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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’nde (DAÜ) düzenlenen çeşitli etkin-
liklerle ölümünün 80’inci yılında anıldı. 

Konferans Gerçekleştirildi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma 
etkinlikleri kapsamında ilk olarak 9 Kasım 
2018 Cuma günü, saat 14:30’da, DAÜ 
Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ATAUM) tarafından “Dünya Tarihi Pencer-
esinden Atatürk ve Çağdaşlaşma” konulu 
konferans gerçekleştirildi.  Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konfer-
ansta Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Özden 
sunum gerçekleştirdi. Katılımın oldukça 
yoğun olduğu konferans açılışında konuşan 
ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ölümünün 80. Yılında anmak için 
bir araya geldiğimizi belirterek her geçen gün 
yokluğunu daha çok hissettiğimiz Ata’mızı 
saygı ile andığımızı vurguladı. Konferans 
sonunda Yrd. Doç. Dr. Göktürk katkılarından 
dolayı Prof. Dr. Özden’e çiçek takdiminde bu-
lundu. Öte yandan konferans öncesinde DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında 
ziyaret eden Prof. Dr. Özden, DAÜ’de bulun-

maktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Prof. Dr. Osam’dan DAÜ ile ilgili bilgiler 
aldı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Osam, Prof. 
Dr. Özden’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano 
takdiminde bulundu. 
 
10 Kasım Anma Töreni
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma 
töreni, DAÜ akademisyen, personel ve öğren-
cilerinin katılımı ile 10 Kasım 2018 Cumartesi 
günü saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde 
başladı. Tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ve 
saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
ile devam etti. Prof. Dr. Osam gerçekleştird-
iği konuşmasında “Biz Türküz ve Atatürk’ün 
çizmiş olduğu yolda ruhumuzu teslim ede-
ceğimiz güne kadar ayrılmayacağız. Hiçbir 
siyasi baskı ve zulüm bizi Türklüğümüzden 
ve Atatürk’ün çizdiği yoldan çeviremeyecek-
tir” ifadelerini kullanarak  gençlere Atatürk’ün 
çizdiği yoldan asla dönmemeleri tavsiyesinde 
bulundu. Prof. Dr. Osam “Son nefesimize ka-
dar ilkelerinden ayrılmayacağız. Onu saygı ve 
özlemle anıyoruz” dedi.  

Tören, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Pro-
gramı öğrencilerinden oluşan koronun günün 
anlam ve önemine uygun parçalar seslen-
dirmesinin ardından sona erdi.  

Fotoğraf Sergisi Gerçekleştirildi
Öte yandan aynı gün saat 09:30’da ise Özay 
Oral Kütüphane Sergi Salonu’nda DAÜ 
ATAUM tarafından organize edilen “1938 
Basınında Atatürk ve Atatürk Fotoğrafları” 
konulu sergi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehtap Malkoç, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ve DAÜ ATAUM 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk tarafından 
açıldı.
Çok sayıda ziyaretçinin hazır bulunduğu 
sergide, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Göktürk, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk 
Araştırma Merkezi ile Anıtkabir Komutan-
lığı’ndan getirilen toplam 72 resmin ser-
gilendiğini belirtti. Ayrıca sergide göster-
ime sunulan ve Yrd. Doç. Dr. Göktürk’e ait 
Atatürk’ün ölüm haberlerini veren 1938 tarihli 
orijinal gazetelerin bulunduğu kişisel kolek-
siyon da Yrd. Doç. Dr. Göktürk tarafından 
DAÜ’ye hediye edildi. Prof. Dr. Osam sergi-
nin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında 
gençlerin Atatürkçü Düşünceyi doğru şekilde 
öğrenmelerine katkı sağlayacak olan bu gibi 
faaliyetlerin geliştirilerek devam etmesi ger-
ektiğini belirterek, sergi için emeği geçenlere 
teşekkür etti. Söz konusu sergi, 14 Kasım 
2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar zi-
yarete açık kaldı. 

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DAÜ’DE ANILDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 
15 Ekim – 9 Kasım 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Öğrenci Konsey seçimleri 
sona erdi. Seçim süreci sonrasında Sosyal 
ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen tanıtım ve devir teslim 
töreninde, görevini tamamlayan konsey 
üyelerine teşekkür plaketleri verilirken, bu 
yıl görev yapacak olan Öğrenci Konseyi de 
tanıtıldı. Törende DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu 
Oğurlu, Akademik İşler’den Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler hazır bulundu. 

“Köprü Görevi Göreceğiz”
Törende konuşan eski Öğrenci Konseyi 
Başkanı Arda Özden, geçen sene bu 
zamanlar yükümlülüğünü üstlenmiş olduğu 
DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevini 
devretme vaktinin geldiğini belirterek, 
Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve yönetimi 
başta olmak üzere tüm hocalara, Aktivite 
Merkezi personeline, DAÜ çalışanlarına 
ve öğrencilerine desteklerinden dolayı 

teşekkür etti. Yeni Öğrenci Konseyi Başkanı 
Mustafa Kırılmaz da, 2018-2019 Akademik 
Yılı içerisinde yönetim ve akademik kadro 
ile öğrenciler arasında bir köprü görevi 
göreceklerini belirterek, yeni görevlerini en 
iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaklarını 
vurguladı.

“Teşekkür Ediyoruz”
Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam, eski konseyi çalışmalarından 
dolayı tebrik ederek, yeni konseye de 
görevinde başarılar diledi. DAÜ Öğrenci 
İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da eski konseyin 
yaptığı başarılı işlerin bazılarını örnek 
göstererek kendilerine çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti ve yeni konsey üyelerine 
görevlerinde başarılar diledi. Yapılan 
konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Sonuç Zorlu Oğurlu ve Akademik İşler’den 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit 
Tanju Besler tarafından eski ve yeni Öğrenci 
Konseyi üyelerine teşekkür plaketleri verildi.

2018 – 2019 Akademik Yılı`nda görev 
yapacak olan DAÜ Öğrenci Konseyi`nde 
görev alan öğrencilerin isimleri şöyle: 
Mustafa Korkmaz (ÖK Başkanı), Mithat 
Karahanlı (ÖK Başkan Yardımcısı), Ahmet 
Toma (ÖK Genel Sekreteri), Osman Ersoy 
Bakal (ÖK Mali İşler Sorumlusu), Süleyman 
Salih Arık (ÖK Üyesi), Ferhat Arslan (ÖK 
Üyesi), Çağın Şehit (ÖK Üyesi), Ghydaa 
Annan (ÖK Üyesi), Merve Özbilen (ÖK 
Üyesi), Selvergül Yaman (ÖK Üyesi), Kasra 
Ghorbani (ÖK Üyesi), Mesut Güler (ÖK 
Üyesi), Rami Robotham (ÖK Üyesi), Sadek 
Alfaitouri (Yabancı Öğrenci Temsilcisi).

DAÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ’NDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 14 
Kasım 2018 Çarşamba günü, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tören ve 

gösteri uçuşu gerçekleştirmek için gelen 
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solotürk 
filosunun ikinci tırını ağırladı. Solotürk 

ST-Store Tırları, sattığı ürünler ile şehit ve 
gazi personel ailelerine yardım eden Kartal 
Vakfı’na destek veriyor. 15 Kasım Cum-
huriyet Bayramı kutlamaları için adaya 
gelen Solotürk ekibinin ikinci tırı, Fen ve 
Edebiyat Fakültesi yanında bulunan ve 
Atatürk Meydanı’na giden yolun üstüne 
konuşlandırıldı. Söz konusu tırda yardım 
amaçlı satışa sunulan tişört, sweatshirt, 
şapka, rozet, anahtarlık, kupa, bileklik, saat 
gibi ürünler, DAÜ personeli ve öğrencileri 
tarafından büyük ilgi gördü. DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam ile Uluslararası İşler 
ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cem Tanova da Solotürk Tırı’nı 
ziyaret ederek destek oldu.

DAÜ SOLOTÜRK ST-STORE TIRI’NI AĞIRLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
“Diyabetin Aileye, Ailenin Diyabete Etkisi” 
konulu panel gerçekleştirdi. 14 Kasım 2018, 
Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin 
Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen panelde 
diyabetin önemi, diyabetin aileyi ve ailenin 
diyabeti nasıl etkilediği konusu üzerinde 
duruldu. 

Panelin moderatörlüğünü yapan DAÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap 
Malkoç, açılış konuşmasında diyabetin son 
yıllarda ciddi artış içerisinde olduğunu ve 
dünyadaki artışın %213 olduğunu vurguladı. 
Türkiye’de 2 önemli çalışma olan TURDEP 
1 ve 2’den de bahseden Prof. Dr. Malkoç, 
sonuçların ciddi artışı gösterdiğini kaydetti.
DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, dünyada 
ve ülkemizde diyabetin güncel durumu ile 
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2018 
yılı teması “Aile ve Diyabet” konusunda 
diyabetin aile ve birey üzerindeki etkisi ve 
ailenin diyabetin önlenmesi ve tedavisindeki 
önemi konulu sunum gerçekleştirdi.  

Psikolog Naife Sevdalı Zaim, diyabetle 
tanışan ailelerin ve diyabetli hastaların 
diyabete uyum aşamasında karşılaştıkları 
güçlükler karşısında baş etme yöntemlerini ve 
diyabete uygun yaşam tarzı değişikliklerinin 
getirdiği sıkıntılar karşısında alabilecekleri 
destek alanlarını vurguladı. 

Panelde, Hemşire Ayşe Doğan, Diyabet 
Hemşiresi olarak uzun süredir tip1 diyabetli 
hastalarla tanı sonrası diyabet eğitimi 

sırasında aile ve diyabetli bireylerle yaşadığı 
güçlükler, beklentiler ve çözüm önerileri 
konulu sunum gerçekleştirdi. 
 
Ayrıca Özlem Alkan (Diyabetli Birey Annesi), 
tip1 diyabetle çocuğu nedeniyle tanışmasının 
ardından ailesinin ve çocuğunun diyabet 
uyumu sırasında yaşadıkları deneyimleri, 
Ateş Farisoğlu (Diyabetli Birey) ise, tip2 
diyabetle yaşamını sürdürürken kendisinde 
ve ailesinde ortaya çıkan sorunlarla baş etme 
yöntemlerini anlattı. Öte yandan Gizem 
Oymacı (Diyabetli Birey) ise,  tip1 diyabetle 
yaşamını sürdüren üniversite öğrencisinin 
diyabete uyum aşamasında yaşadıklarını, 
aile ve sağlık profesyonellerinin desteğini ve 
diyabetle yaşam tecrübesini katılımcılar ile 
paylaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 
15 Kasım etkinlikleri kapsamında KKTC’ye 
gelen uluslararası medya mensupları 14 
Kasım 2018 Çarşamba günü, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Söz 
konusu ziyaret Kosova, Polonya, Katar, 
Azerbaycan, Pakistan, Almanya, Kırgızistan, 
Rusya Federasyonu, Hırvatistan, Finlandiya, 
Macaristan, Zimbabve ve Kuveyt gibi farklı 
ülkeden gelen medya mensuplarının katılımı 

ile geçekleşti.
Üniversiteye gerçekleştirdikleri ziyaret 
sırasında kampüs turu yaparak DAÜ’yü 
daha yakından görme fırsatı yakalayan 
medya mensupları DAÜ’nün olanaklarına 
ve kampüsüne hayran kaldıklarını bildirdiler. 
Kampüs turunun ardından DAÜ Deniz 
Tesisleri’nde DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Osam ile öğle yemeğinde bir araya 
gelen medya mensupları DAÜ hakkında 

detaylı bilgiler aldılar. Söz konusu ziyaret 
sırasında tüm konuklara hoşgeldiniz 
diye seslenen Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 
KKTC’nin en köklü devlet üniversitesi 
olduğunu dile getirerek her yıl uluslararası 
medya mensuplarını ağırlamaktan duyduğu 
menuniyeti dile getirdi. Söz konusu ziyarette 
DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Tanova da hazır bulundu.

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ “DİYABETİN AİLEYE, AİLENİN 
DİYABETE ETKİSİ” KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRDİ

DAÜ ULUSLARARASI MEDYA MENSUPLARINI AĞIRLADI
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10 KASIM BİLDİRİSİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Turgay Bülent Göktürk, ölümünün 
80. yılında çeşitli törenlerle anılan Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili 
bir bildiri yayınladı. Yrd. Doç. Dr. 
Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu 
ifadelere yer verdi:

Dünya tarihinin en seçkin yerlerinden 
birisi, yarattığı Kurtuluş Savaşı 
destanı, Türkiye mucizesi ve sayısız 
inkılaplarıyla şüphesiz ki Ulu Önder 
Atatürk’e aittir. Türk Milletinin 
kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu eşsiz insan Atatürk, elli 
yedi yıllık kısa ömründe fani bir 
insanın gerçekleştirmesine ihtimal 
verilmeyecek kadar büyük işler 
başarmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın karanlık 
günlerinde, Çanakkale’de Türk 
Milletine milli bir kahraman, esaret 
altındaki diğer dünya milletlerine de 
umut ışığı olarak doğmuş, yok edilmek 
istenen milletini ve parçalanan Türk 
Vatanı’nı kurtarmak için Anadolu’da 
Milli Mücadele’yi başlatmış, binbir 
yokluk ve yoksulluk içinde milleti tek 
bir kuvvet haline getirerek Kurtuluş 
Savaşı’nın galibi ve dünyada özgürlük 
meşalesinin önderi olmuştur. 

Yakılmış, yıkılmış vatan toprakları 
üzerinde, bütün bu olumsuzluklara 
rağmen, modern bir cumhuriyet kurmuş, 
düşman olarak savaştığı milletlerle, kısa 
zamanda iyi ilişkiler kurarak, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni dünyada herkesin saygı 
duyduğu bir devlet haline getirmiştir. 
Bunun yanında Ulusuyla el ele vererek 
çağdaşlaşmanın temellerini oluşturan 
inkılaplarını gerçekleştirmiştir.

Atatürk; ne boş hayallerin peşinde 
koşmuş, ne de gerçekleşmesi mümkün 
olmayan emellere inanmıştır. Büyük 
insan, bütün ilhamını bilimin ve aklın 

gerçeklerinden almış, düşünce sistemini 
hayatın içinde bizzat yaşayarak 
oluşturmuştur. Uğruna milyonlarca 
insanın ölüme sürüklendiği ideolojiler 
tarihin karanlıklarına gömülürken, 
Atatürkçü Düşünce Sistemi dimdik 
ayaktadır ve Türk Ulusuna bundan 
sonra da kılavuz olmaya devam 
edecektir.

Bu Ulusun vazgeçilmez bir parçası 
olan Kıbrıs Türk halkı da, Mustafa 
Kemal Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak 
görmüş ve onun çizgisinde ilerlemiştir. 
Bu çerçevede, Atatürk’ün Türkiye 
Cumhuriyeti’nde uygulamaya 
koyduğu inkılâp hareketlerini zorlama 
olmaksızın, eş zamanlı olarak kabul 
etmişlerdir. 35 yıl önce kurulan özgür 
ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk ilke ve 
inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim 
ve kararlılığında olduklarını da her 
fırsatta göstermişlerdir.

Büyük Atatürk,
Bizlere emanet ettiğin eserinle ve 
değerini her gün biraz daha derinden 
anladığımız fikirlerinle Türk Ulusunun 
gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza 
kadar yaşayacaksın. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük 
Önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 
80. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve 
özlemle anıyor, yüksek hatırası önünde 
eğiliyoruz

15 KASIM CUMHURİYET 
BAYRAMI 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Turgay Bülent Göktürk, KKTC’nin 35. 
Kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir bildiri 
yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent 
Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer 
verdi:

15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı’nın 
daima gurur ve onur duyacağı varoluş 

ve özgürlük mücadelesini devlet 
kurarak taçlandırdığı tarihi bir gündür.

Çok acı dönemler geçiren Kıbrıs Türk 
Halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde yüce Türk Ulusu’nun 
yürüttüğü milli mücadeleyi ve ardından 
kurduğu Cumhuriyeti örnek alarak, 
çok zor koşullarda kendi varoluş ve 
özgürlük mücadelesini yürütmüştür. Bu 
mücadele, Mehmetçik ve Mücahidin 
omuz omuza gerçekleştirdiği Barış 
Harekatı ile sonuca ulaşarak, Kıbrıs 
Türk Halkı’nın özgür ve bağımsız 
iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile en üst noktaya 
ulaşmıştır.

Bugün dünya üzerinde birçok millet 
kendi devletini kurabilmek ve huzur 
içinde yaşayabilmek için büyük 
uğraşlar ve canlar vermektedir. Bunu 
kanıyla, canıyla başarmış olan bizlerin 
amacı, bu bağımsız devleti sonsuza dek 
yaşatma azim ve kararlılığımızı her 
alanda daha çok çalışarak göstermek 
olmalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı’nın şanlı 
direniş ve egemen varlığının 
simgesi olan Cumhuriyet’imizin 
35. kuruluş yıldönümünü onur ve 
gururla kutlarken, bağımsızlık ve 
özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan 
başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve 
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. 
Denktaş olmak üzere tüm şehitlerimizi 
minnet ve şükran duygularıyla anıyor, 
gazilerimizi saygıyla selamlıyor, 15 
Kasım Cumhuriyet Bayramı’mızı 
kutluyoruz.

DAÜ ATAUM BAŞKANINDAN  

10 KASIM VE 15 KASIM BİLDİRİLERİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve 
Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Keele 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakal’ı ağırladı. DAÜ 
Psikoloji Bölümü öğrencilerinin kulübü olan 
Psikoloji Öğrencileri Kulübü’nün daveti 
üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 

(KKTC) gelen Yrd. Doç. Dr. Çakal, 7 Kasım 
2018 Çarşamba günü, saat 16:30’da, Fen 
ve Edebiyat Fakültesi Amfisi’nde, “Three 
Hats of a (Psychological) Scientist – Bilim 
İnsanının (Psikolojik) Üç Şapkası” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. Söz konusu sunuma 
çok sayıda Psikoloji Bölümü öğrencisi ve 

bölüm akademisyenleri katıldı. Yrd. Doç. 
Dr. Çakal, konferansta bilim insanı olmanın 
gerektirdiği üç rolden bahsetti. Özellikle 
araştırmacılık ve uygulamacılık alanlarına 
yoğunlaşan Yrd. Doç. Dr. Çakal, aynı 
zamanda mezuniyet sonrası iyi bir kariyer 
elde edebilmenin ipuçlarını da verdi. 

DAÜ PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜ’NDEN 
BİLİM ETKİNLİĞİ 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü’nün daveti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen ünlü 
yönetmen, fotoğrafçı, sunucu ve yapımcı 
Mehmet Turgut, DAÜ’de “Portre ve Kurgu” 
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Söz 
konusu söyleşiye katılım oldukça yoğun 
oldu. 46 Dergisi’nin sahibi ve yaratıcı 

yönetmeni olan Mehmet Turgut, 2009 
yılında Sanat Kurumu tarafından fotoğraf 
dalında “Yılın Sanatçısı” seçildi. PX3 Prix 
De La Photographie Paris adlı uluslararası 
fotoğraf yarışmasında “Fine Art-Collage” 
ve “Advertising-Beauty” dallarında 
ikinci seçilen Mehmet Turgut tarafından 
gerçekleştirilen söyleşiye, katılımcılar 
fotoğraf makinalarıyla geldi. Mehmet 

Turgut, fotoğraf makinasının teknik ve 
temel özelliklerinden bahsederken, çekim 
teknikleri ve genellikle yapılan hatalara 
da değindi. Söyleşi sonrasında Mehmet 
Turgut’a DAÜ’yü ziyaretinden dolayı 
teşekkür plaketi, DAÜ Fotoğrafçılık 
Kulübü Başkanı Samet Yıldız tarafından 
takdim edildi.

ÜNLÜ YÖNETMEN MEHMET TURGUT 
DAÜ’DE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim 
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 2018-
2019 Akademik Yılı Güz Döneminde yeni 
kayıt olan öğrencileri için bir oryantasyon 
etkinliği düzenledi. Söz konusu etkinliğe; 
DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ülker Vancı Osam’ın yanı sıra, bölüm 
başkanı, akademisyenler, idari personel ve 
öğrenciler katıldı. Etkinlik, Temel Eğitim 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın’ın 
bölüm öğretim üyelerini öğrencilere takdim 
etmesiyle başladı. Öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, öğrencilere 
hitap ederek, “Çok güzel bir üniversiteye ve 
ülkeye geldiniz. Aynı zamanda çok da güzel 
bir meslek seçtiniz. Hepimizin kapısı sizlere 
açık. Sizi kucaklıyoruz. Umarız mezun olup 
ülkemiz çocuklarına hizmet edersiniz” diye 
konuştu.

“Kıbrıs’ın En İyi Üniversitesine Geldiniz”
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent 
Kızılduman da konuşmasında, “Öncelikle 
üniversitemize hoş geldiniz. Burada okuyacak 
olmaktan dolayı çok şanslısınız. Tabii 
biz de çok şanslıyız. Çünkü geleceğimizi 
şekillendirecek olan sizlere eğitim vereceğiz. 
Kıbrıs’ın en iyi üniversitesine, aynı zamanda 
dünya sıralamalarında kendini kanıtlamış 
bir üniversiteye geldiniz. Hepinize iyi 
bir akademik yıl geçirmenizi dilerim” 
dedi. Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın 
da, “Eğitim süreciniz içerisinde sık sık 
görüşeceğiz ve çeşitli etkinliklerde bir araya 
geleceğiz. Amacımız, sizlerin refahınızı 
ve gelişiminizi sağlıklı kılacak yöntemler 
ile buluşturmak. Başarı; disiplin ve istikrar 
ile gelir. Üniversitenin tüm olanaklarından 
faydalanarak potansiyelinizi en üst düzeyde 
geliştirin ve kendinizi DAÜ mezunları olarak 
her zaman  farklı kılın. Başarılı bir akademik 
yıl geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

“Sizler Çocukların Ruhlarına 
Dokunacaksınız”
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı 
Osam da konuşmasında, fakültenin yeni 
binasına geçtiğini ve sekiz bölümden oluşan, 
nüfusu en kalabalık fakültelerden biri olarak 
DAÜ’de faaliyet gösterdiğini ifade etti. Prof. 
Dr. Osam, “Öğretmenlik mesleğini gönüllü 
olarak ve seçerek geldiniz. Bütün meslekler 
çok değerlidir ancak öğretmenlik, diğer tüm 

mesleklere insan yetiştiren bir meslektir. 
Sizler çocukların ruhlarına dokunacaksınız. 
Dört senelik süre içerisinde Üniversitemizde 
çok donanımlı yetiştirilecek ve mezun 
olduktan sonra meslek yaşamına her açıdan 
hazırlıklı olacaksınız. Mezun olduktan sonra 
daima öğrenmeye devam eden öğretmenler 
olmalısınız. Mutlaka İngilizce’yi çok iyi 
öğrenin, dijital teknoloji bilginizi ve bunun 

öğretmenliğe nasıl uygulanacağı konusunda 
kendinizi geliştirin. Hepinize başarılar 
diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından Temel Eğitim Bölümü’nün 
etkinliklerinden derlenmiş fotoğrafları içeren 
bir barkovizyon gösterisi gerçekleştirildi. 
Daha sonra öğretim üyeleri ve öğrencileri, 
fakülte bahçesinde gerçekleşen kokteyl ile 
kaynaştı.

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi (DAÜ-SEM) organizasyonunda 
DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 
(BTYO) tarafından Kayıp Şahıslar 
Komitesi çalışanlarına eğitim kursu 
gerçekleştiriliyor. Kasım ayı sonuna kadar 
devam edecek olan eğitimler hakkında 
açıklamalarda bulunan DAÜ BTYO 
Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Kayıp 
Şahıslar Komitesi personeline eğitimin 
DAÜ BTYO Ögretim Görevlisi ve Kentsel 
ve Jeoloji Bilimi araştırmacısı Kamyar 

Fuladlu tarafından ilk kez verildiğini 
belirterek kurs kapsamında katılımcılara 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında 
kapsamlı bir eğitim sunulduğunu bildirdi. 

Kaynakların anlaşılmasında ve yöne-
tilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin 
(CBS) önemine değinen Prof. Dr. İlkan, 
kursun herhangi bir sorunu ortaya koymak 
ve çözmek için kullanabilecek güçlü 
araçları ve kavramlar da sunduğunu aktardı. 
Eğitimin coğrafi verilerin oluşturulmasında, 

düzenlenmesinde ve görselleştirilmesinde 
bilgisayar tabanlı örneklerle gerekli CBS 
becerilerini geliştirmek için bir fırsat 
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlkan, 
bu bağlamda katılımcılara, ESRI’nin 
ArcGIS yazılımını kullanarak teori, veri 
oluşturma, veri girişleri, özellik oluşturma, 
veri işleme, görselleştirme, analiz ve 
coğrafi bilgilerin sunumu eğitimlerinin de 
verildiğini sözlerine ekledi. 

DAÜ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU’NDAN KAYIP 
ŞAHISLAR KOMİTESİ ÇALIŞANLARINA KURS
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi, toplum sağlığıyla 
ilgili konularda büyük bir duyarlılıkla 
toplumu bilgilendirmeye ve çok merak 
edilen soruların cevaplanmasında aracılık 
etmeye devam ediyor. Son olarak Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Genel 
Cerrah Prof. Dr. Ender Dulundu, DAÜ Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Op. Dr. Didem Rıfkı’nın transplant haftası 
sebebiyle hazırlamış olduğu soruları 
yanıtladı. Karaciğer naklinde 10 yıllık sağ 
kalım oranının %70’lere, böbrekte ise canlı 
nakillerde beş yıl için %85, on yıl için 
ise %80 olduğu bilgisini veren Prof. Dr. 
Dulundu, organ bağışı için herhangi bir yaş 
sınırının bulunmadığını kaydetti. 

“Yaşayan Birinin Organını Almak 
Yanlış”
Hepatit B ve C’nin şeker ve tansiyon 
hastaları için verici olup olamayacağı 
üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 
Dulundu, “Bu hasta grubuna marjinal 
donörler diyoruz. Eğer mevcut hastalıkları 
organı kullanılmayacak kadar hasara 
uğratmamış ise verici olabilirler. Buna 
genellikle kan tahlilleri veya ilgili 
organın biyopsi sonucuna göre karar 
verebilmekteyiz. Çok mecbur kalındığında 

kan veya doku uyumsuzluğu olan 
durumlarda da organ nakli yapılıyor. Ancak 
bu hastalarda başarı oranı normal hastalara 
göre anlamlı derecede daha düşük oluyor” 
dedi. Böbreğinin birini veren canlı donörde, 
diğer böbreğin vücudun tüm ihtiyaçlarına 
devam vermek durumunda olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Dulundu, “Burada en 
önemli risk mevcut tek böbreğin herhangi 
bir nedenle hastalanması durumunda 
kişinin bizzat kendisinin bir böbrek 
yetmezliğine girebilecek olmasıdır. Bu 
nedenle organ bağışının önemi daha çok 
ortaya çıkmaktadır. Zaten toprak olacak 
organları bağışlayıp, 8 cana katmak varken 
yaşayan birinin organını alıp onu riske 
sokmak normal koşullarda kabul edilebilir 
bir durum değildir” diye konuştu. 

“Tüm İnsanlar Eşit Haklara Sahiptir”
Şeker hastalığının tıpkı kireçlenmiş bir 
su borusunda olduğu gibi damarlarda da 
darlığa neden olabileceğini ifade eden 
Prof. Dr. Dulundu, “Bu nedenle şeker 
hastalarında nakil başarısı daha risklidir. 
Ancak şeker hastalarına nakil faydasız 
diyemeyiz. Tüm insanlar ırk, cinsiyet ve 
yaşa bakılmaksızın eşit haklara sahiptirler 
ve kadavra çıktığında koşulları uygun olan 
hasta bu haktan faydalanır” dedi. Karaciğer 
naklinde kullanılan organın nereden geldiği 
konusunda bilgi veren Prof. Dr. Dulundu, 
“Nakilde kullanılan karaciğerin iki kaynağı 
vardır. Birincisi beyin ölümü olup organları 
bağışlanmış kadavra, ikincisi ise hastanın 
dördüncü dereceye kadar akrabalarından 
gönüllü olmaları halinde karaciğerlerinin 
bir kısmının alınması ile sağlanır. Her hasta 
bireysel olarak değerlendirilir ve ona göre 
karar verilir. Genelleme yapmak bu nedenle 
doğru olmamakla beraber, şu durumlardan 
bir ya da birkaçına sahip olan hastalar, 
genellikle uygun bir karaciğer nakil adayı 
olarak kabul görmez: HIV enfeksiyonu, 
sistemik enfeksiyonun varlığı, hayatı 

tehdit eden ve sınırlayan hastalıkların 
mevcudiyeti (ileri derecede kalp, akciğer 
veya nörolojik hastalıklar), aktif alkol 
kullanımı veya madde bağımlılığı, kontrol 
altına alınamayacak kadar ileri psikiyatrik 
hastalıklar, nakil öncesi ve sonrası dönemde 
yapılması ve uyulması gereken kurallara 
uymasında sıkıntı olan hastalar ile yeterli 
aile ve sosyal desteğin olmaması” diye 
konuştu.

“6 Ay İçerisinde Normal Hayata Geri 
Dönülür”
Hastaların büyük çoğunluğunun, başarılı 
bir nakilden sonra altı ay ile bir yıl 
içerisinde normal düzenli hayatlarına geri 
döndüklerini vurgulayan Prof. Dr. Dulundu, 
“Sağlıklı kalmak için sağlıklı beslenme, 
düzenli egzersiz ve verilen ilaçların düzenli 
ve eksiksiz kullanılması çok önemlidir. 
Karaciğer nakli yapılan hastaların %75’i 
nakilden sonra ortalama beş yıl yaşarlar. 
Bazı hastalarda nakil olmadan önce sahip 
oldukları karaciğer hastalığı tekrarlayabilir 
ve tekrar bir karaciğer nakli yapılmasına 
ihtiyaç duyabilirler. Karaciğer bağışı için 
canlı donör olma kriteri: Öncelikle aday 
kişi; hasta veya hastanın eşinin dördüncü 
dereceye kadar yakınlarından biri 
olmalıdır, sair kişiler etik kurul onayıyla 
verici olabilir. Karaciğerin bir kısmını 
vermek kişinin bundan sonraki yaşam 
süresini değiştirmez veya karaciğerde bir 
hastalık gelişmesi ihtimalini arttırmaz. 
Karaciğer kendini yenileme özelliğine 
sahiptir ve büyük bir kısım donörde 3-6 
hafta arasında eski normal hacmine döner. 
Her türlü cerrahi enfeksiyon, kanama hatta 
ölüm de dahil risklere sahiptir. Canlı greft 
(canlıdan canlıya nakilde donör adayının 
bağışladığı karaciğer parçası) kullanılarak 
yapılan karaciğer nakillerinde rejeksiyon 
oranı kadavra nakillerine göre daha azdır. 
Sağ kalım oranları canlıdan canlıya yapılan 
nakillerde daha uzundur” şeklinde konuştu. 

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 
TRANSPLANT HAFTASI AÇIKLAMASI 



BÜLTEN10

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 
14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ AÇIKLAMASI: 

“AİLE VE DİYABET”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl 

Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İç 

Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bülent 

Sezgin, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne 

ilişkin bir açıklama yayınlayarak, diyabetle 

ilgili doğru bilinen yanlışları Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı için 

belirledi. Dünya Diyabet Günü’nün 1921 

yılında insülini bularak diyabet hastası 

milyonlarca hastanın tedavisini mümkün 

kılan Fredrick Bantig’in doğum yıldönümü 

anısına 1991 yılından beri her yıl 14 

Kasım’da düzenlendiğini ve bu tarihte 

çeşitli etkinliklerin yapılmakta olduğunu 

belirten Yrd. Doç. Dr. Sezgin, “Uluslararası 

Diyabet Federasyonu’nun bu yıl için 

belirlediği tema ‘Aile ve Diyabet’tir. Bu 

temanın seçilmesinin amacı, diyabetin 

yönetiminde aile desteğinin önemi 

konusundaki bilinçlenmeyi ve farkındalığı 

arttırmaktır” dedi.

“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati 
Önemdedir”
Halen dünyada 425 milyon kişinin diyabetli 

olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sezgin, 

“Bu kişilerin çoğu tip 2 diyabet dediğimiz, 

düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli 

beslenme ve sağlıklı bir çevrede yaşanması 

ile önlenebilen şeker hastalığıdır. Risk 

faktörlerinin önlenmesinde ailelerin 

anahtar  rolü vardır. Bu yüzden ailelerin 

bilinçlendirilmesi üzerine yoğunlaşarak 

gerekli eğitimin sağlanması çok önem 

kazanmıştır. Her iki diyabetliden biri şeker 

hastası olduğunu bilmemektedir. Erken 

tanı ve tedavi, diyabet komplikasyonlarının 

önlenmesi için en önemli faktördür. 

Diyabetin belirtileri ve risk faktörlerinin  

tüm ailelere öğretilmesi erken tanı için 

hayati önemdedir.  Bireylerinden biri 

şeker hastası olan bir ailenin tüm bireyleri 

mutlaka şeker hastalığının takibini 

beslenme ve hayat tarzını öğrenmeli ve 

kendilerini buna göre adapte etmelidir” 

dedi.

“Hayat Boyu Tedavi Gerektirir”
Diyabet hastalığının, vücudumuzda insülin 

hormonunun hiç üretilememesi veya 

vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar 

üretilememesi, ya da üretilen insülinin 

yeterince etki gösterememesine bağlı 

olarak ortaya çıktığını aktaran Yrd. Doç. Dr. 

Sezgin, “Diyabet kronik bir hastalık olup 

hayat boyu tedavi gerektirir. En basit teşhis 

bir damla kan ile yapılabilen açlık kan şekeri 

ölçümüdür. Özellikle ailesinde diyabet 

öyküsü olan, hareketsiz yaşayan, sağlıksız 

beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler 

diyabet hastalığı açısından risk grubunu 

oluşturmaktadır. Hastalığın belirtileri; sık 

idrara çıkma, ağırlık kaybı, halsizlik ve 

aşırı susama hissidir. Diyabet, ülkemizde 

görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ 

kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir 

hastalıktır. Birçok ülkede diyabet körlük, 

kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği 

ve ayak-bacak ampütasyonunun (kayıp) 

en önemli nedenidir. Diyabetli bireylerin 

yaşam kalitelerinin arttırılması, beslenme, 

egzersiz, tıbbi tedavi ve eğitimden oluşan 

dört temel faktörde mümkün olmaktadır” 

şeklinde konuştu.

Diyet Önerileri
Şeker hastalarına temel diyet önerilerinde 

bulunan Yrd. Doç. Dr. Sezgin, “Şeker ve 

şekerli yiyeceklerden sakınınız. Posalı ve 

glisemik indeksi düşük yiyecekleri tercih 

ediniz. Her yiyeceğin, yemek sonrası 

kan şekerini yükseltme hızları farklıdır. 

Bu, yiyeceklerin, kan şekerini yükseltme 

hızlarına ‘glisemik indeks’ adı verilir. 

Genellikle posalı yiyeceklerin glisemik 

indeksleri düşüktür. Kuru fasulye, nohut, 

mercimek, bulgur, kepekli ekmek, elma, 

armut, portakal gibi yiyeceklerin glisemik 

indeksleri düşük; beyaz ekmek, patates, 

pirinç, havuç, muz, kavun ve üzümün 

glisemik indeksleri ise yüksektir. Glisemik 

indeksi yüksek olan yiyecekler, kan 

şekerini hızla yükseltirler. Her gün düzenli 

tarçın tüketimi kan şekeri seviyesine 

olumlu etki yaratıyor. Egzersiz diyabet 

tedavisinde olmazsa olmaz olan önemli 

öğelerden birisidir. Yapılan fiziksel aktivite 

yenilen yiyeceklerin parçalanması ile 

oluşan şekerin emilmesi ile kana geçişinden 

sonra vücuttaki hücreler tarafından 

kullanılmasını hızlandırır ve kan şekerini 

düşürmeye yardımcıdır. Vücuda kalori 

kaybettiren aerobik egzersizler yapmalıdır 

bunun  için en uygun egzersizler yürüme 

ve yüzmedir” dedi.

Doğru Bilinen Yanlışlar

 Halk arasında konuşulan ve doğru 

zannedilen yanlışları madde madde 

sıralayan Yrd. Doç. Dr. Sezgin, 

“Unutulmamalıdır ki; hastalıktan 

korunmanın en önemli şartı, hastalık 

hakkında bilgi sahibi olmaktır” diye 

konuştu ve o maddeleri şu şekilde açıkladı:

- İnsülin tedavisi  şişmanlatır

- İnsülin kullanımı böbreklere ve göze 

zarar verir

- İnsulin tedavisi spor yapmanıza engeldir

- Gebelikte insulin kullanımı  çocuğa zarar 

verir

- Kan şekeri hapı, insülin tedavisinin yerini 

tutar
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan 
Sezgin, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü 
nedeniyle açıklamalarda bulundu. Yrd. 
Doç. Dr. Sezgin yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: 

Diyabetin Önlenmesi ve Tedavisinde 
Ailenin Önemi
Diyabetin görülme sıklığı tüm dünyada 
çarpıcı şekilde artarak küresel sağlık sorunu 
haline gelmiştir.  Şu anda 425 milyondan 
fazla insan diyabetle yaşamaktadır.  Son 
10 yılda diyabetli sayısı %100 artmıştır ve 
diyabetli her iki kişiden biri de diyabetli 
olduğunun farkında değildir. Diyabet 
tanısı konulanların çoğu, düzenli fiziksel 
aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve 
sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi 
yoluyla büyük oranda önlenebilir tip2 
diyabetlilerdir. 
Uluslararası Diyabet Federasyonu 2018 
yılı Dünya Diyabet Günü temasını ‘Aile 
ve Diyabet’  olarak belirlemiştir. Diyabet 
teşhisi sadece diyabetli bireyi değil, aileleri 
de etkilemektedir. Diyabet, tanı alan bütün 
bireylerin ne yiyeceği, ne giyeceği, ne 
yapacağı  ve kendilerine nasıl bakacakları 
ile ilgili tüm kararlarını etkiler. Bununla 
birlikte, diyabetli kişiler 365 gün, 7/24 

diyabete uygun yaşam tarzını sürdürmek 
zorundadırlar. Çünkü kontrolsüz diyabet, 
kalp ve damarlarda, böbreklerde, gözlerde, 
beyin ve sinirlerde, ayak ve bacaklarda 
ortaya çıkan ciddi organ kayıpları ile 
doğrudan ilişkilidir. Diyabet tanısı ile 
karşılaşma şaşkınlık, endişe ve ardından 
yetersizlik duygularıyla artan kaotik bir 
sosyal ortama neden olur. Bu nedenle 
uyum süreci, birçok diyabetli ve ailesinde 
sancılı bir süreç olarak yaşanır.

Diyabetin yönetimi karmaşıktır, uzun 
dönem organ hasarlarını önlemek ve 
diyabetli kişilerde yaşam kalitesini 
iyileştirmek için aile anahtar faktördür. 
Hem hastalar hem de aile üyeleri  diyabet 
bilgisi ve etkili bir öz yönetim becerisi için 
desteğe ihtiyaç duyarlar. Ayrıca hastalara 
birden fazla görev verilir: Düzenli tıbbi 
randevulara gitmek, ilaç rejimlerini doğru 
uygulamak, evde kan şekeri takibi, ayak 
bakımı, beslenme tarzı değişiklikleri 
yapmak ve artırılması istenen fiziksel 
aktivite de dahil olmak üzere kişisel 
bakım davranışlarına ailelerde katılmak 
zorundadırlar. Bu nedenle diyabet 
belirtileri, risk faktörleri ve tedavisi 
hakkında ailelerde farkındalık yaratmak 
hayati öneme sahiptir. 

Diyabetli bireylerin aile üyelerine, doktor, 
hemşire, diyetisyen ve fizyoterapist 
tarafından verilecek diyabete uygun 
yaşam tarzı değişiklikleri ve kendi kendine 
bakım desteğini içeren diyabet eğitimi ile 
farkındalık sağlanabilir. Ancak diyabetli 
bireylerin ailelerinin diyabet eğitim 
programlarına katılım isteği ve erişimi 
çok düşüktür. Bu da diyabet tedavisinde 
hedeflenen başarıyı azaltan bir faktördür.

Kan şekeri kontrolünü sürdürmek için 
gerekli sağlık davranışlarını yaşam boyu 
sürdürmek, diyabetli bireylerin en çok 
zorlandığı ve en çok desteğe ihtiyaç 

duydukları anlardır. Günlük talepler ve 
engeller, hayal kırıklıkları,  duygusal, 
ekonomik sıkıntılar ve öz-sorumluluk  
sürekli bir mücadele gerektirir. Aile üyeleri 
diyabetli için hem fiziksel ve duygusal hem 
de ekonomik desteğin temel kaynaklarıdır. 

Diyabet en pahalı kronik hastalıklardan 
biridir. Birçok ülkede, diyabet ilaçları, 
insülin enjeksiyonu ve günlük kan şekeri 
izlemenin maliyeti, ortalama gelire sahip 
bir ailenin gelirinin yarısını tüketebilir. 
Bu durum temel diyabet ilaçlarına ve 
düzenli kan şekeri izlemine erişimini de 
engelleyebilir. Diyabete uygun yaşam 
tarzı ve kan şekeri kontrolünde  diyabetli 
bireye aile desteği artırılabilirse, diyabet 
komplikasyonları ve ilişkili olarak da 
diyabetin ekonomik yükü azaltılabilir. 

Yapılan çalışmalarda, ailelerin diyabetli 
bireylere vereceği sosyal desteğin, diyet, 
fiziksel aktivite, kan şekeri izleme, ayak 
bakımı, ilaç uyumu gibi kendi kendine 
bakım davranışları üzerinde olumlu 
etkisi olduğu ve kan şekeri, kan basıncı, 
kolesterol düzeyi gibi klinik sonuçların da 
iyileştiği, uzun süreli komplikasyonların 
önlenebildiği ve yaşam kalitesini artırdığına 
dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca 
bu bireylerde, diyabet kaynaklı depresyon 
belirtilerinin azaldığı , zorluklarla başa 
çıkma becerisinin de arttığı görülmektedir. 
Bu nedenle aile kaynaklı sosyal destek, 
diyabetli bireylerin tedavisinde kendi 
kendine bakım yönetimi davranışlarını 
sürdürmesi ve yaşamsal engelleri aşması 
için temel bir yaklaşımdır. 

Sağlık çalışanları olarak, diyabeti önlemek 
ve zararlarıyla baş etmek istiyorsak, 
mutlaka diyabetle tanışan ailelere 
ulaşmak, sorunlarını dinlemek, ihtiyaçları 
doğrultusunda onları güçlendirmek 
zorundayız.

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 14 KASIM DÜNYA DİYABET 
GÜNÜ NEDENİYLE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ 
ATAUM), 11-12 Kasım 2018 tarihlerinde 
Ankara’ya “DAÜ Gençliği Ata’sının 
İzinde” konulu gezi gerçekleştirdi. DAÜ 
ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk ve DAÜ ATAUM Öğretim 
Görevlisi Süheyla Göktürk rehberliğinde, 
öğrencilerin katılımıyla icra edilen gezi, 
Türk Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve 
Gazi Meclis olarak anılan ve günümüzde 
Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak düzenlenen 
Birinci Meclis ziyareti ile başladı. 
Ardından Mustafa Kemal’in Nutuk adlı 

eserini okuduğu ve Cumhuriyet Müzesi 
olarak kullanılan İkinci Meclis ziyareti 
gerçekleştirildi.

Atatürk’ün 1921-1932 yılları arasında 
kaldığı Çankaya Köşkü Müzesi’ni ziyaret 
eden heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan 
edilme kararı gibi birçok önemli kararların 
verildiği yemek salonu, Nutuk’un yazıldığı 
kütüphane ve Ata’nın yatak odası ile birçok 
kişisel eşyasını yakından inceledi.

Daha sonra heyet Atatürk’ün Anıttepe’deki 
kabrini ziyaret etti. Anıtkabir’de yapılan 

resmi törenle Atatürk’ün mozolesine 
çelenk koyan heyet, Anıtkabir özel 
defterini de imzaladı. Deftere; “Ulu 
Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 
80. yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi 
öğretim elemanları ve öğrencileri olarak 
bir kez daha huzurundayız. Açtığın yolda, 
gösterdiğin çağdaş uygarlık hedeflerinden 
asla sapmadan ilerlemeye devam 
edeceğimize olan inancımızı yinelemeye 
geldik. Cumhuriyet’in kazanımlarını 
sonsuza kadar yaşamaya ve korumaya and 
içiyoruz. Ruhun şad olsun…” ifadeleri 
yazılarak, Ata’ya ve ilkelerine olan bağlılık 
bir kez daha dile getirildi. Atatürk’ün 
mozolesinin bulunduğu Şeref Salonu’nun 
altındaki 3 bin metrekarelik sütunlu alanda 
yer alan “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi”ni gezen heyet, 2015 Yılı Nobel 
Kimya Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. 
Aziz Sancar’ın, Anıtkabir’e takdim ettiği 
madalya ve sertifikasını da görme olanağı 
buldu.

Duygu yüklü bir gezi sonunda ziyaretlerini 
tamamlayan DAÜ ATAUM grubu, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 
döndü.

DAÜ ATAUM, “DAÜ GENÇLİĞİ, ATASININ İZİNDE” GEZİSİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ


