Merhaba, bir yaz sayısıyla daha karşınızdayız. Oldukça hareketli geçen eğitim ve çalışma döneminin ardından tatil başladı. Bu dergiyi belki tatilde, belki çalışırken okuyacaksınız. Yeni sayımızda yine sizleri sıkmadan hastanemizle ilgili bilgiler vermeyi ve tıp dünyasına ilişkin gelişmeleri paylaşacağız. Ama önce Üniversitemizle ilgili yeni dönemi belirtmemiz gerekiyor.
Hastanemizde yeni dönem

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Tıp Anabilim Dalı

Rektörümüz Prof.Dr. Mehmet Füzün, Haziran ayında yapılan aday belirleme seçiminin ardından yeniden dört yıl
süreyle Rektörlük görevine atandı. Bir başka önemli gelişme de Başhekimlik makamında oldu; Prof.Dr. Mehmet
Refik Mas bu göreve vekaleten atandı. Her iki yöneticimize de görevlerinde başarılar diliyoruz.  
Öğrencilerimizi daha çok aramızda görmek istiyoruz
Bu çağrıyı yineliyorum. Dergimize hastalarımız ve çalışanlarımızdan yoğun katkı aldığımızı ama öğrencilerimizden yeterince yazı alamadığımızı belirtmem gerekiyor. Belki de gelecek kaygısı, aldıkları yoğun eğitim de bunda etkilidir. Ancak onlardan gelen haber,
yazı,   şiir ve karikatürlere daha fazla yer vermek istiyoruz Arpaboyu’nda. Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz sevgili öğrencilerimize. Dergide
yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı ve haberleri
arpaboyu@deu.edu.tr adresine iletmenizi bekliyoruz.
Bu sayıda;
Yeni sayımızda dergimizin klasikleşmiş köşeleri olan,
Haydi Gülümseyin, Kültür-Sanat, Horoskop, Eleştiri, Gezi sayfalarını zevkle okuyacağınızı umuyorum.
Bu sayfalara ek olarak Hastanemizden gelişmeleri de
bulacaksınız. Yeni yapılan Çocuk Hastanemizin açılışı, Üniversitemizin katkılarıyla düzenlenen İzmir Film
Festivali, Merkez Laboratuvarı’nın akreditasyonu, kenelerle bulaşan hastalıkları ve birçok haberi de okuyabilirsiniz. Sosyal mesaj vermeyen editör yazısı olur
mu? Olmaz tabii. Yazıyı David Lloyd George’un sözüyle bitiriyoruz; “Yapamaz’lara kulak asarsanız
hiçbir zaman yapamazsınız.”   Başarmaya inancınızın ve başarılarınızın hiç kaybolmaması dileğiyle….
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Prof.Dr. Mehmet Füzün
yeniden Rektörlüğe atandı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 6 Ağustos
2008 tarihinde rektörlük görevine gelen Prof.
Dr. Mehmet Füzün, 14 Haziran 2012’de yapılan “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimi” sonucunda en yüksek oyu aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yeniden rektörlüğe atandı.
Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılan “Rektör
Adayı Belirleme Seçimi”ne, üniversite genelindeki toplam 1447 Öğretim Üyesi’nden 1324’ü
sandığa giderek büyük ilgi gösterdi. Seçimde
Prof. Dr. Füzün’ün yanı sıra Tıp Fakültesi’nden
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Dicle ve Prof.
Dr. Nurullah Akkoç ile Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yusuf Karakoç rektör adaylığı için yarıştı. 724 oy alan Prof. Dr. Füzün, oyların yüzde 54’ünü alarak güven tazeledi. Prof Dr. Oğuz
Dicle’ye 329, Prof. Dr. Nurulllah Akkoç’a 190,
Prof. Dr. Yusuf Karakoç’a 25 oy çıktı. Ayrıca
Prof. Dr. Oğuz Kılınç’a 3, Prof. Dr. İsmail Hakkı Bahar, Prof. Dr. Hüsnü Erkan, Prof. Dr. Mustafa Kürşad Kutluk, Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Prof. Dr. İsmet Özgenç, Prof. Dr. Nurullah
Erkoç, Prof. Dr. Oğuz Güç, Prof. Dr. Ferit Tüzün
ve Prof. Dr. Dicle Yurdakul’a birer oy verildi.
1280 geçerli oy kullanılan seçimde 10 oy geçersiz, 34 oy boş çıktı. YÖK’e bildirilecek 6. adayı
netleştirebilmek için 1’er oy alan isimler arasında kura çekildi. Kurada Prof. Dr. Hakkı Bahar’ın
ismi çıktı. YÖK’e bildirilen listede Prof. Dr.

Mehmet Füzün (724 oy), Prof. Dr. Oğuz Dicle (329 oy), Prof. Dr. Nurullah Akkoç (190 oy),
Prof. Dr. Yusuf Karakoç
(25 oy), Prof.
Dr. Oğuz Kılınç (3 oy) ve
Prof. Dr. İsmail Hakkı
Bahar (1) yer
aldı.  
YÖK’ün
6 kişiden 3’e
indirip Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunduğu listede;
Prof. Dr. Mehmet Füzün, Prof. Dr. Oğuz Dicle
ve Prof. Dr. Yusuf Karakoç yer aldı. Değerlendirme sonrasında, dört yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nü yürüten Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün Cumhurbaşkanı Gül tarafından
yeniden Rektörlüğe atandığı bildirildi.  
Öğretim üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimden yüzde 50’nin üzerinde oy almanın
heyecanını yaşayan Rektör Füzün, “Kuruluşunun 30. yılında; Dokuz Eylüllüler olarak hep
birlikte başlatmış olduğumuz projelerimizi tamamlamak ve üniversitemizin ihtiyaçlarına
cevap verecek yeni projeler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.    

Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılan Rektör Adayı Belilrleme Seçimleri’nde, adaylar Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Prof. Dr. Oğuz Dicle, Prof. Dr. Nurullah Akkoç ve Prof.
Dr. Mehmet Füzün, oy kullanmaya gelen öğretim üyelerini tek tek karşıladı. Seçim sonunda da Karakoç, Dicle ve Akkoç, en çok oyu alan Prof. Dr. Füzün’ü kutladı.
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Öğretim üyelerinin yüksek katılım gösterdiği Rektör Adayı Belirleme Seçimleri’nde Sandık Kurulları’nın koordinasyonunu Rektör Füzün anonsları ile sağladı.
Kalabalığa rağmen organizasyonda herhangi bir aksama olmaması dikkat çekti, sayılan oylar dev ekrandan canlı olarak adım adım takip edildi.

		Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Kemik İliği
Transplantasyon ve Onkoloji
Merkezi Kurma ve Geliştirme

Vakfı (KİTVAK), İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde “Hasta ve
Hasta Yakınları Konukevi” inşa
etmek için protokol imzaladı.

Dokuz
Eylül
Üniversitesi yönetiminin tahsis ettiği arazi üzerine KİTVAK
tarafından
inşa
edilecek
2012 HAZİRAN I arpaboyu 3
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Hasta ve Hasta Yakınları için
Konukevi protokolü imzalandı

konukevinin yapımı ile ilgili
protokol, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı törende imzalandı. İmza töreninde; eski bakanlardan KİTVAK Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Suat Çağlayan,
İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul hazır bulundu.

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

36 ayda bitecek

		 Kaya İzmir Thermal & Convention Otel’de gerçekleştirilen törende konuşan Bakan
Yıldırım, “Bir hastanın tedavi olması çok önemli. Ancak,
günümüzde konukevi hizmeti ondan daha da önemli hale
geldi. Eğer bir evde hasta varsa, evdeki herkes hasta oluyor.
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden insanlar tedaviye geliyor.
İmkanları yetersiz, tanıdıkları kimse yok. Onların perişan
hallerini görüyoruz. Ben de 25
yaşındaki bir akrabamı amansız hastalık yüzünden kaybettim. Babam bu hastalıktan vefat etti. Her yıl 150 binden fazla insanın bu hastalığa yakalanma riski var. O nedenle topluma sigara alışkanlığını terk
edin mesajını vermek istiyo4 arpaboyu I HAZİRAN 2012

rum. Konukevi projesi çok hayırlı bir proje. 36 ayda tamamlanacak. Bu ve benzeri sosyal
sorumluluk içeren hizmetleri
öncelikli ele alanların her zaman yanında olacağız” dedi.
DEÜ Rektörü Mehmet Füzün de, Türkiye’nin köklü sağlık kurumlarından birisinde ülkenin en zor ve sorunlu hastalarına 1100 yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Üniversitemiz eğitim ve araştırma
gibi iki önemli işlevinin yanı
sıra toplumla hep iç içe olmuştur. Bir ailede bir çocuk hastaysa hele hele kanserse, hasta yakınlarının hepsini hastanede muhafaza etmemiz mümkün değil. Hasta yakınları için
bir otel yapılıyor. Bu otel kanser hastası çocuklar ve ailelerine büyük fayda sağlayacaktır. Bakanımızın her zaman

öncülüğü ve teşviki oldu.”

Maliyeti 3.5 milyon TL

Daha önce Ege Üniversitesi Hastanesi’ne konukevi yaparak rektörlüğe devreden
KİTVAK’ın Başkanı Ramazan
Soncul ise, vakıf olarak büyük bütçeli ve maliyetli çalışmalara öncülük ettiklerini belirtti, projeyi şöyle özetledi:
“KİTVAK üçüncü dev projesine bugün başlıyor. Tüm halkın
desteğini bekliyoruz. 34 oda
68 yatak kapasiteli binamızın
maliyeti 3.5 milyon TL olarak
öngörülmüştür. Protokol gereği 36 ayda tamamlanacaktır. Daha önce 30 ay taahhütte
bulunduk 22 ayda teslim ettik.
Konaklama ücretleri devlet misafirhanelerinin altında olacak
ve binada kesinlikle kar amacı
düşünülmeyecek. İhtiyaç sahibi insanlara hizmet edilecek.”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılı Sabancı Kültür Merkezi’nde
düzenlenen
etkinlikle
kutlandı.
Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama, “Nasıl Başladık, Nasıl Yürüdük, Neredeyiz” temalı “30.
Yıl Sunumu ve Programı” ile gerçekleşti.
Devlet eski Bakanı Işılay Saygın, DEÜ’nün
önceki Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Hakkı Bahar, Prof. Dr.
Alp Timur, Prof. Dr. Halil Köse, Genel Sekreter
Prof.Dr. Can Karaca, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, DEÜ’nün kuruluşundan bugüne kadar olan gelişimi anlatıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında, 20 Temmuz 1982’de kurulan Dokuz Ey-

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör

lül Üniversitesi’nin 30. yaşını kutlamanın gururu içinde olduğunu belirterek, bugüne kadar
Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, Prof. Dr. Namık Çevik, Prof.Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Emin Alıcı ve dört yıldır da kendisi olmak üzere toplam 5 rektörün görev yaptığını ifade etti. Füzün, kurumsal kimliğin üniversiteler için çok
önemli olduğunu, bunun için de tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
“Türkiye’de, modern üniversitelerin kuruluş tarihi 1930’lu yıllara dayanıyor. DEÜ, delikanlı sayılacak yaşlardadır. Delikanlılığın gereği sürtüşme ve tartışmalarımız da devam ediyor.
Aradan 4 yıl geçti. Ama hâla yaşayan rektörlerimizi biraraya getiremedik. 30. kuruluş yıldönümümüzde tüm rektörlerimizle bir arada olmayı isterdik. Bunun burukluğunu yaşıyorum. Kurumumuz, 2 bin 371 idari ve 3 bin 44 akademik
personeli ve temmuz ayı itibariyle yaklaşık 50
bin öğrencisiyle büyük bir üniversite. Bugüne
kadar 164 bin mezun verdik. İzmir’in 16 değişik yerinde birimi bulunan yaygın bir üniversiteyiz. Tahsisli 5,6 milyon metrekare alana yayılmış büyük bir üniversite olarak, İzmir’in en büyük anfitiyatrosuna sahibiz. 410 milyon TL bütçe ile de İzmir’in 3. büyük kamu kurumuyuz.”
Törende, üniversitenin kuruluş tarihini önceki Rektör yardımcılarından Prof. Dr. Eran
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Dokuz Eylül Üniversitesi
30.yaşını kutladı

Hastanemizden

Arpaboyu
Nakoman anlattı, önceki Rektörlerden Prof.
Dr. Namık Çevik de üniversitenin gelişimini
ve deneyimlerini slayt ve çeşitli örneklerle anlatarak kurum tarihine ışık tuttu. Çevik’e daha
sonra Rektör Prof.Dr. Füzün teşekkür plaketi sundu. Füzün’e de kurucu Rektör Yardımcı-

sı Prof. Dr. Erol İzdar, 30.yıl anısına plaket takdim etti. DEÜ’nün 26 Ekim 1982’deki ilk yönetim kuruluna katılan üyelerden Prof.Dr. Şakir Fadıloğlu, Prof. Dr. Turhan Acatay, Prof. Dr.
Erol İzdar’a Rektör Prof. Dr. Füzün, üniversiteye verdikleri emek için teşekkür plaketi verdi.

Prof. Dr. Namık Çevik

30. yıl anısına kitap

Üniversitenin 30. kuruluş yıldönümü anısına, “Yaşayan En Büyük Türk Minyatür Ustası Ressam Ahmet Yakuboğlu”nun
yağlıboya eserleri, “Kaat’ı (kağıt sanatı) sanatçısı Dürdane Ünver’in özel koleksiyonundan” alınarak kitap halinde
yayınlandı. Kütahyalı ressam Yakuboğlu’nun paha biçilmez değerdeki bazı resimlerine kitapta yer verildi.
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Başhekimlik görevine
Prof. Dr. Mehmet Refik Mas atandı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Başhekimlik görevine, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas atandı. 1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde lisans eğitimini tamamlayan,
1994’te Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri’nde uzmanlığını alan Mas, 1997’de Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri   Enstitüsü’nde (Disip6 arpaboyu I HAZİRAN 2012

linlerarası Hepatoloji Programı) yüksek lisans yaptı, 2004’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda
doçent oldu. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde   profesörlük unvanını aldı. Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Geriatri Bilim Dalı’nda
yandal
ihtisası
yaptı.  
2011 yılında İç Hastalıkla-

rı Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkan Vekilliğini yürüten Prof. Dr.
Mas, halen Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı
Başkanı, Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürüyor.  Prof. Dr. Mehmet Refik
Mas evli ve bir çocuk babası.

Balçova Vergi Dairesi’nden
DEÜ Hastanesi’ne teşekkür

lir İdaresi Başkanlığı ve İzmir Vergi Dairesi adına düzenli ve yüksek vergi ödeyen
kurum, kuruluş ve mükelleflere örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nin de bu anlamda önemli bir adres olduğunu ifade etti. Müdür Yurtçu,
Prof. Dr. Özcan ve Alpay’a

birer teşekkür plaketi verdi.
Ziyarette Balçova Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Nuray Gündoğdu ve Servis Şefi Gülsüm Şen de hazır
bulundu. Başhekim Prof. Dr.
Mehmet Ali Özcan ve İşletme
Müdürü Mustafa Alpay, düzenli ödeme ve hizmetin aynı
titizlikle süreceğini belirtti.
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İzmir
Vergi
Dairesi
Başkanlığı’na bağlı Balçova
Vergi Dairesi Müdürlüğü yöneticileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan ve Döner Sermaye İşletme Müdürü Mustafa Alpay’a
teşekkür ziyaretinde bulundu. Balçova Vergi Dairesi
Müdürü Fadime Yurtçu, Ge-
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Çocuk Hastanesi açılış töreninde
Başbakan Erdoğan ile canlı bağlantı

İzmir’e
yaptığı
sayısız
yardımlarla
sembol
isim olan merhum hayırsever Salih İşgören’in, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampusü’nde inşa ettirdiği ve 2 Nisan 2012’de hizmete giren 135 yataklı Çocuk Hastanesi törenle açıldı. Temeli 2009 yılında atılan ve İşgören’in kendisinden üç yıl önce vefat eden eşi
Nevvar Hanım ile kendi adına inşa ettirdiği binanın açılış
kurdelası, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın İzmir’de
gerçekleştirdiği çoklu açılış organizasyonu ile kesildi.  
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Uydu aracılığı ile mesaj

Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün’ün evsahipliğinde dü-

zenlenen törene, İzmir’de bulunan Başbakan Erdoğan yoğun programı nedeniyle uydudan televizyon bağlantısı ile katıldı. Erdoğan, merhum Nevvar-Salih İşgören’i
İzmir’e kazandırdıkları bu
önemli hizmet binası nedeniyle saygı ile andıklarını belirtti. Törene İzmir Vali Yardımcısı İbrahim Ballı, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. İ.Hakkı
Bahar, Prof. Dr. Alp Timur,
Prof. Dr. Halil Köse, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr.
Can Karaca, Tıp Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Tülay Canda,
DEÜ Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan,
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve DEÜ Hastane-

si önceki Başhekimi Prof.Dr,
Eyüp Hazan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar, DEÜ Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Hale Ören, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.   

Vakıf Başkanı
Moğulkoç’a plaket

Rektör Füzün konuşmasında; İzmir’in örnek hayırseverleri İşgören ailesinin anısını her zaman yaşatacaklarını belirtirken, projenin hayata geçirilmesinde kendilerine destek veren İşgören Vakfı
Başkanı Burhan Moğulkoç’a
teşekkür
plaketi
sundu.
Füzün, “Merhum Salih İşgören sağlığında beni bizzat

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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ziyaret etmek istedi. Ben kendisine gidebileceğimi söylememe karşın, büyük incelik
göstererek Rektörlüğe geldi.
Orada Dokuz Eylül Üniversitesi için hastaneler yapmak istediğini söyledi. Çocuk Hastanesi, Kanser Hastanesi ve Kalp Hastanesi. Üçü
de gündemdeydi, biz Çocuk
Hastanesi ile başlamayı planladık. Bir dileği daha vardı,
Alsancak’ta rektörlüğün olduğu binanın yerine bir Kültür–Sanat Merkezi yapmak.
Ben ‘Sayın Ağabeyim’
bu proje çok para tutar dedim. ‘Ne tutar rektör’dedi.
En az 60-70 milyon tutacağını söyledim. ‘Sen izin al yaparız’ dedi. İnşallah 2015’te
Tınaztepe’deki yeni rektörlük
binamıza taşındıktan sonra
Alsancak’ta İşgören’in isteği

doğrultusunda Vakıf belki sahip çıkar, İzmir’e bir KültürSanat merkezi kazandırırız.
10 bin metrekare kapalı alanı olan Çocuk Hastanemizin
hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.
En önemlisi de Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposunun
içinde bugün 700’ün üzerinde açılış var, üç yere bağlantı kurmayı (Barajlar ve Dokuz Eylül Üniversitesi) tercih etti. Kendisine Dokuz Eylül Üniversitesi’ne gösterdiği bu önem ve hassasiyetinden dolayı huzurlarınızda
çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan da “İzmir’de
ismini her noktada gördüğümüz, hiç görmesek de varlığına emin olduğumuz az sayı-

da insandan birisi olan İşgören ailesinin, bugün İnciraltı
Yerleşkesi’ne diktikleri çiçeğin sulanmış beslenmiş olduğunu seyrederek, bizleri sevinçle kucakladıklarını düşünüyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak çok şanslıyız ki Sayın Nevvar-Salih
İşgören ailesinin İnciraltı
Yerleşkesi’nde peş peşe gerçekleştirdiği desteklerle, Türk
çocuklarının daha sağlıklı nesiller olarak geleceğe bakmasını sağlayan bir hastanenin
açılışını gerçekleştiriyoruz.
Bu hastane ile bölgedeki
en yeni ve en teknolojik çocuk hastanelerinden birini hayata geçiriyoruz. Vakıf yöneticilerine, Sayın Rektörüme,
rektörlük idari yapısı içerisindeki tüm yetkililere, bu
çalışmanın başladığı sırada

Erişkin Hastanesi’ne tüp geçit ile bağlanan Nevvar-Salih İşgören Hastanesi’nin giriş bölümünde; merhum
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, İşgören Vakfı İşgörenler’in birer büstü, teşekkür yazısı, Mustafa KemalAtatürk’ün bir özdeyişi, Çocuk Hakları Evrensel BeyBaşkanıBurhanMoğulkoç’ateşekkürplaketiverdi. annamesi ve binanın iç donanımına destek veren bağışçıların isimlerinin bulunduğu teşekkür panosu yer aldı.
2012 HAZİRAN I arpaboyu 9
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Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan
Başhekim

başhekim olan Sayın Prof. Dr.
İbrahim Astarcıoğlu’na, sürecin devamında başhekimlik
görevini yürüten ve projenin
gerçekleşme basamağını sürdüren Sayın Prof. Dr. Eyüp
Hazan’a, projenin başından bugüne özveriyle çalışan
Prof. Dr. Hale Ören’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.    

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Nevvar-Salih İşgören
ilelebet yaşayacak

Nevvar-Salih
İşgören
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Serdar Keçeci de Vakfın ebedi Onursal Başkanı olan merhum Salih İşgören’in sağlığında başlattığı, tamamlanmasına ömrünün vefa etmediği Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi’ni açmaktan
onur duyduklarını belirterek,
“Yaklaşık 1,5 yıl önce aramızdan ayrılan merhum Salih İşgören beyefendi ile kendisinden üç yıl önce kaybetti-
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ğimiz Nevvar İşgören, eğitim
ve sağlıkta sayısız bağış gerçekleştirerek İzmir’e büyük
hizmet sunmuşlardır. Bu nitelikleri ile merhum Salih İşgören, İzmir’in ‘Salih Baba’sı
olmuştur. İşgören’in, kendilerinden sonra da devam etmesi için kurduğu NevvarSalih İşgören Vakfı, hayır
çalışmalarını devam ettiterek isimlerini ilelebet yaşatacaktır” ifadesini kullandı.
Yepyeni bir hizmet binasına kavuşmanın heyecanını yaşayan DEÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören de zaman içinde katettikleri mesafeyi şöyle dile getirdi:
“DEÜ Hastanesi Çocuk
Kliniği 1980’li yıllarda Prof.
Dr. Nevbahar Taneli ile başlamıştır. 1981 yılında Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’nde
küçük bir odada işe başla-

mıştır. Üç öğretim üyesi sayısından 33 öğretim üyesine ulaşılmış ve günümüzde
100’e yakın bir hekim kadrosu oluşturulmuştur. Çocuk
kliniği yaklaşık 10 yıldır yer
sıkıntısı içindeydi. 2009 yılında Rektörümüz Prof. Dr.
Mehmet Füzün bize NevvarSalih İşgören Vakfı’nın bir
çocuk hastanesi yaptıracağını söylediğinde çok mutlu olduk. 7 bilim dalı iki koridora sıkışmıştı, acilimiz,
polikliniklerimiz çok sıkışıktı. Bu binanın yapımı ile
çok modern bir çocuk hastanesine kavuşmuş olduk.
Yatak sayımız ikiye katlandı. Ben hastanenin yapımında emeği geçen herkese,
özellikle İşgören Vakfı yöneticilerine ve Rektörlük Yapı
İşleri Daire Başkanlığı’na çok
teşekkür ediyorum. Merhum
Salih-Nevvar İşgören’i her
zaman minnetle anacağız.”

Yoğun Bakım Hemşireleri
‘İleri Yaşam Desteği’ni öğrendi

ne de   önümüzdeki süreçte
verilmesi planlanıyor” dedi.

İki aşamalı test yapıldı

CPR Eğitici eğitimi belgesi almış yoğun bakım sorumlu hemşireleri tarafından verilen eğitim teorik ve pratik
uygulamayı içerdi ve 8 saat
sürdü. Kursa Göğüs Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım’da
çalışan 19 hemşire katıldı.
Kurs Programında hemşirelere; Kardiyoversiyon ve   Defibrilasyon hazırlığı, pediatrik ve erişkin enerji düzeyleri
ve seçimi,   CPR hazırlığında
dikkat edilmesi gereken noktalar, Solunum Yetmezliği ve
Tedavisi, Erişkin- Pediatrik
İleri Yaşam Desteği ve CPR
‘da kullanılan İlaçların erişkin ve pediatrik  dozları  hakkında eğitimler verildi. Eğiti-

min etkinliğini değerlendirmek amacıyla kursiyerlere
ön test ve son test uygulandı.

Başarı oranı yüzde
95’e yükseldi

Eğitimlerin sonunda tek
tek ileri yaşam desteği uygulamaları yaptırıldı. Verilen eğitim sonucunda başarı
oranının yüzde 56’dan   yüzde 95’e yükseldiği saptandı. Kursiyerler bu kursun
ve uygulamaların moral ve
motivasyonlarını arttırdığını ifade ederek en kısa sürede EKG kursu da düzenlemesini talep etti. Kursa katılan
yoğun bakım hemşirelerine
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Eşrefgil ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür
Yardımcısı Fatma Yılmazmış katılım belgelerini verdi.

157 personele “Hasta Bakım
Elemanı Eğitimi” verildi

Hastanemizin Yatan Hasta Servisleri’nde
hizmet
veren
“Yardımcı
Destek
Elemanları”na, hasta bakımında daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla   “Hasta bakımına destek elemanı eğitimi” veril-

di. Hastane Müdürlüğü ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuna,
servis ve polikliniklerde görevli 157 personel katıldı. 8 saatlik programın sonunda personele birer katılım belgesi verildi.
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Hemşirelik
Hizmetleri Müdürlüğü, yoğun bakımda çalışan hemşirelerine “Pediatrik ve Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu” düzenledi. AHA ve ERC’nin 2010
düzenlemeleri doğrultusunda, DEÜ Hastanesi bünyesindeki 750 hemşireye temel yaşam desteği eğitiminin verildiğini ifade eden Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Eşrefgil, “Yoğun bakım
gibi yüksek risk alanlarındaki tıbbi hataları önlemek için
bilgi, beceri,   tutum eksiklikleri ve yanlış alışkanlıkları azaltmaya, ortadan kaldırmaya yönelik planlanan bu
eğitime, Göğüs Kalp Damar
Cerrahi Yoğun Bakım‘ından
başlandı. Diğer yoğun bakım ve klinik   hemşireleri-
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Merkez Laboratuvarı’nda
uluslararası akreditasyon sevinci

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, tıbbi laboratuvarlar için dünyada kabul gören “TS EN ISO 15189” belgesini alarak önemli bir ilke
imza attı, bu tarihi başarı Dekanlık Binası’nda düzenlenen törenle kutlandı. “Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve
Yeterlilik İçin Özel Şartlar” standardını yerine getirerek Türkiye’de bu belgeyi
alan ilk kamu hastanesi laboratuvarı olma onurunu yaşayan Dokuz Eylüllüler, TÜRKAK Baş Denetçisi Erdinç
Malhatun’un katıldığı törende büyük heyecan yaşadı.

Güvenilirlik belgelendi

Laboratuvarın yönetsel ve
teknik yeterliliklerinin onaylandığı, ulusal ve uluslararası düzeyde güvenilir olduğunu gösteren bu belgeyi,
12 arpaboyu I HAZİRAN 2012

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve DEÜ Hastanesi Hastane Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda
Merkez Laboratuvarı Başkanı olan Prof. Dr. Canan
Çoker’e, TÜRKAK Baş Denetçisi Erdinç Malhatun takdim etti. Erdinç Malhatun,
Türkiye’de bir ilk olan ve tıp
alanında Türkiye’nin kalitesini bir adım öteye götürecek bir standardın altyapısını
uygulaması nedeniyle Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Füzün başta olmak üzere öğretim üyeleri ve  
çalışanlara teşekkür etti.

Yine bir ilk gerçekleşti

Baş
Denetçi
Malhatun,
Hollanda’da bu konu ile ilgili yapılacak toplantıda, kamu
sektöründen bir kuruluşun
akredite olduğunu gururla
anlatacaklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, ödül almanın hele hele
Türkiye’de bir ilk olarak
ödüle layık görülmenin çok
güzel duygu olduğunu dile
getirerek şöyle konuştu:
“Dokuz Eylül bir çok ilklere imza atmış olmanın alışkanlığı içindedir. Bunlardan bir örneği bugün yaşıyoruz. Kuruculardan birisi olan
Rektör Yardımcım Prof. Dr.
Hakkı Bahar ile başlayan sürece o dönemde bugüne kadar emek veren herkesin büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyor,
kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Tülay Canda da duygularını şöyle ifade etti: “Bugün çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi

Hazırlıklar 7 yıl
öncesine dayanıyor

Başhekim Prof. Dr. Mehmet
Ali Özcan’ın zorunlu program değişikliği nedeniyle
katılamadığı törende Başhekim Yardımcısı Prof. Dr.
Mustafa Seçil, birden fazla bilim dalının ortak, etkin
ve verimli çalıştığını gösteren nadir örneklerden birisini sergilediklerini belirtti.

Akreditasyon
sürecinin
2005 yılında başladığını belirten Merkez Laboratuvarı
Başkanı Prof. Dr. Canan Çoker de çok yoğun çalışmanın
sonrasında elde edilen başarıda büyük katkıları nedeniyle Merkez Laboratuvarı Başkan Yardımcıları Doç.
Dr. Pınar Akan, Doç. Dr. Aydan Özkütük ve emeği geçen
tüm çalışanlara teşekkür etti.

ISO 15189 nedir?

Tıbbi laboratuvarlarda kalite ve yeterlilik için şartları kapsayan en temel standarttır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları; International Labora-

tory Accreditation Cooperation (ILAC), Inter American Accreditation Cooperation (IAAC), Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)
ve European Cooperation
for Accreditation (EA)  ISO
15189’un gereklerine uygun
akreditasyonu tavsiye ederler.  Kapsamı itibari ile tıbbi
laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, yetkinliklerinin değerlendirilmesi, akreditasyon kuruluşları tarafından
tıbbi laboratuvarların yetkinliklerinin doğrulanması
ve tanınmasında kullanılır.)  
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üniversite hastanesi rektörlüğe bağlı büyük kurum. Başında olan kişi bir tıp doktoru. Bu da bizim en büyük
avantajımız. Bu laboratuvar
akredite olduysa, buna inanan, karar veren, sürdüren
kişilerin yanı sıra tabii bu
kurumun başındaki yönetici de en büyük payı almakta. Kurumları kurum yapan
bu kültürdür. Başlamış bir
süreç devam etti, sürdürüldü
ve şimdi bu belge alındı. Laboratuvarımız, Türkiye’nin
en konforlu, en donanımlı
laboratuvarı ve hepimiz için
büyük övünç kaynağı.”  
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Poliklinikler Girişi
yenilenerek hizmete girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi “Poliklinikler Giriş”i yeniden düzenlenip modern bir yapıya kavuşturularak hizmete açıldı. Hastane zemin katında yer alan Merkez Laboratuvarı Kan Alma Birimi,
yeni düzenlenen Poliklinikler Girişi’ne taşınırken, hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını iletmek ve çözümlemek üzere kurulan “Hastane İletişim Merkezi” de revize edilen yapı içerisinde
hizmete sunuldu. İçinde kafeteryanın da yer aldığı modern hizmet alanı, Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün,
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Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. İ.Hakkı Bahar, Prof. Dr.
Alp Timur, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can
Karaca, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda
ve Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarının katıldığı törenle açıldı.  

Bundan sonra da daha iyiye
ulaşmak için bu inançlı çalışma sürecektir. Hepimize
hayırlı uğurlu olsun” dedi.  
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan da temeli hasta ve hasta yakını olan hizmet sunumunda her zaman
en iyiyi gerçekleştirme bilinci ile hareket ettikleriEn iyiyi sunma bilinci ni belirterek şöyle konuştu:
Rektör Prof. Dr. Füzün “Yeni hazırladığımız konkonuşmasında, “Milletimiz, sept ile birden fazla konuİzmirliler ve Dokuz Eylüllü- da verimlilik sağlamayı heler her zaman iyiye layık ol- defledik. Hastalarımız, kan
dular. Yönetimler de bugü- alma işlemlerini yaptırmak
ne kadar hem üniversitemiz, üzere hastane koridorlarımıhem hastanemiz için ellerin- zı geçmek, servis koridorladen gelen gayreti gösterdiler.   rına ulaşmak ve oradaki kan

Alma Ünitesi’nin bu alana taşınmasına karar verdik.
Bu yapı içerisinde, eskiden sedyelerin durduğu kapalı alanımızı, ‘Hasta, hasta yakını, hastane çalışanı’ olmak üzere herkesin sorununu iletmek ve sorunun aynı alanda çözülmesi amacıyla düzenlenen
“Hastane İletişim Merkezi” şeklinde değerlendirdik.
Hasta Hakları’ kavramı ile
özdeşleşmiş, aslında yardım
ihtiyacının
karşılanmasına yönelik oluşturulan Hastane İletişim Merkezi, belki
de Türkiye’de ilk defa kurumumuzda hayata geçirildi.
DEÜ Hastanesi, rakip

olarak görmediğimiz paydaşlarına, diğer hastanelere örnek olmaya devam edecektir. Yenilikleri yaparken özellikle son dönemde hastanemizin mali durumu üzerine çok konuşuluyor. Bu yenilemede, pnömatik sistem haricindeki maliyet, hastanemizin döner sermayesinden harcanmamıştır.
Bu imajın sağlanmasına katkıda bulunan Rektörlük Yapı İşleri ve İdari Mali
İşler Daire Başkanlığı’na
çok teşekkür ediyorum. Dokuz Eylüllü olmaktan gurur duyduğumu ve bu gururu yaşatmaya devam edeceğimizi hatırlatıyorum” dedi.

Hastane İletişim Merkezi
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alma ünitesinden yararlanmak zorundaydılar. Bu hareket hem hastanemiz içerisindeki insan yükünün önemli ölçüde hizmet sunumunun kötüleşmesine sebep olmakta, hem gereksiz malzeme kullanımı ortaya çıkmaktaydı. Yaklaşık 2,5 yıldır boş
durmakta olan hepimizin eskiden Acil Servis olarak bildiği, ardından Mesleksel Beceriler Laboratuvarı olarak
kullanılmış, ardından da pek
çok proje ile farklı alanlar
için kullanılması düşünülen
bir mekanı, poliklinik girişi
ile birleştirerek, hem poliklinik girişi içerisindeki alanın
genişlemesine hem de Kan

DEÜ Hastanesi’nde
Tıbbi Laboratuvar Akreditasyon Kursu

Avrupa
düzeyindeki
hizmet
kalitesi ve akreditasyon süreçlerindeki başarısı ile dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde, “Tıbbi Laboratuvarlarda Akredidasyon Kursu”nun ikincisi düzenlendi. Merkez
Laboratuvarı’nın akredite edilmesinin ardından,
uzun yıllar devam eden süreçteki deneyimlerini
Türkiye’nin diğer üniversiteleri ve hastanelerindeki sağlık çalışanları ile paylaşan DEÜ
Tıp Fakültesi’nin bu programına, Türkiye genelinde katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Çeşitli hastanelerden
60 hekim katıldı
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26-28 Nisan tarihleri arasındaki kursa, yurdun doğusu da dahil olmak üzere pek çok hastaneden 60 kadar hekim ve sağlık çalışanı katıldı.
Açılış programı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yar-

16 arpaboyu I HAZİRAN 2012

dımcısı Prof. Dr. İ.Hakkı Bahar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Mehmet Ali Özcan ve Merkez Laboratuvarı Sorumlusu olan Başhekim Yardımcısı Prof.
Dr. Canan Çoker’in katılımıyla   gerçekleşti.

Başhekim M.Ali Özcan
dünyadaki uygulamayı anlattı

    Dekanlık binasında gerçekleşkirilen ilk ders sunumunu Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan
yaptı. Prof. Dr. Özcan “Sağlık Politikaları’nda
Akreditasyonun Yeri” başlığı altındaki konuşmasında kursiyerlere akreditasyonun tanımlarını, tarihçesini, önemini anlattı, Türkiye ve
dünyadaki çeşitli akreditasyon uygulamalarını örnekler vererek dile getirdi. 28 Haziran Cumartesi günü sona eren kapanışında katılımcılara törenle birer akreditasyon belgesi verildi.    

Arpaboyu

Birimlerimiz

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Anabilim Dalı

Anabilim Dalı misyonu

Sağlık alanındaki meslek gruplarının biyoistatistik eğitimi alarak yetişmesini ve kendi alanlarında doğru kararlar almalarını sağlamak, evrensel
nitelikte bilgi ve teknoloji üreten uluslararası kalitede araştırmalar, yayınlar üretmek
ve tıbbi bilişim işlemlerini en üstün
kalitede sunmaktır.  
Anabilim Dalı vizyonu
Eğitim, araştırma ve tıbbi bilişim konusunda ulusal ve uluslararası düzeyi yüksek Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalları arasında yer almaktır.  

koloji Anabilim Dalı Başkanlığı içinde kuruluş
çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmalar bu odada yürütülmektedir.
Tıp Fakültesi eğitim programlarına ve Tıp Fakültesi asistan eğitimine yönelik kuramsal ve uygu-

Tarihçe

Akademik kadro: Prof.Dr. Hülya Ellidokuz (AD Başkanı)
Doç. Dr. Pembe Keskinoğlu, Doç.Dr. Yasemin Baskın

lamalı ders programları planlanmaktadır.
Tıp Fakültesi öğrencilerine 4 haftalık kuramsal
ve uygulamalı yaz stajı eğitimi verilmeye 2011
yılında başlamıştır. Diğer Fakülte ve Üniversitelerin zorunlu staj programlarına yönelik eğitimler
sürdürülmektedir.
Yer ve kapasite
Anabilim Dalı, Onkoloji Enstitüsü Prevantif On- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu programlarında yer almaktadır.
2011 yılında Anabilim Dalı’nda gelişmiş bir biyoistatistik ve biyoinformatik araştırma-uygulama
laboratuvarının kurulmasına yönelik alt yapı çalışması başlatılmıştır.

Anabilim Dalı çalışma konuları

Esin Çakıroğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık
Kampusü’nde yürütülen birçok araştırma ve uzmanlık tezi için; biyoistatistiksel tasarım, planlama ve analizler Anabilim Dalı’nca yapılmaktadır.  
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur.
Anabilim dalı kurucu başkanı Prof.
Dr. Hülya Ellidokuz, 2010 yılından
itibaren bu görevi sürdürmektedir.  
Anabilim Dalı, sağlık bilimleri ile ilgili biyoistatistik ve tıbbi bilişim konularında çağdaş gelişmeleri izlemek, eğitim
müfredatının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
bu alandaki araştırmaları yürütmek, biyoistatistik
ve tıbbi bilişim alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur.
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ABD’li üniversite yöneticileri ile
Sağlık ve İnovasyon paneli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi, “Sağlık, İnovasyon ve Uluslararası İşbirlikleri” konulu panele
ev sahipliği yaparak, ana teması “Sağlık” olan EXPO 2020’ye
ışık tutacak bir çalışma gerçekleştirdi. DEÜ, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) öncülüğünde 2009 yılında hayata geçirilen İnovİZ hareketi kapsamında gerçekleştirilen organizasyona, ABD’nin
değişik üniversitelerinden Biyomedikal alanında otorite
olan 14 yönetici konuk oldu.
Philadelphia Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu
Onaral’ın öncülüğünde, Duke
ve Johns Hopkins gibi Üniversitelerden gelen Türk ve yabancı profesörlerin yer aldığı Amerika Delegasyonu, Ankara ve
İstanbul’daki panellerin ardından İzmir’de konunun uzmanları ile görüştü ve iki ülkede gelinen son noktayı değerlendirdi.
Konuk kafileye, DEÜ Sağlık Kampusü’nde yapımı devam eden, ülkemizin en bü18 arpaboyu I HAZİRAN 2012

yük “İleri Biyomedikal AR-GE
Merkezi”nin stratejik önemi
ve İzmir’de Biyomedikal alanda yapılan çalışmalar anlatıldı.
Kalkınma Bakanlığı’nın 2009
yılı Yatırım Programı’nda yer
alan bilim üssünün, sağlık alanında ileri (translasyonel) araştırmaların yapılacağı ve Ege
Bölgesi üniversitelerinin proje çalışmaları kapsamında yararlanacağı altyapıya sahip bir
merkez olduğu vurgulandı.
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
3004 numaralı salonda gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Murat Özgören, Prof. Dr.Kemal
Baysal (DEÜ İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü), Doç.
Dr. Volga Bulmuş (İYTE),
Doç. Dr. Aylin Şendemir (Ege
Üniversitesi) konuşma yaptı.

birliği platformu olduğunu belirten DEÜ İleri Biyomedikal
Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Kemal Baysal, şöyle konuştu:
“Bu panel sadece üniversiteler değil, İzmir için önem
taşıyor. İnovİZ’in 2009’da
İzmir’de üç üniversitemizin
ortak çalışması ile oluşturulmasına Sayın Banu Onaral’ın
çok büyük katkısı oldu. Amaç,
üç üniversitenin Biyomedikal alanda işbirliği yapması ve
üniversite-sanayi işbirliğinin
artırılmasıydı. Düzenleyeceğimiz toplantıya Banu Hanım
önayak oldu. ABD’den gelen,
heyet önceAnkara ve İstanbul’u
ziyaret etti, ardından İzmir’e
geldi. Ağırlıklı olarak Drexel

Amaç üniversite ve sanayi işbirliği

İnovİZ kelimesinin, İnovasyon (yeni fikirler geliştirmek
ve bunları uygulamak) ve İzmir kentinin ilk hecelerinin birleşiminden oluştuğunu, tanımının da firmalar ve araştırmacılar için yetkin bir İletişim ve İş-

Prof. Dr. Kemal Baysal
AR-GE Merkezi Müdürü

AR-GE Merkezi

maktayız. 2012 yılı içinde merkezimizdeki C Blok açılacak.
2013’te de bina tamamen hizmete girecek. İşte amaç, araştırmaların bu merkez içinde kalmaması, yanındaki Tıp Fakültesi Hastanemizde uygulanabilir hale gelmesi. Araştırmayı
yapacağız, ürünler, prototipler
oluşturulabilir, ancak bir fabrikasyonla çok sayıda üretilmesi
araştırmacının işi değil. Sonunda sanayi sektörünün Konuklarımız, ABD’de temel araştırmacıdan çok bulundukları üniversitelerinde üst düzey karar verici, üniversite-sanayi işbirliğini artırmaya yönelik çalışan idareciler. Davetliler, panelin kapanışından sonra Ege
Üniversitesi’nde
gerçekle-

şen bir toplantı ve kokteyle
katıldı ve İzmir’den ayrıldı.”

ABD Delegasyonu:

• John A.Fry, President
(Drexel Üniversitesi),
• Mark Greenberg
• Julie Mostov
• Banu Onaral
• Elizabeth Dale
• Davood Tashayyod
(Coulter Vakfı)
• Aydın Tozeren
• Hasan Ayaz
• Rıfat Pamukcu
• Barry Myers (Duke
Traslational Research İnstitute)
• Steve Kurtz
• Youseph Yazdi
Johns Hopkins Üniverstesi)
• Tolga Erkmen
• Mustafa Sualp
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Üniversitesi’nden gelen heyetin Türkiye’ye ilk seyahatiydi.
Drexel Üniversitesi Biyomedikal alanda çok tanınmış ve güçlü. ABD’de bu araştırmaların
ticarileşmesi, üniversite-sanayi
işbirliği için çok uğraşılıyor.
Bu amaca hizmet için çalışan
Coulter Vakfı adında büyük bir
vakıf var. Araştırmacılara ciddi proje desteği veren bu vakıf
çerçevesinde belli üniversiteler
güçbirliğine gitmişler. Bizim
hedefimiz, bu panelde onlardan
iyi örnekleri dinleyebilir, yararlanabiliriz. Onlar da bizden ne durumdayız, neler yapıyoruz bunları öğrenecekler.
ABD’de dünyadaki en başarılı
örnekler var. Biz de üniversitemizde bir AR-GE Merkezi kur-

Dokuz Eylül’ün hemşireleri
Türkiye’ye örnek

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik
Hizmetleri Müdürlüğü ile
DEÜ Hemşirelik Fakültesi, geleneksel “Hemşirelik
Haftası”nda birlikte kutlama
yaptı. 10 Mayıs’ta başlayan
etkinliklerin açılış töreni Tıp
Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende,  DEÜ
Hastanesi hemşirelik hizmetlerinde elde edilen kalite
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standardının Türkiye’ye örnek olduğu ifade edildi.
Açılışa Rektör Prof. Dr.
Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. Hakkı
Bahar, DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar ve yardımcıları,  
Başhekim Prof. Dr. Mehmet
Ali Özcan ve başhekim yardımcıları, Türk Hemşireler
Derneği İzmir Şube Başkan
Yardımcısı Süheyla Nergiz,
sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Hemşirelik mesleği dünyanın en değerli mesleklerinden biridir.
Dokuz Eylül Üniversitesi bu

alanda çok yol katetti. Öncelikle Hemşirelik Yüksekokulumuzun fakülte olması, bunun yanı sıra hemşirelik hizmetleri doğrultusunda hem
ölçülebilir hem bireysel olarak alınan geri bildirimlerdeki memnuniyet göstergeleri
memmuniyet vericidir. Hasta memnuniyetinin yüzde
97’ler olması büyük bir özveri ve başarı örneğidir. Tüm
hemşirelerimizin Hemşirelik
Haftası’nı kutluyorum.”  

Rektör, sorunlara
dikkat çekti

Füzün, sağlık çalışanlarının son dönemlerde karşılaştığı sorunların önümüzdeki günlerde azalması ve şartların daha iyi olması temen-

171 hemşireye sertifika

Hemşireliği “karşılıksız
özveri” olarak tanımlayan
Başhekim Prof. Dr. Mehmet
Ali Özcan da “Yaptıklarınız
tanımlanabilir değil ancak
sevgi ve saygıyla alkışlanabilir. Yaşadıkları zorluklara rağmen zorda kalmış insana en sıcak ve en içten sağlık
desteği verebilen hemşireler,
doktorların en önemli destekçisidir. Başarınız için sizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
Hemşirelik
Hizmetleri Müdürü Gülay Eşrefgil,
hemşirelerin bakım, tedavi ve takip uygulamalarında

kanıta dayalı araştırma sonuçlarını kullanarak, hemşirelik uygulamalarının görünür hale getirilmesi gerektiğini, bakım standartlarının oluşturulması ve kaliteli
hemşirelik bakımı vermenin
hemşirelik mesleğini profesyonel meslekler arasında yer
almasını sağlayacağını söyledi.  Eşrefgil, yoğun iş temposunda çalışan hemşirelerimizin kendilerini geliştirmek için sürekli eğitimlere katıldığını, geçen yıl kişi
başı eğitim süresinin 22.11
saat olduğunu, 171 hemşirenin Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı eğitimlerini tamamlayarak meslekte uzmanlaştıklarını ifade etti.

bet Hemşiresi Uzm. Hemşire Nalan Aydın ve Ameliyathane Hemşiresi Yük. Hemşire Melike Duran konuşmacı
olarak katıldı.
Panelin ardından, “Ortopedi Hastalarında Nörovasküler İzlem Sıklığı Ne Olmalı” konulu araştırması
ile poster ödülü kazanan
Ortopedi Servisi Sorumlu
Hemşiresi Nurten Önal’a
ödülünü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Eşrefgil takdim etti.

Poster ödülü Önal’a

Tören sonunda, “Açığı
Kapatmak, Kanıttan Eyleme” içerikli bir panel yapıldı.
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Eşrefgil’in başkanlık yaptığı panele Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ayfer Elçigil, Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice Mert, Diya-
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nisinde bulundu.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar
da Uluslararası Hemşirelik
Konseyi’nin ‘(ICN) bu yılki
temasının kanıta dayalı çalışmalar olduğuna dikkat çekerek, “2009 yılında Üniversitemiz Senatosu’nun onayı ile
kurulan DEU Klinik Hemşirelik Araştırma Merkezi (DEUKHAM) Türkiye’de
bir ilk olmuştur. Bu merkezimiz, tüm diğer sağlık kuruluşları için de örnek bir modeldir” diye konuştu.
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Hemşireler Bahar Balosu’nda
Mikrop’la eğlendi

Hemşirelik Haftası Etkinlikleri kapsamında
her yıl geleneksel olarak tekrar edilen Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşireleri Bahar Balosu, İnciraltı Şehr-i Garden’da yapıldı.
Mikrop’un şarkı ve şovları ile eğlenen hemşireler, pasta keserek birlik ve dayanışma sergiledi.

Geceye DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yard. Prof. Dr. İsmail Hakkı Bahar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Zuhal Bahar, DEÜ Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, başhekim yardımcıları ve hemşireler ile aileleri katıldı.

Bowling Turnuvası’nda renkli görüntüler
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşilerik Hizmetleri Müdürlüğü’nün
“Hemşirelik Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği geleneksel Bow-
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ling Turnuvası’nda tatlı bir rekabet sergilendi. Tüm bölüm hemşirelerinin katıldığı turnuvada hemşireler ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi, bir yılın yorgunluğunu attı.

Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, “Temel Ameliyathane Hemşireliği Kursu” düzenleyerek bir ilke imza attı. Sağlık
Bakanlığı’na başvurarak kurs sürecini başlatan Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu programına, DEÜ Hastanesi kliniklerinde en az iki yıl çalışma deneyimi olan 20 hemşire kabul edildi.
Eğitim hemşiresi ve rehber hem-

şirelik eğitimi almış ameliyathane hemşirelerinin eğitimcilik
yaptığı kursa ameliyathane hemşiresi olmak isteyen/ameliyathanede çalışması planlanan hemşireler katıldı.  Toplam 6 hafta süren kurs, 20 saat teorik, 40 saat
ameliyathanede pratik uygulama
ile gerçekleşti.
Temel Ameliyathane Hemşireliği Kursu; hemşirelerin ameliyathane ile ilgili kavramları bil-

melerini, cerrahi ve ameliyathane ilkeleri ile ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip
olmalarını ve ameliyathanede
görev alacak hemşireleri yetiştirmeyi amaçladı.
Kurs Programı hazırlığında
Amerikan Peri-Operatif Hemşireler Derneği (AORN)’nin
Ameliyathane Hemşireliği Kurs
Programı önerileri dikkate alındı. Kurs sonunda katılımcılara
değerlendirme sınavı yapıldı ve
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr.
Cenk Ecevit’in de katıldığı törende katılım belgeleri verildi.
Doç. Dr. Ecevit ve Hemşirelik
Hizmetleri Müdürü Gülay Eşrefgil, yoğun ilgi gören kursun en yakın zamanda yeniden açılacağını belirtti.   
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Hemşirelik Hizmetleri’nden bir ilk:
“Ameliyathane Hemşireliği Kursu”
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Üroloji Anabilim Dalı’nda Profesör
Murat Sade’ye emeklilik plaketi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde 1988 yılından
bu yana profesör olarak hizmet veren Üroloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Murat Sade törenle emekliliğe adım attı. Derslikler Grubu
Binası Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
düzenlenen törene Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İ.Hakkı Bahar, Üniversite
Genel Sekreteri Prof. Dr. Can
Karaca, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda, Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, öğretim üyeleri ve Profesör Murat Sade’nin
ailesi,
yakınları
katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında,
“Emeklilik törenleri buruk
gibi görünse de bizleri biraraya getirmesi açısından önemli. Ayrılık olsa da ben gerek
sosyal, gerekse tıbbi alanda
çalışmalarımızı hepberaber
sürdürelim istiyorum. Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne 1988
Nisan ayında geldim. Murat
Ağabeyi de o zamanlar tanıdım ve çok seviyorum. Çalışkan, özü sözü bir, çok net
tavırları olan, sert ama tatlı, pırıl pırıl kalpli bir insan.
Ağabeyim diye hitap etmekten onur duyduğum ender insanlardan birisi. Hepimiz onu
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sevmeye devam edeceğiz”
dedi.  
P r o f .
Dr.
Murat
Sade’nin soyadı
gibi
sade görünse de gerek
kolej, gerekse Hacettepe eğitimi ile
Prof. Dr. Füzün ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canda, emekli olan
örnek bir tıp Rektör
Prof. Dr. Murat Sade’ye kuruma hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi verdi.
mensubu olde duygularını şöyle dile getirduğunu belirten Tıp Fakültesi
di: “Yıllarca beraber yaşamaDekanı Prof. Dr. Tülay Canda
nın verdiği alışkanlıklar varda şöyle konuştu: “Ben emeklilik törenlerine çok önem ve- dır. Emeklilikten itibaren her
ren bir insanım. Burada sa- gün birbirinizi göremeyeceğidece kişinin özlük hakkı de- nizi bilirsiniz, burukluk yarağil, ailesinin, kurumun öz- tır ama sevginizde azalma ollük hakkı var. Murat hoca- maz. Murat Abi; çalışma armıza bu töreni yapma teklifi- kadaşların, asistanların olarak
ni ilettiğimde beni kırmadığı seni çok özleyeceğiz. Faküliçin çok teşekkür ediyorum. temize ve bölümümüze yaptıİki yıldır emeklilik törenle- ğın katkılar minnetle anılacak.
ri yapıyoruz ve bu törenlerin, Önem verdiğin değerlere buninsanın evden gelin ve damat dan sonra bizler sahip çıkacaçıkarması gibi iyi bir şekil- ğız, gözün arkada kalmasın.”
de bitmesini önemsiyorum.
Oğlu çok duygulandı
Murat Hocamızın bir özelliği
Prof.
Dr.
Murat
var. Kurumumuza bir profeSade’nin kendisi gibi DEÜ
sör bıraktı. Oğlu Burak Sade
Hastanesi’nde
görev
yade donanımlı bir öğrencimizdi. Kendisini ayrıca kutluyo- pan oğlu Beyin ve Sinir Cerrum. Hocamıza emekliliğin- rahisi Anabilim Dalı Öğde ailesi ile sağlıklı, mutlu, retim Üyesi Prof. Dr. Bugüzel yaşam diliyorum.” - rak Sade, duygu dolu sözlerÜroloji Anabilim Dalı Baş- le babasının emekliliğini kutkanı Prof. Dr. İlhan Çelebi larken gözyaşlarını tutamadı.  

KİMDİR: 1945 Ankara doğumlu olan Murat Sade, 1969’da Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede 1973’de uzman, 1980’de doçent unvanını aldı. Daha sonra katıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesinde 1988 yılında profesör oldu.
Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Murat Sade’nin Prof. Dr. Oğlu Burak Sade halen DEÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Avrupa’da yükseköğretim
kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını desteklemeye ve teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde etkinliği giderek artırılan bir yapı ile doktor adaylarına yeni deneyimler kazanma fırsatı sunuyor.
İlk kez 2003-04 eğitim yılında uygulanan program kapsamında; bugüne kadar DEÜ
Tıp Fakültesi’nin ikili antlaşmasının bulunduğu Maastricht (Hollanda), La Sapienza (İtalya), Gothenburgh (İsveç), Kopenhag (Danimarka), Köln, Berlin (Almanya) Üniversiteleri ile Sofya
ve Plevne (Bulgaristan) Üniversiteleri Tıp Fakülteleri
arasında öğrenci değişimleri
gerçekleştirildi.
Erasmus sayesinde 9 yılda toplam 26 DEÜ Tıp Fakültesi öğrencisi değişime
gönderildi, 19 yabancı öğrenci DEÜ Tıp Fakültesi’ne
kabul edildi. Yurtdışına giden öğrencilerin 16’sı Maast-

richt, 4’ü Köln,
3’ü La Sapienza,
2’si Kopenhag,
biri de Sofya
Üniversitesi’nde
değişime katıldı.
Dil sınavı
yapılıyor
DEÜ öğrencileri
bu program dahilinde Avrupa’ya
3’er ay süreli değişime giderken,
yurtdışından gelen öğrenciler 3 Prof. Dr. Mine Doluca, Prof. Dr. Arzu Sayıner ve Işık Ezber, Öğrenci
ila 12 ay süreler- Değişim Programları’na ilginin giderek arttığını belirtti. Bu yıl organizasyon kapsamında, İtalya’dan La Sapienza Üniversitesi öğrencisi
le konuk edildi. Davide Collachiani (soldan ikinci), DEÜ’de eğitim gördü. DEÜ Tıp’ta
3. Sınıf öğrencisi Hilmican Ulman da yurtdışına gitmeye hazırlanıyor.
Erasmus kapsari ile Işık Ezber’in sürdürdümında değişime gitmek isteğü Erasmus Yürütme Kurulu
yen öğrencilerin, ilan edilen
şu isimlerden oluşuyor: Prof.
tarihlerde başvuru yaptıkları
Dr. Pınar Tuncel, Prof. Dr.
ve sonucun, yabancı dil sınaMine Doluca, Prof. Dr. Arzu
vı yapıldıktan sonra not orSayıner, Prof. Dr. Bülent Şertalamaları değerlendirilerek
betçioğlu, Prof. Dr. Çiğdem
açıklandığı belirtildi.  
İçke, Prof. Dr. Emel Ada,
Kurul Başkanı Pınar Tuncel
Prof. Dr. Hüray İşlekel, Prof.
Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. Murat Özgören, Doç. Dr.
Dr. Pınar Tuncel’in sorumGülce Hakgüder, Yard. Doç.
luluğunda olan, başkanlığıDr. İsmail Özgür Can, Yard.
nı Prof. Dr. Mine Doluca’nın
Doç. Dr. Yücel Gürsel, Yard.
(Mikrobiyoloji AD),   sekDoç Dr. Sevgi Tımbıl, Öğr.
reterliğini büyük bir özveGör. Dr. Ediz Yıldırım.  
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Tıp Fakültesi’nde Erasmus
hareketliliği
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Hastane arşivinde 1 milyon 256
bin hasta dosyası var

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 1983 yılında
kurulan Arşiv ve Tıbbi İstatistik Bölümü, hizmete girdiği
günden itibaren toplam 1 milyon 256 bin hastaya ait bilgilerin saklandığı dev bir bilgi
bankası. Türkiye’de 1955 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi arşivinin ardından en
eski ikinci sağlık kurumu arşivi olan bu bölümde, 29 yıldır tüm hasta verileri büyük
bir titizlik içinde saklanıyor.  
19 yıldır Arşiv ve Tıbbi İstatistik Bölümü’nün sorumluluğunu yürüten Sultan Ergün
ile birlikte birimde toplam 14
kişi görev yapıyor. Arşiv ve
Tıbbi İstatistik Bölümü’ndeki
işler, Hastane Müdürü Levent Akay’ın koordinasyonunda yürütülüyor. Uzun yıllar karton dosyalar ile kullanılan saklama yöntemi, hızla
gelişen bilgi sistem ve teknolojileri nedeniyle yerini oto26 arpaboyu I HAZİRAN 2012

masyona bırakmış durumda. üzerinden takip etme olanağı
Günde 120 dosya açılıyor yaratıyor. Bu da gerek bilim27 Nisan 2009 tarihinden sel araştırmalar gerekse hasta
itibaren tüm bilgilerin bilgi- açısından bilgilerin daha kapsayar üzerinden takip edil- samlı ve güvenli takip edildiğini ve saklandığını belir- mesini mümkün kılıyor. Bu
ten Arşiv Sorumlusu Sultan sistemi Türkiye’nin değişik
Ergün işleyişi şöyle anlattı: yerlerinden bize gelip örnek
“Her gün ortalama 120 hasta alanlar oldu. Dosyaların böhastanemizle ilk kez tanışıyor lümler ve arşiv arasındaki tave yeni dosya açılıyor. Geri- kibini sağlamak amacıyla 27
ye dönük baktığımızda 29 yıl- Nisan 2009’da barkod sistedır hiç imha edilmeyen karton mine geçtik. Otomasyon sadosyalar içerisinde sakladığı- yesinde, rafa bakmadan dosmız merkezi bir arşiv siste- yanın nerede olduğunu göremimiz var. Merkezi sistemin biliyoruz. Mesela, dosya Kaözelliği, her hastanın bilgile- dın Doğum’a gittiyse sekreter
ri tek bir dosya numarası üze- teslim alıyor. Biz bilgisayar
rinden depolanıp takip
ediliyor. Pek çok sağlık
kurumunda her bölüm
kendi arşivini ayrı ayrı
tutuyor. Bizim sistemimizde ise insan vücudu
bir bütün olarak düşünülürse kişinin tüm sağSultan Ergün
lık verilerini tek numara

ekranımızdaki kayıtta dosya- lık Hizmetleri Meslek Yüksenın Kadın Doğum’da olduğu- kokulu öğrencileri gibi bazı
nu görüyoruz. Bir gün sonra bölüm öğrencilerine 2 saatlik
dosyayı biz teslim aldığımız- eğitim veriyoruz. Uzmanlık
da barkod ile okutup kabu- aşamasındaki öğrenciler de
lünü yapmış oluyoruz. Takip 2 bin dosya tarayarak çalışçok hızlı ve sistemli gerçekle- ma yapabiliyor. Şu anda bizşiyor. Ölen hastaların dosya- deki hasta bilgilerinin yüzsı ‘Ölü hasta arşivi’ne kaldırı- de 70’i otomasyonda kayıtlıyor. Bölümde eğitim hizme- lı. Birkaç ay içerisinde sistem
ti de veriyoruz. Örneğin Sağ- tamamen otomasyona geçmiş

olacak. Geçmişe dönük basılı dökümanlarımız kompakt
raylı dolaplar içerisinde her
türlü yangın, su baskını tarzındaki risklere karşı sağlıklı bir şekilde korunuyor. Bunların da scaner ile taranarak
bilgisayar ortamına taşınması sonrasında tüm arşiv otomasyonda yer almış olacak.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, 2000 yılında bir araştırma projesi kapsamında başlayan ve 2006 yılında resmen hayata geçirilen “Çalışan Sağlığı Birimi”
(ÇSB), 3 yıllık bir aradan sonra, 2011 yılından itibaren Başhekim Yardımcısı Prof. Dr.
Servet Akar’ın denetiminde
yeniden çalışmaya başladı.
Çalışanlara ve çevreye yönelik koruyucu hizmetleri sunmayı amaçlayan ÇSB, kurulduğu günden itibaren, amacı çalışanın sağlığını gözetmek olan Radyasyon Güvenliği Kurulu, Biyogüvenlik Kurulu, Enfeksiyon Kontrol Komitesi - Çalışan Sağlığı Çalış-

ma Grubu ile işbirliği içinde
hizmet verdi.
Kuruluşunda 2 öğretim
üyesi, bir iş yeri hekimi ve
bir işyeri hemşiresinin görev aldığı birim, 2011 yılında
Prof. Dr. Alp Ergör, Dr. Özay

Işık, Makine Mühendisi Candan Kıyman, Yüksek Hemşire Sabriye Özcan Karataş ve
sekreter Gül Algüller’den oluşan yeni kadro ve enerjisi ile
çalışmaya başladı. Tüm Sağlık Yerleşkesi’ne yönelik ko
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Çalışan sağlığı ve güvenliği
mercek altında

ruyucu sağlık hizmetlerinin
daha etkin ve görünür hale
getirilmesi için kolları sıvayan birim üyeleri, ilk etapta uzun süredir aksayan ve
radyasyonla çalışan birimlere ışık tuttu. Risk değerlendirme sonuçlarına göre öncelikler tanımlandı, yıllık plan
belirlendi. İdari ofise kavuştuktan sonra Danışma Kurulu
üyeleri ve sağlık çalışanlarının
da sürece dahil edilmesi hedeflendi. Mart 2012’de “Risk Değerlendirme Eğitimi”, Haziran 2012’de de “durum saptama ve periyodik muayeneler
sonrasında değerlendirme toplantısı” gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül’de
uygulama erken başladı		
		 Sağlık çalışanının gü-
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venliğine ilişkin faaliyetlerini uzun süredir devam ettiren birim, 30 Haziran 2012
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve çalışanlara yönelik sağlanması gereken
ulusal düzenlemelerin yer
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aldığı 6331 sayılı “İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’ndaki”
modeli, bir kamu hastanesinde çok daha erken sergileyen örnek bir yapı oldu.  
Sağlık iş kolunun ağır ve
tehlikeli bir alan olduğunu
vurgulayan Çalışan Sağlığı
Birimi Yöneticisi Prof. Dr.
Alp Ergör birimin önemini
şöyle özetledi: “Sağlıksızlıkla savaşan sağlık çalışanları sürekli olarak pek çok
risk etmeniyle karşılaşırlar.

Emekçilerin sağlık sorunları ile savaşım yalnızca ülkemizde değil, küresel düzeyde de çok düzenli ve örgütlü bir biçimde sürdürülememektedir. Ülkemizde sağlık
çalışanının sağlığı ile ilgili
duyarlılık, 1999 yılında düzenlenen ilk ‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi’ ile
önemli sıçrama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın akreditasyon süreci ile ilgili düzenlemeleri, kurumların uluslararası akreditasyon süreçlerine yönelik çabaları zamanla ‘hasta güvenliği’ ve ‘çalışanların güvenliği’ kavramını öne çıkardı.Türkiye’de
kamu hastanelerinde böyle bir hizmet örgütlenmesi
ilk kez DEÜ Hastanesi’nde
gerçekleştirildi.  Yönetim ve
çalışanların birlikte temsil
edilecekleri ve çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarla çözüm önerilerinin tartışılacağı ‘işçi sağlığı ve güvenliği kurulu’ için
de çalışmalara başlandı.”  

Prof.Dr. Önder Baran’a
ölümünün 1.yılında örnek vefa

Tedavi gördüğü Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren DEÜ
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof.Dr.Önder Baran’ın
ismi, görev yaptığı bölümdeki
dersliğe verildi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı “Prof. Dr.
Önder Baran Dersliği”nde dü-

zenlenen anma törenine, akademisyen çalışma arkadaşları ve Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda ile  Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda katıldı. Dekan Prof. Dr. Tülay
Canda, 51 yaşında hayata veda eden çok değerli bilim adamının isminin kurumda yaşatılacağını ifade etti, ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Prof. Dr. Önder Baran adına açılan anı defterine duygu ve düşünceler yazıldı.

Prof. Dr. Tülay Canda
Dekan

DokuzEylül Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl
Bahar Şenliği’nden dönerken Seferihisar’da
kaza yapan servis
otobüsünde hayatını kaybeden Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğrencisi Pakize Ecem Korkmaz, Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen turnuva ile anıldı. Ölümünün 1. yılında gerçekleştirilen “Üniversitelerarası Bayanlar Futsal
Turnuvası”na Ege Üniversitesi, Celal Bayar

Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bayan Futsal Takımları katıldı. Centilmence geçen
karşılaşmalar sonunda Ege Üniversitesi birinci, Celal Bayar Üniversitesi ikinci, Dokuz Eylül
Üniversitesi üçüncü oldu. Ödül törenine DEÜ
Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca, DEÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dursun
Atalay ile Pakize Ecem Korkmaz’ın ailesi katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canda, oyunculara madalya ve kupalarını verdi. Üç takım da
kupalarını Pakize Ecem’in ailesine hediye etti.  
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Ecem turnuva ile anıldı
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Tıp Fakültesi’nde 34. dönem
mezunları diploma sevinci yaşadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 20112012 eğitim yılı 34. dönem mezunları, Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro’da düzenlenen törenle diplomalarını aldı. 147 öğrencinin kep giydiği törene Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İ.Hakkı Bahar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof.
Dr. Şerefettin Canda, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu,
İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Suat Kaptaner, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, öğretim üyeleri ve veliler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Hipokrat And’ı ile mesleğe adım atmanın heyecanını yaşayan genç hekimlere üç öğütte bulunarak, “Hoşgörülü olunuz, adaletli olunuz ve
Atatürk’ün ilkelerinden asla vazgeçmeyiniz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençleri kutluyor ve tabii ki onları yetiştiren hocalarıma teşekkür ediyor, anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Üniversitelerin iki temel görevi vardır; birisi eğitim yapmak, diğeri araştırma
yapmak yani bilgi üretmek. Bilimsel yöntemle elde edilmiş bilgi bu çağda en büyük güçtür.
Ancak    her   güç    her    zaman   olumlu   sonuç   vermez. Bilginin doğru kul-

lanılması
gerekir.
Genç
meslektaşlarımın buna önem vereceğine inanıyorum.”
Rektör Füzün, daha sonra dönem birincisi Dr. Ayşenur Özdağ, dönem ikincisi Dr. Aylin Karadaş ve dönem üçüncüsü Dr. Alperen Bahar’a diplomalarını verdi.

Yeni Amfi Tiyatro’da ilk tören

Öğrencilerin büyük sevgi gösterisinde bulunup hediye sunduğu Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da; geçen yıl temeli atılarak üç gün önce hizmete açılan Tınaztepe Amfi Tiyatrosu’nun kısa sürede tamamlanması nedeniyle Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’e teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Bu yerin nice mezunlara şans getirmesini diliyorum. Fakültemiz 1 Mart 1978’de kuruldu. Bu
yıl 147 mezun verdik. Bu fakülte ilk mezunlarını da 11 kişi olarak 1979’da verdi. O günden bugüne 4640 tıp doktoru yetiştirdi. Bu muhteşem
eser, değerli öğretim üyelerinin büyük katkıları
ile ortaya çıktı. Genç doktorlarımızın değerli büyüklerini mutlu günlerinde kutluyorum. Öğrencilerimize burs veren duyarlı birey ve kuruluşlara
ayrıca teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürüm, yorucu eğitim sürecinin ardından onurlu bir mesleğe sahip olan genç meslektaşlarıma. Bu görevi
en iyi şekilde yürüteceğinize inanıyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tülay Canda, 34. dönem birincisi Dr. Ayşenur Özdağ, dönem ikincisi
Dr. Aylin Karadaş ve dönem üçüncüsü Dr. Alperen Bahar’a diploma ve hediye verdi. Başarılı öğrenciler tatlı bir heyecan yaşadı.
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Doktorlar korosu müzik
performansıyla alkışlandı

Ahmet Anık (Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları AD), Prof. Dr. Nur
Arslan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD), Prof. Dr. Nuray
Duman (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD), Prof. Dr. Semra
Hız (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD), Uzman Başak Mutlu (İşitme ve Denge Ünitesi),
Uzm. Dr. Nilgün Sevinç (Çalışan Sağlığı Hizmetleri), Öğr.
Gör. Ender Bilge (Gitar- Buca
Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü), Doç.Dr. Mustafa Güvençer (Lavta- Anatomi Anabilim
Dalı), Yunus Emre Hanımoğlu
(Vurmalı çalgılar – Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü),
Öğretim Üyesi Mehmet Yalgın
(Klasik kemençe – Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı) sahne aldı. He-

kimler korosunu Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda
birer teşekkür belgesi vererek
kutladı. Dekan Canda, birbirinden yetenekli meslektaşlarının gönül verdikleri bu branşta
da büyük bir başarı sergilediğini, örnek olduklarını ifade etti.   
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi doktorları ile sağlık çalışanlarından oluşan Türk
Sanat Müziği korosu, Tıp Fakültesi Sosyal Etkinlikler
Kurulu’nun düzenlediği geleneksel “Çarşamba Etkinlikleri” kapsamında meslektaşlarına
unutulmayacak bir konser verdi.
Derslikler Grubu Binası Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Bizim Şarkılarımız, Bizim
Türkülerimiz” konserinde Dokuz Eylüllüler salonu doldurdu.
Birbirinden güzel eserleri
keyifle dinleyen konuklar, sanat ruhunu incelikleriyle sergileyen başarılı sesleri ve saz
sanatçılarını ayakta alkışladı.
Öğle arasında gerçekleştirilen
programda, solistler Uzm.Dr.
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4. Türkçe Şenliği’nde
dil bilincine dikkat çektik

Fakültemiz Türçe Topluluğu’nun geleneksel olarak
yaptığı 4. Türkçe Şenliği bu
yıl, öncekilere göre daha coşkulu ve zengin bir programla
30 Nisan - 4 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Bu yıl Türkçe şenliklerinin
bütün etkinliklerine, Türkçeye özel önem veren Dekanımız Prof. Dr. Tülay Canda bizzat katıldı. Dekan yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa
Kaya da etkinliklere önem
veren diğer yöneticimizdi.
Bir toplumun dili, onun en
önemli kültürel özelliği ve
varlığını sürdürebilmesinin
“olmazsa olmaz” bir ögesi olduğu için dilimiz ile ilgili yaptığımız bir şenlikte,
tüm kültürel unsurları birarada sunmaya özen gösterdik.
Bir şairimiz ile sohbet,
bir yazın eleştirmeni ile sohbet, bir halk ozanı ve şarkıcısı ile etkinlik, halk dansları, şiir dinletileri vb. zengin bir izlencemiz oldu.
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Prof. Dr. Taner Çamsarı
Türkçe Topluluğu Danışman Öğr. Üyesi

Bu şenliklerin amacı, Tıp öğ- anımsatmaktadır. Tıp öğrenrencilerinde dil bilinci oluş- cilerinin de bilim terimlerinturmak ve ulusal kimliği- de kendi dilimize ait terimlemizin bu vazgeçilmez öge- ri kullanmaya özen göstermesine
dikkat
çekmektir. si bir bilinçlenme sorunudur.
Türkçe topluluğunun işDünyada en çok konuşulan ilk 5 dil arasında olan levleri arasında öğrencilerde
Türkçemiz son yıllarda küre- Türkçe bilinci oluşturmak ve
sel etkiler nedeniyle İngilizce Bilim terimleri kullanımında
dilinin ağır bir tehdidine uğ- Türkçe Bilim terimleri seçmeramıştır. Sokağa çıkıp baktı- lerini özendirmek en önemliğınızda neredeyse hiçbir işye- leridir. Bunun dışında külri tabelasının Türkçe olmadı- türel etkinlikler, sanatın her
ğı görülmektedir. Kendi kişi- dalında eğitim, folklor, şiir
liğini ve ulusal kimliğini hiç vb. etkinlikler de sayılabilir.
önemsemeyen sayısız insan, IV. Türkçe şenliğinde bu yıl
hiç duraksamadan işyerleri- önemli konuklarımız varne yabancı isim koymaktadır- dı. Unesco tarafından, “Yalar. Yerel yönetimler bu ülke- şayan Kültür Mirası” listesinin kendisine ait bir dili ol- ne alınan Denizlili Hayri Dev
duğunu unutmuş görünmek- konuğumuz oldu. Prof. Dr.
tedirler ve adeta bir sömür- Aykut Sifil ile söyleşi yapge ülkesindeymişcesine du- tı ve bizlere “Üç telli” sazı
yarsız
davranmaktadırlar. ve kendi yaptığı “Sipsi”si
Ünlü şairimiz Fazıl Hüsnü ile çok güzel eserler sundu.
Dağlarca’nın “Türkçem benim Diğer önemli konuğumuz
Gazetesi
yazases bayrağım” deyişi dilimi- Hürriyet
zin, bayrağımız kadar önem- rı, yazın ve düşün dünyamıli bir simge olduğunu bize zın önemli isimlerinden Do-

ğan Hızlan idi. Doğan Hız- leşide markalar üzerinden
yozlaştırılmasılan, yaptığımız söyleşide dilimizin
Türkçe duyarlılığı ve Ata- nı ilginç bir öykü ile anlattı.
türk tarafından bizlere arma- Türkçe Şenliği’nde Dokuz
ğan edilen Dil Devrimi üze- Eylül Üniversitesi Tıp Farinde düşüncelerini anlattı, kültesi Zeybek takımı kedil bilincinin ve Türkçe’nin yifli bir gösteri sundu.
boyunca
masalarkorunmasına özen gösteril- Hafta
mesi gerektiğini vurguladı. da Türkçe Şenliği’ne ilişİzmir’in sevilen ozanı Tuğ- kin çıkartmalar, kitap ayrul Keskin de konukları- raçları vb. tanıtım gereçlemız arasındaydı ve Tıp Fa- ri ücretsiz olarak dağıtıldı.
kültesi öğrencimiz Yusuf Biyokimya Anabilim Dalı
Can Matrak ile yaptığı söy- Öğretim üyelerinden Yrd.

Doç. Dr. Nilgün Yener yönetiminde hazırlanan Atilla İlhan Şiir Dinletisi’nde
ünlü şairimizin seçme şiirleri, başta Nilgün Yener ve
Cevdet Yüceer olmak üzere Dönem II ve Dönem III
öğrencilerinden
Sencer
Küçük,Yunus Türk, Ömrüm
Erkan, Enes Derviş, Mustafa Dalgıç, Gizem Kabayuka
tarafından seslendirildi   ve  
bu seçki beğeni ile izlendi.
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İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji AD 15 yaşında

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
1997 yılında Prof. Dr. Ayşe Yüce tarafından
kurulan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 15. yılını doldurmanın heyecanı içinde.   2005 yılı Nisan
ayında Poliklinikler Binası 6. Blok’taki yeni
yerine taşınan, yataklı servisi Klinikler Binası 2. Blok 5. kat’ta konumlandırılan (15 yatak kapasiteli) Anabilim Dalı, başarılı ve dinamik bir kadro ile çalışmalarını halen burada
devam ettiriyor.
Anabilim Dalı’nın tarihçesi şöyle:
Anabilim Dalımız, Ağustos 1996’da, Rektör
olan Prof. Dr. Fethi İdiman’ın üstün çabaları ve bilime olan inancı sayesinde Yükseköğretim Kurulu’nun 26.02.1997 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 07 Nisan 1997
yılında Prof. Dr. Ayşe Yüce tarafından kuruldu. Bölümün kurucusu olan Prof. Dr. Yüce,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı’na 09.09.1986 yılında öğretim görevlisi
olarak geldi ve 11 yıl burada öğretim üyesi
olarak çalıştı. Aynı Anabilim Dalı’nda birlikte çalıştığı Prof. Dr. Nedim Çakır da kısa bir
süre sonra yeni kurulan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na
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geçti ve birlikte çalışmaya başladılar.
Eylül 1997’de Ayşe Mine Erdenizmenli
ekibe katıldı ve ilk yataklı servis, 3. Blok Kardiyoloji Servisi içinde 8 yataklı olarak açıldı.
Bu arada Anabilim Dalı çalışmaları birkaç yıl
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde yürütüldü. Yardımcı Doçent
olarak görev yapan Ayşe Mine Erdenizmenli,
2006 yılında evlenerek yurtdışında çalışmak
üzere bölümden ayrıldı.  
Kasım 1997’de Nur Yapar, Nisan 2000’de
Vildan Avkan-Oğuz ve Eylül 2000’de Ziya
Kuruüzüm öğretim görevlisi olarak ekibe katıldılar ve yataklı servis 2000 yılında Onkoloji Hastanesi giriş katına taşındı. Burada hem
Anabilim Dalı hem 10 yataklı Servis olarak
2005 yılına kadar hizmet verdi.
Nisan 2005 yılında Anabilim Dalı, Poliklinikler binası 6. Blok’ta yeni binasına, yataklı
servis de Klinikler binası 2. Blok 5. kat’ına taşınmış olup (15 yatak kapasiteli) halen çalışmalarını buradan devam ettirmektedir.
Bugüne kadar 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 14
uzman yetiştirilmiş olup, 2 doçent profesörlük
kadrosuna yükseltildi. Anabilim Dalı’nda halen 4 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve
9 asistan görev yapmakta.

Anabilim Dalı’nın kuruluşundan bugüne
görev yapan asistanlar ve uzmanlığını alanlar:
1. Ali Annagür ( 1998 – 2000) İlk asistanımız olup ailesel sorunları nedeni ile uzmanlığını almadan ayrılmıştır.
2. Sema Alp Çavuş (1999-2004)  İlk uzmanlarımızdan olup halen AD ‘da Öğretim Üyesi
olarak çalışmaktadır.
3. Alper Şener (1999 – 2004 )
4. Süheyla Serin Senger (1999 – 2003 )
5. Nurbanu Ugural Sezak (1999 – 2003 )
6. Banu Yıldız Karaca (2000 – 2004 )
7. Hüseyin Avni Tarakçı (2000- 2004)
8. Burhan Akdamar (2001-2005)
9. Hasan Peksel (2001 – 2005)
10. Oya Özlem Eren Kutsoylu (2003- 2010 )
11. Halil Aslan   (2004-  2010 )
12. Münir Hançer (2004 – 2010 )
13. Sevil Sapmaz Karabağ (2005 –2011)
14. Bengisu Ay ( 2004 – 2011 )
15. Eray Aktaş ( 2006 – 2011 )
Bölümde bugüne kadar 14 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı yetiştirildi. Bu uzmanlar bugün ülkemizin değişik yerlerindeki üniversite, eğitim ve devlet
hastanelerinde görev yapmakta ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ni başarı ile temsil etmektedir.
Zeynep Karlıbaş, Kübra Demir, Yasemin
Balbay, Gülhan Çallı, Vecihe Dursun, Hatice
Köse, Hande Hazır, Gamze Kocaoğlu ve Vural Çetin ise halen uzmanlık öğrencisi olarak
görev yapmaktadırlar.
Klinik Hemşireleri: Dilek Kılcan (Sorumlu hemşire), Sabiha Demirci, Özlem Bozdağ,

Şule Coşkun Doğrul, Meryem Karasaç, Ebru
Koç, Zeynep Orta (Servis Sekreteri), Gül
Sarı, Aydın Yelekçi, Ozan Keskin (Servis Personelleri), Türkan Aslan (Poliklinik Sekreteri),   Hülya Bekleyen (Anabilim Dalı Sekreteri), Mustafa Çetin, Gülay Turan (Anabilim
Dalı Personelleri).
Bölüm, 15 yataklı servisi ile yatan hastalara, polikliniği ile ayaktan izlenen ve tedavi edilen hastalara ve konsültasyon hizmeti
ile hastanenin diğer tüm servislerine hizmet
vermektedir. Ortalama poliklinik sayısı 19242
kişi/yıl, aylık ortalama konsültasyon sayısı
500-550 ve ortalama yatan hasta sayısı 424
hasta/yıl’dır.  
Kurumsal aktiviteler:
Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi
Kesici Delici Aletlerle Yaralanmalar Çalışma
Grubu
Acil Servis Koordinasyon Kurulu
Diyabetik Ayak Konseyi
Transplantasyon Konseyi
Kalite Birimi -İnfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi Komitesi
Kalite Birimi -Akılcı İlaç Kullanımı ve Yönetimi Komitesi
Burs Komitesi
Eğitim Aktiviteleri:
Dönem 1-2-3 modüllerinde eğitim yönlendiriciliği,
Dönem 4-5 tasklarında hasta başı eğitim ve
kuramsal sunumlar sürdürülmektedir.
Alan Çalışmaları Kurulu
Stajlarda Aktif Eğitim Komisyonu
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu
Dönem 2-3 Modül Kurulları
Dönem 4-5 Task Kurulları
Dönem 4 Dahili Tıp Bilimleri 2 Blok Kurulu
Dönem 4 Kurulu
Yüksek Öğretimde Ulusal yeterlilikler Çerçevesi Komitesi
Müfredat Kurulu
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Öğretim Üyeleri:
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
Prof.Dr. Nedim ÇAKIR
Prof.Dr. Nur YAPAR
Prof.Dr. Vildan AVKAN OĞUZ  
Doç.Dr. Ziya KURUÜZÜM
Yrd.Doç. Dr. Sema ALP ÇAVUŞ

loji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, eğitim faaliyetlerine çok sayıda kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara konuşmacı, oturum başkanı gibi görevlerle katılmış, yerli ve yabancı kongrelerde sözlü veya
poster bildirileri sunmuştur. Çok sayıda kitapta editörlük ve bölüm yazarlığı yaparak bu alandaki eksikliklerin giderilmesinde görev almıştır.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-Tüberküloz Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında bugüne kadar 6 kez “Tüberküloz Sempozyumu”, 9 kez “Tüberküloz Laboratu-

ar Tanı Yöntemleri Uygulamalı Kursu” düzenlemiş
ve branştan 146 meşlekdaşa standart tanı yöntemleri
uygulamalı olarak yaptırılmıştır.
Anabilim Dalı, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği adına 10 yılı aşkın
süredir aylık bilimsel toplantıların düzenlenmesini
sağlamaktadır. Bu toplantılara Ege Bölgesi’nde görev yapmakta olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanları katılarak bilginin yanı sıra
sevgi ve dostluğu paylaşmanın da keyfini yaşamaktadırlar.
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8. Hastane Futbol Turnuvası’nda
Sterilizasyon şampiyon

Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nin her yıl geleneksel olarak tekrarlanan “8.Hastane Futbol Turnuvası”nda
şampiyonluk kupası Sterilizasyon takımının oldu. A ve
B Grubu’nda toplam 10 takımın karşılaştığı organizasyon, Sporyum Halı Saha
Tesisleri’nde gerçekleşti. A
Grubu’nda; Ameliyathane, Dış
Transport, Arşiv, Sterilizasyon,
Tıp Fakültesi, Radyoloji, B
Grubu’nda Merkez Laboratuvarı, Spor Bilim ve Teknoloji36 arpaboyu I HAZİRAN 2012

si Yüksekokulu, Ameliyathane zaferi ile sona erdi. TurnuvaKayaspor, Ortegaspor (Ortope- da Merkez Laboratuvarı ikindi ve Genel Cerrahi) mücadele ci Arşiv üçüncü oldu. Turnuva
etti. Grup maçlarının bitimin- boyunca 36 gol kaydeden Serde A Grubu’nda Arşiv ve Ste- can Lale (Merkez Laboraturilizasyon, B Grubu’nda Mer- varı) üst üste beşinci yılda da
kez Laboratuvarı ve Ameliyat- “Gol kralı” unvanını sürdürdü.
hane Kayaspor yarı finale kal- En Centilmen takım ödülü,
Bidı. Yarı finalde Merkez Labo- Spor
ratuvarı, Kayaspor’u 7-2 mağ- limleri ve
lup etti, Sterilizasyon da Ar- Te k n o l o j i şiv ekibini 6-3 yenerek fina- si Yükselist oldu. Merkez Laboratuvarı kokulu adıGenel
ile Strelizasyon arasındaki final na
maçı da 6-4 Sterilizasyon’un Kaptan Ye- Sercan Lale (Gol Kralı)

ner Kırmızı’ya verildi. Sterilizasyon kalesini koruyan Volkan, En İyi Kaleci unvanını
aldı. Dereceye giren takımlara Başhekimlik’te düzenlenen
törende kupa ve madalyalarını

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali
Özcan, Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Ecevit ve Hastane Müdürü Teoman Aktepe
verdi. Başhekim Prof. Dr. Özcan tüm takımları dostça reka-

bet ve sportmenlikleri için kutladı.
Turnuvayı düzenleyen Ameliyathane Personeli Bahtiyar Garip, organizasyona verdikleri destek nedeniyle Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan’a teşekkür etti.
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DEÜ, İzmir’i 11 yıl aradan
sonra Film Festivali
ile buluşturdu
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Ertuğrul Günay
Turizm Bakanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü’nün; Başbakanlık Tanıtma Fonu,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı destekleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı işbirliği ile kentte 11 yıl
aradan sonra düzenlediği 12. Uluslararası İzmir Film Festivali, sanatseverlere 50’yi aşkın ülkeden 103 film izleme imkanı sağladı.
Açılış ve kapanış törenleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün
ev sahipliği yaptığı dev organizasyona
pek çok ünlü katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay açılış konuşmasın-

Şenay Gürler
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Hakan Meriçliler

Çolpan İlhan Nuri Bilge Ceylan
Oyuncu
Yönetmen

da, bu etkinliğin İzmir’in EXPO 2020 adaylığı kapsamında yapılacak tanıtım çalışmalarına önemli katkı vereceğini anlattı.

Çolpan İlhan ve Ferris’e ödül

Açılış ve kapanış törenlerinin sunucuğunu,
oyuncular Hakan Meriçliler ile Şenay Gürler
üstlendi.Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl İzmirli tiyatro ve sinema sanatçısı Çolpan İlhan
ile Yunanlı Yönetmen Costas Ferris’e verildi.
Çolpan İlhan’a ödülünü Bakan Günay ve Yönetmen Nuri Bilge Ceylan birlikte verdi. Ferris de ödülünü İzmir Valisi M. Cahit Kıraç’tan
aldı. Akademi Onur Ödülü’nü ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Tiyatro Bölümü hocalarından Oktay Kutluğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın elinden aldı.
Açılış gecesinde Zuhal Olcay, Dokuz Eylül
Üniversitesi ve İzmir Devlet Senfoni orkestrası
eşliğinde bir konser verdi. Kapanış gecesine ise
Costas Ferris - Cafe Arman konseri renk kattı.
Rektör Prof. Dr. Füzün konuşmasında, 11 yıl aradan sonra büyük bir cesaretle planladıkları film
festivalini başarı ile gerçekleştirdiklerini belirterek, “Festivaller geldiği şehre çok şey katar. 10 bini

aşkın İzmirli’nin takip ettiği bir festival düzenlediğimiz için mutluyuz” dedi.
12. Uluslararası İzmir Film Festivali’ne, Ümit Ünal’ın yönettiği “Nar” filmi damgasını vurdu. Dört ödül birden kazanan film, İzmir’in en iyisi seçildi.
Festival İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zuhal Bahar ve Festival Başkanı Prof.
Dr. Ertan Yılmaz’ın önderliğinde, Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı, Yrd. Doç. Dr.
Sabire Batur Soytok ve Araştırma Görevlisi Emel Yuvayapan’dan oluşan
komitenin bir yıl önce başlattıkları çalışmanın ürünü olan proje, festival ruhuna kattığı canlılıkla takdir topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Sırrı Aydoğan, zor bir işi başarıyla bitirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti, uluslararası festivalleri artıracaklarını belirtti.    

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda
kazananlar:
En İyi Film Ödülü:
Nar (Yapımcı: Türker Korkmaz)
Jüri Özel Ödülü
Simurg (Ruhi Karadağ)
En İyi Yönetmen Ödülü

M. Cahit Kıraç
Vali

Costas Ferris
Yönetmen

Tolga Örnek (Labirent)
En İyi Senaryo Ödülü
Ümit Ünal (Nar)
Çiğdem Vitrinel-Şebnem Vitrinel (Geriye Kalan)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Şebnem Hassanisoughi (Geriye Kalan)

Prof. Dr. Ertan Yılmaz
Festival Başkanı

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Gün Koper, Ayberk Pekcan, Bedir Bedir (Aşk ve
Devrim)
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Burak Kanbir (Labirent)
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)
En İyi Film Ödülü
Simurg (Rahi Karadağ)
Alim Şerif Onaran Akademi Ödülü
Nar (Ümit Ünal)
En İyi Müzik
Selim Demirdelen (Nar)
En İyi Sanat Yönetmeni

Zuhal Olcay

Adalı Aksoy (Aşk ve Devrim)
En İyi Kurgu
Oğuz Çelik (Labirent)
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Prof. Dr. Zuhal Bahar
Festival İcra Kurulu Bşk.
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Sağlık Hizmetleri
154 mezun verdi

Dokuz Eylül Üniversite- lerinden ayrılmadan çok ça- Savran (Tıbbi Dökümantassi Sağlık Hizmetleri Meslek lışmalarını öğütledi, ailele- yon ve Sekteterlik PrograYüksekokulu’nda 21. döne- re katılımlarından dolayı te- mı), Şeyda Aslan (Tıbbi Gömi tamamlayan 154 öğrenci şekkür etti. Rektör Yardımcısı rüntüleme Teknikeleri Progmezuniyet sevinci yaşadı. Sa- Prof. Dr. Halil Köse de mes- ramı), Figen Yavaş   (Tıbbi
bancı Kültür Sarayı’nda dü- lek ve Atatürk ilkelerine bağ- Laboratuvar Teknikeri Progzenlenen törene, Rektör Yar- lı, dinamik, pırıl pırıl bir öğ- ramı), Halit Tarık Değerli
dımcısı Prof.Dr. Halil Köse, renci topluluğunu yeni haya- (Radyoterapi Programı), HaDEÜ önceki Rektörlerinden ta uğurladıklarını ifade etti.   kan Taşkıranoğulları (İlk ve
Acil Yardım Programı), ZehBirincilere teşekkür plaketi
Prof. Dr. Namık Çevik, Sağlık Hizmetleri MYO Kuru- Törende; bölümlerini birin- ra Avar (Anestezi Programı),
cu Müdürü Prof. Dr. Nec- ci sırada tamamlayan Özge Ceren Sarı’ya (Odyometri)
la Çevik, Sağlık Hizmetleri
MYO Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden, öğretim üyeleri,
öğrenciler ve aileleri katıldı.
Okul Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden açılış konuşmasında merhum hayırsever Salih İşgören’in Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne kazandırdığı binada modern koşullarda eğitim sunduklarını belirtOkul Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden, hizmetleri nedeniyle önceki Rektörlerden Prof. Dr. Namık
ti, öğrencilerine Atatürk ilke- Çevik ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Necla Çevik’e birer teşekkür plaketi ve çiçek verdi.
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diplomalarını ve teşekkür plaketlerini Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse ve Sağlık Hizmetleri
MYO  Kurucu Müdürü Prof. Dr. Necla Çevik   verdi.
Keplerin havaya fırlatıldığı veda gününe, İzmir Devlet
Opera Balesi Sanatçısı Aylin Odabaşı ile DEÜ Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Altan Akatay ve Piyanist Anıl Altınsoy konseri renk kattı.  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 21. dönem mezunlarını uğurlama
törenine DEÜ eski Rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik, Sağlık Hizmetleri
MYO Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden, Sağlık Hizmetleri MYO Kurucu Müdürü Prof. Dr. Necla Çevik, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil
Köse ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A.Güldem Cerit katıldı.

Sörfte elde ettiği derecelerle yalnız ülke
çapında değil uluslararası ün kazanan ve televizyon dizilerinde de oynayan milli sörfçü Çağla Kubat, Dokuz Eylül Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Yüksekokulu’nda “Windsurf (rüzgar sörfü)” konulu konferans verdi. Kubat’a konferansta, Dünya Windsurf Federasyonu Başkanı Jimmy Diaz ile
Alaçatı Çağla Kubat Windsurf Akademisi Yelken Eğitmeni Emirşah Polat eşlik etti.
Uzun zamandır rüzgar sörfü sporunu
Türkiye’ye
tanıtmaya
çalıştığını,

Çağla Kubat

Jimmy Diaz

2012 HAZİRAN I arpaboyu 41

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Milli sporcu Çağla Kubat’tan
rüzgar sörfüne davet
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bu yıl üniversitelere ağırlık verdiğini belirten Kubat öğrencilerle deneyimlerini şöyle paylaştı:
“İzmir’den başlayarak pek çok üniversiteyi gezmeye çalışıyorum. İzmir
Alaçatı’ya en yakın destinasyon ve burada herkesin sörfü öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu spora 15 yaşında başladım ama asıl yarışçılık seviyesine geldiğim üniversite yıllarında tanıştım diyebilirim. İTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum.
Bu spor, benim hayatımın tüm akışını değiştirdi. Sizin için yaşamınızın
odak noktası olmasa bile,   iş stresinizin en yoğun olduğu dönemlerde her
zaman hayatınıza renk katabilecek bir
spor olduğunu unutmayın. Sörfü kimler yapabilir diye sorarsanız, biz herkesin sörf yapabildiğini gördük. 7’den
70’e her yaştan öğrencilerimiz var.
Windsurf’ü yapabilmeniz için bir engeliniz yok. Sizin çok güçlü olmanız
ya da zayıf olmanız bir anlam ifade etmiyor. En önemlisi istekli olmak. En
çok da dikkat gerekiyor. Ben senelerce
üst vücut çalıştım, fakat yurtdışına antrenman yapmak için gittiğimde asıl bacakların çok önemli olduğunu gördüm.
Bir de kondisyonumuz için çok önemli olması nedeniyle bisiklete biniyoruz. Bunun dışında vücut hareketlerimi kolaylaştırmak için platese gidiyo-
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rum. Konsantrasyon için Yoga’yı kullanıyorum. Beslenmeme diyet doktoru ile devam ediyorum. Son bir
yıldır da spor psikoloğuna gidiyorum. Bu yıl Dünya
Beşincisiyim. Yarışlara yurtdışındaki rakiplerim gibi
hazırlanabilmek amacıyla bu yıl ilk kez televizyona
ara verdim. En büyük hedefim ilk üçe girebilmek.”
Çağla Kubat Windsurf Akademisi Yelken Eğitmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Emirşah Polat da Spor Bilimleri Yüksekokulu öğrencilere windsurf ile ilgili teknik bilgileri anlattı.

Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencilerinin yıl içindeki çalışmalarından oluşan
Yıl Sonu Sergisi, “Kadın” temalı bir sunumla gerçekleşti.
Ekinliğe, İnciraltı’ndaki DEÜ
Sağlık-Sanat Yerleşkesi içerisinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu (SHMYO) ev sahipliği yaptı. SHMYO Müdürü Prof. Dr.
Orhan Mağden’in öncülüğünde düzenlenen sergi, okul binası fuaye alanında törenle açıldı.
Açılışa DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)
Dekanı Prof. Dr. Halil Yoleri,

GSF Seramik Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Sevim Çizer,  öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Sevim Çizer, bu
sergide; medyanın son dönemde gündeme yoğun şekilde taşıdığı “Kadına yönelik şiddete” dikkat çekmeyi amaçladıklarını, konuyu sanatçı gözüyle ve
duyarlılığı ile işleyerek toplumsal bir görevi öğrencilerle birlikte yerine getirdiklerini ifade etti.
GSF Dekanı Prof. Dr. Halil Yoleri de bu önemli projeye destek veren ve uzun yıllar fakültelerinde eğitime katkı sağlayan
Prof. Dr. Orhan Mağden’e, Seramik Bölümü Öğretim Üyeleri ile öğrencilerine teşekkür etti.

SHMYO Müdürü Prof.Dr.
Orhan Mağden konuşmasında, “Yüce Önder Atatürk, ‘Hepiniz milletvekili, bakan ve hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz
fakat sanatçı olamazsınız’der.
Sayın GSF dekanı, Seramik
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Candan Güngör ve çok
değerli öğrencilerimizi sabırla yaptıkları çok değerli eserler
için kutluyor, çalışmalarını okulumuzda sergiledikleri için, okulum, idari personelim ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Sanat ve sanatçı toplumun
güneş parçalarıdır, toplumu aydınlatırlar. Bu güneş parçalarının sayılarının çok daha fazla
olması gerektiğine inanıyorum.”   
Prof. Dr. Mağden, konuşmasının ardından eserleri hazırlayan
GSF Seramik ve Cam Tasarımı
Bölümü öğrencileri Ayşe Dönmez, Bülent Fırtına, Çiğdem Sebik, Ece Yücel, Elif Ateş,  Gary
Georger,  Gül Müştü, Hicran Çelikbilek, İbrahim Dinçol, Mehmet İmir,  Murat Aslan, Mükerrem Baki , Rıza Onur Yelek’e
birer teşekkür belgesi sundu.
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Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Sağlık Hizmetleri’nde
‘kadın’ temalı seramik sergisi

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Anne-kızın madalya gururu

Dokuz Eylül Üniversitesi
bünyesinde 9 ay önce kurulan
Gençlik ve Spor Kulübü’nün
anne – kız yüzücüleri Michiru
Taşçıoğlu (43) ve Mina Taşçıoğlu (11), katıldıkları ilk Türkiye Şampiyonaları’nda birincilik ve üçüncülük kazanarak madalya gururu yaşadı. 14 yıl önce evliliği nedeniyle Japonya’dan gelerek
Türkiye’ye yerleşen Michiru
Taşçıoğlu, daha önce hobi olarak ilgilendiği yüzme branşında kendisini ve 11 yaşındaki
kızı Mina’yı geliştirmek için
birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü
ailesine katıldı. İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’ndeki kapalı havuzda, deneyimli Antrenörler
Erkan Günay ve  Nazmi Uzun
eşliğinde çalışan anne – kız,
disiplinli program ve azimli
mücadelenin meyvelerini çok
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kısa sürede topladı.
43 yaşında ve bir çocuk annesi olan Michiru Taşçıoğlu, 30
Haziran 2012’de yapılan Urla
Open Water (Açık su) Türkiye Şampiyonası’nda 40-44 yaş
kategorisinde 18 rakibini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. MEV Koleji öğrencisi   olan kızı Mina Taşçıoğlu da Marmaris’te 20-22 Nisan 2012’de yapılan 11-12 Yaş
Yüzme Şampiyonası’nda 200
metre kurbağalamada Türkiye Üçüncülüğü’nü elde ederek
kürsüye çıktı.  
DEÜ Spor Bilimleri ve
Teknolojisi
Yüksekokulu
Öğr.Görevlisi ve DEÜ Gençlik   Spor Kulübü Koordinatörü Erkan Günay, “Rektörümüz Prof.Dr. Mehmet Füzün
ve Kulübümüzün Başkanlığını üstlenen Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Alp Timur’un büyük

desteği ile ilk etapta 55 sporcuyu yetiştirmeye başladık. 9
ay içinde 40’a yakın madalya
aldık. Bizimle birlikte çalışan
12 antrenörümüz var. Nazmi
Uzun, Galatasaray kulübünün
eski yüzücüsü ve Fenerbahçe
eski antrenörü. Anne – kız yüzücülerimiz Michiru ve Mina
çok yetenekliler, gelecek vaadediyorlar. Nazmi hoca ile birlikte Mina’yı uluslararası yarışlara hazırlayacağız, Michiru da masterlarda rekora yüzebilir” dedi.  
Spor hayatına ortaöğrenimi
sırasında Japonya’da atletizm
ile başladığını belirten Michiru Taşçıoğlu da Tokyo’da okul
atletizm takımında yarışlara
katılıp derece aldığını, yüzme
sporuna ise profesyonel anlamda DEÜ Gençlik ve Spor
Kulübü’nde başladığını, başarılarının süreceğini belirtti.          

Eleştiri

Arpaboyu

BİR MİSAFİRLİĞE GİTSEM..
Eskiden, henüz çocukken, başka şehirlere gittiğimizde hiç otelde kalmazdık; tanıdık, akraba,
veya hiç kimse yoksa bir tanıdığın akrabasında
yatılı misafirliğe kalınırdı. Otelde kalmak tümüyle konu dışıydı, daha çok yabancılara özgü bir
davranış stili sayılırdı.
Günümüzde ise, herhangi bir şehirde tanıdıkları olsun ya da olmasın, insanlar artık otelde kalmayı daha yeğ tutuyorlar. Seküler düzende bireyin istek ve arzuları toplum yaşamının önünde tutulmaya başladığından beri, başka şehirlerde otellerde kalmak bir bakıma özerklik ve ayrıcalık sayılıyor. İnsan ilişkilerinin giderek azalması, ekonomik güçlükler ve seyrekleşen ev ziyaretleri de bu durumu destekliyor ne yazık ki..
Oysa en güzel otelin bile, ilk andaki pırıltılı
görünümünden sonra giderek insanın içine işleyen bir yapaylık ve zorlama rahatlık barındırdığı fark edilir. En rahat, en lüks odalarda bile insanı bir süre sonra rahatsız eden bir aidiyetsizlik
ve yavanlık duygusu hakimdir. Dahası, büyük salonlarda, uçsuz bucaksız gibi görünen dizili masalar ve her türlü yemek ve içeceğin zevksizce birarada sunulması -adına açıkbüfe denen karmaşa!- tabak çatal seslerinin ve kalabalık insan güruhunun çıkardığı sesler, yemek yeme eylemini
de zevksiz ve alelacele yapılan sıradan bir eyleme dönüştürür.
Oysa, tanıdık bir evde, ev sahibiyle oradan buradan sohbet ederek yenen mütevazi bir yemek, güleryüzlü sohbetle süslenen bir çay saati ve dar ya
da rahatsız bile olsa özenilerek, sizin için yapılmış olduğunu bildiğiniz tertemiz bir yatakta yatmak gibisi yoktur..
Geçenlerde okuduğum bir kitap, bu konu üzerine daha derin düşünmemi sağladı: Büyük yazar Goethe, ‘Yaşamımdan Şiir ve Hakikat’ adlı
kalın mı kalın romanında, çok değer verdiği babasının otellerden nasıl da ‘nefret ettiğini’ şöyle
anlatıyor: ‘Babam nadiren metafor kullanan biriydi, bunu da çok neşeli ise yapardı, zaman za-

Yard. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

man tekrarladığı şey şuydu: Her otelin kapısında büyük bir örümcek ağının gerili olduğunu görür gibi olurmuş, bu ağ büyük ustalıkla örülmüş
olduğundan böcekler içeri girebilir, fakat en ayrıcalıklı yaban arıları bile zarar görmeden dışarıya çıkamazlarmış. İnsanın alışkanlıkları veya yaşamında hoşa giden şeylerin hepsinden vazgeçip,
otel sahibinin veya garsonun keyfine göre yaşaması yetmezmiş gibi, bir de üstüne para vermek
zorunda kalmak ona korkunç gelirdi. O eski zamanların konukseverliğini beğenir, eve gelenlere konuksever bir tavır sergilerdi..’. Bunun üzerine babasından çok etkilenmiş olan genç Goethe, başka kentlere gittiğinde otelde kalmak yerine muhakkak çeşitli evlerde konuk olarak kalmayı seçer. Gittiği evlerdeki insanlarla yeni tanışıyor olsa da, yoksul olsalar ve konfor yetersiz olsa
da, konuk olmaktan büyük keyif duyar.
Ne zaman görünüşte aşırı lüks, ama büyük bir kabalığı ve zevksizliği içinde gizlice barındıran büyük bir otele gitsem, hep o şiirdeki gibi bir misafirliği düşlüyorum:
Bir misafirliğe gitsem,
Bana temiz bir  yatak yapsalar;
Her şeyi, adımı bile unutup
Uyusam...
Kalktığımda yatağım hala lavanta koksa
Kekikli zeytinli bir kahvaltı hazırlasalar
Nerde olduğumu hatırlamasam
Hatta adımı bile unutsam...
Melih Cevdet ANDAY
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Tıp Dünyası - Hazırlayan : Prof. Dr. Erdem ÖZKARA

Keneler ve kenelerle bulaşan
hastalıklar
Son zamanların güncel
sağlık sorunlarından birisi de
kene tutmasına bağlı oluşan
tablolardır. Türkiye’de 2002
yılından bu yana kene tutması
olgularında artış olmuştur. Bunun nedeni; ormanların tahribi, mera hayvanlarının sayısının azalması, tarım ilaçlarının
kontrolsüz kullanımı ekolojik
dengenin bozulmasına neden
olmuştur. Kene tutması olgularının insanlarda ve hayvanlarda artmış olması, yaşamsal ve ekonomik yönden önem
kazanan hastalıklar arasına girmesine neden olmuştur.
Tüm dünyada 899 kene
türü bilinmektedir. Yumuşak  
(Argasidae) ve sert   (Ixodidae) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. En çok tıbbi önemi olan ve kene felcine neden olan Dermacentor, Ixodes, Hyalomma türü kenelerdir. Boyuna yakın bölgeden
ısırdığında bacaklardan başlayıp, boyun kısmına kadar uzanan felç belirtilerine rastlanabilir.  Solunum sistemini etkileyerek ölüme bile neden olabilirler. Bundan dolayı kenenin olabilen en kısa süre içinde çıkartılması gerekir. İnsanlara hastalık bulaştıran birinci
vektörü sivrisinekler, ikincisi kenelerdir. Keneler; riketsiyoz, tifüs, kene kaynaklı ensefalitler, babesiozis,  Lyme hastalığı,   Akdeniz Lekeli Ateşi,
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borreliozis,  ehrlichiozis, tularemi, Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi (KKKA), viral hemorajik ateş gibi birçok hastalıkları
insanlara bulaştırabilirler. Bunun dışında sağlık personeli de
bu hastalıklar bulaşmış kişileri
sağlıklarına kavuşturabilmek
için uğraşırlarken çok dikkatli olmalılar. Çünkü bazı hastanelerde hastalardan KKKA
ateşi hastalığı sağlık çalışanlarına bulaştığı bildirilmiştir.
Kene olgularıyla birlikte
ölümlerin artması ile birlikte
hastalar daha önceden keneyi
çıkartmak için hastaneye gelmezken şimdilerde hastaneye başvurmayı daha çok tercih etmektedir. Hastalar kendi
olanakları ile keneyi çıkarırken çok farklı yöntemler geliştirmiştir. Kenenin üzerinde sigara söndürmek, kolonya dökmek, zeytin yağı gibi birçok
maddeler dökerek çıkartmayı denemek bir zekâ yarışması haline dönüştürülmekteydi. Klasik kitaplarda da kenenin üzerine eter döküldükten
sonra çıkarılması öneriliyor-

du. Oysa Doç.Dr.Tonay İNCEBOZ
son yıllar- DEÜTF Tıbbi Parazitoloji AD
da KKKA’nin artması olayından sonra bu yöntemlerin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Kene tutması olguları mümkünse hastane ortamında çıkarılmalıdır. Mutlaka eldiven giydikten sonra,
kenenin üzerine hiç bir şekilde
kimyasal madde dökülmeden
direkt olarak pens yardımıyla,
kenenin hortumuna en yakın
kısmından tutup, vücudunun
gerisine doğru çekerek çıkarılması gerekir. Kene çıkarmak
için bazı aparatlar geliştirilerek kenelerin çıkarılmasının
kolaylaştırmaya
çalışılmıştır. Diğer bir yöntem de, kenenin ip yardımıyla hortumundan tutularak çıkarılmasıdır.

Çıkarılma yöntemine
dikkat!

Burada önemli olan konu,
kene fark edilir edilmez çıkarılması, keneyle temas etmemek için eldiven giyildikten
sonra kenenin tükürük bezlerinde taşıdığı hastalığı hastaya
kusmaması için keneyi müm-

kün olduğu kadar rahatsız etmeden çıkarılmasıdır. Eğer her
türlü alkol, kolonya, eter gibi
kimyasal maddeler sürerek,
ya da ateşle yakarak müdahale edilirse taşıdığı virüs veya
bakteriyi, üzerinde bulunduğu
insana, kenenin tükürük bezlerinden daha fazlasını aktaracaktır. Tüm bunların ışığında; Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde hangi uzmanlık
alanı olursa olsun çıkarılan keneler, son derece özenle çıkarılmaktadır. Kenelerin hortumu
dahil hiç bir yerinde ezilme ve
problem olmadan çıkarıldığını
rahatlıkla söylenebilir. Bu şekilde olması hem doğru şekilde
çıkarıldığını gösteriyor, hem de
kene tür tayini yapılmasına olanak sağlıyor. Kene çıkarıldıktan sonra antiseptik solüsyonlar
kenenin çıkarıldığı yere sürülmelidir. Kenenin ise alkol içeren bir tüpe konularak parazitoloji laboratuvarına gönderilmesi uygun olacaktır. Peki kene
tür tayini bu kadar önemli mi
diye sorabilirsiniz? Bu önemlidir; çünkü farklı kene türleri
farklı hastalıkları insanlara bulaştırır. Tür tayini yapılması ile

hangi kene türü saptandı ise o
kene türünün bulaştırdığı hastalıklardan şüphelenilerek ona
göre tanı konulmasına yönelik
laboratuvar isteği yapmak doğru olacaktır. Bazen de kene sanılıp bize gönderilen yapıların kene olmadığı, herhangi
bir organik yapı olduğu, kasık
biti olduğu, ya da başka böcek
türleri olduğu görülmektedir.

bilmesine olanak sağlar. Doğa
yürüyüşlerinden geldikten sonra mutlaka vücudumuzda kene
olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Keneler, doğaları gereği yaşamalarını sürdürebilmesi için insanlardan veya hayvanlardan kan emerek beslenmektedir. O nedenle köpek ve
kedi gibi evcil hayvanlarınız
var ise veteriner kontrolü yaptırarak, böcek kovucu ilaçlar
Kenelerden nasıl
kullanmanız doğru olacaktır.    
korunabiliriz?
Günümüzde kene tutmaKenelerden korunmak için
bazı önlemler almak durumun- sı ve KKKA hastalığının gödayız. Bunun için doğa yürü- rülme sıklığının azaldığı göyüşleri ve piknik yapma sı- rülmektedir. Bu durumun bizrasında doğal ortamlarda bir- lerde herhangi bir gevşemeçok kene ile karşılaşma ihti- ye yol açmaması gerektiğimali vardır. Tabi ki bu neden- ne inanıyorum. Küresel ısınle doğa yürüyüşlerinden, pik- ma ve ekolojik dengelerin boniklerden vazgeçmeyeceğiz. zulması nedeniyle birçok tehAncak kenelerden korunmak like bizi beklemektedir. Heriçin bazı önlemler almakta fay- hangi bir kene tutması olduda vardır. Özellikle repellent ğunda en kısa sürede hastanedediğimiz böcek kaçırıcı ilaç- ye başvurmanız durumunda gelar sıkılarak keneler uzak tu- rekli önlemler alınarak sağlığıtulmaya çalışılmalıdır. Ayrıca nıza zarar gelmesi önlenebilevücuda giriş yerleri olan ayak cektir. Ayrıca; bütün sağlık çave kol kısımlarının sıkı bir şe- lışanlarının kene ve kene vekkilde kapalı olması, giysilerin törlüğü konusunda bilgilendiaçık renkli olması da kenele- rilmesi doğru olacaktır. Kenerin giysilerin üzerinde görüne- siz sağlıklı günler diliyorum.
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Bir Hawaii Adası: Oahu
(Honolulu)

Gezi Yazısı - Hazırlayan : Yrd. Dr. Funda AKSU

Yrd. Doç. Dr. Nüket Göçmen Mas
Anatomi Anabilim Dalı

Hawaii… Turistik amaç- değildim. Kongre öncesi yaplı gidip görenleri dışında bı- tığım internet araştırmasınrakarak sormak istiyorum, da; M.Ö. 1000 sıralarında dikongre amaçlı olarak hiç ğer Polinezya adaları yerlileri
Hawaii’ye gittiniz mi? Hiç tarafından işgal edilmiş olduHawaii’de tıbbi kongre dü- ğunu, yaklaşık 800 yıl boyunzenlenir mi demeyin, hoş bir ca çeşitli kabilelerin bu adatesadüf nedeniyle bu eyalet- lara yerleşerek barış ve huzur
teki adalardan birini gören içinde kültürlerini ve dinlerişanslı bir kişi olarak gezi not- ni devam ettirdiklerini, 1778
larımı sizlerle paylaşmak is- yılında İngiliz Kaptan James
tedim… Her ne kadar Hawa- Cook’un ilk kez Hawaii’ye
ii 18 küçük adadan oluşmuş ulaşarak Avrupa-Hawaii ilişolsa da aslında yaşamın sür- kisini başlattığını, tarihçidürüldüğü 8 ana adanın en tu- lerin günümüzde bu adaristik olanlarından biri ve en ya Avrupa’dan ilk yerleşenin
büyüğü Oahu’dan bahsedece- bir İspanyol olduğunu kabul
ettiklerini öğrendim. Buna
ğim…
Hawaii’ye birkaç yıl önce göre, adaların Avrupa ile ilişgitme kararı aldığımda, açık- kilerinin başladığı andan itiçası Büyük Okyanus’un kuze- baren, bazı kralların tüm Hayinde yer alan birçok küçük waii adalarının kontrolünü
adacıktan oluşan adalar gru- ele geçirme çabalarının sonubu olması ve su altı volkan- cu krallıklar, bir diktatörlük
larından fışkıran lavların ka- ve sonrasında bir de cumhuyalara dönüşmesiyle oluşma- riyet yönetimi geçirmiştir Hası dışında pek de bilgi sahibi waii… Son olarak 1898 yılın48 arpaboyu I HAZİRAN 2012

da Amerika’nın himayesi altına girmiş, 1959 yılında bir referandumla Amerika Birleşik
Devletleri’nin 50. ve sonuncu
eyaleti olmuş.  Hawaii,  Amerika Birleşik Devletleri’ne
bağlı olduğu halde Birleşik
Krallık bayrağını taşıyan tek
eyalet olma özelliğinde. Honolulu (Oahu) adaların en büyüğü ve başkenti…
Her ne kadar yaklaşık 1214 saatlik, üstelik Almanya ya da Japonya aktarmalı
uçak yolculuğu gözümü korkutmuş olsa da kasım sonunda yolculuğa çıkacak oluşum
ve tropik bir adanın sıcağına kavuşacak oluşum beni oldukça mutlu etmişti… Adaya ister Avrupa, ister Japonya üzerinden ulaşmaya çalışın, ikisinde de aynı mesafe
yol kat ediyorsunuz, bu tamamen tercihinize kalmış. Tabii
THY’nin Los Angeles direkt
uçuşu sonrası Amerika’nın iç

hat uçuşları ile de Hawaii’ye lü, rahat ve bir o kadar da mi- nun ikinci büyük adası olan
geçiş mümkün. Türkiye’den safirperver… Boynunuza he- Maui’nin ise özellikle Japon
temsilci 5 akademisyen ola- men Hawaii tropikal bitkile- ve Amerikalı sosyetik zenginrak gezi rotamızı Avrupa üze- rinden oluşan çelengi takıve- lere yönelik bir tatil cennerinden Hawaii’ye geçiş ve riyorlar. En tropikal, en vol- ti olduğunu söylemeden geçkongre sonrası   Japonya’da kanik, en güzel doğaya sahip, mek de haksızlık olacak tabii.
bir gece konaklayarak kısa bir en sıcak ama bunalmaya va- Hava ve denizden ulaşmak
tur sonrası Türkiye’ye dönüş kit kalmadan anlık çisil çi- olası, ama gitmişken en azınplanlamıştık Japonya’da en sil yağmurlarla sizi serinle- dan bir gece geçirmekte fayazından bir kenti kısaca gö- ten, ardından saniyeler içinde da var, özellikle balayı çiftleri
relim diye. Tabii saat farklı- tekrar kuruduğunuz nemli şa- için muhteşem romantik manlığından dolayı giderken aynı şırtıcı bir iklim… Eğer kong- zaralar içeriyor…
Oaho’da otobüsle 08-17.00
günü ve tarihi inince Oahu’da re amaçlı gidiyorsanız ve batekrar yaşama mutluluğunu; yansanız şemsiyeniz olsun ya saatleri arasında günlük ada
Türkiye’ye dönüşteki geriye da olmasın saçınıza fön çek- turu yapma şansınız var, fitarih atlamasındaki hüsranı tirmenizin hiçbir anlamı ol- yatı da son derece makul 20
anlatmama bile gerek yok… madığını söylememe gerek $...   Tabii gitmişken ünlü Peİnanın Oahu’da tatil havasın- yok sanırım… Zaten şemsiye arl Harbour bölgesi ve müzeyi
da aynı güne tekrar başlamak açtığınızda yerli halkın ilgi tüm gün gezmek için ayrıca 60
ve gülümsemeyle sizi izledi- $ daha ödemeniz gerekiyor…
çok ama çok güzeldi…
ğini görerek, tüm kıyafetiniz- Diğer seçenekleriniz ise sörf
Masallar ülkesi gibi
Havaalanından
çıktığı- le anlık ıslanmalara ve anlık 25 $, yamaç paraşütü 150 $,
nız andan itibaren hem ik- kurumalara alışmanız gerek- Hawaii volkan turu 200 $, helikopterle ada gezisi 80 $, oklim hem insan profili hem tiğini anlıyorsunuz…
Gezi planınıza diğer 3 yanusa dalış veya Beattles’ın
de bitki örtüsü öylesine hızlı değişiyor ki, Alice Masal- adayı yani Hawaii, Maui, Ka- o ünlü sarı denizaltı (yellow
lar Ülkesi’nde kitabının say- uai da dahil etmek isterseniz, submarine) şarkısını hatırlafalarını karıştırıyor gibi olu- diğer adalarda konaklamalı tan denizaltı heyecanını yayorsunuz bir anda. Üstünde fiyat kişi başı 225-800 $ ara- şamak 50 $, köpekbalığı mapalmiye motifli gömlekler, sında değişen ücretli gezi tur- cerası 100 $, kuzey bölgesişortlu-mayolu-pareolu yer- larından yararlanmanız ola- ne yağmur ormanı gezisi 30 $
li halk sıcakkanlı, güler yüz- sı… Hawaii adalar topluluğu- veya yerli kültürünü tüm gün
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yaşamak 125 $…  Belirtmekte fayda var; navigasyon+araç
kiralama+sigorta günlük 120
$, hem de 6 silindirli üstü açık
son model bir Amerikan…

Farklı lezzetler
bulabilirsiniz

Çevreyi biraz dolaşırken
soluklanıp bir kahve molası
verdiğinizde, önünüzdeki menüden her gün bir kahve çeşidi deneseniz bile tatil sürenizi hayli uzun tutmanız gerekir ki hemen hepsinden tadabilesiniz; çikolatalı-fındıklı,
tarçınlı-fındıklı, tropikal baharatlı, vanilyalı, bademli,
fındıklı,   volkanik yani koyu
sert kahve, Güney Pekin kahvesi ve daha nice tatlar… Birçok Asyalı’nın akınına uğramış Güney Honolulu sahilinde Waikiki bölgesindeki en
meşhur ve tüm aktivitelerin,
restoranların ve mağazaların
bulunduğu Kalakaua Caddesi
ise aklınıza gelen birçok ünlü
markayı barındıran lüks mağazalarla, şık, gösterişli moda
dergilerinden fırlamış insanlarla ve lüks arabalarla dolu…
Honolulu’nun en hareket-
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li caddelerinden biri olarak
farklı mutfakları, farklı lezzetleri, farklı fiyat aralıklarında bulabileceğiniz restoran, fastfood tipi yiyecek
ve kafeteryaların bulunduğu, ünlü Hilton’un biraz ötesine kadar yaklaşık iki kilometrelik sahil şeridinde hiç
sıkılmadan ama bol ıslanarak dolaşabileceğiniz kalabalık ve renkli bir yürüme yolu
aynı zamanda... Tabii bir de
bu yolun Hilton’dan yaklaşık
2 km sonrasında “cheesecake factory” (2301 Kalakaua
Avenue) seçeneğini unutmamak gerekiyor. Sürekli dolu
olan ve sıra için kayıt yaptırdıktan sonra elinizde elektronik bekleme cihazı ile caddede volta atarak geçen dakikaların sonunda size gösterilen
masanızda menü dışında özel
taleplerinizin de karşılanması söz konusu. Örneğin   biz,

Türk işi salata bile yaptırdık
(her ne kadar çalışanlar Greek salad deseler de)… Dönüşte ya da giderken, yolun
karşı tarafında içinden yürüyerek geçebileceğiniz bir de
akvaryum var…

Sigara yasağı var

Tabii sigara yasağı orada da
mevcut. Hatta bir takım gece
kulüplerinde bahçeye açılan
kapıya çekilen kırmızı çizginin içinde sigara yasağı, dışında ise alkol yasağı nedeniyle kapı eşiğinde sigarası dışarıya uzatılmış elinde,
diğer elinde ise içki kadehini tutan insanlar görmek çok
yadırganacak bir tablo değil
Honolulu’da. Bir uyarı da bu

50 dolara konaklama

Honolulu’nun yerli kadınlarının boyunlarında egzotik
çiçeklerle ve yöresel ezgilerle sergilediği kıvrak dansı, sahil şeridi boyunca akşam üstleri karnaval havasında sıkça tekrarlanan bir ritüel olarak bu cadde boyunca defalarca izleyebilirsiniz… Caddenin paralelinde ve devamındaki sahil şeridinde de farklı fiyat aralıklarında üç ya da beş
yıldızlı oteller okyanusun kıyısında plajın hemen yanı başında yer alıyor. Sadece donat ve
kahve-çaydan oluşan kahvaltı, okyanus kıyısında yerleşke ve tüm bu renk cümbüşüne
en fazla bir ya da iki kilometre
uzaklıkta üç yıldızlı bir otelde
geceliği 50 dolara kalabilmeniz mümkün. “booking.com”
size bu konuda eşsiz fırsatlar
sağlıyor… Üstelik Amerika’da
yaygın bir uygulama olarak
Oahu’da da aynen uygulanan
odaya ödediğiniz tek kişi fiya-

tının çift kişi
için de geçerli olması oldukça
ucuz
bir
seçenek
ve Avrupa’ya
göre hoş bir
değişiklik…
Farklı tatlarıyla enfes egzotik meyvelerden oluşan bir öğlen yemeği
bu karnaval havasındaki olağanüstü şehri defalarca turlayarak her sokağını ayrı bir heyecanla gezebileceğiniz motivasyonu size fazlasıyla sağlıyor. Honolulu’nun çok da kalabalık olmayan yerli halkının
özellikle muz, Hindistan cevizi ve ananas ile kahveden oluşan geçim kaynağını oluşturan
kuzey bölgesindeki fakir yerleşim yerlerini ancak tüm gün
ada turu için ortalama 20-30
$’lık otobüs turlarına katılınca
görebiliyorsunuz. Ya da daha
önce belirttiğim gibi, oldukça makul fiyatlarla araba kiralayarak… Adanın lüks yaşama tam zıt yerleşim yönünde
yer alan bu alan, yerlilerin Polonez kültürünü yani
Fiji, Yeni
Zellanda
Maori, Samoa, Tahiti, Tonga’ya
ait
geleneksel yaşam tarzlarını yansıtan yerel
yaşam tar-

zı örnekleri, yükseltideki yanardağ krateriyle büyük dağ
ve sahilde dev kayalıkların bulunduğu, okyanusun çılgınca
kayalıklara vurduğu farklı bir
Hawaii ortamını sunuyor sizlere… Tur sırasında ananas yetiştirme ve üretim çiftliklerinden en az birini görmek, kuru
ve yaş ananasa ilişkin tüm lezzetleri tatma olanağınız da
var. Sadece ananas değil, karides üretim çiftlikleri de mevcut. Doğal midye kaynaklarını
da unutmamak gerekiyor. Tüm
Amerika’da olduğu gibi istakoz içinse adresiniz Red Lobster (1765 Ala Moana Boulevard) olmalı. Ada, golf tutkunları için de oldukça farklı seçenekler sunuyor, Olomana Golf
links, Midpacific Club vs...
İnanın adanın batısında Ala
Moana Plajı,   Ko’olina Gölü,
güneyindeki Waikiki Plajı ve
Hanauma Körfezi Plajı, okyanus sularında serinlemek için
harika seçenekler…
Kısacası Hawaii adalar topluluğu; doğası, ananası ve deniz ürünleri ile yaşamınız boyunca en az bir kere görmeniz
gereken yerlerden biri, belki
de en başta geleni....
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çizginin yer yer sahile de yasaklar getirmesi, dumanseverler dikkat, her an 1000 $’a varan cezalar ödeyebilirsiniz.

Kültür - Sanat

Arpa boyu

Merhaba, sıcak yaz günlerini ve tatili yaşadığımız bu dönemdeki sayımızda,
tatile uygun olacağını düşündüğümüz yapımları tanıtacağız sizlere. Kitap olarak, deneyimli gazeteci-yazar Cüneyt Ülsever’in son romanı Azrail Aynası’nı
inceleyeceğiz. Film olarak ise özellikle görsel yönden etkileyici efektlerle ve üç
boyutlu hazırlanmış olan Örümcek Adam 4 filmini ele alacağız. Sıcak yaz günlerinde ve tatilde iyi vakit geçirmeniz dileğiyle…

Biz okuduk

AZRAİL AYNASI

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Tıp Anabilim Dalı

Yazan: Cüneyt Ülsever
Yayınevi: Doğan Kitap. 1. baskı.

   Ülkemizde uzun yıllar yazılı medyada köşe yazarlığı yapan Harvard
Üniversitesi’nden doktora sahibi gazeteci-yazar Cüneyt Ülsever, okuyucularının özellikle seveceği bir romanla çıktı karşımıza. Siyaset ve hayat üzerine
yorumlara yoğunlaştığı köşe yazarlığı’na ara verdiği dönemi iyi değerlendiren
Cüneyt Ülsever son kitabında, biraz daha farklı bir tarzda polisiye-gerilimle
okuyucuyu sarıyor bu defa. Ülsever’in okuyucuları; Kara Dul, Hacı!, Topal Devrimci Cinayeti, Hisarüstü Cinayetleri, İtirafçı adlı romanları hatırlayacaktır.
İkizlerin kaderi de benzer midir?
Romanlarında okurlarıyla akıl oyunları oynamayı seven yazar, bu romanda da seri katil teması üzerine kurgulamış senaryoyu. Uzun yıllar yaşadığı
Amerika’daki deneyimlerini de Anadolu’nun küçük bir şehrindeki alışılmış aile yaşantısını da romana
oldukça etkili biçimde aktaran yazar, keskin gözlem yeteneğini bize hissettiriyor. Kütahya’da varlıklı
bir ailede doğan ve fiziksel olarak bir birlerine tıpatıp benzeyen ikizlerin yaşam serüveni, tesadüflerle
Amerika’ya uzanıyor.
“Her kim ki canavarla savaşıyorsa süreç içinde kendisinin de canavarlaşmamasına dikkat etmelidir. Cehennem çukurunun içine bakarken onun da size baktığını unutmayın.” F. Nietzsche
Romanın kahramanı ikizlerin kişilik özellikleri ise birbirinden farklı görünmektedir. Muzaffer son derece
çalışkan, disiplinli ve başarılı olduğu için Tıp fakültesini bitirip, psikiyatrist olmuştur. İkizi Zafer ise zeki
olmasına karşın kurallara uymakta zorlanıp, liseyi zorlukla bitirmiş ve sorumluluklardan kaçarak yaşamıştır. İkizler arasındaki Anne karnında başlayan birliktelik farklı bir ilişkiye dönüşerek ömür boyu sürer.
Artık birinin kaçıp diğerinin kovalandığı ama hangisinin av olduğunun çok zor anlaşıldığı bir ilişkidir bu.
Kimi boy aynasına bakar, kimi dev aynasına kimi Azrail aynasına…
İstanbul’da işlenen cinayetler bir anda polisin dikkatini çeker! Kurbanlar birbirine benzer tipte kadınlardan oluşmaktadır ve hepsinin de cinsel organı bir cerrah titizliğiyle kesilmiştir. Mesleğine tutkuyla bağlı
polis ekibi cinayetler arasındaki benzerlikleri görünce bir seri katilin varlığından kuşkulanır ve onu yakalamak için bu alanda çalışan bir psikiyatriste başvurur. Bir süre sonra polisler şu soruyu sorar: Acaba bu
psikiyatrist onlara yardım mı etmektedir yoksa yanlış yerlere mi yönlendirmektedir?
Biraz Kütahya, biraz Newyork, çokça da İstanbul’da geçen bu romanı, sıcak yaz günlerinde bir solukta
okuyacağınıza inanıyorum. Okuduğunuzda Azrail Aynası teriminin anlamını da öğrenmiş olacaksınız…  
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Biz izledik
İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 4 (The Amazing Spider-Man 3D)

Yönetmen: Marc Webb
Oyuncular: Emma Stone, Stan Lee, Andrew Garfield, Meagan Good, Chelan
Simmons, Sally Field, Martin Sheen, Embeth Davidtz, Denis Leary.
Yapım: 2012 - ABD Süre: 180 dakika
Tür: 3 Boyutlu, Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik, Gerilim,

Zengin hayal gücünün ürünü süper kahramanları çocukluğumuzda dergilerden izlerdik. Birçoğumuza da okumayı sevdiren bu fantastik kahramanlar olmuştur. Belki de çocukluğun henüz kalıplaşmamış düşünce tarzına daha uygun olduğu
ve kötülere karşı savaşan, iyilerin dostu bir kahramanın insana güven vermesi nedeniyle de sevdik o hayali kahramanları. Süpermen, Kızılmaske, Batman, Örümcek Adam bunların en bilinenleriydi. Bu çizgi romanlar o kadar sevildi ki filmleri yapıldı defalarca. Bu filmlerin de sevilmesiyle devam
serileri geldi. Ünlü Marvel karakterlerinden olan ve 2001 yılında gösterime giren Örümcek Adam filminden
sonra, üç devam filmi çekildi. Yapımcı Sam Raimi filmlerin yapımcılığından ayrıldığını açıkladıktan sonra
Tobey Maguire da ayrıldığını açıkladığında, serinin devamı tehlikeye girse de, Sony Pictures yaptığı açıklamada Sam Raimi Örümcek Adam serisinin bittiğini belirterek yeni çevrim yapacağını açıkladı. Bunun ardından yeni Örümcek Adam olarak Andrew Garfield’ın seçiminden hemen sonra filmin çekimleri başladı. Ve
seri başka bir yorumla devam etti. İşte inceleyeceğimiz film de yeni seri devam filmlerinden biri. Örümcek
Adam(Spider-man) adını alan Peter Parker’ın öyküsü bu defa başka bir açıdan anlatılıyor.
Kahramanlar da terk edilir!
Gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü Peter Parker, lise çağında bir gençtir. Ergenlik döneminin sorunları, geçmişindeki karanlık bölgeler ve bir kaza sonrası edindiği yetenekler ve kanun
adamlarının ona bakışı Peter Parker’ı derin çatışmalara sürüklemektedir. Hatta öyle ki bir ara kahraman değil suçlu durumuna bile düşmüştür.
Filmde olağan aile yaşantısına özenip böyle bir ilişki yaşamak isteyen kahramanın düştüğü açmaz da vurgulanmakta. Hatta bu açmazı yönetmen öyle işlemiş ki sevdiği kızın babası neredeyse bizim Anadolu insanı
gibi “Benim Örümcek Adama verecek kızım yok, normalleşmeden bize gelme” mesajını veriyor. Bu bir fantastik, kurgu roman ama yaşamın gerçekleriyle de harmanlaşmış. Benim gibi görsel efektlere meraklıysanız
üç boyutlu çekilmiş bu filme bayılacaksınız. Öykünün bazı bölümlerinin biliniyor olması çok önemli değil,
seyir keyfi gerçekten çok iyi. Zengin efektlerle süslü filmde, oyuncular Andrew Garfield(Örümcek Adam) ve
sevgilisi rolündeki Emma Stone’da rahatça izleniyor.
Derin mesajlar beklemeyin…
Filmi izlerken hazırlayanların her bir sahne için verdikleri emeği düşünmeden edemiyor insan. Çocukluğunuzda okuduğunuz fantastik kahramanları sevdiyseniz, az da olsa sosyal mesajlar da veren hatta bunlarla hafiften dalga geçen ve görsel bir şölen tadındaki bu filmi izlemenizi, verdiği keyfi yaşamanızı öneririm. Uyarmadan edemeyeceğim derin sosyal mesajlar, felsefi öğretiler arıyorsanız başka filmlere alalım sizi. Bu filmi
tatilde biraz kafa boşaltmak isteyen yetişkinlere ve gençlere öneriyoruz. İyi seyirler…
ETKİLEYİCİ FİLM REPLİKLERİ: -“Bu hayatta önemli olan ne umduğunuz ya da ne hak ettiğiniz değil,
önemli olan ne aldığınız.”- Magnolia
-“Alkolü bırakıyorum. Şerefine içecek insan kalmadı.” - İstanbul Kanatlarımın Altında
-“Kaybedecek bir şeyinin kalmaması, özgürlük galiba.” – Kaybedenler Kulübü
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ASTROLOJİ KÖŞESİ
KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Koç’lar, Ağustos ayında oldukça yoğun
günler sizi bekliyor. 19 Ağustos tarihinden itibaren otoritenizin giderek güçlendiğini hissedebilirsiniz. 29 Ağustos’ta oluşacak Güneş-Pluton birlikteliği işyerinizde yaptığınız işleri umulmadık
noktalara taşıyabilir, dikkatli olun! 18 Eylül’den
itibaren yaşam amacınızın ne olduğunu bulmak
için arayış içinde olabilirsiniz. O günden itibaren
tüm yaptıklarınız gelecekteki yaşamınızı belirleyici nitelikte olacaktır.
BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Boğa’lar, Ağustos ayında Mars-Satürn
bağlantısı işyerinde strese neden olabilir. Bugünler civarında ani kararlar vermekten uzak durmalısınız. İletişim, yaratıcılık gerektiren her tür proje için çok elverişli zamanlarda olacaksınız. Eylül
ayında sınırlarınız genişlemeye başlıyor ve yepyeni deneyimlere açık olacaksınız. 25-26 Eylül tarihlerinde yıldızların sert konumu nedeniyle yakın
çevrenizdeki dostlarınız ya da işyerinizdeki kişilerle kırıcı konuşmalar yapabilirsiniz, dikkat.
İKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili İkizler burcu mensupları, Ağustos ayındaki Kova dolunayı yaşamınızda sürprizli gelişmelere neden olabilir. 24 Ağustos tarihinde kariyerinizle ilgili kafa karıştırıcı durumlar ortaya
çıkabilir, ancak yaratıcılığınız yüksek olduğundan, çözümü de kolayca bulabileceksiniz. Eylül
ayı olayların etkilerini uzun süre hissedeceğiniz
bir ay olacak. Ev ve aile ile ilgili konularda yaşayacağınız olumlu gelişmeler sizi eğlenceli bir pozitivizme sürükleyecek.
YENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Yengeç’ler, 7 Ağustos tarihinde Yengeç
burcuna geçecek olan Venüs gezegeni sayesinde daha atraktif, çekici ve popüler hissedebilirsiniz. 16-17 Ağustos’ta Mars ve Satürn’ün kritik
konumu, size nerde durmanız gerektiğini hatırlatacak. Eylül ayında iletişim, eğitim ve gelişim an54 arpaboyu I HAZİRAN 2012
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lamında olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Ayrıca Venüs’ün etkisiyle harcamalarınızda ifrata kaçabilir ve kaynaklarınızı tüketebilirsiniz dikkat.
25-26 Eylül tarihlerinde otoritenin baskısını hissedebilir, sürekli değişen koşullar nedeniyle kaçmak isteyebilirsiniz.
ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Aslan’lar, Ağustos ayı sizin ayınız ve hedeflerinize odaklanıp ne yapmak istediğinize karar vermelisiniz. 15 Ağustos’ta iş ve özel yaşamınızda tansiyon artabilir. Kendinizi köşeye kıstırılmış hissedebilirsiniz. Ancak 17 Ağustos tarihinden itibaren problemlerinize çözüm bulacak
ve kaldığınız yerden ilerlemenize devam edebileceksiniz. Eylül ayında maddi kaynaklarınızı artırmaya odaklacaksınız, 29 Eylül tarihinde öfkenizi kontrol etmeye çalışmalısınız.
BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Başak burcu mensupları, 15 Ağustos’ta
maddi kaynaklar evinizdeki sert yıldız etkileri
size çözülmesi zor bir maddi problem getirebilir.
22 Ağustos’ta Güneş’in burcunuza geçişiyle yaşamınız aydınlanacak ve yepyeni umutlar yeşerecek. 1 Eylül civarında kafa karıştırıcı bir durum
sizi sonradan pişman olacağınız bir maceraya sürükleyebilir. 20 Eylül’de ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin, sonradan başınıza dert olabilir. 26
Eylül’de yıldızların olumlu konumu bulunduğunuz durumu iyi yönetmenize yardım edecek.

TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Terazi’ler, Ağustos ayında yapacağınız
seyahat planları bir anda sürükleyici ve heyecanlı
bir maceraya dönüşebilir. İçinizde giderek artan
enerjiyle kariyerinizdeki atılımı artık gerçekleştirebilirsiniz. 15 Ağustos’ta sürtüşmelerden uzak
kalmalısınız, kariyeriniz için iyi olmayabilir. Eylül ayında sürpriz önemli gelişmeler yaşamınızda
önemli gelişmelere neden olabilir. Pekçok sosyal
faaliyeti planlamak ve yönetmek durumunda kalabilirsiniz. 19 Eylül’de ev ve aile yaşantınızda
başlayacak stres, 26 Eylül’de yerini daha huzurlu
bir ortama bırakacak.
AKREP BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Akrep burçları, 18 Ağustos’ta size pahalıya mal olan bir ortaklığı veya birlikteliği gözden
geçireeceksiniz. Bu tarihler civarında yapacağınız yatırım ve projelere çok dikkat etmelisiniz,
maddi kayıplara neden olabilir. 20 Ağustos’ta
büyük hedeflere doğru bir hamle yapabilirsiniz,
iyimserliğiniz son derece yüksek olacak. Eylül
ayında iş arkadaşlarınızla uyumlu olmak için çok
çaba harcamanız gerekecek. 20 Eylül’de bazı sırlarınız ortaya çıkabilir, dikkat. 25-26 Eylül’de öfkenizi dizginlemelisiniz.
YAY BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Yay’lar, Ağustos ayında kendinizi olduğunuzdan daha fazla görme eğiliminde olacaksınız, üzerinize fazla sorumluluk almak işlerinizi yavaşlatabilir. 29 Ağustos’ta kariyer eviniz
aydınlanıyor, kendinizi gösterme fırsatınız olacak. Eylül ayında yaşamınızda kariyer meseleleri odak noktanız olacak. Satürn ve Venüs’ün yapacakları sert açı nedeniyle kendinizi ifade ederken sakin kalmalı ve olumsuz duygulardan uzaklaşmalısınız. 20 Eylül’de arkadaş ve meslektaşlarınız yöntem ve taktiklerinizi sorgulayabilir.
OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Oğlak’lar,Ağustos ayında ortak paylaşımlar ve kazançlar eviniz canlanmacak ve maddi konular sizin için öncelik kazanacak. Yüksek kazanç için her zamanki yatırımlarınızdan
farklı alanlar denemek akıllıca olcaktır. 16-17
Ağustos’ta cesurca ortaklıklara girebilir ve başarılı olabilirsiniz. Eylül ayında planlarınızda hiç
de alışık olmadığınız şekilde değişiklik yapmanız

gerekebilir. 16 Eylül’de yeni fikirler, yeni bağlantılar sizin için fırsat olabilir. 29 Eylül’de ev ve işyerinizdeki heyecanlı değişimler sizi bazı kararlar almaya sevkedebilir.
KOVA BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Kova’lar, Ağustos ayı Yeni Ay ile başlayacağından, oldukça zevkli ve eğlenceli olacak.
Özgüveniniz zirvede olacağından karşınıza çıkacak en zor işleri bile kolayca çözebileceksiniz.
19 Ağustos’ta iş arkadaşlarınız ya da ortaklarınız
size her türlü desteği verecekler. 22 Ağustos’ta
daha önce yaptığınız hataları düzeltme fırsatı bulacaksınız, kaçırmayın. Eylül ayında ilişkilerinizde yaşadığınız karmaşa sizin için en önemli konu
olacak. 20 Eylül’de hiç ummadığınız küçük bir
söz, tartışma yaşamanıza neden olabilir, dikkat.
25 Eylül’de kuralları ihlal edebilirsiniz.
BALIK BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Balık’lar, Ağustos ayında manevi yönünüzü ve duygularınızı güçlendirebileceksiniz. 15
Ağustos’ta finansal konularda paylaşımda bulunduğunuz kişilerle güven sağlamada zorluk çekebilirsiniz, bilgi saklamak size zarar verebilir. Eylül ayında ilişkilerinizdeki kıyıda köşede kalmış
pürüzleri çözebileceksiniz. Gereksiz gurur ve tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmalısınız.  
20 Eylül’de baskı ve stres altında sakin kalmanızın ödülünü alacaksınız.
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Evvel Zaman İçinde
Karanlık çatılar altında ıslattı kalemimi yağmur
çocukluk yıllarının tıkırtıları geldi
                             tavan arasından
ne ara, ne çabuk derken
gökkuşağının bitimine koşan çocuğun yüreğinden
                             hızlı akmada zaman
şimdi o kuşağın renkleri dağılıp gök olmuştur
o gök de silinip yok olmuştur.
kulağını geçen yılların sesine verenler için
en acı şarkıyı söyler seher
riyayla tanıştığından beri öfkedir her yeni gün
elma şekerinin tatsızlığını keşfettiğinden beri
                             her heves ölü bir doğum.
türlü güzel şekerler de artık kekre olmuştur
o kekrelik de anılar içinde bir katre olmuştur.

Şiir - Hazırlayan : Yrd. Dr. Funda AKSU

şeytan aldı götürdü bakışlarımızın ışıltısını
                             sattı, sattı, sattı
bir de dönüp yüzümüze güldü
kirlenmiş nefeslerimiz
buzlarla kaplanmış utanç
oğlunun yüzü artık kızarmıyor anne
                             haydi, bir tokat at.
anacığımın elleri buruşmuş yol yol olmuştur
o yollar da ırayıp artık el olmuştur.
Yusuf Can Matrak
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U’MUTLU SON
gözlerime mil çekip çıkarım sokağa
                                       geceleri
seni yitirdiğim gecenin koruyla.
her köşe başında yırtılıp atılmış anılar
üşenmeden toplarım düşlerimizi
                                       el yordamıyla.
öyle karanlık bükmüştün boynunu
                                       geceyi utandırıyordun
utanıyordum.
benim kefenim soyuluyordu etimden
sen parmağına kıyamıyordun.
gittin
ömrümün saadetini eteklerinde sürüyüp
                                       serv-i hıraman
kendi mahzeninde, kendi dört duvarınlasın
                                       heyecan, umutlarınla.
                                       ve korkularınla birlikteyim
kendi dört duvarımda.
isli dudaklarından dökülüyor özlem
özlem sus’mamda
sen sesinle, ben susmamla
saçmalıyoruz iğdeçiçeğim
üşüten maviyle bölünüyoruz
savruluyoruz ayrıntılara.
İki dağın yamacındayız
yediği içtiği ayrı giden
                                       iki düşman dağın
senin etine ilen güneş
benim varlığıma ilense de
bir başka bahar birleşeceğiz
                                       ne olur bu sayılmasın.

Yusuf Can Matrak
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Haplar

Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

Postacı
Bir gün bir baba oğlunu dua ederken
duyar. “Allah’ım sen annemi, babamı, ablamı, ninemi ve beni koru” diye.
Adam çocuğun dedesini unuttuğunu
düşünür ama çocuğa bunu söylemez.
Ertesi gün dedeyi araba ezer ve dede
ölür. Bir kaç gün sonra baba yine duyar “Allah’ım sen annemi, babamı, ablamı ve beni koru” diye. Bu sefer nineyi unutur ve ertesi gün nine merdivenlerden düşer boynu kırılarak ölür.
Bir kaç gün sonra çocuk yine dua eder
“Allah’ım sen annemi, ablamı ve beni
koru” diye. Baba kendisinin unutulduğunu fark eder ve ertesi gün başına
bir şey gelmemesi için her adımını çok
dikkatli atar. Akşam eve gelince karısına sorar
- “Hanım bugün ben işteyken neler
oldu?” diye.  
- Karısı “Bizde bir şey olmadı ama postacı öldü!!!”
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Temel bir gün doktora gider. Doktor
anlatır, Temel “Anlamadım” der. Doktor, “Bakın Temel Bey, sarı haplar mideniz için, kırmızı haplar karaciğeriniz için, mor haplar ise kalp için anladınız mı?”
Temel, “Anladım da içimde bir his
var.”
Doktor “Nedir?”
Temel, “Acaba haplar gideceği yolu
biliyor mu?”

Temel ve arkadaşları in-de
Temel ve arkadaşları ava çıkmışlardı.
İlk önce küçük bir in gördüler. Bu tavşan iniydi. Önüne atlayıp avladılar. İleride daha büyük bir in vardı. Bu tilki iniydi.
Önüne atlayıp avladılar. İleride daha daha
büyük bir in vardı. Bu ayı iniydi. Yürüdüklerinde daha büyük bir in vardı.
Temel:
-Bu ne ini bilmiyorum dedi.
Fakat önüne atladılar. Ertesi gün gazetede
şu haber vardı:
-Üç avcı trenin altında ezilerek can verdi.

Karnen Nerede ?
Öğrencilerin Karne alma günüydü..Evin
Küçük Çocuğu okuldan döndü..
Annesi
-Karnen nerede yavrucuğum ? diye sordu..
Çocuk güldü :
-Arkadaşıma ödünç verdim.. Babasını korkutacak
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