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DAÜ İLE KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

aktararak, bu konularla ilgili de Bakanlar
Kurulu ve Bakanlardan gerekli iş birliğini
talep edeceklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş
birliği protokolü imzalandı. Protokole KKTC
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.
Koral Çağman ile DAÜ Rektörü Prof. Dr.
Aykut Hocanın imza koydu. İmza töreni,
25 Mayıs 2021 Salı günü, saat 11:30’da,
DAÜ Rektörlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; KKTC Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman,
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr.
Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın, Çalışma Dairesi Müdürü Berhan
Ongan, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi
Ersun Kutup, Sosyal ve Kültürel İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz
İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy
katıldı.
“İş Birliğini İleri Taşıyacağız”
İmza töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın, KKTC Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman’ı
DAÜ’de ağırlamaktan duydukları mutluluğu
belirterek, söz konusu protokolün Bakanlık
ve DAÜ arasında uzun yıllardır devam eden
iş birliğini bir adım daha ileri taşımak üzere
hazırlandığını belirtti. DAÜ’nün bir devlet
üniversitesi olarak; bünyesinde çalışan akademik, yönetsel ve işçi personelin özlük
haklarının eksiksiz yerine getirme noktasında
her zaman gerekli adımları atmış olduğuna
vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, “Özellikle
iş sağlığı ve güvenliği ile kalite süreçlerinin
yürütülmesinde, uzman personelin karşılıklı
paylaşımı noktasında bazı ivedi adımlar
atacağız. DAÜ, 2020-2021 Akademik Yılı
Bahar Dönemi’ni pandemi koşullarında
öğrencilerinin ve çalışanlarının sağlığını
ve güvenliğini sağlayarak geçirmiştir.
Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitimle
ilgili atılacak olan adımları da planlayarak, eğitimi tekrar şekillendirebileceğimizi
ümit ediyoruz” diye konuştu. Prof. Dr.
Hocanın, DAÜ’nün topluma hizmet, eğitim
ve araştırma anlamında önemli çalışmaları
olduğunu ve atılımlar noktasında olduğunu

“DAÜ Her Zaman Gereken Desteği
Vermiştir”
Törende konuşan KKTC Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman,
DAÜ’yü ziyaret etmekten dolayı mutluluk
duyduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak
çalışma hayatında en önemli noktanın iş
sağlığı ve güvenliği olduğu konusunun
bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Bakan
Dr. Çağman, köklü üniversite DAÜ’nün
her zaman Bakanlık ile iş birliği içerisinde
olduğunu ifade ederek; hazırlanan yasa,
tüzük, uygulamalar, geliştirme, çalışmalar
konusunda da kendilerine sürekli destek
verdiğini belirtti. Protokol çerçevesinde bu
desteğin daha resmi ve netleştirilmiş şekilde
uygulanabilmesinin sağlanacağına vurgu yapan Bakan Dr. Çağman, protokolün çalışma
hayatı için hayırlı olmasını dileyerek, sürekli
yenilenen çalışma koşullarında neticesinde
uygulamaların da sürekli geliştirilmesi ve
yenilenmesi gerektiğine işaret etti.
Konuşmaların ardından, DAÜ ile KKTC
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüne, Bakan
Dr. Koral Çağman ile Rektör Prof. Dr. Aykut
Hocanın imza koydu. Ardından DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Bakan Dr.
Koral Çağman’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi
pano takdiminde bulunuldu. İmza töreninin
ardından heyet DAÜ L’apprenti Restaurant’ta
gerçekleştirilen öğle yemeğinde bir araya
geldi.
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DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI AKADEMİK
LİSTELERDE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
yükseköğrenime hizmet ettiklerini vurguladı. Prof.
Dr. Kılıç, elde edilen başarıya katkı koyan herkesi
kutlayarak, verdiği desteklerden dolayı ayrıca
DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür etti.
DAÜ dışında Türkiye üniversitelerinden Turizm
ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye girmeyi
başaran Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi 101-150, Anadolu Üniversitesi ise
201-300 bandında yer aldı. Kıbrıs adası genelinde
ise DAÜ haricinde listeye Limasol’da bulunan
Cyprus University of Technology girerek 101-150
bandında yer aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm
Fakültesi, 2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli
ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021’de Alan Sıralamaları
listesinde bir kez daha yer alma başarışı gösterdi.
DAÜ, söz konusu sıralamada Turizm ve Otel
İşletmeciliği alanında 38. sırada yer alarak, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listeye
giren tek üniversite oldu. DAÜ, hem Kıbrıs adası
genelinde hem de Türkiye üniversiteleri arasında
listeye giren üniversiteler arasında birinci sırada
yer aldı. Her geçen yıl bu alanda aldığı başarıyı
daha ileriye taşıyan DAÜ, 2020 sıralamasında
46. sırada, 2019 yılında ise 76-100 bandında yer
almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, gurur verici
olan bu başarıların tesadüf olmadığını, yüksek
lisans ve doktora programlarının dünya genelinde
ses getiren kaliteli eğitimler sonucu olduğunu
ifade etti. Ayrıca, sektöre yönelik verdikleri pratik
ağırlıklı eğitim ile lisans ve ön lisans düzeyinde
başarılı mezunlar verdiklerini kaydeden Prof.
Dr. Kılıç, bu eğitim modelinin akademik yayın
ve çalışmaların ağırlıklı olduğu yüksek lisans ve
doktora çalışmalarıyla desteklenerek fakültenin
bilim dünyasında uluslararası alanda farklı ve
seçkin bir noktaya taşındığını belirtti. Prof. Dr.
Kılıç çok güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarını ve bu avantajla Gastronomi ve Mutfak
Sanatları ile Turizm İşletmeciliği alanında hem
yüksek lisans hem de doktora programları ile geniş
bir yelpazede eğitim kalitesinden ödün vermeden

ShanghaiRanking Sıralaması Hakkında
Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması
(ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao
Tong University, Graduate School of Education,
Center for World-Class Universities (CWCU)
tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009
yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının
telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız
derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking
Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir
üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz
konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve
başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden
yapıyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu
ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye
http://www.shanghairanking.com/
adresinden
ulaşılabiliyor.

DAÜ İKTİSAT BİLİMLERİ ALANINDA BİR KEZ DAHA
SHANGHAI LİSTESİNDE
Alan Sıralamaları (Global Ranking of Academic
Subjects) listesinde İktisat Bilimleri alanında
bir kez daha yer alma başarışı gösterdi. DAÜ,
ShanghaiRanking’in İktisat Bilimleri alanındaki
listesine Kıbrıs adasından girme başarısını
gösteren tek üniversite oldu. Söz konusu
sıralamada Türkiye Üniversiteleri arasında ise
Koç ve Bilkent Üniversiteleri de yer aldı. DAÜ ve
Bilkent Üniversitesi listede 401-500 bandında yer
alırken, Koç Üniversitesi 201-300 bandında yer
aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ İşletme
ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan
Timur, bu başarıya katkı koyan başta Ekonomi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2009 yılından

Çin

merkezli

ShanghaiRanking’in

bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan

Üniversiteler Akademik

Sıralaması

Dünya
2021’de

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar olmak
üzere tüm akademik kadroyu tebrik etti.
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DAÜ-ATAUM YÖNETİM KURULU,
DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’I ZİYARET ETTİ
ve Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ni doğru
şekilde öğrenmeleri olduğunu belirterek,
ATAUM’un geçen dönemde yapmış olduğu
faaliyetler ile yeni dönemde yapmayı planladığı faaliyetler ve hedefleri ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Atatürk Portresi Takdim Edildi
Yrd. Doç. Dr. Göktürk, DAÜ ATAUM’a
desteklerinden dolayı DAÜ Rektörü Prof.
Dr. Aykut Hocanın’a teşekkürlerini sundu.
Prof. Dr. Hocanın da, DAÜ-ATAUM’un
görevlerinin önemine değinerek, yeni
ATAUM Yönetim Kurulu’na başarı dileklerini
iletti ve bundan sonra da Merkez’in başarılı
faaliyetlere imza atacağına olan inancını
vurguladı. Ziyaret sırasında, yeni ATAUM
Yönetim Kurulu adına ATAUM Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Prof. Dr.
Hocanın’a bir Atatürk portresi takdim etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü
Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Atatürk
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAÜ
ATAUM) yeni yönetim kurulu üyelerini
makamında kabul etti. 27 Mayıs 2021
Perşembe günü, saat 10:30’da gerçekleşen
ziyarete, DAÜ-ATAUM Yönetim Kurulu

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk,
Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Canan
Zeki, Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay, Dr.
Mustafa Erbilen ve Öğr. Gör. Erkan Malkoç
katıldı. DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Göktürk, ATAUM’un temel görevinin
gençlerimizin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Son Kitabını
Sundu
Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Kıbrıs tarihi ile
ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlarda
sunulmuş veya dergilerde yayımlanmış 22
makalesinin yer aldığı “Tarihsel Süreçte
Kıbrıs Konulu Makalelerim” adlı son kitabını
da Prof. Dr. Hocanın’a takdim etti. Yrd. Doç.
Dr. Göktürk, adı geçen kitabın, ücretli olarak
piyasada satılmayacağını, birkaç ay önce
yayımlanan “Varoluş Mücadelesinde Mağusa
Sancağı” ve Süheyla Göktürk ile birlikte
yayımladıkları “Mücahitler Anlatıyor” adlı
kitaplarıyla birlikte öğrencilerin ve konuyla
ilgili akademisyenlerin istifadesine sunulmak
üzere Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelere gönderileceğini belirtti.

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ
BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİNİ ONURLANDIRDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk
Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu
2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde
Yüksek Şeref ve Şeref Belgesi almaya hak
kazanan öğrencilerini, 25 Mayıs 2021 Salı
günü, saat 10:00’da düzenlediği çevrim içi
tören ile onurlandırdı.
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Turgut
Turhan, sözlerine başarılı olan öğrencileri
tebrik ederek başladı. Başarıların çalışarak
elde edildiğini ifade eden Prof. Dr. Turhan,

başarı sonucu elde edilen belgelerin insanın
kendine güvenme duygusunu sağladığını
vurguladı. Eğitim sonrası iş hayatında da
bu elde edilen başarı belgelerinin önemli
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turhan,
başarının yanı sıra devamlılığın da önemine
vurgu yaparak, başarı anahtarının devamlılık
olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. M. Turgut Turhan’ın ardından
konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü
Prof. Dr. Aykut Hocanın ise Prof. Dr. Turhan’ın
söylediklerine yürekten katıldığını ifade

ederek, zaman içerisinde elde edilen başarı
belgelerinin akademik başarıyı belirlediğini
dile getirdi. Başarılı olan öğrencileri yürekten
kutladığını kaydeden Prof. Dr. Hocanın,
pandemi sürecinde tüm üniversite olarak
uyum içerisinde çalışıldığını ve başarılı
bir şekilde bu sürecin ilerlediğini kaydetti.
Eğitimin hafife alınacak bir konu olmadığına
da vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, öğrencileri
kutladı. Açılış konuşmalarının ardından tören
öğrencilerin onurlandırılması ile son buldu.
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DAÜ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ İLE
MİMARLIK FAKÜLTESİ ORTAK SEMİNER DÜZENLEDİ
sürecin aşamalarının nasıl olduğunu kendi bire
bir deneyimi ile katılımcıları ile paylaştı ve bilim
insanı adaylarının çalışmalarına ışık tuttu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat,
Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü altında açılan
‘Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi
Yüksek Lisans Programı’, Türkiye Cumhuriyeti
Yükseköğretim Kurulu ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama,
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon
Kurulu tarafından onay alarak 12 Ekim 2020
tarihinde açılmıştı. Gerek Kıbrıs, gerekse de
Türkiye ölçeğinde bir ilk olan Kent Arkeolojisi ve
Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı
adamız da bir ilk olan DAÜ Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü, ‘Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’ ile iş birliği içerisinde eğitim
ve öğretime başlamıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat
Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü
altında açılan “Kent Arkeolojisi ve Kültürel
Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı” ve
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü bünyesinde
açılan “Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans
Programı” ile iş birliği içerisinde düzenlenen
çevrim içi seminer, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü,
saat 17:00’da, Microsoft Teams üzerinden herkese
açık olarak gerçekleştirildi. DAÜ Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Resmiye Alpar Atun’un moderatörlüğünde
gerçekleşen seminerde, Türkiye’nin Aydın ili,
Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisyas Arkeolojik

Alanı’nın alan yönetim planını hazırlamış olan
Prof. Dr. Aykut Karaman tarafından “Kültürel
Miras Yönetimi Afrodisyas Alan Yönetimi Örneği” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Karaman’ın başkanlığında Afrodisyas
için hazırlanan alan yönetimi planının da yer aldığı
başvuru dosyası aracılığıyla, Polonya’nın Krakow
şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya
Miras Komitesi toplantısında Türkiye adayı
olan Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın UNESCO
Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar
verilmişti. Prof. Dr. Karaman sunumunda alan
yönetim planının önemi, gerekliliği ve yapılan

Eş zamanlı olarak eğitim ve öğretime başlamış
olan her iki yüksek lisans programı kentlerin
oluşum ve değişim süreçlerini arkeolojik kazı
yöntemleri ile belirlemenin yanı sıra ortaya çıkan
verileri kentin günümüzdeki işleyişini, yaşamını
olumsuz yönde değiştirmeden o yerleşim yerine
kazandırmak ve sürdürülebilirliğini kent yararına
katkı sağlamak amacıyla çalışılmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Yerleşim yerleri içerisinde gün
ışığına çıkartılan arkeolojik kültür varlıklarının
araştırılması, korunması ve yerleşim alanın
kimliğine kazandırılması gayesi ile de çalışan söz
konusu bu iki yüksek lisans programı insanlığın
mirası olarak nitelendirilen kültür varlıklarını
araştırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla
koruma ve restorasyon alanında çalışacak
uzmanlar ve bilim insanı adayları yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Bundan dolayı ilgili programlar
arkeologlar, mimarlar, şehir planlama, mimari
ve kentsel koruma, restorasyon uzmanlarının;
yerleşim alanlarının, geleceği için söz sahibi olan
tarafların birlikte çalışması gereken bir süreci
kapsamaktadır.
Seminer, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Resmiye Alpar Atun tarafından verilen ‘KORS 528
Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği’
dersi kapsamında gerçekleştirildi. Söz konusu
ders, Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi
Yüksek Lisans Programı öğrencilerine zorunlu,
Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı
öğrencilerine ise seçmeli olarak veriliyor.”
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DAÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU DÜNYACA ÜNLÜ
PSİKİYATRİST DR. MARTHA STARK’I AĞIRLADI
katılımıyla gerçekleşen söyleşi http://tinyurl.
com/2rj9armr linkinden izlenebiliyor. DAÜ
Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından
gerçekleştirilen söyleşiler, http://tinyurl.
com/ye2vk3mn linkinde yer alan DAÜBAT
Youtube kanalından da izlenebiliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilimsel
Araştırma Topluluğu ve Sosyal ve Kültürel
Aktiviteler Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs
2021 tarihinde “Relentless Hope and Refusal
to Grieve in Psychiatry/Psikiyatride Durmak
Bilmeyen Ümit ve Yas Tutmayı Reddetme”
konulu çevrim içi söyleşi düzenlendi. Harvard
Tıp Fakültesi’nde psikiyatri alanında klinik
eğitmen ve ödül kazanmış yazar olan Dr.
Martha Stark’ın konuşmacı olarak katıldığı
söz konusu söyleşi, saat 21:00’de, Microsoft

Teams üzerinden gerçekleşti. Dr. Martha
Stark, 52 sayfalık sunumunda katılımcıları
durmak bilmeyen ümit ve yas tutmayı reddetme hakkında bilgilendirip, uygulamalı
örnekler paylaştı. Yas tutmanın getirdiği acı
ile baş etmeyi reddetme arzusunun sağlıklı bir
düşünce olmadığını yansıtan Dr. Stark, temel
olarak hastaların içerisinden geçtikleri süreçle
ilgili bilgiler verdi. Dr. Stark, sunumunun
ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Dünyaca ünlü Psikiyatrist Dr. Martha Stark’ın

Dr. Martha Stark Kimdir?
Dr. Martha Stark, Harvard Tıp Fakültesi’nde
tıp eğitimini tamamladıktan sonra, ihtisasını
Cambridge Health Alliance’da “Yetişkin Psikiyatrisi” üzerine yapmıştır. Birçok farklı
psikiyatrik konuda yayımlanmış akademik
makalesi bulunan Dr. Martha Stark,
Comprehensive Integrative Medicine ve
Sensorimotor Psychotherapy Enstitüsü’nde
Yönetim Kurulu Üyesidir. Kendisi, aynı
zamanda Geleneksel ve Geleneksel Olmayan
Çözümleri Entegre Etmek adında hastalara
yardım amaçlı bir kurum olan SynergyMed
for MindBodyHealth’in kurucusu ve
CEO’sudur. Dr. Martha Stark, Harvard’a 42
yıl çalışmış ve şu anda kendisine ait özel
klinikte çalışmalarını sürdürmektedir.

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK GÜNÜ KAPSAMINDA
ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ
1839 tarihinde Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i
Şahane’ye bağlı bir Eczacılık sınıfı açılmıştır.
Bu nedenle modern eczacılık öğretimine
başlanmasının yıl dönümü olan 14 Mayıs
1968 yılından bu yana Eczacılık Günü olarak
kutlanmaktadır.
Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrim içi
olarak 20 Mayıs 2021 Perşembe günü,
saat 14:00’de gerçekleştirilen etkinlikte
TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ecz.
Anooshirvan Miandji “Ne Yaparsak Bilim
İnsanı Oluruz? Bilim Felsefesine Giriş”
konulu sunum gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 14 Mayıs Eczacılık
Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.
Türkiye’de Eczacılık mesleğine yönelik ilk
bağımsız eğitimi vermek üzere 14 Mayıs

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Müberra Koşar sunum öncesinde
gerçekleştirdiği konuşmasında tüm dünyanın
Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği bu
süreçte sağlık personelinin ve sağlığa yapılan
yatırımların öneminden bahsetti. Prof.
Dr. Koşar “Pandemi döneminde hayatını
kaybeden başta meslektaşlarımız Eczacılar
olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının

huzurunda saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini
kullandı. Açılış konuşmasının ardından Dr.
Ecz. Anooshirvan Miandji bilim felsefesi
üzerine yaptığı konuşmasında öğrencilere
ve genç araştırmacılara bilim insanı olmak
için uygulanması gereken süreç, bu süreçteki
doğrular ve yanlışlar, topluma faydalı olma
yolları ve ileride kendimizi nerede görmek
istiyoruz gibi konularda bilgiler verdi.
Ayrıca konuşma sırasında kendi hayatındaki
deneyimlerini öğrenciler ile paylaşan Dr.
Ecz. Anooshirvan Miandji gerçek hayattan
örnekler verdi.
Dr. Ecz. Anooshirvan Miandji Kimdir?
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden
mezun olan Dr. Ecz. Anooshirvan Miandji
yine aynı Üniversite de doktora eğitimini
tamamladı. 2016-2020 yıllarında Oxford
Üniversitesi’nde Bilim Felsefesi, Eleştirel
Düşünme, Bilgi Teorisi ve Psikolojisi üzerine
doktora eğitimini tamamladı. Bu alanda pek
çok kitabı farklı dillerde basıldı.
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DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ 21. TURİZM HAFTASI
“TURİZMİ YENİDEN BAŞLATMAK” TEMASI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Doğu

(DAÜ)

gerçekleştirilecek olan etkinliklere davet

Turizm Fakültesi pandemiden dolayı bir

Akdeniz

Üniversitesi

etti. Açılış konuşmasının ardından saat

yılı aşkın bir süredir çevrim içi olarak

14:30’da İngiltere Park Plaza Pasta Şefi

gerçekleştirdiği

faaliyetlerine,

Domenico Camporeale “Pasta Şefi Olarak

21. Turizm Haftası etkinliklerini ekledi.

Kariyer” konusunda sunum gerçekleştirdi.

“Restarting Tourism (Turizmi Yeniden

24 Mayıs 2021 tarihinde, saat 11:30’da

Başlatmak)” temasıyla düzenlenen 21.

“Hundred Foot Journey” isimli çevrim

Turizm Haftası, 21 Mayıs 2021 Cuma

içi sinema gösterimi gerçekleştirildi.

günü DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.

25 Mayıs 2021 tarihinde ise, saat

Dr. Hasan Kılıç’ın gerçekleştirdiği açılış

09:30’da Turizm Fakültesi öğrencilerinin

konuşmasıyla başladı.

geleneksel kültür tanıtımları, hemen

eğitim

ardından da saat 10:30’da Gastronomi
“Turizmin Yeniden Canlandırılması
Gerekmektedir”
Prof. Dr. Kılıç, bu yıl ilk kez çevrim içi
olarak gerçekleştirilen 21. Turizm Haftası
etkinliklerine hoş geldiniz diyerek, hem
yerel hem küresel düzeyde yaşanan pandemide zamanında alınan önlemlerin son
derece önemli olduğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Kılıç konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: “Dünyadaki birçok ülke gibi
biz de turizmin yeniden canlandırılması
gerektiğine inanmaktayız. Turizm sektörünün her kademesindeki birçok kişi
çeşitli fedakârlıklar yapmışlardır. Turizmi
tanımlayan dayanışma ruhu içerisinde
bir araya gelerek hem bilgilerimizi hem
uzmanlığımızı hem de yeteneklerimizi
paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Birlikte daha güçlü olacağız.”

ve Mutfak Sanatları ile Turizm ve
Otel İşletmeciliği öğrencilerinin performansları sergilendi. Saat 12:30’da
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerine
yönelik Ercan Havalimanı ATC Müdürü
İzzet Derkan “Pandemi Döneminde
Havacılık

olarak hedefleri doğrultusunda dünya
ile dayanışmalarını göstermeyi plan-

Değişimi”,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu
Efe Gencay ise saat 12:30’da “Pastacılık
ve Ekmekçilik Deneyimleri” konulu
sunum gerçekleştirdi. Saat 14:30’da ise
En İyi Barista Yarışması yapıldı.
28 Mayıs 2021 tarihine kadar devam
eden Turizm Haftası etkinlikleri, 26
Mayıs 2021 tarihinde, saat 14:30’da DAÜ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu
Ladem

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi

Sektörünün

Kandilli’nin

gerçekleştirdiği

“DAÜ’den İngiltere’ye Uzanan Pasta
Macerası” konulu sunum ile devam etti.
27 Mayıs 2021 tarihinde ise, saat 14:30’da

ladıklarını belirterek “Turizm bir dönüm

En İyi Yemek Sunum Fotoğraf Yarışması

noktasındadır ve alınacak olan kararlarla

düzenlendi. Turizm ve Otel İşletmeciliği

yarının turizmini şekillendirebiliriz. Tu-

Mezunu Hilton Doha Katar Satış Müdürü

rizm Haftası’nın ana sloganı olan “Turizmi

Mehmet Kalay saat 14:30’da “Turizm’de

Yeniden Canlandırmak” şemsiyesi altında

Uluslararası Kariyer Fırsatları” konulu

alanında uzman seçkin konuklar, şefler,

sunum gerçekleştirdi.

genç şefler, genç baristalar öğrenciler
ile bir araya gelerek deneyimlerini

28 Mayıs 2021 tarihinde ise, saat 10:30’da

paylaşacak.

film

En İyi Genç Şef Yarışması düzenlendi.

gösterimleri ve çeşitli yarışmalar da

Hemen ardından saat 14:30’da Mutfak

düzenlenecek.”

kullandı.

Eğitmeni Alain Hostert’in gerçekleştirdiği

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği

“Profesyonel Şef Kariyeri” konulu sunum

geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr.

ile 21. Turizm Haftası etkinlikleri sona

Kılıç, herkesi Turizm Haftası kapsamında

erdi.

Hafta

kapsamında

ifadelerini
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DAÜ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
YÖNETMEN OZAN AÇIKTAN İLE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe
Özad’ın açılış konuşmasıyla başladı. DAÜ
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Pembe Behçetoğulları’nın yönetmen
Açıktan’ın özgeçmişini sunduğu söyleşi,
DAÜ İletişim Fakültesi’nden akademisyenler
ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nün
gerçekleştirdiği “Sinema, Netflix ve Sonrası”
adlı söyleşiye yönetmen Ozan Açıktan
konuk oldu. 21 Mayıs 2021 Cuma günü,
çevrim içi olarak gerçekleşen söyleşi, DAÜ

Konuya ilişkin DAÜ İletişim Fakültesi
tarafından yapılan açıklamada, “Aynı zamanda reklam filmleri de yapan Ozan Açıktan
farklı sinemasal tavırda filmlere imza atan bir
yönetmen. Bir yanda, Çok Filim Hareketler
Bunlar, Aile Arasında gibi başarılı popüler
yapımlar var. Öte yanda ise, Silsile, Yarına
Tek Bilet gibi, sinematografik duygusu ve
konuları ‘farklı’ yerlerden beslenen yapımlar.
Ozan Açıktan, ayrıca, bugünlerde hepimizin

film ve dizi kaynağı Netflix’te popüler
olan Atiye dizisinin ilk üç bölümünün de
yönetmenliğini yapmış. Sinemanın geleceğinde yer almak isteyen gençlerin,
geleceğin sinema profesyonellerinin, film
öğrencilerinin heyecanla dinlediği söyleşide,
Açıktan, kendi sinema yolculuğunu, eğitimini, kendini nasıl yetiştirdiğini, sinema
alanını nasıl gördüğünü anlattı. Geleceğin
sinemasında kendini görmek isteyen
potansiyel sinemacıların, bugünün Sinema ve
Televizyon öğrencilerinin, kendi yolunu bu
alanda çizmek isteyenlerin dinlemesi gereken
bir söyleşi” denildi.
Ozan Açıktan’ın söyleşisi, Sinema, Netflix
ve Sonrası – Ozan Açıktan linkine tıklayarak
izlenebiliyor.

DAÜ BEACH CLUB 5 HAZİRAN’DA AÇILIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Tesisleri
(DAÜ Beach Club) 5 Haziran 2021 Cumartesi
günü açılıyor. Yaz aylarının değişmez
sembollerinden biri olan DAÜ Beach Club,
enfes lezzetlerin damak tadınıza sunulduğu
Restoran ve Bar’ı, hijyenik ve güvenilir
geniş havuzu ve adanın en güzel sahili ile
halkımıza kapılarını açacak.
Restoran, Plaj ve Beach Bar haftanın her günü
08:00 – 20:00, yüzme havuzu ise haftanın
her günü 10:00 – 19:00 saatleri arasında
hizmet verecek. Geniş kapasiteli iç mekan,
havuz başı ve deniz manzaralı dış mekanı
ile DAÜ Beach Club tüm yemekli, kokteylli
organizasyonlar ve düğün, nişan, toplantı,

doğum günü ile diğer organizasyonlarda
kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı menü
seçenekleri ile hizmet vermeye devam
edecek. DAÜ Beach Club’ın resmi sosyal
medya hesabına https://www.facebook.
com/EMUBEACHCLUB adresinden ulaşılabiliyor. Günübirlik havuz kullanımı ile
ilgili çeşitli alternatifler, sezonluk kullanım
üyeliği, yalnızca plaj-şezlong kullanımı
alternatifi gibi imkanları da misafirlerine
sunan DAÜ Beach Club’ın hizmetlerine
ilişkin detaylı bilgi ve rezervasyonlar için 630
16 89 numaralı telefondan Halkla İlişkiler
Ofisi’ne veya 630 38 66 numaralı telefondan
Beach Club’a ulaşılabilir.
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DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN HİPERTANSİYON VE
OBEZİTE YAZISI
olarak, her yıl 9,4 milyon kişinin ölüm sebebi
olduğu tahmin edilmekle beraber, obezite
için bu hesaplamayı yapmak çok daha
güçtür. Yapılan güncel çalışmalar, diyabet,
obezite, hipertansiyon gibi kardiyovasküler
sistemi
önemli
derecede
etkileyen
hastalıklarının hücresel düzeyde ortak
oluşum mekanizmalarına sahip olduğunu
göstermiştir. Koruyucu hekimliğin temeli olan
rutin muayene sırasında tansiyon ölçümü,
boy ve kilo ölçümü ile tanı koyulabilecek,
önlem alınabilecek iken halen göz ardı etmek
akılcılıkla bağdaşmamaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr.
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kardiyoloji Bölümü Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Ahmet Altuğ Çinçin, 17 Mayıs Dünya
Hipertansiyon Günü ve 21 Mayıs Obezite
Günü ile ilgili “Sağlığımızın iki düşmanı;
hipertansiyon ve obezite.” başlıklı bir yazı
kaleme aldı. Doç. Dr. Çinçin, söz konusu
yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Hipertansiyon ve obezitenin hem başlı
başına birer toplum sağlığı sorunu; hem de
pek çok hastalık için risk faktörü olduğu, artık
iyice anlaşılmış ve benimsenmiş gerçeklerdir.
Hangi sebeple oluşmuş olursa olsun, kolayca
saptanabilen, kontrol altına alabilmek için
birçok silahımızın olduğu bu hastalıklar,
toplumda halen yeterince önemsenmemekte
ve çeşitli komplikasyonlara yol açmaktadır.
Yurdumuzda ve dünyada bu düşmanlarımıza
karşı farkındalığın arttırılabilmesi için, her
Mayıs ayının 17’si Dünya Hipertansiyon
Günü ve 21’i ise Obezite Günü olarak
anılmaktadır.
Tüm dünyada yaklaşık 1,5 milyar hipertansiyon hastası, 650 milyon kadar da
obezite hastası olduğu kabul edilmektedir.
Hipertansiyonun tek başına inme, kalp
krizi, böbrek hastalıkları ve diyabete neden

Hipertansiyondan muzdarip birçok insan, şikayetleri olmadığından veya önemsemediklerinden hasta olduklarının farkında
bile değildir. Maalesef çoğu zaman insanlar
kalp krizi veya felç geçirdikten sonra bu acı
gerçeği öğreniyorlar. 140/90 mmHg eşik
değer alındığında ülkemizde erişkin nüfusun
%31.2’sinde hipertansiyon mevcuttur. İlerleyen yaşla beraber bu oran maalesef daha da
artmakta. Bir risk faktörü olarak tek başına
değerlendirildiğinde hipertansiyon, ölüme
yol açan risk faktörleri açısından birinci
sıradadır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği
sınıflamaya göre vücut kitle endeksi
(kilonuzun, boyunuzun karesine oranı alınarak
hesaplanır) 30 ve üzerinde olan bireyler
obez olarak kabul edilir. Eğer bu hesaplama
yapılamıyor ise bel çevresi ölçümü ile de
(erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm yüksek
obezite riski ile ilişkilidir) bu değerlendirme
yapılabilir. Sadece obezite açısından
dünya ortalamaları ile karşılaştırıldığında,
ülkemizdeki durum hiç açıcı gözükmemekte.
Tüm dünyada %13 olarak saptanmış olan
obezite sıklığı, ülkemizde %36 olarak
saptanmıştır. Üstelik sadece son 12 yılda
obezite sıklığımızda %40 artış saptanmıştır.
Ülkemizdeki sonuçları kestirmek pek kolay
değil ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde
2008 yılında yapılan analiz, obeziteye
bağlı sağlık harcaması gider artışlarını
147 milyar dolar olarak değerlendirmiştir.
Toplumsal bilincin arttırılması için yaptıkları
çalışmaların ise meyve vermeye başladığı net

bir şekilde görülmektedir. 2020 yılına kadar
ortalama Vücut Kitle İndekslerinde %5 düşüş
sağlamayı başarmışlar ve bu sayede sadece
3.6 milyon hipertansiyon vakasını, 3.2 milyon
inme ve kardiyovasküler hastalık vaksını, 4.1
milyon diyabet vakasını, 1.9 milyon artrit
vakasını ve hatta 300 bin kanser vakasını,
engelleyebildiklerini tahmin etmektedirler.
Yani bu mücadelede başarı mümkündür.
Modern dünyanın getirdiği daha fazla oturarak
çalışma, daha fazla hazır gıda ile beslenme ve
daha önceleri efor sarf ederek elde ettiğimiz
birçok şeyi parmak ucu hareketlerimizle
elde ettiğimiz şu günlerde daha sağlıklı ve
az tüketip daha çok hareket etmeyi düstur
edinerek işe başlamalıyız. Bu mücadele tabi ki
bireyin kendi zihninde başlamalı ama hekim
tarafından de desteklenmelidir. Hastaların var
olan ve sahip olabilecekleri sağlık riskleri,
hipertansiyon ve diyabet gibi ek hastalıkları
muhakkak ortaya koyulmalı, her hasta için
bireyselleştirilmiş multidisipliner yaklaşım
ile önerilerde bulunulmalıdır. Günümüzde
yaşam tarzı değişikliği, uygun diyet ve
egzersiz programları psikolojik destek yanı
sıra, farmakolojik ve cerrahi tedaviler de
uygun hastalarda önemli silahlardır.
Covid-19 pandemisi ile uğraştığımız şu
günlerde, birbirinden beter bu iki hastalığın
önemini bir daha idrak etmek zorunda kaldık.
Yapılan geniş çaplı kayıt çalışmalarından elde
edilen veriler, pandemi sürecinde hastane
yatışı yapılmak zorunda kalınan hastaların
ek hastalıklarına bakıldığında maalesef
hipertansiyon ve obezite 1. ve 2. sıraları
almaktadır. Sadece gençlere bakıldığında
durum daha da barizleşmektedir. Tüm
hastalarımız, evde de olsalar hareket etmeli,
kalori alımını kısıtlamalı, kilo almamaya,
hekimlerinin önerdiği diyetlerine uyum
göstermeye ve tabi ki ilaçlarını düzenli almaya
devam etmelidir. Uygun yerlerde mesafeyi
korumak şartı ile egzersiz yapmaları hem kan
basıncı kontrolüne, hem de fazla kilolardan
kurtulmaya yardımcı olacaktır. Sağlıklı
ve uzun yaşamak için kan basıncınızın ve
kilonuzun kontrolünü elinize alınız.”
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DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AŞI KARARSIZLIĞINI ELE ALDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç.
Dr. Levent Eker, “Aşı Kararsızlığının Tarihsel
Geçmişi” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yrd. Doç.
Dr. Eker, söz konusu yazısında şu ifadelere yer
verdi:
“Mikrobiyolojinin babası sayılan Hollanda’lı
Antonie Philips van Leeuwenhoek’in 17. yüzyılda
mikroskobu icat etmesiyle mikroorganizmaların
varlığı ortaya konmuştur. Bu tek hücreli
varlıkların, yeryüzünde yaklaşık olarak 3-4
milyar yıl önce oluşmuş ilk canlı biçimleri olduğu
kabul edilmektedir. Mikroorganizmalar arasında,
insanda hastalık yapabilecek özellikte olanların
insana bulaşması ile enfeksiyon hastalıkları ortaya
çıkar. Enfeksiyon hastalıklarının kısa bir zaman
diliminde çok sayıda kişiye bulaşması sonucu
ortaya çıkan salgın hastalıklar sadece bireyleri
değil sosyal, ekonomik yönleriyle de toplumu
pek çok yönden etkilemektedir. Enfeksiyon
hastalıklarıyla mücadelede aşıların basit, güvenli
ve en etkili koruma yöntemi olduğu yüzlerce
yıldan bu yana bilinen bir gerçektir.
İlk olarak M.Ö. 10.000’den sonra Asya veya
Afrika’da ortaya çıktığı düşünülen çiçek
hastalığı, beşinci ve yedinci yüzyıllar arasında
Avrupa’ya girmiş ve Orta Çağ’da birçok salgına
neden olmuştur. Önemli bir sağlık sorunu olan
bu hastalığın kesin tedavisi yoktur. 1716-1718
yılları arasında eşi Osmanlı İmparatorluğu’nun
İstanbul elçisi olan Mary Wortley Montagu’nun
İstanbul’dan yazdığı mektuplarda, kadınların
çocuklarını çiçek hastalığından korumak için
bugün aşılama adını verdiğimiz uygulamalardan
bahsedilmektedir. 1796 yılında Edward Jenner
tarafından çiçek aşısının geliştirilmesiyle birlikte,
insanlık için güvenli ve ucuz bir korunma yolu
açılmıştır. 1853 yılında kabul edilen bir yasayla
İngiltere ve Galler’de bebeklerin yaşamlarının
ilk üç ayı içerisinde çiçek aşısı ile aşılanmaları
zorunlu hale getirilmiş, çocuklarına çiçek aşısı
yaptırmayan ebeveynlere para ve hapis cezaları
verilmeye başlanmıştır. Ancak bu yasa yetersiz
kalmış, 1867’de çıkarılan zorunlu aşı uygulaması
14 yaşın altındaki tüm çocukları kapsayacak
şekilde genişletilmiştir.”
Aşı Kararsızlığının Tarihsel Geçmişi
“Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) danışmanlık
yapan Stratejik Danışma Uzmanlar Grubu
(SAGE) aşı kararsızlığını aşı hizmetlerinin
mevcudiyetine rağmen aşılamanın geciktirilmesi
veya reddedilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
kararsızlık, bazı aşıların kabul edilip bazılarının
kabul edilmemesi, aşılamayı geciktirme, emin
olmadan ret etme ya da tamamen ret etme şeklinde
karşımıza çıkabilir. SAGE aşı karasızlığının üç
temel nedeninin; aşı ile önlenebilir hastalıklara
ilişkin düşük risk algılaması; aşı hizmetlerine
yetersiz erişim, aşıların güvenliği ve bu hizmeti
verenlerin mantıklı ve gerekçeleriyle aşılamayı
savunabilme yeteneklerinin yeterli olmamasından
kaynaklanan düşük seviyede güven olduğunu
vurgulamaktadır. Günümüzde de, ister az gelişmiş
ister gelişmiş olsun, dünyada birçok ülkede bu
sorun devam etmektedir. Aşı kararsızlığının
tarihsel geçmişinin bilinmesi sorunun çözümüne

katkıda bulunacaktır. Mevcut bilgilerimize göre
ilk aşı kararsızlığı olayı İngiltere’de yaşanmıştır.
İngiltere’de çiçek hastalığının kontrolü amacıyla
1853 ve 1867’de çıkarılan çiçek hastalığına karşı
zorunlu aşılama yasalarının çıkarılmasından
hemen sonra Ipswich, Henley, Mitford ve
diğer bazı kasabalarda aşı kararsızlığı ve
reddi başlamıştır. Aşılama karşıtı topluluklara
önderlik eden aktivistler, bu yasalarla kişisel
özgürlüklerinin baskı altına alındığını ve seçim
haklarının ellerinden alındığını iddia etmişlerdir.
Onlara göre bu yasalarla devlet, halk sağlığı
adına sivil özgürlüklere karşı saldırmaktaydı.
Aktivistler arasında hekimler de vardı. Özgürlük
gibi soyut bir kavramın somutlaştırılması
gerekliydi. 11 Haziran 1880 Cuma günü Avam
Kamarası toplantısında bir temsilci aşılama ile
çiçek hastalığının önlenemeyeceğini, zorunlu
aşılamanın haksızlık olduğunu, aşılama sonrası
kızıl, tifo, sifiliz, kanser, tüberküloz ve difteri
vakalarının arttığını ve bu bilgileri hekimlerden
elde ettiğini iddia etmiştir.
Çiçek Aşısı Kampanyası
O dönemde Avrupa’yı kasıp kavuran çiçek
hastalığı salgını 1873 sonbaharında Stokholm’a
ulaşmıştır. 1873-1874 yılında İsveç’in Stokholm
kentinde de dini itirazlar, etkililikle ilgili
kaygılar ve bireysel haklarla ilgili endişelerden
kaynaklanan çiçek aşılamasına karşı kampanya
başlatılmıştır. Bu dönemde İsveç’in diğer
yerlerinde aşılama oranları neredeyse %90
düzeyinde iken Stokholm’daki bu kampanya
nedeniyle aşılama oranı %40 düzeyine inmiştir.
1872’de şehirde çiçek hastalığından ölenlerin
sayısı 43 iken, bu sayı 1873 yılında 191, 1874
yılında ise 1,191’e ulaşmıştır. Ölümlerin böylesine
yüksek sayılara çıkması üzerine şehirde yeniden
çiçek aşısı kampanyası başlatılmış ve takip eden
yıllarda ölümler tekli rakamlara indirilmiştir.
1940’lı yıllarda İngiltere’de okul öncesi
çocuklarının neredeyse %60-70’i boğmaca
hastalığına yakalanmışlardır. 1970 yılında DifteriBoğmaca-Tetanoz (DBT) aşısı İngiltere’de 20
yılı aşkın süredir rutin olarak kullanılmaktaydı..
Ocak 1974’de Hasta Çocuklar Hastanesi’nde bir
grup hekim DBT aşılaması sonrası 36 çocukta
nörolojik komplikasyonlar geliştiğini ileri süren
bir makale yayınlamışlardır. Televizyonlar ve
gazeteler, aşı nedeniyle beyin hasarı geliştiği
iddia edilen engelli çocukların trajik hikayelerini
dramatize etmeye başlamıştır. Aşılama çağında
çocuğu olan ebeveynlerin ve hatta bazı hekimlerin
tutumlarında aşılama karşıtlığı şeklinde değişim
olmuştur. İki annenin (Rosemary Fox ve Rene
Lennon) hikayeleri Birmingham Post’da
yayınlanmıştır. Bu hikayeye göre çocukları Helen
ve Joanne aşılamadan sonra sakat kalmıştır.
Bu anneler benzer deneyime sahip ebeveynleri
aşı karşıtlığını amaçlayan bir kampanyaya
katılmaya çağırmışlardır. Ardından ebeveynler,
çocuklarının engellerinin boğmaca aşılamasından
kaynaklandığına ikna edilerek ‘Aşıdan Zarar
Görmüş Çocukların Ebeveynleri Derneği’ isimli
bir grup oluşturmaları teşvik edilmiştir. Tüm bu
olumsuz yayınlar sonucu boğmacaya karşı aşılama
oranlarında hızlı bir düşüş olmuştur. 1977’ye
gelindiğinde boğmaca aşılama oranı %77’den
%33’e hatta bazı ilçelerde %9’a kadar düşmüş

ve ülkede boğmaca salgını başlamıştır. 1979’a
kadar İngiltere’de 102,500 çocuğun boğmaca
hastalığına yakalandığı, bu salgında çoğu bebek
olmak üzere 36 çocuğun öldüğü bilinmektedir.
Aşı Karşıtı Hareket Ciddi Halk Sağlığı
Sorununa Yol Açtı
İngiltere’de boğmaca aşısı karşıtı bu hareket 19
Nisan 1982’de Amerika Birleşik Devletleri’ne
(ABD) de yayılmıştır. O tarihte, Washington,
D.C.’deki WRC-TV, DBT: Aşı Ruleti adlı bir
program yayınlanmıştır. Yayında DBT aşısı
ve özellikle onun içinde bulunan boğmaca
bileşeninin, şiddetli beyin hasarına, nöbetlere ve
gecikmiş zihinsel ve motor gelişime yol açtığı
iddia edilmiştir. Bu program sonrası birçok
anne-baba, yalnızca ABD’de değil, tüm dünyada
çocuklarını aşılamayı reddetmeye başlamıştır.
Aşı üreticilerine karşı açılan davaların sayısı
ve onlar tarafından ödenen tazminat miktarları
o kadar artmıştır ki, 1986’da ABD’deki iki aşı
üreticisinden biri üretimden çekilmiştir. Bu durum
ciddi bir halk sağlığı sorununun ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Bunun üzerine 18 Ekim 1986’da
Birleşik Devletler Kongresi, aşı üreticilerini
koruyan bir yasa tasarısını kabul etmiştir. 1998
yılında, aşılama karşıtı hareketin geliştirilmesinde
belki de en etkili kilometre taşı ve halk sağlığı için
en zararlı olanı, Dr. A. Wakefield ve arkadaşlarının
‘Lancet’de yayınlanan Kızamık-KızamıkçıkKabakulak aşısı ile otizm arasında bir bağlantı
olduğunu iddia eden makalesidir. Her ne kadar
yazarların çoğu bu makaledeki imzalarını geri
çekse de ilk orijinal yayın toplum üzerinde
olumsuz bir etki yaratmaya yetmiş ve olumsuz
bu algının ortadan kaldırılması yıllar almıştır.
Lancet’in 6 Şubat 2010 sayısında Editör tarafından
‘özellikle, orijinal belgede yer alan çocukların
‘ardışık olarak sevk edildiği’ ve çalışmanın yerel
etik komite tarafından ‘onaylandığı’ iddiaları
yalanlanmıştır. Bu nedenle, yayın ‘bu makaleyi
yayınlanan kayıttan tamamen geri çekiyoruz’
sözleriyle literatürden kaldırılmıştır. Benzer
iddialar İngiltere’de de ortaya atılmış aşıya
karşı toplumda kararsızlık olayları görülmeye
başlamıştır. Brian Deer isimli gazeteci bu olayların
perde arkasını araştırmış kızamık, kızamıkçık
ve kabakulak aşısı konusunda dünya çapında bir
korku başlatan iddiaların ardındaki sahte verileri
ortaya koymuştur.
Aşıyı Reddeden Gruplar
Hollanda’da, endemik vakaların olmadığı 14 yılın
ardından 1992 Eylül ile 1993 Şubat ayı arasında
çocuk felci salgını ortaya çıkmıştır. Salgında 71
kişi çocuk felcine yakalanmış, ikisi ise ölmüştür.
Çocuk felcine yakalananların hiçbiri aşılanmamış
ve biri dışında hepsi dini nedenlerle aşıyı reddeden
sosyal ve coğrafi olarak kümelenmiş bir grubun
üyeleridir. Bu kümelenmiş coğrafi yerlerde
Ortodoks Protestan azınlıklar yaşamakta olup
gruba ‘İncil Kuşağı’ ismi verilmiştir. Aşıya karşı
Ortodoks Protestan muhalefetinin geçmişi 19.
yüzyıla kadar uzanmaktadır. 1823’te Ortodoks
Protestan hekim Abraham Capadose aşılamaya
karşı itirazlarını yayınlamıştır. Doktor Capadose’e
göre hem sağlık, hem de hastalık Tanrı tarafından
verilmiştir ve insan ilahi takdiri engellememelidir.
Doktor Capadose, aşılamayı Tanrı’nın elini
zorlama ve kişinin hayatını kasıtlı olarak tehlikeye

atma girişimi olarak yorumlamıştır. Capadose,
çiçek aşılamasını Hristiyanlık karşıtı bilime
tapınmanın bir ürünü olarak görmüştür. O yıllarda
tüm Ortodoks Protestan’lar Capadose ile aynı
fikirde olmasa da, birçok sempatizanı vardır.
1872’de okula giriş için zorunlu çiçek aşısının
başlatılması ve bunun 1939’da devam etmesi,
Ortodoks Protestanlar arasında aşılamaya karşı
direnci artırmıştır.
Çocuk Felci Vaka Sayılarında Artış
21. yüzyılın ilk yıllarında, Kuzey Nijerya’daki
muhafazakar dini liderler, batı tıbbından
şüphelenerek, takipçilerine çocuklarına oral çocuk
felci aşısı yaptırmamalarını tavsiye etmişlerdir.
Halk, hastalıkların Tanrı’nın iradesine bağlı
olduğunu ve onları hastalıklara karşı yalnızca
Tanrı’nın koruyabileceğini, iyi ve kötü her
şeyin Tanrı’dan geleceğine inanmaktadır. Ayrıca
çocuk felci hastalığına karşı halkın risk algılama
düzeyleri son derece düşüktür. Halk arasında
süratle yayılan oral çocuk felcinin Müslüman
kız çocuklarının kısırlaştırılmasını amaçlayan
Amerikan projesi olduğu söylentisi sonucu
ülkede aşı karşıtlığı süratle büyümüştür. Bunun
sonucu 2002 yılında 202 olan çocuk felci vaka
sayısı 2006’ya gelindiğinde 1,143’e çıkmıştır. Bu
salgında saptanan virüs ülke sınırlarını aşıp diğer
ülkelere de girmiştir.
1999’lu yıllara gelindiğinde aşıların etkinliğini
artırmak ve uygulanıncaya kadar stabilitesini
korumak üzere aşı flakonlarına eklenen etil cıva
ve alüminyum hidroksit aşı kararsızlığının ve
reddinin odak noktası olmuştur. Bazı eğlence ve
popüler kültür ünlülerinin de katılımı ile yürütülen
bu aşı karşıtlığı ebeveynlerin karar verme
sürecini olumsuz olarak etkilemiştir. Bu ünlüler
ebeveynleri aşılamadan kaçınmak ve etkilemek
için korku temelli mesajlar kullanmışlardır.
Sonuç olarak, bu kısa tarihi değerlendirme sonucu
aşı kararsızlığı ve reddinin birden fazla karmaşık
ve değişken faktör tarafından tetiklendiği
söylenebilir. Kişisel deneyimlerin söylenti tarzında ya da yazılı ve görsel medya yoluyla
topluma yayılması da aşı kararsızlığında rol
oynayan önemli bir faktördür. Tıp mesleği dışında
olan kişilerin de aşılama konusunda ebeveynlere
verdikleri olumsuz mesajlar aşı karşıtlığında rol
oynamıştır.”

BÜLTEN

10
Bu Haftaki Akademik Yayınlarımız

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
1. Oluwajana, Dokun, and Ibrahim Adeshola.
“Does the student’s perspective on multimodal
literacy influence their behavioural intention to
use collaborative computer-based learning?.”
Education and Information Technologies (2021):
1-23. (Early Access)

Fen ve Edebiyat Fakültesi
1. Omeyer, L. C. M., K. L. Stokes, D. Beton, B.
A. Çiçek, S. Davey, W. J. Fuller, B. J. Godley, R.
B. Sherley, R. T. E. Snape, and A. C. Broderick.
“Investigating differences in population recovery
rates of two sympatrically nesting sea turtle
species.” Animal Conservation (2021). (Early
Access)

Eğitim Fakültesi
1. Helwan, Abdulkader, Mohammad Khaleel
Sallam Ma’aitah, Rahib H. Abiyev, Selin
Uzelaltinbulat, and Bengi Sonyel. “Deep
Learning Based on Residual Networks for
Automatic Sorting of Bananas.” Journal of Food
Quality 2021 (2021).

Mimarlık Fakültesi
1. Izadpanah, Shirin, and Kagan Gunce. “Social
media as a means of increasing non-designers’
insight into interior design.” The Design Journal
(2021): 1-14.(Early Access)
2. Kara, Can, and Naciye Doratlı. “Predict and
Simulate Sustainable Urban Growth by Using
GIS and MCE Based CA. Case of Famagusta in
Northern Cyprus.” Sustainability 13, no. 8 (2021):
4446.
3. Farjami, Elnaz, and Özlem Olgaç Türker.
“The Extraction of Prerequisite Criteria for
Environmentally Certified Adaptive Reuse of

Kaynak: Web of Science

Heritage Buildings.” Sustainability 13, no. 6
(2021): 3536.

İşletme Ekonomi Fakültesi
1. Alola, Andrew Adewale, Gizem Uzuner, and
Seyi Saint Akadiri. “Modeling tourism and fear
nexus in G4 countries.” Current Issues in Tourism
(2021): 1333-1339.
2. Alao, Rasheed O., and Cem Payaslioglu. “Oil
price uncertainty and industrial production in oilexporting countries.” Resources Policy 70 (2021):
101957

Mühendislik Fakültesi
1. Khan, Altaf, Alexander Chefranov, and
Hasan Demirel. “Image scene geometry
recognition using low-level features fusion at
multi-layer deep CNN.” Neurocomputing 440
(2021): 111-126.
2. Gilani, Hooman Azad, and Siamak
Hoseinzadeh. “Techno-economic study of
compound parabolic collector in solar water
heating system in the northern hemisphere.”
Applied Thermal Engineering 190 (2021):
116756.
3. Song, Rui, S. Sahmani, and B. Safaei.
“Isogeometric nonlocal strain gradient quasithree-dimensional plate model for thermal
postbuckling of porous functionally graded
microplates with central cutout with different
shapes.” Applied Mathematics and Mechanics
(2021): 1-16. (Early Access)
4. Karimzadeh, Sina, Babak Safaei, and TienChien Jen. “Prediction effect of ethanol molecules
on doxorubicin drug delivery using single-walled
carbon nanotube carrier through POPC cell
membrane.” Journal of Molecular Liquids 330
(2021): 115698.

Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs

Sorumlu
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu
Rektör Yardımcısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Adına Sahibi
Prof. Dr. Aykut Hocanın
Rektör

Hazırlayan Birim
Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürlüğü

5. Rasheed, Jawad, Akhtar Jamil, Alaa Ali
Hameed, Fadi Al-Turjman, and Ahmad Rasheed.
“COVID-19 in the Age of Artificial Intelligence:
A Comprehensive Review.” Interdisciplinary
Sciences: Computational Life Sciences (2021):
1-23. (Early Access)
6. Malekzadeh, Hoodean, Mahmood Hosseini,
Hassan

Abbasi,

Armin

Aziminejad,

and

Mohammadreza Adib Ramazani. “Developing a
multi-variable vulnerability function for a class
of multi-span continuous concrete box-girder
highway bridges with emphasis on near-field
earthquakes.” European Journal of Environmental
and Civil Engineering (2021): 1-37. (Early
Access)

Tıp Fakültesi
1. Albayrak, Mutlu, Nursel H. Elçioğlu, Burcu
Yeter, and Kadri Karaer. “From cataract to
syndrome diagnosis: Revaluation of WarburgMicro syndrome Type 1 patients.” American
Journal of Medical genetics. Part A (2021). (Early
Access)

Turizm Fakültesi
1. Eslamlou, Aram, Osman M. Karatepe, and
Mehmet Mithat Uner. “Does Job Embeddedness
Mediate the Effect of Resilience on Cabin
Attendants’ Career Satisfaction and Creative
Performance?.” Sustainability 13, no. 9 (2021):
5104.

Genel Koordinatör
Burcu Sultan Betin
Müdür (v)
Halkla İlişkiler ve Basın
Müdürlüğü
Haber
Umut Aybay
Ülgen İnanç
Selmin Erdoğan

Sayfa Düzeni
Müge Debreli
Yenilmez Ufuk Yılmaz
İletişim:
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Tel: 0392 630 1212
web: pr.emu.edu.tr

