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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve 
Milletvekili Kudret Özersay beraberindeki 
heyet ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı 
makamında ziyaret etti. 4 Mayıs 2021 Salı 
günü, saat 10.00’da gerçekleştirilen söz 
konusu ziyarette HP Milletvekili Ayşegül 
Baybars, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hasan Demirel, Doç. Dr. Serhan 
Şensoy ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, HP 
Gazimağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik 
ve HP Gazimağusa Meclis Üyesi Hüseyin 
Tabur da hazır bulundu. 

Prof. Dr. Hocanın gerçekleştirilen zi-
yaretten dolayı son derece memnun 
olduklarını ifade ederek, Özersay ve 
Baybars’ın hükümette oldukları dönemde 
DAÜ’nün daha iyi yerlere gelmesi için 
birçok konu ile ilgili görüş alış verişinde 
bulunduklarını vurguladı. DAÜ olarak 
pandemi döneminde tasarruf tedbirleri 
konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına 
değinen Prof. Dr. Hocanın, pandemi 
döneminde DAÜ’yü en iyi şekilde 
yönetmeye çalıştıklarını vurguladı. 

Ziyaret sırasında konuşan Kudret Özersay, 
DAÜ’nün ülkemizde kurumsallaşması 
tamamlanan en köklü üniversite olduğunu 
belirterek, HP olarak hem hükümette 
oldukları dönemde hem de muhalefet 

döneminde sorunların neler olduğunu 
tespit etmeyi istediklerini aktardı. Yüz 
yüze eğitime geçebilmek için tedbirleri 
elden bırakmamak gerektiğine değinen 
Özersay, bu bağlamda neler yapılabileceği 

konusunda görüş alış verişinde 
bulunacaklarının altını çizdi. Ziyaret 
sırasında Prof. Dr. Hocanın, Özersay ve 
beraberindeki heyete hediye takdiminde 
bulundu. 

HALKIN PARTİSİ’NDEN DAÜ’YE ZİYARET
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans 
Programı’nın Sağlık Bilimleri Eğitim 
Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) 
tarafından 19 Mart 2021 – 30 Eylül 2026 
tarihleri arasında 5 yıl süreyle akredite 
edilmesi dolayısıyla, akreditasyon sürecinde 
emeği geçen Sağlık Bilimleri Fakültesi 
hocalarına teşekkür plaketi ve hediye 
takdiminde bulundu. Söz konusu teşekkür 
toplantısı, 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü, saat 
10.30’da, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı 
Odası’nda gerçekleşti. Törene; DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve 
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç 
ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil’in 
yanı sıra, akreditasyon sürecine katkı koyan 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü hocaları katıldı.

“KKTC’de Bir İlk”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakültenin 2010-
2011 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına 
başladığını belirterek, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü’nün ise Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bu 
alanda açılan ilk bölümü olma ayrıcalığına 
sahip olduğunu ve kuruluşundan bu yana 

gelişimini emin adımlarla ilerlettiğini ifade 
etti. Bu ilerleyişin SABAK akreditasyonuyla 
taçlandırıldığına işaret eden Prof. Dr. Malkoç, 
“Fakültemiz sadece eğitime odaklı bir fakülte 
değil, aynı zamanda sağlık bilimlerine 
açılan bir pencere olarak toplum hizmeti 
sunmayı da kendisine ilke edinmiştir. Bu 
ilke doğrultusunda, toplum sağlığına katkı 
sağlamak amacıyla Sağlıklı Yaşam Uygulama 
ve Araştırma Merkezimiz ve Protez Ortez 
ve Biyomekanik Merkezimizde hasta alımı 
yapılmakta, projeler geliştirilmektedir. 
KKTC’de SABAK tarafından 5 yıllık 
akredite olan ve yine bir ilke imza atan 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz 
hocalarına teşekkürlerimi ve minnetlerimi 
sunuyorum” diye konuştu.

“Katkı Koyan Herkese Teşekkür 
Ediyoruz”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
ise, hedeflere ulaşmak için takım halinde 
çalışmanın ve tüm zorluklara rağmen odaktan 
hiç uzaklaşmadan hedefe doğru ilerlemenin 
önemine işaret ederek “Üniversitemizin 
genel vizyonunda, programlarımızın ulus-
lararası ve saygın kuruluşlar tarafından 
akredite edilmesi yer almaktadır. DAÜ’nün 
aldığı uluslararası akreditasyonların hepsi 
ayrı bir başarı öyküsüdür. Bu anlamda 
SABAK akreditasyonu, üniversitemiz ve 
fakültemiz adına çok önemli bir başarıdır. 
Üniversitemizde; özgür akademik düşün-
celerin yaşatıldığı, akademik gelişimin 

sergilendiği, kurumsal yapıyla hedeflere 
yürünen bir ortam bulunmaktadır. Bu konuda 
tüm fakültelerimize destek olmaya ve onların 
önünü açmaya devam edeceğiz. SABAK 
akreditasyonu sürecine katkı koyan herkese 
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın tarafından, SABAK 
akreditasyonu çalışmalarında emeği geçenler 
adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehtap Malkoç’a teşekkür plaketi, aynı 
zamanda emeği geçen hocalara da hediye 
takdiminde bulunuldu. 

SABAK Nedir?
SABAK, farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri 
eğitim programları için akreditasyon, 
değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları 
yaparak Türkiye’de sağlık bilimleri eği-
timinin kalitesinin yükseltilmesine katkıda 
bulunan bağımsız bir dernek olarak 
faaliyet gösteriyor. SABAK, söz konusu 
değerlendirmeyi 9 değerlendirme ölçütüne 
göre yapıyor. Bu ölçütler; “Eğitim Programı”, 
“Program Çıktıları”, “Öğrenciler”, “Öğretim 
Elemanları”, “Altyapı”, “Yönetim Yapısı”, 
“Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar”, 
“Sürekli Yenileme ve Gelişim”, “Disipline 
Özgü Ölçütler” olarak sıralanıyor. 5 yıllık 
akreditasyonun anlamı ise bir sonraki 
beş yılın sonunda yapılacak olan genel 
değerlendirmeye kadar, kesin akreditasyon 
olarak kabul edilmesi olarak açıklanıyor.

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN SABAK AKREDİTASYONU ALAN 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NE TEŞEKKÜR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 
(BTYO) akreditasyonlar ile tescillemiş 
olduğu eğitim ve öğretim kalite ve 
güvencesinden ödün vermeden Covid-19 
sonrası yeni normallere göre şekillenen 
geleceğe yön verecek mezunlar vermek 
için çalışmaya devam ediyor. DAÜ BTYO, 
Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal 
Cihaz Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik 
Teknolojisi, İnşaat Teknisyenliği ve Harita 
ve Kadastro programları ikinci kez ASIIN 
akreditasyonu alma başarısını gösterdi.

ASIIN (Accreditation Agency for Degree 
Programmes in Engineering, Informatics, 
Natural Sciences and Mathematics) 
merkezi Almanya’da bulunan mühendislik, 
matematik, enformatik ve doğal bilimler 
alanlarında eğitim veren programları 
denetleyen uluslararası bir kurumdur. Son 
yıllarda iş piyasasının giderek daha rekabetçi 
hale gelmiş olması ile birlikte birçok alanda 
lisans ve yüksek lisans mezuniyeti sonrası 
iş bulmanın zorlaşmış olmasına rağmen 
güncel bilgi ve becerilere sahip kalifiye 
eleman eksikliği de gittikçe artmaktadır. Bu 
eksikliği kapatma ve öğrencilerini çalışma 
hayatına hazır olarak mezun etme misyonuna 
sahip olan DAÜ BTYO, sektörlerle yakın iş 
birliği içinde piyasanın nabzını tutarak en 
güncel bilgileri içerecek şekilde müfredatını 
güncellemekte ve iş hayatında ihtiyaç 
duyulan nitelikli eleman yetiştirmeye devam 
etmektedir. Bunun yanında uluslararası 

akreditasyonlar ve sertifikasyonlar sayesinde 
DAÜ BTYO programlarının eğitim 
olanakları ve yöntemleri, ders içerikleri ve 
işlenen konuların güncelliği ve uluslararası 
arenada geçerliliği gibi birçok açıdan dış 
gözle ve tarafsız bir şekilde incelenmektedir. 
Bu bağlamda DAÜ BTYO, ASIIN tarafından 
elektronik ortamda yapılan toplantılar ve 
evrak trafiği ile denetim sürecini başarıyla 
geçirmiş ve eğitim ve öğretimdeki kalitesini 
bir kez daha ispatlamıştır.

Elde edilen başarı ile ilgili duygularını 
paylaşan DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. 
Nazife Dimililer, hiçbir koşulda eğitimin ve 
öğretimin kalitesinden ödün vermeyeceklerini 
ifade etti. Doç. Dr. Dimililer, “DAÜ, kendi iç 
denetim mekanizmalarını çalıştırmak dışında 
BTYO için, KKTC’de YÖDAK, Türkiye’de 
YÖK, Avrupa’da ise en köklü kuruluşlar 
olan ASIIN ve FIBAA denetimlerinden 
geçerek, programlarının güncel içerikli, 
dünya standartlarına uygun, kaliteli eğitim 
için düzenlenmiş içeriklere sahip olduğunu 
güvence altına almaktadır.” ifadelerini 
kullandı.

DAÜ BTYO, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm 
Ortadoğu’da ön lisanstan yüksek lisansa 
kadar tüm programlarını akreditasyonlardan 
başarı ile geçiren ilk yüksekokul oldu. 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans 
programı ile Bilişim Teknolojileri yüksek 
lisans programına ASIIN akreditasyonu 

yanında EuroINF kalite mührü almış olan 
DAÜ BTYO’nun, bünyesindeki Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları ve Tıbbi Dokümantasyon 
ve Sekreterlik programlarının FIBAA ve 
Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal 
Cihaz Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik 
Teknolojisi, İnşaat Teknisyenliği, Harita 
ve Kadastro programlarının ise ASIIN 
akreditasyonu bulunmaktadır.

Covid-19 küresel salgını süresince özellikle 
uzun süreli karantina ve dolaşım kısıtlamalar 
boyunca işlerin yürütülebilmesi için bilgi ve 
beceri sahibi kalifiye teknisyenlerin ve ara 
elemanların öneminin daha çok anlaşıldığını 
kaydeden Doç. Dr. Dimililer, günümüzde 
bilişim ve teknolojinin hayatın ayrıştırılamaz 
bir gereksinimi haline geldiğini ve dolayısı 
ile bu konularda eğitim alan ve bilgi ile 
becerisini belgeleyen elemanlara ihtiyaç 
olduğunu dile getirdi. Geleneksel olarak ara 
eleman diye tanımlanan fakat günümüzdeki 
önemi de göz önüne alındığında aslında 
“aranan” elemanların tüm sektörlerin bel 
kemiği olduğuna değinen Doç. Dr. Dimililer, 
ayrıca açıklamasında “Tüm sektörlerde 
bilişim teknolojilerine hakim, güncel bilgi 
ve beceriye sahip kalifiye ara eleman 
seviyesinde iş gücü açığı bulunmakta ve 
bu mesleklerin gelecekte daha da elzem 
hale geleceği ön görülmektedir. Dolayısı ile 
geleceğini planlayan ve geleceği yönetmek 
isteyen gençleri bu konulara eğilmeye davet 
ediyoruz” ifadelerini de kullandı.

DAÜ BTYO ÖN LİSANS VE TEKNİKERLİK PROGRAMLARI
İKİNCİ KEZ ASIIN AKREDİTASYONU ALDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla 
İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü 
(DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen 9. 
Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri 
çevrim içi olarak sağlık profesyonelleri ile 
bir araya gelmeye devam ediyor. 

“Orofasiyal Ağrı” Konulu Sunum 
Gerçekleşti
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ayşenur Tuncer “Orofasiyal Ağrı” 
konulu çevrim içi sunum gerçekleştirdi. 
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon İngilizce Bölüm Koordinatörü 
Doç. Dr. Gözde İyigün moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe çok 
sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım 
gösterdi. 

Temporomandibular Disfonksiyon Sendromu 
(TMDS) ve TME rehabilitasyonu konusunda 
uzmanlaşmış bir Ortopedik Manuel 
Fizyoterapist olan Yrd. Doç. Dr. Tuncer 
yurt içi ve yurt dışı kariyer deneyimlerini 
katılımcılar ile paylaştı. Boston Üniversitesi 
ile Detroit Mercy Üniversitesi’nde 
uluslararası misafir konuşmacı ve TMD ile 
rehabilitasyon CE kurs eğitmeni ve Harvard 
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nde 
öğretim görevlisi olarak görev yapmış olan 
Yrd. Doç. Dr. Tuncer, klinik ve araştırma ilgi 
alanları arasında ortopedik manuel terapinin 
etkinliği, nöromüsküler ağrı, TMDS 
rehabilitasyonu, baş ağrısı, uyku bozuklukları 
ve yutma problemlerinin yer aldığını 
belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tuncer “Orofasiyal 
Ağrı” ilgili sunumunda tüm dünyada % 44-

75 arasında görülen temporomandibuler 
eklem disfonksiyonunun giderek arttığını 
vurguladı. Vücuttaki tüm yapıların birbiriyle 
ilişkili olduğunu ve bunu sağlayan en 
önemli yapının fasya olduğunu belirten 
Yrd. Doç. Dr. Tuncer, değerlendirmenin 
sadece temporomandibular eklem ile sınırlı 
kalmaması gerektiğini, bu bölge ile ilgili 
diğer tüm yapıların da kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen diş 
hekimleri, fizyoterapistler, nörologlari kulak-
burun-boğaz uzmanları ve psikiyatristlerden 
oluşan multidisipliner bir ekip çalışması ile 
tedavi başarısının artırılabileceğini ifade etti.

Yurtdışında Diyetisyenlik Mesleği Örneği
9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında 
Dr. Dyt. Nilay Dönmez Khan Türkçe 
ve İngilizce olmak üzere “Yurtdışında 
Diyetisyenlik Mesleği Örneği-Kanada” 
konulu iki sunum gerçekleştirdi.  Dyt. Khan 
her iki konuşmasında da eğitim sürecini 
ve kariyerine devam ettiği Kanada’nın 
bölgeleri ile bu bölgelerde diyetisyenin 

çalışma alanını kapsayan sınırları anlattı. 
Diyabet diyetisyenliği alanında çalışan Dyt. 
Khan konuşmasına, Kanada’da mesleğini 
sürdürmek için girilmesi gereken sınavları 
ve alınması gereken eğitimleri anlatarak 
devam etti. Konuşmasının ilerleyen 
bölümünde yurtdışında diyetisyenin yeri ve 
önemi üzerinde duran Dyt. Khan, çalışma 
alanında kullanılabilecek yardımcı kaynaklar 
ve multidisipliner çalışmanın gerekliliği 
üzerinde durdu. Sunumunda meslekte yurtdışı 
tecrübelerini, Kanada’da yaşamı ve mesleği 
devam ettirme olanaklarını dile getiren Dyt. 
Khan, zorluklara rağmen başarmak için 
kişinin kendini geliştirmesine yönelik verdiği 
çabanın önemini vurguladı. 

Futbol Takımında Diyetisyen Olmak
Öte yandan, Galatasaray Futbol Kulübü 
Spor Diyetisyeni Uzm. Dyt. Mestan Çilekçi 
tarafından “Futbol Takımında Diyetisyen 
Olmak” konulu sunum gerçekleştirildi. Dyt. 
Çilekçi, diyetisyenin futbol takımı içindeki 
yeri ve futbolcu beslenmesindeki önemini 
aktardı. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) 
tarafından belirlenen yeterlilikleri sağlamak 
için gerekli eğitim ve sınavlardan bahseden 
Dyt. Çilekçi, spor diyetisyenlerinin görev, 
yetki ve sorumlulukları üzerinde durdu. 

Dyt. Çilekçi, futbol takımının beslenme 
öncelikleri ve durumları kapsamında 
karşılaştığı problemler ve bu problemlere 
karşı ürettiği çözümleri katılımcılar ile 
paylaştı. Futbol takımında diyetisyenin 
gerekliliğine vurgu yapan Dyt. Çilekçi 
mesleğin gelmesini ümit ettiği noktalardan 
bahsetti. Son olarak mesleki tecrübelerini 
paylaşan Dyt. Çilekçi katılımcılardan gelen 
soruları yanıtladı.

DAÜ 9. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLE DEVAM EDİYOR
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Bülent Sezgin, 1-7 Mayıs “İlk 
Yardım Haftası” dolayısıyla açıklamalarda 
bulundu. Yrd. Doç. Dr. Sezgin, açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi:

“Toplumda ilk yardım bilincini arttırmak 
amacı ile her yıl 1-7 Mayıs “İlkyardım 
Haftası” olarak belirlenmiştir. İlk Yardım 
Haftası vesilesi ile halkımıza ilk ve 
ortaokuldan itibaren ilk yardımın önemi 
anlatılmalı, bu yönde bilgilendirici paneller 
ve kurslar verilmelidir. Günümüzde 
yaralanmalar, tüm ölüm olaylarının dördüncü 
ana nedenidir. Yaralanma ölümlerinin %22’si 
trafik kazaları sonucu oluşmaktadır. Kalp 
krizi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi 
yaralanmalar dışındaki hastalıkların da ilk 
yardım gereksinimleri göz önüne alındığında 
ilk yardım eğitiminin gerekli olduğu çok 
açıktır. İlkokuldan itibaren trafik kuralları ve 
ilk yardım eğitimi verilmesi ve bu konuda 
duyarlı bir toplum yaratılması ile hem can 
kaybı hem de ekonomik kayıpların minimale 
indirilmesi mümkündür.”

İlk Yardım Nedir?
“Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye 
düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin 
yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın 
kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini 
önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi 
araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve 
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 
Ancak ilk yardım eğitimi alan kişiler, 
durumu ve aciliyetin derecesini tayin etme 
ve profesyonel tıbbi yardım ulaşana kadar 
yapılabilecek en doğru şeyleri belirleme 
yeterliliğine sahiptir.

İlk yardımın başlıca amaçları; hayat 
kurtarmak ve mevcut durumunu koruyarak 
daha ağır bir tablo oluşmasını önlemektir. 
İlk yardım inceleme ve araştırmayla başlar. 
Bir yaralıya yaklaşmadan önce olay yerinde, 
yaralı ve kurtarıcının hayatını tehlikeye 

atabilecek faktörlerin önlenmesi gerekir. İlk 
muayenede izleyeceğiniz adımlar:
A - Soluk yolunun ve boyun omurlarının 
kontrol edilmesi,
B - Solunum - soluk alıp verme eyleminin 
kontrol edilmesi,
C - Dolaşım durumunun ve kanamanın olup 
olmadığının kontrol edilmesidir.

Hastaya sözel, dokunarak veya ağrılı uyaran 
verilerek bilinç düzeyi anlaşılabilir. Derhal 
112 aranarak ambulans çağırılır ve yaralı, 
boynu ve başı sabit tutularak sırt üstü yatırılır. 
Yaralının bilinci kapalı ise çenesi yukarı 
kaldırılarak başı geride tutulur. Böylece 
dilin, nefes borusunu kapatması önlenir. Aynı 
zamanda yaralının nefes alıp almadığına 
da bakılır. Nefes almıyorsa ağzından veya 
burnundan suni teneffüs yapılır. Nefes 
verirken göğüs kalkıyor mu diye bakmak 
gerekir. Nefes verme aralarında akciğerlerden 
hava boşalması beklenmelidir. Kan 
dolaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğini 
anlamak için nabız kontrol edilir. Nabız, 
adem elması ve boyun kası arasındaki 
bölgeye, üç parmakla hafifçe bastırılarak 
kontrol edilir. Yaralının nabzı yoksa kalp 
masajına başlanır. Temel yaşam desteği tek 

kişi ile yapılıyorsa 15 kalp masajı ve 2 tam 
nefes şeklinde tekrarlanarak  uygulanmalıdır. 
İki kişi ile ise 5 kalp masajı 1 nefes şeklinde 
uygulanır. Temel yaşam desteği, sadece 
solunumu ve kan dolaşımı durmuş kişilere 
uygulanır. Eğer nabız var, solunum yoksa her 
5 saniyede bir nefes verilmelidir. Solunum 
ve kan dolaşımı sağlandığında temel yaşam 
desteği kesilmelidir.

Bilinç kaybı varsa, eğer omurilik 
zedelenmesinden şüpheleniyorsanız ve 
hasta kusmuyorsa yerinden kımıldatmayın. 
Omurilik zedelenmesi söz konusu değilse 
omurgayı esnetmeden, hastanın başını 
ve vücudunu eş zamanlı olarak yana 
çevirebilirsiniz; ancak baş ve vücudun 
birbirleriyle olan konumlarını bozmamak 
önemlidir. Bir insanın bilinci yerinde değilse 
normal refleksler ve kasların  gevşekliği 
kaybolur. Bu nedenle olabilecek en büyük 
tehlike dilin boğazı tıkaması veya ağızdaki 
yabancı cismin nefes borusunu tıkamasıdır. 
Nefes borusunu açıp solunumu sağlamış 
olsanız da asla baygın biri yalnız ve 
müdahalesiz bırakılmamalıdır. Komaya giren 
bir insanın nefesi kesilebilir ve sonuç olarak 
da kalbi durabilir.”

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 
İLK YARDIM HAFTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim 
Fakültesi tarafından, yeni medya alanında 
verilecek olan “Altın Karga Yeni Medya 
Ödülleri (2020-2021)” ile ilgili basın 
toplantısı düzenleniyor. 11 Mayıs 2021 
Salı günü, saat 11.30’da, DAÜ Rektörlüğü 
Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşecek 
olan söz konusu toplantıda, DAÜ Sosyal ve 
Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, 
projenin İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs 
Turkcell yetkilileri ve paydaşlar Kıbrıs Türk 
Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın 
Birliği ile BASIN-SEN’den temsilciler de 
yer alacak. Basın toplantısında yarışma, 
kategoriler, adaylar, halk oylaması tarihi, 
oylamanın nasıl yapılacağı ve hangi zaman 
aralığında tamamlanacağına ilişkin bilgi 

verilecek. Toplantıda aynı zamanda ödül 
töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı da 
açıklanacak.

Günümüz Dijital Yaşamının Önemini 
Yansıtıyor
DAÜ İletişim Fakültesi’nin kurguladığı Altın 
Karga Yeni Medya Ödülleri, günümüz dijital 
yaşamının önemini yansıtıyor. Yarışmada 
yeni medyanın kullanım şekli göz önünde 
bulundurularak belirlenen kategoriler, sadece 
profesyonel olarak bir medya kuruluşunda 
çalışan kişilere veya programlara değil, 
farklı mecralarda içerik üreten kişileri 
de kapsayacak. Altın Karga Yeni Medya 
Ödülleri; bu alanda, Kıbrıs’ın kuzeyinde 
en kapsamlı yarışma olacak. Yarışma 
kapsamında birçok farklı ödül verilecek.

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
ALTIN KARGA YENİ MEDYA ÖDÜLLERİYLE İLGİLİ 

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK


