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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İletişim Fakültesi, yeni medya alanında 
verilecek olan “Altın Karga Yeni Medya 
Ödülleri (2020-2021)” ile ilgili basın 
toplantısı düzenledi. 11 Mayıs 2021 Salı 
günü, saat 11.30’da, DAÜ Rektörlüğü 
Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşen 
toplantıya; 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’in Genel Müdürü 
Murat Küçüközdemir, projenin paydaşları 
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, KKTC 
Dış Basın Birliği ve BASIN-SEN 
yetkilileri, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan 
Yardımcıları, Bölüm Başkanları ile basın 
mensupları katıldı.

“Bir İlk”
Basın toplantısının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren DAÜ Sosyal ve Kültürel 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Deniz İşçioğlu, projenin paydaşlarına 
ve katkı koyan herkese teşekkür etti. 
Doç. Dr. İşçioğlu, yeni medyanın gelişen 

teknoloji ile artık gündelik yaşamlarımızın 
her alanında yer aldığını belirterek, “Her 
yaş grubuna ve ilgi alanına hitap eden 
yeni medya, artık yalnızca profesyonel 
medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda 
bu platformları gönüllü olarak kullanan 
içerik üreticilerinin de yön verebildiği 
bir mecra haline gelmiştir. Bu gelişmeler 
doğrultusunda, Altın Karga Yeni Medya 
Ödülleri, adamızda farklı mecralarda 
içerik üreten kişileri de kapsama özelliği 
taşıması bakımından bir ilk olacaktır” 
diye konuştu.

“Halk Oylaması Başladı”
DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Senih Çavuşoğlu, konuşmasında 
DAÜ İletişim Fakültesi’nin vizyonu 
gereği iletişimin tüm alanlarında öncü 
olduğuna işaret ederek, “Böylesi bir 
dönemde yeni nesil dijital medyayı 
teşvik etmek, ödüllendirmek ve çevrim 
içi üretim ile üreticileri motive etmek, 
cesaretlendirmek için yola çıktık ve 
Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ni 
organize etmeye karar verdik” şeklinde 
konuştu. Yarışmada tüm adaylara yeni 

bir deneyim yaşatmayı ve farklı alanlarda 
içerik üretimi yapan kişileri bir araya 
getirmeyi amaçladıklarını ifade eden 
Prof. Dr. Çavuşoğlu, halk oylamasının 
11 Mayıs – 7 Haziran 2021 tarihleri 
arasında yapılacağını ve oy vermek 
isteyenlerin www.altinkarga.org web 
sitesi ya da Kuzey Kıbrıs Turkcell BİP 
uygulamasında yer alan “Altın Karga” 
kanalından oylarını kullanabileceklerini 
açıkladı.  

“Sponsor Olmaktan Mutluluk 
Duyuyoruz”
Yarışmanın İletişim Sponsoru olan Kuzey 
Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat 
Küçüközdemir ise böyle heyecanlı ve 
enerjik bir projede Kuzey Kıbrıs Turkcell 
olarak İletişim Sponsoru olmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 
DAÜ ile uzun yıllardır çok güzel iş 
birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten 
Küçüközdemir, “Bugün de bu projeyi 
DAÜ ile birlikte yapıyor olmaktan 
büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. 
Adayların belirlenmesi sürecinde 
bizler de yer aldık ve adamızın ne 
kadar zengin içerik üreticilerine sahip 
olduğunu büyük bir keyifle gördük” 
dedi. Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs 
Turkcell BİP uygulamasının adada 60 
binin üzerinde kullanıcısı olduğuna 
dikkat çekerek, İletişim Sponsoru 
oldukları bu projenin başarılı olması ve 
kitlelere ulaşması için bütün kaynaklarını 
sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı. 
Küçüközdemir, projenin adadaki üretim 
kalitesinin artmasına büyük bir fayda 
sağlayacağına yürekten inandığını ifade 
ederek, emeği geçen tüm paydaşlara 
teşekkür etti.

10 Kategoride Ödül Verilecek
Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nde 
10 farklı kategoride ödül verilecek. Bu 

kategoriler, “En İyi Influencer”, “En 
İyi Çevrim İçi TV Programı”, “En İyi 
Çevrim İçi Blog Yazarı (Blogger)”, En 
İyi Sosyal Medya Fenomeni”, “En İyi 
Çevrim İçi Mizah Sayfası”, “En İyi Mobil 
Uygulama”, “En İyi Podcast (Ortam 
Akışı)”, “En İyi Çevrim İçi Video İçerik 
Üreticisi”, “En İyi Çevrim İçi Karakter ve 
“En İyi Gamer” olarak açıklandı. 

“DAÜ İletişim Fakültesi Yeni 
Konularda Atılımlar Yapıyor”
Basın toplantısının ardından, DAÜ 
L’Apprenti Restaurant’ta öğle yemeği 
düzenlendi. Yemeğe DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih 
Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel 
Müdürü Murat Küçüközdemir, Kıbrıs 
Türk Gazeteciler Birliği yetkilileri, DAÜ 
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları 
ile Bölüm Başkanları katıldı. Yemekte 
bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. 
Hocanın, “DAÜ İletişim Fakültesi, 
üniversitemizin en önemli fakültelerinden 
birisidir. Dijital medya ile çağdaş ve yeni 
gelişmiş konular doğrultusunda atılımlar 
yapmaktadır. Altın Karga Yeni Medya 
Ödülleri, Kıbrıs Türk halkının eğilimlerini 
tespit edebileceğimiz ve Gazimağusa’nın 
simgesi karganın geleneksel bir hale 
gelmesi ile üniversitenin toplumla 
daha da bütünleşmesini sağlayacak bir 
çalışmadır. DAÜ’de çok değerli akademik 
ve yönetsel personel bulunmaktadır. 
Bu projeyi, yüksek potansiyeli harekete 
geçirmenin ilk adımlarından biri olarak 
görüyorum. İletişim Sponsorumuz Kuzey 
Kıbrıs Turkcell’e, paydaşlarımız Kıbrıs 
Türk Gazeteciler Birliği, KKTC Dış 
Basın Birliği ve BASIN-SEN’e, projeye 
katkı koyan hocalarımıza çok teşekkür 
ediyor, oylamanın yoğun katılımlı ol-
masını diliyorum” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
pandemi koşullarından dolayı 2021 
– 2022 Akademik Yılı için çevrim içi 
(online) olarak başvuru kabul ediyor. 
Çevrim içi sistem üzerinden yapılan 
başvurular 3 Mayıs 2021 tarihinde 
başladı. Başvurular hakkında detaylı 
bilgiye https://www.emu.edu.tr/tr/ in-
ternet adresinden ulaşılabiliyor.  DAÜ 
Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, 
son başvuru tarihi olan 25 Mayıs 2021 
Salı tarihinin gelen yoğun talepler 
doğrultusunda, 15 Haziran 2021 Salı 

günü, saat 23:59’a kadar uzatıldığı bil-
dirildi. Buna göre; çevrim içi başvuru 
sistemi, başvuru yapmayan veya halen 
başvurularını onaylamayan adaylara 15 
Haziran 2021 Salı günü, saat 23:59’a 
kadar açık olacak. Adayların en geç 
15 Haziran 2021 saat 23.59’a kadar 
başvurularını, başvuru sistemi üzerinden 
tamamlayıp onaylamaları gerekmektedir. 
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre; 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  
uyruklu ve liseyi 4 yıl kesintisiz ola-
rak KKTC’de tamamlayan Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, 
DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm 
programlara, oluşturulan çevrim içi 
sistem üzerinden başvurabiliyor. Aday-
lar, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği 
programları hariç diğer tüm programlara 
orta öğretim başarı puanları dikkate 
alınarak yerleştirilecektir. 

Uluslararası Ortak Lisans 
Programları İçin Sınav Yapılacak
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
ve Marmara Üniversitesi Ortak Tıp 

Programı ile DAÜ ve Türkiye Sağ-
lık Bilimleri Üniversitesi Ortak 
Diş Hekimliği Programı’na girmek 
isteyen öğrenciler için ise 19 Haziran 
2021 Cumartesi günü, 10:30 – 12:30 
saatleri arasında DAÜ Kampüsü’nde 
ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi 
Kampüsü’nde sınav gerçekleştirilecek. 
Tıp ve Diş Hekimliği programlarını 
tercih eden adayların, giriş sınavına 
gelirken çevrim içi başvuru sisteminden 
alacakları “Sınav Giriş Belgesi”ni 
yanlarında getirmeleri gerekiyor.

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
ALTIN KARGA YENİ MEDYA ÖDÜLLERİ’Nİ TANITTI

DAÜ’YE ÇEVRİM İÇİ SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK 
ÖĞRENCİ  BAŞVURULARI 15 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık 
ve Finans Bölümü ile University of 
Bedforshire iş birliği ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez 
Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen 
“5. Uluslararası Bankacılık ve Finans 
Perspektifleri” konferansı, çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi. Söz konusu 
konferansta 15 farklı ülkeden 120’e yakın 
bankacılık ve finans konusunda uzman 
akademisyen yer aldı. 

Konferansın açılış konuşmasını DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hocanın kon-
ferans kapsamında yapılan önemli 
akademik çalışmaların alana katkıda 
bulunmasını diledi ve konferansa 
katılan bankacılık, finans ve ekonomi 
uzmanlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Aykut 
Hocanın ayrıca konferans düzenleme 
kurulu başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç’a 
ve konferans düzenleme kurulu üyelerine 
teşekkür etti.

45 Adet Bildiri Sunuldu
Açılış konuşmalarının ardından başlayan 
konferansta Fransa’dan Prof. Dr. Sabri 
Boubaker “Kurumsal Yönetimde Blok 
Sahiplerinin Rolü” ve İngiltere’den Dr. 
Ourania Dimitriaki “Covid-19 Sonrası 
Ekonomik Politika Zorlukları” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirdi. Konferans 

kapsamında farklı ülkelerden katılan 
akademisyenler tarafından 45 adet bildiri 
sunuldu. Konferansta genelde ekonomi, 
özelde finans piyasalarının dalgalı 
olduğu dönemlerde merkez bankalarının 
uygulaması gereken etkin para po-
litikaları, Covid-19’un bankacılık ve 
ekonomiye etkileri, volatilite modelleri, 
gözetim ve denetimin önemi, İslam 
bankacılığı, mikro finans ve sermaye 
piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra; 
şirket finansmanı, ekonomik kalkınma ve 
enerji ekonomisi gibi konular ele alındı.

Veri, Bulgu ve Öneriler Tartışıldı
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
ve KKTC Merkez Bankası iş birliği 
kapsamında, KKTC bankacılık sek-
törü ve ekonomisi isimli oturumda, 
“KKTC’de Döviz Kuru Fiyat Ge-
çişkenliği”, “KKTC’de Enflasyonun 
Oluşumu ve Belirleyicileri”, “Yüksek 
Öğrenim Sektörü’nün Cari İşlemler 
Performansına Etkisi” ve “KKTC Ticari 
Bankalarının Mali Performanslarının 
Analizi” konulu bildiriler, DAÜ öğretim 
üyeleri danışmanlığında tamamlanarak 
Merkez Bankası uzmanlarınca sunuldu. 
Böylesi iş birliklerinin ülke sorunlarını 
tespit etmede ve sorunların aşılması için 
politika üreticilere veri, bulgu ve öneriler 
sunma anlamında çok önemli ve anlamlı 
olduğu vurgulandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 
eğitim gören Filistinli öğrenciler ta-
rafından İsrail’in Gazze’ye yönelik 
gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi. 
12 Mayıs 2021 tarihinde saat 17:00’de 
DAÜ Merkezi Derslikler Binası önünde 
toplanan öğrenciler İsrail’in Gazze 
Şeridi’nde Batı Kudüs ve Beyt Şems 
kentine saldırısı ile Mescid-i Aksa’yı 
ateşe vermelerini protesto etti.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Deniz İşçioğlu’nun da yer aldığı 
protestoda öğrenciler pankartlarla slogan 
atarak DAÜ’de yürüyüş gerçekleştirdiler. 
Doç. Dr. İşçioğlu gerçekleştirdiği ko-
nuşmasında “DAÜ Rektörlüğü olarak 
Filistinli öğrencilerimizin acısını 
derinden paylaşıyoruz. Saldırılarda 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. 
Evrensel barışın ne kadar önemli 
olduğunu bu olaylarla birlikte bir kez 
daha anladık” ifadelerini kullandı.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik 
Bölümü Öğretim Üyesi ve KKTC- 
Filistin Topluluğu Başkanı Prof. Dr. 
Omar Mustafa ise gerçekleştirdiği 
konuşmasında Şeyh Cerrah 
Mahallesi’nde bazı Filistinlilerin ev-
lerinin işgal edildiğini ve Mescid-i 
Aksa’ya saldırı gerçekleştirildiğini 
belirterek yaşanan vahşetin devamının 
geleceğini ve şiddetinin artacağını 
düşündüklerini bildirdi. Prof. Dr. 
Mustafa Filistin halkı olarak dünyadaki 
Müslümanların onurunu, şerefini ve 
haysiyetini temsil eden Mescid-i Aksa’yı 
savunmaya devam edeceklerinin altını 
çizerek “Nefesimizin sonuna kadar, 
kanımızın son damlasına kadar direniş 
göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. Prof. Dr. Mustafa “Herkes bilsin 
ki Kudüs Filistin devletinin kutsal ve 
ezeli başkentidir. Bu amaca ulaşana kadar 
direnişimizi ve ayaklanmamızı devam 
ettireceğiz” sözleri ile konuşmasına son 
verdi.

DAÜ “5. ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS 
PERSPEKTİFLERİ KONFERANSI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DAÜ’DE İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI 
PROTESTO EDİLDİ
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DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDE 
TOWER BARİSTA KAFE VE EĞİTİM LABORATUVARI AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Turizm Fakültesi’nde 
Tower Barista Kafe ve Eğitim 
Laboratuvarı açıldı. DAÜ 
Teknik İşler Müdürlüğü ile Proje 
İşleri Müdürlüğü’nün destek 
verdiği projede DAÜ Mimarlık 
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 
mekanın tüm iç mekan tasarımını 
gerçekleştirdi.  

11 Mayıs 2021 Salı, günü saat 
14:30’da açılışı gerçekleştirilen 
Tower Barista Kafe ve Eğitim 
Laboratuvarı’nda konuşan DAÜ         
Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Kılıç, Turizm 
Fakültesi hakkında bilgiler 
vererek Shanghai sıralaması ile 
Paul Bocuse arasında imzalana 
iş birliği anlaşmasından bahsetti. 
Açılacak olan mekanın çok özel 
olduğuna dikkat çeken Prof. 
Dr. Kılıç, hem öğrencilerin bar 
ve kafe yönetimi konularını 
uygulayabilecekleri hem de 
akademik ve yönetsel personelin 
bir araya gelebileceği bir mekan 
ortaya çıktığının altını çizdi. Prof. 
Dr. Kılıç, konuşmasının sonunda 
emeği geçenlere teşekkürlerini 
iletti. 

Açılışta konuşan Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Uğur Ulaş Dağlı, bugün çok 
heyecanlı olduklarını belirterek 
Mimarlık Fakültesi olarak 
projelerinin soyut halden somut 
hale gelmesinin kendilerini 
heyecanlandırdığını vurguladı. 
Prof. Dr. Dağlı, uygulama 
ve teorinin bir arada oldu-
ğu Mimarlık Fakültesi’nde 

öğrencileri sürekli uygulamanın 
içerisine sokmaya çalıştıklarını 
bildirdi. Prof. Dr. Dağlı, emeği 
geçenlere ve destek verenlere 
teşekkürlerini iletti.  

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Zehra Öngül gerçekleştirdiği 
konuşmasında böyle önemli 
bir projede yer almaktan dolayı 
gurur duyduğunu belirterek 
iç mimarların yaşam alanı 
tasarladığını belirtti. Doç. Dr. 
Öngül Tower Barista Kafe ve 
Eğitim Laboratuvarı’nı sağlıklı 
günlerde kullanmayı temenni 
etti. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın, Turizm Fakültesi çatısı 
altında açılan Tower Barista 
Kafe ve Eğitim Laboratuvarı’nın 
öğrencilerin uygulama yapması 
ve alana yetişmesi bakımından 
son derece önemli olduğunu 
belirterek emeği geçenlere 
teşekkürlerini iletti. Açılış 
konuşmalarının ardından pro-
jenin hayata geçmesinde emeği 
geçenlere teşekkür plaketi 
takdim edildi. 

Söz konusu açılışta DAÜ Vakıf 
Yöneticiler Kurulu (VYK) 
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, 
DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. 
Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. 
Serhan Şensoy, Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu, VYK Üyesi Ersun 
Kutup ile fakülte dekanları, 
öğretim üyeleri ve idari personel 
yer aldı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 
Bölümü ile Sosyal ve Kültürel 
Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ 
Psikoloji Öğrencileri Kulübü tarafından 

organize edilen 13. DAÜ Psikoloji 
Günleri etkinliği, çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. 2007 yılında sosyal bir 
organizasyon olarak başlayan, ilerleyen 
yıllarda içeriği ve niteliği ile örnek 

teşkil eden etkinliğe, Psikoloji Biliminin 
farklı alt alanlarında araştırma ve 
uygulamalarda bulunan sekiz konuşmacı 
Türkçe ve İngilizce sunumlarıyla katıldı. 
“Çeşitlilik İçinde Birlik” temasıyla 
organize edilen 13. DAÜ Psikoloji 
Günleri’nde; çocuklarda merak, dil ve 
düşünce etkileşiminde el jestlerinin 
rolü, kültürün kişilik gelişimindeki rolü, 
kültürel çeşitlilik, Gestalt terapisi ve 
Şema terapisi uygulamaları gibi konular 
tartışıldı.

Psikoloji Bilimini Doğru Tanıtmak 
Amaçlandı
DAÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Fatih Bayraktar, yaptığı açıklamada DAÜ 
Psikoloji Günleri’nin temel amacının 
ilk düzenlendiği zamanlardan itibaren 
Psikoloji Bilimi’ni doğru tanıtmak ve 
bilimsel temelli Psikoloji çalışmalarının 
önemini hem öğrencilere, hem de 
topluma göstermek olduğunun altını 
çizdi. Doç. Dr. Bayraktar, geleneksel 

olarak 10 Mayıs Psikologlar Günü’ne 
denk getirilecek şekilde organize edilen 
DAÜ Psikoloji Günleri’nin aynı zamanda 
Psikologların yıllardır hem Türkiye 
Cumhuriyeti, hem de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Meclislerinde bekletilen 
meslek yasaları kapsamında verdikleri 
mücadeleyi hatırlatmak anlamında da 
önemli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. 
Bayraktar pandemi nedeniyle geçtiğimiz 
yıl hariç her yıl düzenlenen DAÜ Psikoloji 
Günleri’nin süreklilik anlamında ender 
rastlanan bir başarı olduğuna değindi ve 
organizasyonun tüm güçlüklere rağmen 
başarıyla gerçekleşmesinde katkıda 
bulunan Psikoloji Öğrencileri Kulübü 
akademik danışmanları Yrd. Doç. Dr. 
Burcu Kaya Kızılöz ve Yrd. Doç. Akile 
Berfu Zorba’ya, kulüp bünyesinde 
gönüllü emek veren başta Murat Bozkaya, 
Deniz Elitaş ve Çağnur Korkmaz olmak 
üzere tüm Psikoloji öğrencilerine 
ve konuşmaları zenginleştiren tüm 
katılımcılara teşekkür etti. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Mezunlarla İletişim ve Kariyer 
Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-
MİKA) tarafından her yıl düzenlenen 

9. Uluslararası Kariyer Günleri 
kapsamında DAÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğrencileri çevrim içi 
olarak sağlık profesyonelleri ile 

bir araya geldi. Düzenlenen söz 
konusu etkinlik dört oturum şeklinde 
gerçekleştirildi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve İlk ve 
Acil Yardım Ön Lisans Programı 
Koordinatörü Öğretim Görevlisi 
Gülcan Dürüst Sakallı’nın açı-
lış konuşmalarının ardından, 
Paramedik Tarık Balcı “Mezuniyet 
Sonrası Kariyer Yolculuğu Türkiye 
Cumhuriyeti Örneği”  konulu 
sunum gerçekleştirdi. Hemen 
ardından Paramedik Şahin Açıkgöz 
“Mezuniyet Sonrası Kariyer 
Yolculuğu Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Örneği”, İbrahim 
Tayyaroğluları “Mezuniyet Sonrası 
Kariyer Yolculuğu Almanya Örneği” 
ve Paramedik Rüçhan Tuğçen 
Kargül “Mezuniyet Sonrası Kariyer 
Yolculuğu İngiltere Örneği” konulu 
sunumlar gerçekleştirdi. 

Tarık Balcı gerçekleştirdiği su-
numunda Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Paramediklerin çalışma koşulları 
ve çalışma alanları, atanma 
koşulları, özel sektörde çalışma 
koşulları ve mevcut çalışma 
koşullarını düzeltmek için neler 

yapılabileceğinden bahsetti. Şahin 
Açıkgöz ise Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde Paramediklerin 
Devlete bağlı 112 istasyonlarında 
çalışma imkanları, koşulları ve 
nasıl görev alınabileceği, sınav ve 
mülakatlar ile özel sektörde çalışma 
koşulları üzerinde durdu. 

Sunumlarda İbrahim Tayyaroğluları, 
Almanya’da Paramedik olarak 
çalışma imkanları, çalışma koşulları, 
başvuru süreci, sınavlar, kabul 
süreci ve yabancı dil durumunun 
değerlendirilmesi, başvuru için 
diplomada değerlendirilen koşullar 
ve Almanya’ya kabul durumunda 
yaşanabilecek deneyimlerden bah-
setmiştir.

Rüçhan Tuğçen Karagül ise, 
İngiltere’de çalışma koşulları, 
Paramedik’in yetki ve sorum-
lulukları, başvuru için diplomada 
değerlendirilen koşullar, nasıl 
başvuru yapılabileceği ve kabul 
sürecinde Paramediği bekleyen 
eğitim ve iş başvuru sürecine 
değindi. Öğrencilerin aktif olarak 
katılım gösterdiği etkinlik, soru ve 
cevap kısmının ardından sona erdi. 

GELENEK PANDEMİDE DE DEVAM EDİYOR;
13. DAÜ PSİKOLOJİ GÜNLERİ ÇEVRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DAÜ 9. ULUSLARARASI KARİYER GÜNLERİ KAPSAMINDA 
SAĞLIK PROFESYONELLERİ SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

ÇEŞITLILIK  IÇINDE BIRLIK 
 

13. DAÜ Psikoloji Günleri / 13th EMU Psychology Days

T a r i h  /  D a t e :  1 0  -  1 1  Ma y ı s  /  Ma y  1 0  -  1 1
S a a t  /  T ime :  0 9 : 0 0  -  1 7 : 0 0  a r a s ı n d a  /  0 9 : 0 0  AM -  1 7 : 0 0  PM
P l a t f o rm :  Ç e v r im i ç i  (M i c r o s o f t  T e ams )  /  O n l i n e  (M i c r o s o f t  T e ams )  

Sosyal ve 
Kültürel Aktiviteler 
Müdürlüğü 

UNITY IN DIVERSITY
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü tarafından 
tüm dünyada kutlanan 12-18 Mayıs Uluslararası 
Hemşireler Haftası kapsamında çevrim içi 
“Hemşirelik Haftası Kutlama Programı” 
düzenlendi. 18 Mayıs 2021 Salı günü, 13:30 – 
15:00 saatleri arasında gerçekleşen programda, 
“Uluslararası Hemşireler Birliği 2021 Teması 
ve Pandemide Hemşire Olmak” başlıklı panel 
ve “Öğrencilerimizden Hemşirelik Öyküleri: 
Pandemi Sürecinde Mezuniyete Doğru” başlıklı 
öykü yarışması yer aldı. 

Hemşirelik Haftası Kutlandı
DAÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim 
elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen et-
kinlik,  DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehtap Malkoç ve Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Sevinç Taştan’ın açılış konuşmalarıyla 
başladı. Açılış konuşmalarında, mezun ve öğrenci 
hemşirelerin hemşirelik haftası kutlanarak,  
hemşirelerin sağlık sistemi içerisindeki yeri ve 

öneminin tüm dünyayı etkileyen COVID-19 
salgınıyla daha da arttığına dikkat çekildi ve 
nitelikli hemşire yetiştirmenin önemi bir kez daha 
vurgulandı.

Pandemide Mesleğin Zorlukları 
Değerlendirildi
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ’ın 
üstlendiği panelde, Uluslararası Hemşireler 
Birliği’nin (ICN) her yıl önemli ve öncelikli 
toplumsal sağlık sorunları çerçevesinde dünya 
hemşirelerinin tartışması ve konuya ilişkin 
çözümler bulabilmesi için bir tema belirlediği, bu 
kapsamda 2021 yılı için “Hemşireler Geleceğin 
Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” temasını 
belirlendiği kaydedildi. Panel konuklarından 
Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, “Hemşireler 
Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” 
başlıklı sunumunda, hemşireliğin, sağlıkla ilgili 
gereksinimleri olan birey ve ailelerin bakım ve 
tedavilerinin sürdürülmesi,  toplumda sağlıklı 
bireylerin sağlıklarının geliştirilmesi için gerekli 
olan bilgi, güç ve desteğe vurgu yaparak, pandemi 

sürecinde hemşirelik mesleğini icra etmenin zor-
luklarına değindi. 

Klinik Deneyimleri Paylaşıldı
Panel konukları arasında yer alan Gazimağusa 
Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım 
Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hem. Seher Akbaş’ın  
“Pandemi Döneminde Klinik Hemşiresi Olmak” 
isimli sunumuyla devam eden panelde, bu 
süreçte yaşanan kliniğe ait deneyimler ve anılar 
paylaşıldı ve katılımcılar arasında yoğun duygular 
yaşandığı gözlemlendi.  “Pandemi Döneminde 
Öğrenci Hemşire Olmak ” isimli öyküsü ile öykü 
yarışması birincisi olan İmran Aldemir’in öyküsü 
ise, öğrenci gözünden pandemi sürecine ilişkin 
olumlu ve olumsuz duyguların paylaşılması 
ve anlaşılması adına verimli oldu. Son olarak, 
öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere 
ödüllerinin verilmesi ve soru-cevap bölümü 
ile tamamlanan etkinlikte, katılımcılara ve 
konuşmacılara hazırlanan teşekkür belgeleri ve 
dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE 
HEMŞİRELER HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğu Akdeniz 
Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAÜ-
DAKMAR), 18 Mayıs Dünya Müzeler 
Günü’nde Nihat Erdoğan’ın “Bir Çağdaş 
Müzecilik Deneyimi” konulu sunumuna ev 
sahipliği yaptı.

DAÜ-DAKMAR, müzelerin, kültürel 
mirasın sürdürülmesinde önemli bir rolü 
olduğuna inançla, Uluslararası Müzeler 
Konseyi - ICOM tarafından kabul edilen 18 
Mayıs Dünya Müzeler Günü’nü canlı yayın 
yaparak kutladı. Dünya Müzeler Günü, 
her yıl Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü-UNESCO tarafından 
da, toplumlarda farkındalık yaratan 
etkinliklerle kutlanmaktadır. 

Mardin Müzesi eski Müdürü Nihat 
Erdoğan’ın “Bir Çağdaş Müzecilik 
Deneyimi: Mardin Müzesi” başlıklı 
çevrim içi sunumu, DAÜ-DAKMAR 
Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 
DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
olan Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker’in 
moderatörlüğünde, 18 Mayıs 2021 Salı 
günü, saat 19:00’da canlı ve herkese açık 
olarak gerçekleştirildi. 

2008-2020 yılları arasında Mardin Müzesi 
Müdürü olarak görev yaptığı dönemdeki 
deneyimlerini izleyicilerle paylaşan Nihat 
Erdoğan, Mardin Müzesi’nin hem somut, 
hem de somut olmayan kültür mirasının 
korunması ve sürdürülmesine yaptığı 
katkıları görseller ve video üzerinden 
anlattı. Ayrıca çağdaş müzecilik açısından 
başarılı bir örnek olan Mardin Müzesi’nin 
tüm kente yayılan etkinlikleri sayesinde, 
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan 
Mardin Kenti’ne yaptığı katkıları, müze- 
eğitim ilişkisini, müzenin toplumsal rolünü, 
kültürel geleneklerin ve yaşam biçimini, 
yerel sanat ve zanaatların yaşatılmasına 
yönelik katkıları anlattı. Mardin Müze 
Müdürlüğü yayınları başta olmak üzere, 
çok sayıda yayına ve makaleye; yazar, 
editör ve yayın koordinatörü olarak katkı 
sunmuş olan konuşmacı, sunumunda bu 
alanda katkı koyduğu yayınlara da değindi.

DAÜ-DAKMAR ÇEVRİM İÇİ 
18 MAYIS DÜNYA MÜZELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Rektör Prof. Dr. Hocanın Hemşireler 
Günü’nü Kutladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 12 Mayıs 
Dünya Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs 
Uluslararası Hemşireler Haftası nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, 
söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hemşirelerimiz canla başla çalışan, sağ-
lık alanının vazgeçilmez parçalarıdır. 
Pandemi sürecinde hemşirelerimiz; büyük 
fedakarlıklarla, kendi sağlıklarını da 
riske atarak, mesai saati, gece, gündüz 
göz etmeksizin hastalarımızı iyileştirme 
mücadelesine girmiştir. Sizlere ne kadar 
minnettar olsak azdır. Bu vesileyle tüm 
hemşirelerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşireler 
Günü ve 12-18 Mayıs Uluslararası Hemşireler 
Haftası’nı kutlarım.”

Prof. Dr. Hocanın’dan 18 Mayıs Dünya 
Müzeler Günü Mesajı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, 18 Mayıs Dünya 
Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajında şu 
ifadelere yer verdi:

“18 Mayıs Dünya  Müzeler    Günü; araştırma-
nın, korumanın, devamlılığın ve kültürel 
mirasın toplumla iletişimini sağlamanın 
sembolü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. 

Müzeler, yalnızca bu mirasların rezerve 
edilmesini değil, aynı zamanda eğitim ve 
bilimsel araştırmaların devamlılığını da 
sağlayan önemli varlıklarımızdır. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de zengin kültürü 
ile kültürel miraslarını korumak ve tarihini 
gelecek nesillere aktarmak adına pek çok 
çalışmalar gerçekleştirmekte, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi de ihtiyaç duyulduğunda bu 
çalışmalara gereken tüm desteği vermektedir. 
Üniversite olarak her zaman kültürel 
mirasımızın korunmasında üzerimize düşen 
görevleri yerine getireceğimizi belirtir, bu 
vesileyle kültürel miraslarımızı korumak 
ve gelecek nesillere aktarmaya katkı koyan 
herkesin 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’nü 
kutlarım.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı Kutlama Mesajı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 
bir kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. 
Hocanın, söz konusu yazısında şu ifadelere 
yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a çıkışıyla birlikte yakmış 
olduğu bağımsızlık meşalesi, tüm ülkeye 
yayılarak Türkiye Cumhuriyeti Halkı’nın 
işgalcilere karşı verdiği mücadelenin 

başlangıç sembolü olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti Halkı, bu mücadele sonucunda 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurmuş ve bugünlere getirmiştir. 

Ülkeyi gençlere emanet eden Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık 
mücadelesini başlattığı bu önemli gün 
vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı’nın 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 
kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere bugünlere 
gelmemizi sağlayan tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet dilerim.”

Rektör Prof. Dr. Hocanın Biyo-Çeşitliliğin 
Önemine Değindi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, 22 Mayıs Dünya 
Biyo-Çeşitlilik Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, söz konusu 
mesajında şu ifadelere yer verdi:

“22 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından 
dünyada biyolojik çeşitliliğin önündeki 
sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak 
amacıyla Dünya Biyo-Çeşitlilik Günü olarak 
belirlenmiştir. Biyolojik çeşitlilik dünyamızda 
sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilir olması için 
hiç kuşkusuz büyük bir önem arz etmektedir. 
Birleşmiş Milletler Dünya Biyo-Çeşitlilik 
Günü ile ilgili bu yılın teması olarak 
‘Çözümün Parçasıyız’ sloganını belirlemiştir. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi de, birçok alanda 
olduğu gibi adamızda biyolojik çeşitliliğin 
korunması adına geçmişten bugüne yürüttüğü 
ve destek olduğu projeler ile her zaman 
“Çözümün Parçası” bir eğitim kurumu 
olmayı görev edinmiştir. 

Adamızda ve tüm dünyada doğamızın 
ve başta nesli tükenme tehlikesi ile karşı 
karşıya olan canlıların güvenliğinin ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük 
bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle 
biyo-çeşitliliğin korunması konusunda 
farkındalığımızın artmasını sağlamayı 
amaçlayan 22 Mayıs Dünya Biyo-Çeşitlilik 
Günümüzü kutlar, farklı canlı çeşitlerinin 
dünyamızda sağlık ve huzur içinde bir arada 
yaşayabileceği güzel bir gelecek temenni 
ederim.”

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN 
ÖZEL GÜNLERLE İLGİLİ MESAJLAR YAYIMLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
102. Yıl Dönümü nedeniyle bir bildiri 
yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent 
Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer 
verdi:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasının ilk adımlarının atıldığı, 
Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’dan, 
Anadolu’ya geçerek Ulusal Kurtuluş 
Mücadelemizin Eylem Safhasını 
başlattığı gündür. Bir milletin tüm 
yokluklara karşın varolma azmini 
gösterdiği gündür. Mustafa Kemal 
büyük eseri Nutuk’ta önce, 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a çıktığı gün Osmanlı 
Devleti’nin o tarihteki hazin durumunu 
özetlemiş ve kendi kararını vurgulamıştır.

‘Efendiler, bu durum karşısında bir tek 
karar vardı. O da ulus egemenliğine 
dayanan, kayıtsız ve şartsız, bağımsız 
yeni bir Türk Devleti kurmak.

Bu kararın dayandığı en sağlam dü-
şünüş ve mantık şu idi: Temel ilke, 

Türk Ulusu’nun kişilikli ve onurlu bir 
ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak 
tam Bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne 
kadar zengin ve gönençli olursa olsun; 
bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar 
insanlık karşısında uşak durumunda 
kalmaktan kendini kurtaramaz… Oysa 
Türk’ün onuru, özgüveni ve yetenekleri 
çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus 
tutsak yaşamaktansa yok olsun daha 
iyidir. Öyle ise ya bağımsızlık ya ölüm…’

Mustafa Kemal, bu parola ile başladığı ve 
Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesine 
de örnek olan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesini ulusuyla beraber tüm 
zorluklara karşın başarıya ulaştırmış 
ve yurdu emperyalist işgal güçlerinden 
kurtarmayı müteakip, Türk Ulusu’nu 
çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma 
yönündeki devrimleri gerçekleştirmiş ve 
‘En Büyük Eserim’ şeklinde nitelendirdiği 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu 
süreci anlattığı Nutuk’un sonunda; bugün 
ulaşılan sonucun, asırlardan beri çekilen 
milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın 
eseri ve bu aziz vatanın her köşesini 
sulayan kanların bedeli olduğunu 
vurgulayarak, bu sonucu bir başka 

ifadeyle Cumhuriyeti, Türk gençliğine 
emanet etmiştir. Türk gençliğinin de bu 
emaneti nasıl koruyacaklarını ‘Gençliğe 
Hitabesi’ ile açıklamıştır.

Sonuç olarak bilinmelidir ki;
19 Mayıs, İstanbul’da; “Geldikleri gibi 
giderler” sözüdür,
19 Mayıs, Karadeniz’de; Bandırma 
Vapuru’dur,
19 Mayıs, Samsun’da; bir milletin 
doğuşudur, 
19 Mayıs, Havza yolunda Mustafa 
Kemal’in söylediği;
‘Dağ başını duman almış gümüş dere 
durmaz akar,
Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim 
arkadaşlar’ marşıdır.
19 Mayıs Amasya’da, ihtilal bildirgesidir, 
başkaldırıdır.
19 Mayıs Erzurum’da askerlikten ayrılıp, 
milletin sıradan bir ferdi olarak milli 
mücadeleye devam etmektir.
19 Mayıs Sivas’ta ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ 
parolasıdır, Kuvay-ı Milliye’dir.
19 Mayıs Ankara’da ulus egemenliğinin 
simgesi Meclis’tir.
19 Mayıs İnebolu’da Elif’in kağnısıdır.
19 Mayıs İnönü’de, Sakarya’da, 
Kocatepe’de, Dumlupınar’da Meh-

metçiktir, Şehittir, Gazidir.
19 Mayıs Afyon ovasında, ‘Ordular ilk 
hedefiniz Akdenizdir, İleri!’ emridir.
19 Mayıs İzmir’de dağlarda açan çiçektir.
19 Mayıs Kıbrıs’ta Beşparmaklar’da 
Mücahittir.
Kısacası 19 Mayıs, ATATÜRK’tür...

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere, bu 
toprakları vatan yapmak uğruna toprağa 
düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmet, 
minnet ve şükran duygularımızla anıyor, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramımızı kutluyorum.”        

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DAÜ-ATAUM), 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı kapsamında, “Türk Tarihi 
Açısından 19 Mayıs ve Atatürk” 
konulu bir konferans gerçekleştirdi. 
DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün 
moderatörlüğünde ve Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma 
ve Uygulamaları Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
konferans, 18 Mayıs 2021 Salı günü, 
saat 14:30’da, Microsoft Teams 
üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ün günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmasıyla başlayan konferansta 
Göktürk, 19 Mayıs’ın Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasının 
ilk adımlarının atıldığı, Ulu 

Önder Atatürk’ün Samsun’dan 
Anadolu’ya geçerek, Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin Eylem 
Safhasını başlattığı, bir milletin tüm 
yokluklara karşın var olma azmini 
gösterdiği gün olduğunu belirtti. 
Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Mustafa 
Kemal’in  “Ya bağımsızlık ya 
ölüm…” parolası ile başlattığı Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin, Kıbrıs 
Türkünün Varoluş Mücadelesine 
de örnek olduğunu vurguladı. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma 
ve Uygulamaları Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan 
konuşmasına, Kıbrıs Türkünün 
Varoluş Mücadelesinin sembolleri 
Dr. Fazıl Küçük ile Rauf R. Denktaş 
ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
andığını, çevrim içi de olsa DAÜ 
öğrencilerine böyle anlamlı bir 
günde hitap etmekten mutluluk 
duyduğunu belirterek başladı. 
Prof. Dr. Çağlayan konferansında, 

19 Mayıs’ın Türk milletinin 
varlık ve yokluk mücadelesi yol 
ayrımında, varlık mücadelesi verme 
kararlılığını gösterdiği günün adı 
olduğunu, dolayısıyla 19 Mayıs’ın, 
Türk milletinin yeniden uyanışı, 
dirilişi ve aynı zamanda bütün 
insanlığa, yenilemez denilen Batı 
emperyalizmine karşı gelinebileceği, 
dik durulabileceğinin ilham olarak 
verildiği mücadelenin adı olduğunu 
belirtti. Prof. Dr. Çağlayan, olaya 
geniş bir çerçeveden bakarak, Doğu 
ve Batının karşılıklı mücadelesi 
içerisinde, Birinci Dünya Savaşı 
döneminin stratejik, politik ve siyasi 
durumu ile bu süreçte ve sonrasında 
verilen mücadelenin ayrıntılarını 
vurgulayan bir çerçeve çizdi. 

Mondros Mütarekesi sonrasında 
Mustafa Kemal’in İstanbul’a gelişine 
müteakip, İstanbul’dan yurdu 
kurtarma çabalarının neler olduğunu, 
bu çabaların sonuçsuz kalması 
üzerine de Anadolu’ya geçerek 
millet ile birlikte hareket etme kararı 
verdiğini ve bu kararı uygulamaya 
geçirmek adına gösterdiği çabaları, 
fedakarlıkları ayrıntılarıyla ve akıcı 
bir üslup ile çok değerli örneklerle 
açıkladı. Prof. Dr. Çağlayan, Mustafa 
Kemal’in milletiyle birlikte verdiği 
milli mücadele sonunda kazanılan 
zaferin siyasi ve askeri sonuçlarını 
anlatarak konferansını tamamladı. 
Konferans, özellikle öğrencilerin 
yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

DAÜ-ATAUM’DAN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI BİLDİRİSİ

DAÜ-ATAUM’DAN “TÜRK TARİHİ 
AÇISINDAN 19 MAYIS VE ATATÜRK” 

KONULU KONFERANS
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur 
Ulaş Dağlı, 18 Mayıs Dünya Müzeler 
Günü ve Haftası dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Prof. Dr. Dağlı, “Müzeler 
Ülkelerin Toplumsal Hafızalarıdır!” 
başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Müzeler, teması ne olursa olsun 
geçmişi günümüze taşıyan ölümsüz 
hafızalardır. Geçmiş ile ilgili bilgi 
sunan bu binalar toplumsal hafızayı 
oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
çağın ve coğrafyanın bize dayattığı hızlı 
değişim ve geçmişi unutturma olgusu, 
müzelerin önemini bir kere daha ortaya 
koymaktadır. Çağdaş Müzeler belli bir 
tema üzerinden, sistematik bir kurgu 

ile ele alınarak gerçekleştirilmektedir. 
Sadece ürünün sergilenmesi üzerine 
odaklanmamakta; araştırma, eğitim, 
keyif alma amacına yönelik yapılmış 
yerler olma özelliğini de taşımaktadır.  
Ayrıca insanların sosyalleşeceği, tüm 
yaş gruplarının eğlenerek öğrenebileceği 
kamusal mekanlar durumundadır. 
Müzeler, sergilenen ürünleri kapalı 
vitrinler içinde saklama ve hakkında 
sadece küçük bir bilgi verme yerine, 
5 duyuyla algılatmayı sağlamaktadır. 
Sergilenen ürün aslında bir amaç 
değil araçtır; ve arkasındaki hikayeler 
önemlidir. Sergilenen ürün üzerinden 
toplumun siyasi tarihi gibi okumalar söz 
konusudur. Müzelerin sürekli kendilerini 
yenilemesi bir diğer özelliktir. Çağdaş 

ve güncel taleplere hitap edecek şekilde 
sürekliliğe imkan vermesi önemlidir.

DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak bugüne 
kadar kentlerimizi ileriye taşıma vizyonu 
ile gerek kentsel ölçekte olsun, gerek bina 
ölçeğinde olsun sayısız proje geliştirmiş 
bulunmaktayız. Farklı temalara ait 
Çağdaş Müze projeleri de bunlar arasında 
yer almaktadır.

İşte bu anlamda; evrensel normlara hitap 
eden çağdaş bir müzenin kentlerimize 
kazandırılmasının zamanın geldiğine 
inancımızla Eski Eserler ve Müzeler 
Dairesi ile iş birliğine hazır olduğumuzu 
iletir; Dünya Müzeler Günümüzü 
kutlarız.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Müberra Koşar, 14 Mayıs Eczacılık Günü 
dolayısıyla bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. 
Koşar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Dünya’nın Covid-19 pandemisi 
ile mücadele ettiği bu süreçte sağlık 
personelinin ve sağlığa yapılan 
yatırımların önemi bir kez daha 
görülmektedir. Bu pandemi süresinde 
kaybettiğimiz başta meslektaşlarımız 
Eczacılar olmak üzere tüm sağlık 
personelinin huzurunda saygıyla eği-
liyoruz. 

Bugün 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü. 
Türkiye’de Eczacılık mesleğine yönelik, 
ilk bağımsız eğitimi vermek üzere 14 
Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiye-i 
Adliye-i Şahane’ye bağlı, bir Eczacılık 
sınıfı açılmıştır. Bu nedenle eczacılık 
öğretimine başlanmasının yıl dönümü 
olan 14 Mayıs, 1968 yılından bu yana 
Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. 

Hastasını, günlük yaşamından tanıyan, 
eczacılar, birer sağlık danışmanı 
olarak hizmet verirler. Değil ilaç, 
dikkat edilmezse, en yararlı besinler 
bile, zararlı olabilir. İlaç kullanımı 

çok dikkat isteyen bir konudur. İlacın 
hastaya sunumu ve danışmanlık hizmeti 
çok önemlidir. Maalesef günümüzde 
dahi, toplumda komşu ya da arkadaş 
tavsiyesiyle, bilinçsizce ilaç kullanımı 
yaygındır.  Bu davranış hem toplum 
sağlığı açısından hem de ekonomik 
açıdan çok zararlı olmaktadır. Bu 
aşamada eczacılık mesleğinin önemi 
daha iyi anlaşılmaktadır. Tedavi 
amacıyla kullanılan bitkisel çaylar ya 
da kozmetik ürünler en az ilaçlar kadar 
zararlı olabilmektedir. Bu nedenle bu 
tür ürünlerin de eczanelerden eczacı 
danışmanlığında alınması sağlığımızı 
korumak için çok önemlidir. Çünkü bu 
tür ürünler ile ilgili tüm bilimsel eğitimi 
alan tek meslek grubu eczacılardır. 
Bu bakımdan Eczaneler ve Eczacılar 
kesintisiz kamu hizmeti veren en güvenilir 
sağlık kuruluşları ve mensuplarıdırlar.

Eczacılık mesleği ve eczacılar, birinci 
basamak sağlık sektörünün en önemli 
yapı taşlarındandır. Eczacılık ilaç 
hammadde üretiminden başlayıp son 
ürüne kadar geçen tüm aşamalarda 
görev alma ve kontrol yetkisine sahip 
tek meslek grubudur. Ülkemizde ilaç 
üretim yetkisi sadece eczacıya aittir. 
Hekim-hasta-eczacı üçgeninin temelinde 
yer alan mesleğimiz aynı zamanda halk 
sağlığı için çalışan sosyal bir meslektir. 
Bugün artık eczacılık havan eczacılığı 
olmaktan çıkarak, eczacının yer alması 
gereken ilaçla ilgili diğer alanlara 

kaymaktadır. Bunlardan en önemlisi de 
Klinik Eczacılık, Araştırma Eczacılığı 
ve İlaç Üretim ve Pazarlama Sektör 
Eczacılığıdır. Bugün tüm Dünya’da 
yanlış ilaç kullanımını engellemek ve 
ilaç kullanımından kaynaklanan maddi 
ve manevi zararı önlemek amacıyla 
tedavi yapılan sağlık kuruluşlarında 
Klinik Eczacı çalıştırılmaktadır. Çünkü 
ilacı bilen Eczacıdır. Ayrıca günümüzde 
halk sağlığını tehdit eden pek çok 
hastalık ortaya çıkmaktadır. Bunların 
tedavisi amacıyla kullanılacak yeni 
ilaçların geliştirilmesinde ilaç AR-
GE ve Eczacının önemli bir kez daha 
görülmektedir. Çünkü ilacı her yönüyle 
bilen Eczacıdır. Bugün artık ilaç üretimi 
yapan sektörler hem üretimde hem de 
üretilen ilacın pazarlanmasında Eczacı 
tercih etmektedirler. Çünkü ilacı ve 
üretimini bilen yine Eczacıdır. İşte bütün 
bu gelişmeler nedeniyle artık Eczacılık 
Eczane eczacılığından diğer alanlara 
kaymaya başlamıştır. Bu Halk sağlığı ve 
güvenliği bakımından elzemdir. 

Bu önemli ve vazgeçilmez Toplumsal 
ve Sosyal Sağlık Hizmetini bu içinde 
bulunduğumuz en zor şartlarda 
dahi veren mesleğimize dahil tüm 
Eczacılarımızın ve Eczacı adaylarımızın 
Eczacılık Gününü kutluyor ve hak 
ettiğimiz değerde ve yerde olacağımız 
nice Eczacılık Günlerinde birlikte olmayı 
diliyorum.”

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. UĞUR ULAŞ DAĞLI’DAN DÜNYA MÜZELER HAFTASI MESAJI

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ’NDEN 
14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ AÇIKLAMASI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ünal Değer, 10-16 Mayıs Dünya 
Engelliler Haftası nedeniyle “COVID-19 ve 
Engelli Bireyler” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 
Yrd. Doç. Dr. Değer, söz konusu yazısında şu 
ifadelere yer verdi:

“Küresel COVID-19 salgını, engelli bireyler 
için yüksek risk oluşturmaktadır. Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından kabul edilen 10-
16 Mayıs Dünya Engelliler haftası, engelli 
bireylere yönelik farkındalığın artırılması 
amacıyla anılan önemli bir haftadır. Her yıl 
sportif ve sanatsal etkinliklerle karşılanan 
Dünya Engelliler Haftası kapsamında bu yıl, 
COVID-19 nedeniyle pandemi koşullarında 
engelli olmanın getirdiği zorluklar tar-
tışılmıştır. 

Dünyanın birçok ülkesi gibi ülkemiz de 
pandeminin etkisini azaltabilmek için çeşitli 
alanlarda politikalar geliştirmiştir. Bu süreçte 
halk sağlığı korunurken bir toplumun aynası 
olan engelli bireylerin de sağlığını korumak 
ve gözetmek son derece önemlidir. BM 
tarafından yayınlanan ‘Engelli Kişilerin 
Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’nin 11. 
Maddesi ile devletlerin özel risk durumlarında 
engellileri korumak ve güvenliklerini 
sağlamak konusunda insan hakları hukukuna 
uygun olmak üzere tüm yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri gerektiği belirtilmektedir.” 

“Engelli Bireyler Yüksek Risk Grubunda”
“BM, 2020’ de yayınladıkları raporda en-
gelli bireylerin yüksek risk grubunda yer 
aldığını ifade etmiştir. Engelli bireyler ev dışı 
ortamlarda el yıkama gibi hijyen koşullarını 
yerine getirmede sorun yaşayabilmektedirler. 
Bir çok kamu alanı ve özel kurumlarda 
rahatça erişebilecekleri hijyen noktalarının 
olmaması nedeniyle bulaş riski artmaktadır. 
Yeni tip koronavirüsten korunabilmek için 
sosyal mesafeyi korumak da çok önemlidir. 
Ancak çoğu engelli birey için sosyal 
mesafeyi sağlamak ve temassız iletişimi 
sağlamak toplumun diğer üyelerine göre çok 
daha zordur. Özellikle görme engelli bireyler 
çevre hakkında bilgi edinmek veya fiziksel 
destek almak için nesnelere dokunma ihtiyacı 
hissetmektedirler. Ayrıca bakımevlerinde 
yaşayan veya tamamen bağımlı olan 
bireyler sosyal mesafe kuralını uygulamada 
zorlanmaktadırlar. Engelli bireylerin mevcut 

sağlık durumları da bu riski artıran en 
önemli nedenlerdendir. Çoğunlukla fiziksel 
kısıtlılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan düşük 
aktivite düzeyi kalp ve akciğer sağlığını 
olumsuz etkilemektedir. Benzer şekilde ilaç 
kullanımı veya bazı faktörlere bağlı olarak 
gelişen diyabet, obezite gibi kronik hastalıklar 
da virüsle mücadeleyi zorlaştırmakta hatta 
ölüme sebebiyet verebilmektedir.”

“Önlemler Almak Şart”
“Engelli bireylerin yaşadığı riski azaltmak 
için önlemler almak şarttır. Pandemi krizi ile 
baş edebilmek için sadece devlet yetkilileri 
ve sağlık elemanları değil toplumun her 
kesiminden gönüllülerin olması şarttır. Ay-
rıca engellileri temsil eden dernekler ve 
örgütlerle iş birliği yapmak faydalı olabilir. 
Engelli bireylere ve primer bakıcılarına 
önlemler kapsamında virüs tespiti sağlayan 
testlerin düzenli olarak yapılması önemlidir. 
Benzer şekilde aşılamada bu gruba öncelik 
verilmelidir. Ancak bu hizmetlerin erişilebilir 
ve ekonomik (düşük test ücretleri) olması 
gereklidir. 

Mimari engeller, engebeli yollar veya 
merdivenlerin olmadığı, ulaşılması kolay 
alanlarda veya mümkünse ev ortamında 
test ve aşı imkanı sağlanmalıdır. Ayrıca 
maske, önlük, eldiven ve el dezenfektanları 
gibi kişisel koruyucu donanımların düşük 
maliyetli/ücretsiz olarak ve düzenli 
olarak engelli bireylerin ev ve iş yerlerine 
ulaştırmak da yararlı olabilir.  Salgın 
riskini azaltma ve önlemlere yönelik bilgi 
kaynaklarına ve iletişim kanallarına erişim 
kolaylaştırılmalıdır. Canlı yayın veya kay-
dedilmiş programlara ve sosyal medya 
yayınlarına alt yazı ve işaret dili desteği 
eklenmelidir. Görme/işitme engelli bireylerin 
yazılı bilgilere kolayca erişebilmesi için, 
Braille alfabesi ile hazırlanmış bilgilendirme 
yazılarının oluşturulması da bir seçenek 
olabilir. 

Engelli bireylere yönelik tele sağlık hizmeti 
geliştirilmeli ve COVID-19 hakkında bil-
gilendirme yapılmalıdır. Ayrıca devlet 
yetkilileri, belediyeler vb. ile iletişim 
kurabilecekleri ve gerekli durumlarda 
yardım alabilecekleri özel hatlar (telefon 
ve e posta) oluşturulmalıdır. Özellikle 
kalabalık ve yoğun noktalarda çalışan engelli 
bireylerin evden çalışmaları sağlanmalı 
veya çalışma saatleri esnetilmelidir. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün iş yerleri için COVID-19 
salgınına karşı hazırladığı kılavuz mutlaka 
dikkate alınmadır. Daha az temasla çalışma 
politikalarının benimsenmesi ve mümkün 
kılınması için teknolojik desteğin verilmesi 
önemlidir.”  

“Rehabilitasyon Süreçleri Devam Etmeli”
“Engelli bireyleri pandemi süresince 
fiziksel, psikolojik ve zihinsel rehabilitasyon 
ihtiyaçlarının devam etmesi çok önemlidir. 
Ancak rehabilitasyon yaklaşımları uy-
gulanırken virüs bulaşma riskinin ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle sağlık 
hizmeti sunan merkezlere eğitimler verilmeli 
ve denetlenmelidirler. Maske, önlük, eldiven 
ve el dezenfektanları gibi kişisel koruyucu 
donanımların merkezlere ulaştırılmasına 
öncelik verilmeli ve mümkünse ücretsiz 
tedarik hakkı sağlanmalıdır. Mağaza, market 
ve eczane gibi kurumlar engelli bireyler için 
özel giriş saatleri düzenleyerek alışverişi 
daha güvenli hale getirilebilir veya temassız 
alışveriş imkanı (adrese teslimat vb.) 
sağlayabilir.

Sonuç olarak, 160 milyondan fazla kişinin 
COVID-19 tanısı aldığı günümüzde önlem 
ve tedavi politikaları geliştirilirken engelli 
bireyler de göz önünde bulundurulmalıdır. 
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nın 
engelli bireyler ile ilgili toplumsal farkındalığı 
artırmasına ve salgın gibi olağanüstü 
durumlarda da hayatlarını kolaylaştıracak 
doğru adımlar atılmasına vesile olmasını 
temenni ediyorum.”

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN
DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI YAZISI
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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 
düzenlenecek. Harvard Tıp Fakültesi’nde 
psikiyatri alanında klinik eğitmen ve ödül 
kazanmış yazar olan Dr. Martha Stark’ın 
konuşmacı olarak katılacağı söz konusu 
söyleşi, saat 21:00’de, Microsoft Teams 
üzerinden gerçekleşecek. Dr. Martha Stark, 
söyleşide katılımcıları durmak bilmeyen 
ümit ve yas tutma psikolojisi hakkında 
bilgilendirecek. 

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.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. İpek 
Midi, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü 
dolayısıyla bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. 
Midi, söz konusu yazısında şu ifadelere 
yer verdi:

“İnme, ölüm nedenleri arasında üçüncü 
sırada, kalıcı engellilik nedenleri arasında 
ise birinci sırada yer almaktadır. Bu 
yaygın hastalık grubunda farkındalığı 
artırmak, koruyucu ve tedavi edici 

koşulların iyileştirilmesine dikkat çekmek 
üzere 10 Mayıs ‘İnme Farkındalık Günü’  
olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün verilerine göre toplamda 
her yıl yaklaşık 15 milyon kişi inme 
geçirmektedir, bunu dakikalarla ifade 
etmek gerekirse her 40 saniyede 1 kişi 
inme geçirmekte, her 3 dakikada bir 
kişi de inme nedeni ile ölmektedir. İnme 
beyni besleyen damarlardan birinin 
tıkanması ya da beyne giden kan akımının 
azalması sonucu meydana gelebilir 
ki ilkine tıkayıcı inme, ikincisine ise 
kanamalı inme denir. Tıkayıcı inme, tüm 
inmelerin yaklaşık %80–85 ‘ini oluşturur. 
İnme sıklıkla 65 yaş üzerinde görülmekle 
birlikte, her yaşta karşımıza çıkabilir.” 

İnmeden Nasıl Korunabiliriz?
“İnme tedavi edilebilir ve önlenebilir bir 
hastalıktır. Burada inmeye yol açan risk 
faktörünü kontrol etmek en önemli kısmı 
oluşturur. Bu risk faktörleri nelerdir ve 
onlardan nasıl korunacağız?

Tansiyon yüksekliği yani hipertansiyon, 
inme riskini 4-5 kat arttırır. 
Kan yağlarının ve şekerin yüksekliği 
inme riskini 2 kat artıran faktörlerdendir. 
Beslenmemizde tuzu kısıtlamak, yağlı 
ve şekerli yiyeceklerden uzak durmak 
alınabilecek en basit tedbirlerdendir. 
Risk faktörlerinden bir diğeri de kalp 
hastalıklarıdır. Bunlar arasında atrial 

fibrilasyon en sık görülen kardiyak ritim 
bozukluğu olup, kalp kaynaklı inmelerin 
yaklaşık yarısının nedenidir. Sigaranın 
bırakılması, alkolden uzak durulması 
inmenin önlenmesinde diğer önemli 
faktörlerdendir. Fiziksel aktivitenin 
arttırılması yine koruyucu önlemlerdendir. 
Günlük ya da haftanın 3 günü 
yapılabilecek 45 dakikalık yürüyüşler, 
sadece kilo vermenizi sağlamayacak, 
aynı zamanda tansiyonunuzun daha 
düzenli hale gelmesini, kan yağları 
ve şeker düzeylerinizin düşmesini de 
sağlayacaktır. Günlük 10,000 adım 
hedefiniz olmalıdır. 

Boy ve kilonuza göre hesaplanan ve 
vücut kitle indeksi denilen bir parametre 
ile de kendinizin normal, şişman ya da 
obez kategorisinde olup olmadığınızı 
hesaplamalı ve buna göre de sağlıklı 
bir beslenme yolu planlanmalısınız. 
Özellikle Akdeniz diyeti dediğimiz 
diyet tarzı ki bu diyetin vazgeçilmezleri 
arasında yer alan balık, sebze, meyve,  
salata inmeden korunmada en önemli 
beslenme tipini teşkil etmektedir. Eğer bu 
risk faktörlerinden korunmak için gerekli 
önlemler uygulanırsa inme geçirme 
olasılığı %90 oranında azalmaktadır. 
Bu nedenle inme belirtilerini ve risk 
faktörlerini bilmek, inme farkındalığını 
arttırmak toplum içinde inme insidansının 
da azalmasını sağlayacaktır.” 

“İnme Belirtileri Nelerdir?” 
“Bir tarafta güçsüzlük yani kişinin 
kolunu-bacağını kaldıramaması, his 
kaybı, konuşma bozukluğu ya da kelime 
çıkartamamak, ağızda bir tarafa kayma, 
çift görme, bilinç durumunda değişim, 
yürüme güçlüğü gibi pek çok belirti inme 
belirtileri arasında yer alır. Bu belirtiler 
ortaya çıktığı anda hemen 112 aranmalı 
ve hasta en yakın inme merkezine 
iletilmelidir. İnmede belirtiler ortaya 
çıktıktan sonra zaman çok önemlidir. Ne 
kadar erken davranılırsa, ne kadar erken 
müdahale edilirse, hastada oluşacak 
fonksiyonel kayıp da o kadar az olacaktır.

Bu nedenle belirtiler ortaya çıktıktan 
sonra ilk 4,5 saat içinde damardan 
verilen tedavi ile pıhtı eritilmesi sağlanır. 
Bunun dışında anjiyo yolu ile de pıhtının 
çıkartılması işlemi özellikle ilk 6 saat 
içinde yapılırsa faydası daha büyüktür. 
Ancak son yapılan çalışmaların ışığında, 
uygun hastalarda anjiyo ile pıhtıyı 
çekme işlemi ilk 24 saatlik süreye 
kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, inmeden 
korunmak için yukarıda saydığımız risk 
faktörlerinden kendimizi korumak, inme 
geçirme durumunda vakit kaybetmeden 
112’ye hemen haber verip, akut inme 
tedavisi uygulanan bir merkeze sevk 
edilmek gerekmektedir. Sağlıklı ve 
inmesiz bir yaşam dileği ile...”

DAÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU 
DÜNYACA ÜNLÜ PSİKİYATRİST DR. MARTHA STARK’I AĞIRLIYOR

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ’NDEN 
10 MAYIS İNME FARKINDALIK GÜNÜ YAZISI
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