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REKTÖR PROF. DR. AYKUT HOCANIN SANATÇILARIMIZIN
15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 15 Nisan
Dünya Sanat Günü dolayısıyla bir kutlama
mesajı yayınladı. Prof. Dr. Hocanın,
mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Nisan, her yıl tüm dünyada sanat ile
toplum arasındaki bağı güçlendirmek
amacıyla Dünya Sanat Günü olarak
kutlanmaktadır. 15 Nisan, sanatın yaratıcılık ve tasarıma olan katkısını simgeleyen Leonardo da Vinci’nin doğum
günü olması nedeniyle seçilmiştir.
Topluma hizmeti her zaman ön planda

tutan Doğu Akdeniz Üniversitesi, sanatı
destekleyici faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kurumumuz, kurguladığı sanat projeleri
ile yerli sanatçılarımız ve onların eserlerini
gelecek nesillere aktarmak için bir sanat
koleksiyonu oluşturmaktadır.
Bu vesileyle, ülkemizdeki sanatsal faaliyetlerin çoğalarak devam etmesini
temenni ederek, toplumumuzun vazgeçilmez parçası olan tüm sanatçılarımızın
15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü en içten
dileklerimle kutlarım.”

İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI EN İYİLER ARASINDA
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme
ve Ekonomi Fakültesi’nden üç yüksek lisans
programı, küresel düzeyde yüksek lisans
programlarını değerlendiren derecelendirme
kuruluşu Eduniversal’ın 2021 yılı için
hazırladığı raporda en iyi ilk 200 yüksek lisans
programı listesinde yer aldı. DAÜ İşletme ve
Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan

Timur, Eduniversal’ın değerlendirmesini 154
ülkeden yaklaşık 4,000 okulun 22,000’den
fazla programını inceleyerek ve üniversiteleri
9 bölgeye ayırarak yaptığını söyledi. Prof. Dr.
Timur, “2021 değerlendirmesinde, Ekonomi
ve Bankacılık Finans Bölümleri ortak yüksek
lisans programı olan Enerji Ekonomisi ve
Finans yüksek lisans programını Enerji

ve Doğal Kaynaklar alanında Avrasya ve
Ortadoğu bölgesinde 5. sırada; Bankacılık ve
Finans yüksek lisans programını Kurumsal
Finans alanında Avrasya ve Ortadoğu
bölgesinde 10. sırada ve Ekonomi yüksek
lisans programını Ekonomi alanında
Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 10. sırada
göstermiştir” şeklinde konuştu.

DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN
10-17 NİSAN KALP SAĞLIĞI HAFTASI YAZISI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Nilüfer Güzoğlu, 10-17 Nisan Kalp Sağlığı
Haftası dolayısıyla bir yazı kaleme aldı. Doç. Dr.
Güzoğlu, söz konusu yazısında şu ifadelere yer
verdi:
“Çocuklarda COVID-19 hastalığı, erişkinlere
oranla daha az şiddetli seyretmekte ve çoğu
çocukta herhangi bir bulgu olmamaktadır.
Ancak nadiren de olsa çocuklarda erişkinlerden
farklı olarak MIS-C Sendromu görülebilir. Bu
sendromda, COVID-19’a maruz kalan çocuklarda
vücudu etkileyen ciddi bir iltihap oluşmaktadır.
İltihap tüm vücudu etkilediğinden, birçok organla
ilişkili problem ortaya çıkmaktadır. Ancak
özellikle kalp ve damarlar etkilenmektedir. Yeni
yapılan bir çalışmada, MIS-C Sendromundan

etkilenen çocuklarda daha şiddetli kalp sorunları
olduğu gözlenmiştir.
COVID-19 çocuklarda nadiren de olsa kalp kası
iltihabı, kalp kapakçıkları iltihabı, kalp zarının
iltihabı, kalp yetersizliği, koroner anevrizma
denilen kalp çevresindeki kan damarlarının
zayıflaması veya şişmesi ile seyreden iltihabi
durumlara neden olabilir. Bağışıklık sistemi
yetersiz, bilinen bir kalp hastalığı olan, kronik
veya genetik hastalıkları olan çocuklar ile 1 yaş
altındaki çocuklar, COVID-19’ a bağlı kalp
hastalığı açısından daha fazla risk taşırlar. Çarpıntı,
göğüs ağrısı, kalp hızında ve nefes alıp verişlerde
hızlanma, kalp tutulumu olan çocuklarda
rastlanabilen bulgulardır. Hastalığın ilerlemesini
beklemeden kalp tutulumunu değerlendirmek için,
temas hikayesi ile birlikte yüksek ateş, solunum

güçlüğü, kusma, ishal, baş ağrısı, yorgunluk
gibi tipik bulguları olan çocuklara COVID-19’a
yönelik tanı testlerini yapmak önem taşır. COVID
-19 pozitifliği tespit edilen çocuklarda da, özellikle
de yüksek ateş ve solunum sıkıntısı eşlik ediyor
ise EKG, ekokardiyografi gibi kalbi değerlendiren
testlerin yapılması önerilmektedir.”

BÜLTEN

2

KİMYA BÖLÜMÜ
ULUSAL KİMYA HAFTASI NEDENİYLE ETKİNLİK DÜZENLEDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Fen ve
Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
gerçekleşen ilk Ulusal Kimya Haftası (7-14
Nisan) kapsamında 14 Nisan 2021 Çarşamba
günü çevrim içi etkinlik gerçekleştirdi.
Düzenlenen söz konusu etkinliğe DAÜ
Kimya Bölümü Lisans ve Lisansüstü
(Yüksek Lisans ve Doktora) programlarına
kayıtlı öğrenciler, akademisyenler ve üniversitenin diğer fakültelerinde okuyan ve
kimyaya ilgi duyan çok sayıda öğrenci
katıldı. Etkinlikte, 2020-2021 Akademik yılı
itibarı ile YÖK ve YÖDAK onaylı olarak
eğitim ve öğretim hayatına başlayan DAÜ
Kimya Lisans Programı öğrencilerinin
heyecanı ve ilgisi de dikkat çekti.

olmasının oldukça anlamlı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sakallı ise DAÜ Kimya
Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora
programlarında elde ettiği başarılı eğitim ve
araştırma tecrübesini 2020-2021 Akademik
Yılı’nda hayata geçirilen Kimya Lisans
Programı’na yansıttıklarını dile getirerek,
Ulusal Kimya Haftası nedeniyle kimyaya
gönül vermiş herkesi etkinlikte görmekten
duyduğu mutluluğu dile getirdi. Açılış
konuşmalarının ardından söz alan DAÜ

Kimya Bölümü öğretim üyeleri, kimyanın
öneminin üzerinde durulduğu ve akademik
tecrübelerin öğrencilerle paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından
“Marie Curie”nin hayatını anlatan bir
belgesel film gösterisi gerçekleştirildi.
Oldukça beğeni alan film gösterisinin
ardından ise filmin kritiğinin ve kimyanın
bilim tarihindeki gelişiminin irdelendiği
güzel bir tartışma ortamı ile etkinlik sona
erdi.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla çevrim içi
olarak düzenlenen etkinlik DAÜ Fen ve
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet
Ali Özarslan ve Kimya Bölümü Başkanı
Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın gerçekleştirdiği
açılış konuşmaları ile başladı. Kimyanın
sadece ülkemizin değil dünyanın birçok
sorununa çözüm bulan ve yeniliklerin
önünü açan bir bilim dalı olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Özarslan, bu önemli
etkinliğin özellikle ülkemizdeki tek Kimya
Lisans Programı’nın eğitime başladığı
2020-2021 Akademik Yılı’nda yapılıyor

DAÜ MEZUNU ESTHER OBRASUA AKOBO, HABTOB GLOBAL
ŞİRKETİNDE BAŞARILI KARİYERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü, 2015-2016 Akademik Yılı Bahar
Dönemi Lisans Programı mezunu olan ve
mezuniyetinin ardından eğitimini DAÜ’de
sürdürerek yüksek lisans yapma kararı
alan Esther Obrasua Akobo, 2017-2018
Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüksek
şeref derecesiyle DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.
Akobo, mezuniyetinin ardından ülkesi
Nijerya’da çalışmaya başladı. Akobo, şu
anda Nijerya’da gemi üretimi, mühendislik,
petrol ve doğal gaz servisleri, lojistik ve
dağıtım, yenilenebilir enerji sektörlerinde
faaliyet gösteren önemli şirketlerinden
Habtob Ventures Global Limited firmasında
Proje Mühendisi olarak kariyerini sürdürüyor.
“DAÜ Beni Gelecekteki Hayatıma
Hazırladı”
DAÜ’de yaşadığı öğrencilik yıllarından gu-

rurla bahseden Akobo, “DAÜ 6 yıl boyunca
benim evim oldu. Lisansımı tamamladıktan
sonra yüksek lisansımı da burada yapmaya
karar verdim. Bu süre zarfında alanında
uzman akademisyenlerden ders aldığım
için gururluyum. Hocalarım daima bana yol
gösterici oldular. Bu da benim interaktif,
yöneticilik, yenilik getirme ve sistematik
yeteneklerimi zenginleştirmiş oldu” diye
konuştu.
Akobo, DAÜ’de aldığı eğitiminin kariyerine olan etkileri ve kendisine sağladığı
avantajlardan bahsederken ise şunları söylüyor: “DAÜ’de geçirdiğim zamanda hayat,
yetenekler, kariyer ve dostluklar hakkında
çok önemli dersler aldım. Bu, alanımla ve
alanımda çalışan diğer arkadaşlarımla daha
iyi bir etkileşim içerisinde olmamı sağladı.
DAÜ beni pek çok yönden gelecekteki
hayatıma hazırladı. DAÜ’nün mezunu olmanın bana sağladığı avantajların yanı sıra,
dünya sıralamalarında yüksek yerlerde olan
bir üniversitede öğrenim görmüş olmanın

üzerimde yarattığı etkiler, kariyerime pozitif
olarak yansıdı.
DAÜ’de okuyan genç arkadaşlarım için de
bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. DAÜ,
akademik alandan sosyal etkileşimlere
kadar geleceğiniz için çok iyi bir temel
oluşturuyor. Bunlardan istifade edin.”
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DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN ALTIN KARGA YENİ MEDYA ÖDÜLLERİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) İletişim Fakültesi,
yeni medya alanında verilecek olan “Altın Karga
Yeni Medya Ödülleri
(2020-2021)” ile ilgili çalışmalara başladı.
İletişim
sponsorluğunu
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in
üstlendiği Altın Karga Yeni
Medya Ödülleri projesi ile ilgili açıklamalarda
bulunan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, ülkemizde
geleneksel medya ödüllerinin hali hazırda
bazı kuruluşlar tarafından verildiğine işaret
ederek, dijital hayatın günlük hayatlarımızda
hızla yükselerek yer almasının yadsınamaz
olduğunu ve bu nedenle yeni medya içerik
üreticilerini teşvik etmek adına böyle bir
etkinlik organize etmeye karar verdiklerini
belirtti.
Günümüz Dijital Yaşamının Önemini
Yansıtıyor
DAÜ İletişim Fakültesi’nin kurguladığı
Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, günümüz
dijital yaşamının önemini yansıtıyor. Teknolojik araç gereçleri ile kamuoyunu farklı
platformlarda bilgilendiren, eğlendiren ve
adına “yeni medya” dediğimiz yeni nesil
dijital medyanın hem teşvik edilmesi, hem
de ödüllendirilmesi gerekliliğinden yola
çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Çavuşoğlu,
bu alanda çalışan ve emek veren basın
emekçileri ile medya sektöründe örgütlenmiş
basın örgütleriyle iş birliğinin de kendileri
için çok önemli olduğunun altını çizdi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin
Arslan, hazırlıkları başlayan Altın Karga Yeni
Medya Ödülleri (2020-2021) bağlamındaki
iş birliği çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs
Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış
Basın Birliği ve BASIN-SEN’i geçtiğimiz
günlerde ziyaret ederek görüş alışverişinde
bulundu.
İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell
Ana sponsorluğunu DAÜ’nün yapacağı
Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin
iletişim sponsorluğunu ise adanın lider
teknoloji ve iletişim şirketi Kuzey Kıbrıs
Turkcell yapacak. Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu,
mobil iletişim alanında yenilikleri dünya
ile eş zamanlı olarak ülkemizle buluşturan
Kuzey Kıbrıs Turkcell ile böylesi yenilikçi
bir etkinlikte bir araya gelmelerinin kendileri
için son derece önemli olduğunu söyledi.
DAÜ İletişim Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre, basın örgütleri ve sponsor firma
yetkilileri aday belirleme komitesinde yer
alacak ve ödüller daha sonra yapılacak halk
oylaması ile belirlenecek. Yeni medyanın
kullanım şekli göz önünde bulundurularak
belirlenen kategoriler, sadece profesyonel
olarak bir medya kuruluşunda çalışan kişilere
veya programlara değil, farklı mecralarda
içerik üreten kişilere de verilecek. Altın
Karga Yeni Medya Ödülleri bu alanda
Kıbrıs’ın kuzeyinde bir ilk olacak. Birçok
farklı kategoride ödüllerin verileceği Altın
Karga Yeni Medya Ödülleri ile ilgili daha

detaylı bilgiler DAÜ İletişim Fakültesi ve
diğer paydaşlar tarafından önümüzdeki
günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ, 9. ULUSLARARASI KARİYER
GÜNLERİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla
İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü
(DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen
Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin
9’uncusu kapsamında DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp
Fakültesi de etkinlikler gerçekleştiriyor. Çevrim
içi gerçekleştirilen bu etkinliklerde, tıp alanında
uzman profesyoneller ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük
Tıp Fakültesi öğrencileri bir araya geliyor.
9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında,
8 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 12.00’de
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi “35 Years
Long Journey in Global Public Health: Career
Suggestions to Medical Students and Future
Physicians” konulu çevrim içi konuşmasını
İngilizce olarak gerçekleştirdi. Prof. Elçi’nin
konuşmasından önce, etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide
Gökçora, bu etkinlik sayesinde geleceğin hekim

adaylarının, tıp eğitimlerinden sonra önlerindeki
kariyer seçeneklerini daha sağlam temeller
ile planlamalarının hedeflendiğini dile getirdi.
Doğru meslek tercihinin, mutlu ve başarılı bir
birey olmanın kilit noktalarından biri olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Gökçora, tıpta kariyer
günlerinin önemini vurguladı.
“Mesleğinizi Tutkuyla Yapın”
Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi ise konuşmasında,
Ege Üniversitesi’ndeki tıp eğitiminden sonra
başladığı kariyer yolculuğundan bahsederek
mesleki tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.
Prof. Elçi, Doğu Anadolu bölgesinde bir süre
hekim olarak çalıştıktan sonra, karşısına çıkan
insanların doğru yönlendirmeleri sonucu başlayan doktora serüveninden ve sonrasında
doktora sonrası araştırmaları için gittiği Amerika
Birleşik Devleti’nde epidemiyolojist olarak
görev yaptığı kariyerini anlattı. Prof. Elçi, tıp
öğrencilerine her zaman sezgilerini dinlemeleri
tavsiyesinde bulunarak, tıp alanında başarılı

olmak için mesleklerini her zaman tutkuyla
yapmalarının önemine dikkat çekti. Çalıştıkları
alandan zevk aldıkları sürece başarının geleceğini
vurgulayan Prof. Elçi, öğrencilerin yaptıkları işi
sevmesinin ve bu doğrultuda kararlar almanın
en önemli unsur olduğunu ifade etti. Zorluklara
rağmen azimle çalışmanın başarıyı getireceğine
inandığını belirten Prof. Elçi, hekim olmanın
sadece bilim değil, aynı zamanda bir sanat da
olduğunu dile getirdi.
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DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN
11 NİSAN PARKİNSON HASTALIĞI FARKINDALIK GÜNÜ YAZISI
kabul edilir ve her yıl 11 Nisan’da dünyanın
her yerinde Parkinson hastalığında farkındalığı
arttırmak için etkinlikler düzenlenir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Amber Eker Bakkaloğlu, 11 Nisan Parkinson
Günü dolayısıyla “Kırmızı Lalenin Hikayesi
ve Bizim Kırmızı Lalelerimiz” başlıklı bir yazı
kaleme aldı. Doç. Dr. Bakkaloğlu, söz konusu
yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Parkinson Hastalığının sembolü, Parkinson
lalesi olarak kabul edilen kırmızı laledir. 1980
yılında kendisi de Parkinson hastası olan
Hollandalı bir bahçıvan çok özel ve sonrasında
ödüller alan bir kırmızı lale yetiştirir ve
Parkinson hastalığını ilk tanımlayan hekimin
onuruna lalesine ‘Dr. James Parkinson‘ adını
verir. 11 Nisan 2005’ten itibaren de bu lale tüm
dünyada Parkinson hastalığı sembolü olarak

çok geniş yelpazedeki ek yakınmalar da hiç
atlanmadan periyodik olarak takip edilmelidir.

Parkinson ile ilgilenen Kıbrıslı bir Nöroloji
hekimi olarak ne zaman kırmızı lale sembolünü
görsem hep bize özgü kırmızı Kıbrıs
lalelerimizi hatırlarım. Aslında bu durum
hastalığın şu özelliği ile de ilişkilendirilebilir.
Parkinson hastalığı için tüm dünyada tanıda
kullandığımız çok temel özellikler vardır.
Ancak hekimler olarak hep şuna vurgu yaparız
‘hastalık yoktur hasta vardır’. Nasıl her toprağa
özgü, adamıza özgü kırmızı lalelerimiz var
ise, Parkinson hastalarının bireysel veya
ait oldukları topluma özgü özellikleri de
vardır. Bu özellikler hastalıklarının seyrini
etkilemektedir.

Hastalığa eşlik edebilecek ve hatta hastalığın
hareketlerle ilgili belirtilerinden de önce ortaya
çıkabilen kabızlık sorunu hastaların konforunu
etkileyen yaygın bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır. Bunun yanında hastalık seyrinde
bazı hastalarda gövdede eğilmeler, depresyon,
uyku sorunları, unutkanlıklar, yutma sorunları
gözlenebilmektedir. Yakın dönemde Parkinson
hastalarımızın özelliklerini incelediğimiz
bir çalışmamız bizlere gösterdi ki hastaların
yarısına yakınında gövdede öne veya yana
eğilmeler olabiliyor. Bazı hastalarda bunun
şiddeti çok daha fazla olabiliyor. Bu gövdede
eğilmelere sahip olan hastalarda yürümede
dengesizlik ve düşmeler daha fazla izleniyor.

Parkinson hastalığı görülme sıklığı ilerleyen
yaşla birlikte artmaktadır. Tanısı için en
temel belirtileri hareketlerde yavaşlama olması, ellerde özellikle istirahat sırasında
olan titremeler ve gövde katılığıdır. Bu temel
belirtilerde bile hastalar arasında farklılıklar
gözlenebilmektedir. Bazı hastalarımızın
hastalığına daha çok titremeler hakim olurken
bazı hastalarımızın hastalığında hareket
yavaşlığı ön planda olmaktadır. Bu temel
belirtiler yanında hastalığa eşlik edebilecek

Hastalığın temel belirtileri yanında, hastalığın eşlikçilerinin de izlemi hastaların
hayat kalitesini arttırmak açısından çok
önemlidir. Parkinson’da hem temel hem
bu eşlikçi belirtilere yönelik tedaviler ne
kadar erken başlanır ise hastalık seyri de
daha yüz güldürücü olmaktadır. Bu nedenle
toplumun hastalığın tüm bu belirtilerine
yönelik farkındalığının artması ve Parkinson
hastalarının periyodik takipleri bu süreci en
olumlu etkileyecek unsurlar olacaktır.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN ULUSLARARASI
SARS-COV-2 ARAŞTIRMASIYLA İLGİLİ YAZI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr.
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi,
“SARS-CoV-2 virüsünün kökenleri
üzerine küresel bir çalışma: DSÖÇin ortak çalışması” başlıklı raporu
hakkında bilgiler verdi.
14 Ocak – 10 Şubat 2021 tarihleri
arasında, 17 DSÖ uzmanı ve 17 Çinli
uzmanın, virüsün kaynağını ve insan
popülasyonuna giriş yolunu belirlemek
için Çin’in Wuhan kentini ziyaret
ettiğini ifade eden Prof. Dr. Elçi, bu
ziyarete Küresel Salgın Uyarısı ve
Yanıt Ağı (GOARN), Dünya Hayvan Sağlığı
Örgütü (OIE), Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü’nün (FAO) eşlik ettiğini belirtti.
Prof. Dr. Elçi, araştırmanın; hem hayvanlarda,
hem de insanlarda virüs enfeksiyonu ve yeni
hayvansal kaynaklı rezervuarların oluşmasını
engellemek için risklerin belirlenmesi, bu
risklerin yönetilebilmesinin sağlanması ve
salgının bulaşma riskinin azaltılmasını amaçladığına dikkat çekti.

tespit etti. Araştırma ekibi, ilk iki
senaryonun
geçersizliğinin
ispatlanması üzerine, diğer iki ana
senaryo üzerine yoğunlaştı. Diğer
senaryolardan birincisi, virüsün
doğrudan yarasalardan insanlara
bulaşması, ikinci senaryo ise virüsün
başka bir hayvan yoluyla (örneğin:
misk veya rakun) insanlara bulaşması
idi.

Salgının kaynağına yönelik iki senaryo
elendi
Rapora göre; araştırma ekibi, ziyaretlerinde
salgının kaynağına yönelik dört farklı
potansiyel senaryoyu değerlendirdi. Ekip,
araştırmaları sonucunda, virüsün kontamine
dondurulmuş gıda ürünleri yoluyla bulaşması
senaryosunu ve bir laboratuvar kazası sonucu
bulaş gerçekleşmiş insanlardan yayılmış
olması senaryolarının geçersiz olduğunu

Prof. Dr. Elçi, raporda vurgulanan
diğer önemli noktaların ise;
COVID-19 vakaları ile Wuhan’daki
deniz ürünleri pazarı ile bir bağlantı
bulunamadığı, COVID-19’a neden olan
virüsün muhtemelen Aralık 2019’da insanlar
arasında dolaşmaya başladığı ve laboratuvar
kaynaklı bulaş hipotezinin olası olmaması
olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Elçi, araştırma
sonucunda, Aralık 2019’dan önce toplumda
virüsün dolaşımını gösteren yeterli kanıt
bulunamadığını, aynı zamanda laboratuvar
sızıntısı ve kontaminasyonu destekleyecek
hiçbir kanıt olmadığını ifade etti.

BÜLTEN

5

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KANSER HAFTASI NEDENİYLE AÇIKLAMADA BULUNDU
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Eliz
Arter 1-7 Nisan Kanser Haftası ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Arter yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kanserin önlenmesi için farkındalığın
artması gerekir”
“Küresel ölçekte ölüm sıralamasında
ikinci sırada yer alan kanser, anormal
hücrelerin kontrolsüzce çoğalması olarak
tanımlanmaktadır. Kanser çoğunlukla
genetik yapıdaki değişikliklerle ortaya
çıkar ancak bazen, seyrek de olsa, ‘hatalı’
genlerin kalıtımsal aktarımı sonucu oluşur.
Yine de kanserin büyük oranda önlenebilir
bir hastalık olduğunu söylemekte yarar
var. Özellikle günümüzde modern
tıbbın gelişmesi ile erken tanı sürecinin
hızlanması ve toplum içerisinde farkındalığın artması geçmişe nazaran ciddi
bir yol kat ettiğimizin göstergesidir. Ancak
burada ‘Eğer ilerleme varsa, neden hala
ölüm sıralamasında ikinci sırada?’ sorusu
akla gelebilir. Unutulmamalıdır ki yaşam
tarzımız da eskiye göre değişmiştir. Yoğun
çalışma temposu, stres düzeylerindeki
artış, kadınların iş hayatında daha aktif
rol alması ve mutfakta geçirilen zamanın
azalması, fiziksel aktivitedeki düşüş gibi
etmenler yaşam tarzımızı etkilemekte ve
kanseri tetikleyebilmektedir. Bunlara ek
olarak aşırı sigara ve alkol kullanımı da
süreci olumsuz etkileyebilmektedir. İşte
burada sağlıklı beslenme elimizdeki kilit
noktalardandır. Yaşam akışındaki hız her
ne kadar bizi hazır veya hızlı tüketilebilen
paketli besinlere yöneltse de yapacağımız

besin tercihleri kanseri önlemede kritiktir.
Buna göre birkaç örnek verebiliriz:
Gün içerisinde farklı renkte, en az 2 meyve
ve 3 sebze olmak üzere, 5 porsiyon sebze
ve meyve tüketilmesi bağışıklık sisteminin
güçlenmesini ve genel kanser riskinin
azalmasını sağlar.
Kırmızı etin haftada 2-3 seferden daha
fazla tüketilmesi kolorektal kanser riskini
arttırır. Bunun yerine tavuk, balık gibi
beyaz et türleri veya bitkisel protein içeren
kuru baklagiller daha sağlıklı alternatifler
olur.
Hayvansal yağlar yerine bitkisel sıvı
yağların, özellikle zeytinyağının, kullanılması ve yağların yüksek ısıda
yakılmadan tüketilmesi kanser riskine
karşı koruyucudur.
Et, balık, tavuk gibi hayvansal besinlerin
ateşe birebir temas etmesi, yüksek ateşte,
uzun süre pişirilmesi kanser yapıcı
öğelerin oluşmasına sebep olur. Buna göre
mangal pişirme, tütsüleme, kızartma gibi
yöntemler kanser riskini arttırır. Bunların
yerine güveç, haşlama, buğulama gibi
sulu ortamda pişirme yöntemleri daha
sağlıklıdır.
Uzun ömürlü, paketlenmiş ürünlerin
tüketimi ile sentetik kimyasal maddelerin
vücuda alınması kanser için bir risk
faktörüdür. Örneğin, sosis, salam vb.
şarküteri ürünlerine raf ömrünü uzatmak
için eklenen kimyasal maddeler sindirim
sistemi kanserlerinin riskini arttırmaktadır.
Buna bağlı olarak, besin etiketi okuma

alışkanlığının
kazanılması,
paketli
ürünlerin daha doğal ve ‘temiz’ içerikte
olanlarının tercih edilmesi daha sağlıklı bir
yaklaşım olacaktır.
Vücut ağırlığının olması gereken
değerlerin üzerinde olması başta meme
kanseri olmak üzere diğer farklı kanser
türlerine karşı risk oluşturur.
Sağlıklı beslenme tek başına yeterli
değildir ve düzenli bir egzersiz programıyla desteklenmelidir.
Toplumda yaşayan bireyler olarak, 1-7
Nisan Kanser Haftası kapsamında, kanser
konusundaki bilgi ve bilincimizi arttırmak,
oluşum risklerinin önüne geçmemize ve
kanseri ‘ölümcül’ bir hastalık olmaktan
çıkarıp ‘önlenebilir’ bir hastalık sınıfına
koymamıza yardımcı olacaktır. Böylece
kazandığımız farkındalıkla, sonraki nesillerin daha sağlıklı ve kanserden uzak
yetişmelerini büyük ölçüde mümkün
kılabiliriz.”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRİ
EKREM TOKLUCU’DAN DAÜ’YE ZİYARET
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri
Ekrem Toklucu, 9 Nisan 2021 Cuma günü, Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ne (DAÜ) nezaket ziyaretinde bulundu. Söz
konusu ziyaret, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın
makamında gerçekleşti. Ziyarette; DAÜ Vakıf Yöneticiler
Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Vakıf Yöneticiler Kurulu
Üyesi Ersun Kutup ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da yer
aldı. Pandemi döneminde yükseköğretimin son durumunun
da değerlendirildiği ziyaret sonrasında, DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Aykut Hocanın tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu’ya ziyaretin
anısına hediye takdiminde bulunuldu.
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DAÜ KENT-AG VE MASDER’DEN
TARİHİ ÇEVRE FARKINDALIK ETKİNLİĞİNE DAVET
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma
ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG)
ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18
Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler günü
dolayısıyla “Evimize/Kentimize Dışardan
Bakmak: Mağusa Suriçi’nde Gözü Rahatsız
Edenler!” ana temalı fotoğraf belgeleme, sergi
ve söyleşi üçlemesini kapsayan bir tarihi çevre
farkındalık etkinliği düzenliyor.
Konuya ilişkin DAÜ KENT-AG ve MASDER
tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer
verildi: “Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
(International Council of Monuments and
Sites) - ICOMOS örgütünün öncülüğünde,
kültür varlıklarının korunması konusunda
farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin
oluşturulmasına / artırılmasına katkı koymak
amacıyla, tüm dünyada her yıl 18 Nisan
tarihinde kutlanmakta olan Uluslararası Anıtlar
ve Sitler Günü’nün 2021 yılı teması, Birleşmiş
Milletlerin 2030 Yeni Kentsel Gündem
ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
(SDGs) da atıfta bulunmak üzere, ‘Karmaşık
Geçmişler: Çeşitlilik İçeren Gelecekler’ olarak
kurgulanmıştır.”
Sergi Açılışı 17 Nisan Cumartesi Saat 10:00’da
“DAÜ KENT-AG ve MASDER iş birliğinde
düzenlenmekte olan bu etkinlik ile; Gazimağusa

gibi çok özel bir tarihi kent içinde yaşıyor
olmanın değerinin ve bu değeri korumanın
öneminin farkında olunmasına yönelik olarak,
Gazimağusa Suriçi’nin BM’nin ‘Sürdürülebilir
Şehirler ve Topluluklar’ (SDG11) hedefi
kapsamında, daha sürdürülebilir bir tarihi kent
olması ve sürdürülebilir bir topluluğun burada
ikametinin sağlanması amacıyla ‘Kentteki
problemlerin ortaya konması, gündeme
getirilmesi ve tartışılması’ söz konusu olacaktır.
Bu bağlamda katılımcıların tarafımıza ileteceği
fotoğraflardan oluşturulacak bir seçki, sosyal
medya üzerinden dijital olarak ve MASDER
binası bahçesinde, 17 Nisan 2021 Cumartesi
günü, saat 10:00’da açılacak bir sergide
kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

sayfaya https://www.icomos.org/en/focus/18april-international-day-for-monuments-andsites/91376-international-day-of-monumentsand-sites-18-april-2021-events#Cyprus
başlıklı linkten ulaşılabiliyor.

“Aynı gün saat 12:00’de KENT-AG Yönetim
Kurulu Üyesi ve DAÜ Mimarlık Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer’in
sergilenen fotoğraflar üzerinden Gazimağusa
Suriçi ve tarihi dokusunu yorumlayacağı
bir söyleşi düzenlenecektir. MASDER’nin
Suriçi’nde yer alan binasının bahçesinde
ve pandemi koşullarına uygun koşullarda
gerçekleştirilecek olan etkinliğe tarihi çevre
duyarlı tüm halkımız davetlidir. Diğer
yandan, söz konusu etkinlikle ilgili bilgiler
ICOMOS’un resmi internet sitesi 2021 yılı
etkinlikleri arasına eklendi. Söz konusu
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