markete ve işlerimize gidiyoruz ancak çocuklar
için durum gerçekten vahimdir. Evet en
sonunda okulların açılacağı haberleri gelmeye
başladı. Peki neler yapılmalıdır?”
Okul Yönetimleri ve Öğretmenler İçin Öneriler
DSÖ’nün çocuklarda fiziksel aktivite için olan
rehberlerinin güncel halleri takip edilmelidir.
Çocuklar, gerekli düzeye aşamalı olarak ulaştırılmalıdır.
En az matematik, türkçe vb. dersler kadar,
beden eğitimi derslerine olan ihtiyaç da unutulmamalı ve gereken özen gösterilmelidir.
Unutulmamalıdır ki, başarılı nesiller ancak
sağlıklı nesillerle sağlanır.
Her dersin işleyişine mümkün olduğu oranda
fiziksel aktivite dahil edilmelidir. Sınıf içi
fiziksel aktivite yaklaşımları uygulanmalıdır.
Oyun veya spor aktiviteleri esnasında
öğrencilerin birbiri ile temasları olabildiğince
en aza indirilmelidir. Bunun için de küçük
gruplar halinde ve aşamalı olarak tenefüs ve
beden eğitimi saatleri planlanmalıdır.
Çocukların oyun alanları, beden eğitimi
yapılan alanları ve bu alanlarda kullanılan araç-

gereçlerin devamlı temizliği sağlanmalıdır.
Araç gereç paylaşımı gerektiren fiziksel aktivite
etkinlikleri (örnek top oyunları gibi) ile vücut
teması içeren etkinlikler (futbol, kör ebe gibi)
tercih edilmemelidir. Bunlar yerine belirgin
mesafelerde yapılabilecek fiziksel aktivite
etkinlikleri (koşu, egzersiz, ayakla top sürerek
topu hedefe ulaştırma yarışı, ayak tenisi/ayak
voleybolu gibi) tercih edilmelidir.
Aileler İçin Öneriler
Bu süreçte sadece matematik, ingilizce vb.
dersler değil çocukların hareketsizliği için de
endişe edilip çocuklar hareket yönünden de
desteklenmelidir.
Ev içerisinde fiziksel aktiviteyi artırıcı etkinlikler yaratılmalıdır. (Evin çeşitli alanlarına
hoplama zıplama eğilme yapabileceği farklı
engeller koyma gibi)
Ev işlerinde görev paylaşımı yapılmalı ve
özellikle hareketlilik içeren sorumluluklar çocuklara verilmelidir. (Örnek: çamaşır sermek,
yerleri silmek vb.)
Sosyal mesafe içerikli oyunlar bulunmalı ve
mümkünse bu oyunlarla da olsa arkadaşlarıyla
oynamaya teşvik edilmelidir.
Ev içerisinde birlikte egzersiz yapılmalıdır.
Özellikle youtube gibi platformlardan çocuk
egzersiz vidyoları bulunup yararlanılabilir.
Kurallara uyularak; açık hava yürüyüşleri,
bisiklet sürme vb. aktiviteler birlikte
yapılmalıdır.
En kısa sürede çocukların yeniden okullara
döneceği günlerin gelmesini dilerim. Unutulmamalıdır ki; okul sadece çocuğun bilişsel
düzeyi için eğitim yeri değil, aynı zamanda
psikososyal gelişiminin desteklendiği en önemli yerdir. Sağlıkla ve hareketle kalın.”
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DAÜ 9. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ETKİNLİKLERİ İLE DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim
ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA)
tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası
Kariyer Günleri etkinliğinin 9’uncusu Sağlık
Bilimleri Fakültesi etkinlikleri ile devam ediyor.
Çevrim içi gerçekleştirilen etkinliklerde, sağlık
alanında uzman profesyoneller ile DAÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi öğrencileri bir araya geliyor.
9. Kariyer Günleri kapsamında 19 Mart
2021 Cuma günü, saat 12:30’da, Diyabet
Diyetisyenliği Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Dyt. Meral Mercanlıgil “Üniversite
Hastanesinde Klinik Diyetisyeni Olmak”
konulu çevrim içi sunum gerçekleştirdi. Dyt.
Mercanlıgil Türkiye’de üniversite düzeyinde
mesleki eğitim veren ilk kurum olan Hacettepe
Üniversitesi ile başladığı kariyer yolculuğundan
bahsederek mesleki tecrübelerini katılımcılar
ile paylaştı.
Mesleki kariyerinde klinikte çalışmayı tercih
etmiş olan Dyt. Mercanlıgil, bu süreçte
yoğun olarak çalıştığı metabolik ve endokrin
alanıyla ilgili çalışmaların öneminden bahsetti. Diyetisyenlik mesleğinin günümüz koşullarında geldiği ve gelmesini ümit ettiği
noktalara değinen Dyt. Mercanlıgil pandemi
koşullarında klinik hastanelerde diyetisyenlik
yapma konusundaki tecrübeleri üzerinde durdu.
24 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 14:00’te
ise Koç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
Dekanı Dr. Ayişe Karadağ’ın, “Hemşirelikte
Kariyer Yolları” konulu sunum gerçekleştirildi.

Etkinliğe, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Hemşirelik
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan ile çok
sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.
Prof. Karadağ, Amerika’da her yıl Gallup şirketi
tarafından yapılan bir araştırmada, toplum
tarafından “Son 17 yıldır etik değerleri en
yüksek, en güvenilir meslek ” olarak hemşirelik
mesleğinin % 84 oranla ilk sırada yer aldığını
belirterek öğrencilere mezuniyet sonrası
çalışma alanları ve kariyer fırsatları ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karadağ, kendi
mesleki tecrübelerini paylaştığı konuşmasında,
genç hemşire adaylarına teşhis, tedavi ve
bakım alanları, akademik alan, sağlıkla ilgili
diğer sektörler ve serbest çalışma alanlarında
kariyer yapabileceklerinden bahsetti. Eğitim
programlarının sürdürülmesinin önemi üzerinde duran Prof. Dr. Karadağ özellikle bir
klinik alanda çalışılacaksa mutlaka o alanda
uzmanlaşmaları gerektiğinden, girişimcilik
ruhunun oluşturulması gerektiğinden ve meslek örgütlerine üyeliğin son derece önemli olduğundan bahsetti.
Çevrim İçi Sunumlar Devam Edecek
31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 13:00’te,
dört farklı oturum gerçekleştirilecek. Birinci
oturumda Bluecard Uzmanı Prm. İbrahim
Tayyaroğulları, “Mezuniyet Sonrası Kariyer
Yolculuğu: Almanya Örneği”, İstanbul 112
Paramedik Derneği Başkanı Öğr. Gör. Rüçhan
Tuğçen Karagül, “Mezuniyet Sonrası Kariyer
Yolculuğu: İngiltere Örneği”, DAÜ Sağlık

Hizmetleri Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım
Programı Öğretim Görevlisi Tarık Balcı,
“Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu: Türkiye
Örneği” ve KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Prm.
Şahin Açıkgöz, “Mezuniyet Sonrası Kariyer
Yolculuğu: KKTC Örneği” başlıklı sunumlar
yapacak.
7 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 15:00’te,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşenur
Tuncer, İngilizce olarak “Orofacial Pain”; 9
Nisan 2021 Cuma günü, saat 17:00’de Türkçe
ve 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17:00’de
İngilizce olarak, Certified mDiabetes Educator
& REgistered Dietitian MSc. PhD. RD. CDE.
Dr. Dyt. Nilay Dönmez Khan, “Yurtdışında
Diyetisyenlik Mesleği Örneği (Kanada)”
başlıklı sunumlar gerçekleştirecek. Ayrıca;
Galatasaray Futbol Kulübü Diyetisyeni Dyt.
Mestan Hüseyin Çilekçi, “Spor Kulübünde
Diyetisyenlik” ve Beinsport Yorumcusu,
Euroleague Spikeri İsmail Şenol, “Avrupa’da
Spora Bakış ve Profesyonellik” başlıklı
sunumlarıyla DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencileriyle bir araya gelecek. Bu iki sunumun
tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.
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DAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİK DÜZENLEYECEK
lışması olmak üzere toplam 11 oturum
gerçekleşecek. Atölye çalışması öğrencileri
günlük hayatında ve mülakat görüşmelerinde
öne çıkaracak olan “Beden Dili ve Etkin
Kullanımı” konusunda interaktif olarak düzenlenecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal
ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı
Endüstri Mühendisliği Kulübü “Post Pandemik Endüstri” konulu çevrim içi etkinlik
düzenlemeye hazırlanıyor.
3 - 4 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek
olan söz konusu etkinlikte biri atölye ça-

Etkinlik ile katılımcılar yeni normalde
kurumsal hayattaki derin dönüşümleri ve
inovasyonları, geleceğe yönelik iş modellerini derinlemesine inceleme şansı
yakalayacaklar. Spacex, THY, Samsung,
Bosch, Pfizer, Turkcell, P&G gibi kurumlardan uzman kişilerin konuşmacı olarak
katılacağı etkinlikte elektronik, sağlık,
e-tüketim, mühendislik ve üretim, uzay
taşımacılığı, yazılım, hava
yolu
taşımacılığı
gibi
birçok konuda sunum-lar
gerçekleşecek. 3 Nisan 2021
Cumartesi günü saat 10:30’da
açılışı düzen-lenecek olan
etkinlik kap-samında saat
11:00’de Pfizer’den Ahmet
Demirkök ve Ali Garip Çömcü
saat 12:00’de ise Turkcell’den
Duygu Defne Terliksiz sunum
gerçekleştirecek. Saat 14:00’de
Boğaziçi Enstitüsü’nden Hakan
Tekcandan tarafından verilecek
olan atölye çalışmasının ardından saat 15:00’de Türk
Hava Yolları’ndan Aysu Aytaç
ve saat 16:00’da Consultanting
& Coaching’den Alper Gerçek

sunum gerçekleştirecek. Etkinliğin ikinci
günü olan 4 Nisan 2021 Pazar günü sunumlar
saat 10:00’da Spacex’den Samet Saray’ın
sunumu ile başlayacak. Hemen ardından
saat 11:00’de Gelecekteki Sen’den İnci
Abay Cansabuncu, saat 12:00’de Kolektif
Academy’den Atıl Samancıoğlu, saat
14:00’de Bosch’tan Ali Fahri Özcan, saat
15:00’te Samsung SDS’den Cengiz Günaydın
ve saat 16:00’da P&G’den Seyit Vapurcu
sunum gerçekleştirecek. Etkinlik sonunda
katılımcılara e-sertifika gönderilecek.
Söz konusu sunumlara katılmak isteyenler
başvurularını https://linktr.ee/emuieclub internet adresinden yapabilirler.

Kaynak: Web of Science
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