EDİTÖRDEN
Editör yazısını, dergimize katkı veren kişiler olarak biz Arpaboyu yayın kurulu üyelerinin sıra ile yazıyor olması, sorumluluğun
paylaşılması, gündemimize taşınan tüm çalışmaların titizlikle değerlendirilmesi sanırım Arpaboyu kadar bile olsa derginin okunurluluğunu arttıran önemli nedenlerdendir diye düşünüyorum.
Dergimizin 2011 yılı 44. sayısında yazdığım Editör yazısında;
sağlık çalışanları olarak zor bir dönemden geçtiğimizi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi gibi bir kurumda olmaktan
gurur duymamız ve kurumumuza sahip çıkmamız gerekliliği üzerinde durmuştum. Sağlıkta Dönüşüm, Tam Gün Yasası, Performans
Uygulamaları, hızla açılan yeni tıp fakülteleri, yaygınlaşan özel hastaneler bir bütünün parçaları olarak da algılanabilen ve son 10 yıl
içinde sağlık sektöründe hızla yaşanan değişimler, konunun içinde
yer alan biz sağlık çalışanları tarafından bile her zaman kolaylıkla anlaşılamıyor. Hastalar ve toplum açısından baktığımızda ilk bakışta, özellikle hastalar açısından hızla doktora ulaşabilme gibi başta
olumlu anlaşılabilecek değişimleri içermekte, ayrıca sigara ve obeziteye yaklaşım gibi yaygın sağlık problemlerinde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak bu hızla yaşanan değişimde en çok gözden
kaçan nokta insan faktörüne aittir. Değişimin içinde olan başta biz
doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının giderek mesleklerine olan motivasyonlarını kaybetmeye başlamış olmalarıdır. Sağlık
her yönüyle dünyanın her yerinde zor bir sektördür. Sevilerek özveriyle mesleğin yapılması direk insan sağlığına yansımaktadır. Tüm
bileşenleri toplumla iç içedir. Hastayı da içerecek şekilde tüm sağlık
çalışanlarıyla ekip çalışmasıdır. Ekibin başı özel yetenekleri olan bu
mesleğe hayatlarını vermiş hekimlerdir.
Bu dönüşüm ve değişimde olumlu gelişmelere ihtiyacımız var. Gerçekleşmesi ümidiyle.
Bu sayımızda; Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile Dokuz Eylül
Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası AR-GE
Merkezlerinde Başarı Örnekleri” konulu sempozyum, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nin ilaç kullanımında Avrupa’da bir ilk olan
uygulaması ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı’ndan Türkiye’de bir ilk
olan “Nükleer Tıp Teknikleri Programı”nın açılması yer alıyor. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde diploma sevinci, sağlık çalışanının sağlığı için seferberlik, “Empatik İletişim ve İnsan İlişkileri” semineri, Prof. Dr. Şerefettin Canda’nın tıp tarihi ve tıptaki yenilikler sunumu, Anatomi Anabilim Dalı’ndan Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Günbay’a vefa, Sağlık Yerleşkesi’nde takım bilinci haberlerini de bu
sayımızda bulacaksınız. Ayrıca “Çarşamba etkinlikleri” kapsamında ünlü oyuncu Rutkay Aziz sağlık çalışanları ile hasret giderdi. Tıp
dünyasından haberler kısmında osteoporoz ile ilgili bilgilendirme
yer alıyor. San Francisco’ya küçük bir gezintiyi gezi sayfamız aracılığı ile yapabilirsiniz. Büyük ilgi gördüğünü düşündüğümüz “Horoskop” sayfası da her zamanki keyifli sunumla devam ediyor.    Beğenmeniz, beğenmediğiniz yönlerini de yapıcı eleştiriler tarzında tarafımıza (arpaboyu@deu.edu.tr) iletmeniz, dileğiyle…
Her zaman desteğe ve katılıma ihtiyacımız var.

Prof. Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Dekan Yardımcısı
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Hastanemizden

AR-GE Merkezi’nde
Bakan katılımlı sempozyum

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kalkınma
Bakanlığı’nın desteğiyle, DEÜ İleri Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ‘’Ulusal ve Uluslararası AR-GE Merkezlerinde Başarı
Örnekleri’’ başlıklı sempozyum düzenledi. Sağlık alanında ulusal yol haritalarının hazırlanmasına destek verecek, ilaç ve sağlık araştırmalarında önemli bir kapasite yaratacak açılımların toplantısı olarak gerçekleştirilen sempozyum, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde bulunan AR-GE binasının hizmete açılan C Bloğu’nda yapıldı.
İki günlük sempozyumun açılışına; Avrupa
Birliği’ni temsil eden yerli ve yabancı akademisyenler katılırken, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da videokonferans yoluyla bağlandı.   
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İhracat artışı araştırma ve
geliştirmeye bağlı

Türkiye’nin iddialı hedefleri olduğunu, bu hedeflerin araştırma, geliştirme ve yenilik olmadan
sağlanmasının mümkün olmadığını belirten Bakan Yılmaz, ‘’Ülkeler arasındaki rekabet üstünlüğünün en önemli belirleyicisi AR-GE harcamalarıdır. Ekonomik ve sosyal gelişmemizi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemizde bu çalışmalar kritik önem taşıyor’’ dedi.
Bilim ve teknolojiyi kullanarak onu katma
değere dönüştürebilen ülkelerin lider olabildiğini
kaydeden Yılmaz şöyle konuştu:
“Ülke olarak amacımız bilgi üreten ve bunu
katma değere dönüştüren bir ülke haline gelmek. Türkiye’nin daha yüksek gelişmişlik düzeyine ulaşması, vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşam sürmesi, ekonomimizin istikrarı
için son derece önemli. Burada ihracat artışı kri2 arpaboyu I ARALIK 2012

tik öneme sahip. İhracat artışını sağlamamız da
AR-GE’ye, yeniliğe ve bu alanlardaki çalışmalara bağlı. Ülkemizin cari açık diye tartıştığı sorunun aslında uzun vadede çözümü de AR-GE’den
ve katma değeri yüksek üretimden geçiyor. Sağlıklı AR-GE uygulamaları için araştırma merkezleri ve araştırma altyapılarının güçlü olması gerekli.”

Mutlu olmak için gereken şey AR-GE

Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Mehmet
Füzün konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin 30.
Yılında iki büyük
Prof. Dr. Mehmet Füzün
mutluluk yaşıyoruz.
Rektör
Bunlardan birisi Teknopark onayını almış olmamız, ikincisi de AR-GE binasını bu toplantı ile
ilk kez aktif hale getirmiş olmamız. Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye’nin 20. Üniversitesi olarak, ilk üniversitenin kuruluşundan 50 yıl sonra
20 Temmuz 1982’de kuruldu. Genç bir üniversite olarak çok dinamiğiz ve daha fazlasını yapmak için uğraşıyoruz. Kalkınma Bakanımız Sayın Yılmaz bizlerle birlikte olmak için lütfettiler
ve açılışımıza katıldılar, kendisine değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Son olarak cümlelerimi şöyle bitirmek istiyorum; insanoğlunun
iki temel isteği vardır. Birisi ölümsüzlük, diğeri mutlu olma ve haz alma. Ölümsüzlük mümkün
değil. İnsanın haz alması, doyum sağlaması içinse yapılması gereken şey AR-GE’dir.’’

Sadece DEÜ değil
Türkiye için çok önemli

Avrupa Birliği SağlıkGıda
Araştırmaları
Altyapıları Direktörü
ve DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören de konuşmasında, “Bugün aramızda değişik sektör
Prof. Dr. Murat Özgören
Rektör Yardımcısı
ve bakanlık temsilcileri, Türkiye’nin değişik biyomedikal merkezlerinden temsilciler var. Bugün bulunduğumuz nokta,
tarihsel olarak çok önemli bir nokta. Medeniyetlerin doğduğu İyonya Bölgesi’ndeyiz. Bilgi ve teknolojinin tümüyle topluma ulaşması gereken dönemdeyiz. 3 Ocak’ta kurulan bir teknopark bölgemiz var. Bu teknopark bölgesinin Türkiye için
önemli bir değişimi sağlayacağına inanıyoruz.
Çünkü hastane içinde yapılan ilk teknopark bölgesi. Araştırma yapılırken aynı zamanda hastalar
üzerinde uygulanabileceği ve bununla ilgili sertifikasyonun alınabileceği bir sistem kuruluyor. Bu
yapıyı biz Dokuz Eylül olarak değil Türkiye olarak hizmete sunacağız. Avrupa Birliği’nin beş büyük alandan gelen temsilcileri aramızda. İlaç alanı, biyobankalar, biyolojik görüntülemeler, hayvan modelleri ve translasyona ait temsilciler var.
Sağlık, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı’nın temsilcileri de aramızda. Dolayısıyla bugünkü sunumumuz sadece Dokuz Eylül Üniversitesi için de-

ğil, ulusal bir yol haritasının hazırlanması için çok
önemli.”
DEÜ İleri Biyomedikal AR-GE Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal
Baysal da   bugüne kadar yaptıkları çalışmaları
şöyle özetledi:
“İçinde bulunduğumuz merkez,
yaşam bilimlerinde
bakanlığımızın bugüne kadar desteklediği alan olarak
en büyük merkez
Prof. Dr. Kemal Baysal
ve en büyük bütçeli
AR-GE Merkezi Müdürü
yatırım. Bu merkezin hedefi, translasyonel araştırmalar. Bunlar, laboratuvarda geliştirdiğimiz bilgileri hemen yanı
başımızdaki hastanede tedavi edilmekte olan hastaların yaşam kalitesini, yeni tanı ve tedavi modelleri geliştirerek ilerletmeye yönelik uygulamalar. İçinde bulunduğumuz binanın 2014’te
faaliyete geçmesini hedefliyoruz. İdari ofislerden oluşan C Bloğu ilk kez bugün aktive ediyoruz. Son 2,5 yıl içinde bu merkezin planlanması
için belki 300 toplantı yaptık. Projelerinden derslerinden zaman ayırıp bizlere destek veren tüm
öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Merkezin
İzmir’de yeni oluşmakta olan üniversitelerimize, biyomedikal ve ilaç sektöründe yer alanlara
önemli fırsatlar sunduğunu belirtmek istiyor, işbirliğine davet ediyorum.”
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Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi ilaç kullanımında
Avrupa’da bir ilki başlattı

Yılda 1 milyonun üzerinde hastanın ayaktan, 60
bin hastanın da yatarak tedavi edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, güncel ilaç kullanımı daha verimli hale getirerek yıllık milyon dolarlar düzeyinde tasarruf sağlayacak yepyeni bir sistem hayata geçiriliyor. Başhekim Prof. Dr. Mehmet
Refik Mas, gelişmiş ülkelerde çok yakın tarihlerde kullanılmaya başlanan bu uygulama için Kanada Merkezli firma “Intelligent Hospital Systems’in
(IHS) Türkiye Temsilcisi Hilmi Sunay ile bir ön
protokol imzaladı. Hastane servislerinde günde 7
ila 15 bin arasında ilaç dağıtımının gerçekleştiği bin
yataklı hastanede tüm birimleri kapsayacak şekilde işleyecek olan yeni sistem Türkiye ve Avrupa’da
bir ilk olacak.
IHS Türkiye Sorumlusu Hilmi Sunay, “1350
hastanenin bulunduğu Türkiye’de özel hastaneler,
devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri olmak
üzere üç grup hastane var. Biz Türkiye’de çalışmaya başlamak için üniversiteleri ön plana alarak harekete geçtik. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Füzün projemize olumlu yaklaştı. Kanada Konsolosluğu’nun da firmamız ile ilgili garantörlüğü sonrasında ilk adımlar atıldı. Sağlık çalışanlarının büyük yük ve sorumluluk altında oldukları hepimizin malumu. Hastaların tedavisi sürecinde eski ya da eksik teknoloji, geciken protokoller ya da yanlış uygulanan tedavilerden dolayı bazı medikasyon hatalar oluşabiliyor. Bu da kurumlara fazladan maliyet olarak yansıyor. Uluslararası çalışmalara bakıldığında yanlış bir medikasyonun maliyeti 4 ile 10 bin euro arasında değişiyor.
Bu durumu düzeltmek için kriterler çok basit; doğru ilacı, doğru dozda, doğru hastaya, doğru zamanda vermeniz gerekiyor. Hastane içerisinde ilaç dolaşımını kontrol ettiğinizde sorun ortadan kalkıyor.
Üniversite hastanelerinde mali açıdan son 5-10 yılda eksi hanesine doğru gidiş var. Biz, devletin bütçe
ayırmadığı bir alanda finansal yükü üstlenmeye talip olduk. Dokuz Eylül Üniversitesi de know-how’ı
ortaya koyarak ortaklığı tamamladı. Dokuz Eylül
Üniversitesi ile böyle bir çalışma yapmaktan mutluyuz. Diğer sağlık kuruluşlarından da uygulamalarımıza ilgi büyük” dedi.
     Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas da üç ay4 arpaboyu I ARALIK 2012

Hilmi Sunay
IHS Türkiye Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Refik Mas
Başhekim

lık bir ön protokol ardından yeni sisteme geçileceğini belirterek şöyle konuştu:
“Üç ayın sonundaki verilerin değerlendirilmesini bekliyoruz. Daha sonra kurumsal kararımızı
vereceğiz. Bu sisteme geçiş bizim için çok önemli, çünkü ülkemizde benzer bir sistem yok. Yönetici arkadaşlarımızın da çabaları ile üniversitemizin
böyle bir gereksinimi olduğu yönünde karar verdik. Hastanemizde hem malzeme hem de ilaç kontrol sürecinin daha iyi yönetilebilmesi için mevcut
sistemin yenilenmesi gerekliliği üzerinde duruyoruz. Dünyada örnekleri var, fakat bir bütün halinde tek bir firmanın bunu yapıyor olmasını önemsiyoruz. Üç ayın sonunda IHS firması yetkilileri bize
son raporlamalarını verecekler ve sonra Sayın Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün hocamız ile birlikte nihai kararımızı vereceğiz.”  

IHS (Intelligent Hospital Systems) nedir?

2006’da kurulan IHS (Intelligent Hospital Systems)
hastane ortamları için otomatikleştirilmiş çözümlerin tasarım ve geliştirilmesi üzerine odaklı bir tıbbi cihaz şirketidir. Merkezi Winnipeg, Manitoba’da
olan IHS, eczanelerde serum şırınga ve torbalarını güvenli ve doğru olarak hazırlayan ileri teknoloji bir tam otomatik serum hazırlama sistemi olan
RIVA’yı üretmektedir. Hastaneler RIVA ile ilaç sarfiyatlarını azaltmakta, ilaçların doz maliyetini düşürmekte ve en önemlisi hasta güvenliğini arttırmaktadırlar.  

DEÜ Nükleer Tıp’tan
Türkiye’de bir ilk

Pek çok bilimsel konuda ilkleri gerçekleştiren Do- kilde yetiştirmek” ifadesini kullandı. SHMYO Müdükuz Eylül Üniversitesi, ABD’de 1970’lerde hayata ge- rü Prof. Dr. Orhan Mağden de şöyle konuştu: “ Nükleçirilmiş olan “Nükleer Tıp Teknikerliği Programı” eği- er Tıp Teknikerliği eğitim programı Türkiye’de bir ilk.
timini Türkiye’de 42 yıl sonra gerçekleştirerek bir ilki Amerika’dan 42 yıl sonra böyle bir çalışmayı ülkemizbaşlattı. DEÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı de gerçekleştiriyoruz. Çok önemli; çünkü bugüne kaile DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun dar Nükleer Tıp’la ilgili görüntüleme cihazları konu(SHMYO) ortak projesi olarak uygulamaya konu- sunda Radyoloji’den, Tıbbi Görüntüleme’den, Tıbbi
lan yeni eğitim programının başlaması nedeniyle Do- Laboratuvar’dan, Radyoterapi Teknikerliği programkuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 12.12.2012 saat larından destek alınıyordu. Artık birebir bizim yetiş12.00’de pasta keserek kutlama yapıldı. Sağlık Lisesi tirdiğimiz öğrencilerimiz bu alanda teknik donanımçıkışlı öğrencilerin YGS1 puanı ile Radyoloji ve Rad- lı yetişerek ihtiyaca yanıt verecekler, mezun olduklayoloji Teknisyenliği Programlarından da kabul edildi- rında da Türkiye’de 130’un üzerinde olan Nükleer Tıp
ği 2 yıllık eğitim programına ilk etapta 13 öğrenci ka- Merkezleri’nde istihdam edilebilecekler.
yıt oldu. DEÜ Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Ben öncelikle kurumsal anlamda büyük destekBaşkanı Prof. Dr. Hatice Durak ve DEÜ Sağlık Hiz- leri için sayın Dekanım Prof. Dr. Tülay Canda’ya ve
metleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Or- Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice
han Mağden’in öncülüğünde temeli atılan yeni eğitim Durak’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü Nükleer Tıp
programının kutlamasına, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Anabilim Dalı’nda çalışan öğretim üyelerinin yükü zaDr. Tülay Canda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko- ten çok fazla. Buna artı olarak Sağlık Hizmetleri Meskulu yöneticileri, teknikerlik programını yürüten aka- lek Yüksekokulu’ndaki bu özel programı destekleyedemisyenler ile öğrenciler katıldı.
cekler. Profesör Hatice Durak arkadaşım, projeleriyle
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, “Ül- bize ışık tuttu, önümüzü aydınlattı. Bize getirilen prokemizde Sağlıkta dönüşüm programının uygulandı- jeyi heyecanla kurulda kararlaştırdık, sonra Üniversite
ğı bu süreçte motivasyonumuzun ne kadar yüksek ol- Senatosu ve YÖK’ten karar çıktı. 2012-2013 yılı için
duğunu, görevimizi ısrarla sürdürmek istediğimizin öğrencilerimizi aldık. Hepsini tebrik ediyorum, yolları
bir göstergesi. Ben o nedenle bu programın açılması- açık olsun.”     
nı düşünen, öncülük eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu. Nükleer Tıp Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Durak da yeni eğitim programının hazırlanmasında hem bölümdeki akademisyenler hem de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve yardımcılarının büyük emeği olduğunu belirterek, “Çok önemli bir
boşluğu dolduracak bir programı yürütmeye başladığımız için mutluyuz. Aramıza katılan öğrencile- Prof. Dr. Tülay Canda Prof. Dr. Hatice Durak Prof. Dr. Orhan Mağden
Dekan
Nükleer Tıp AD Bşk.
SHMYO Müdürü
re hoş geldiniz diyoruz. Amacımız onları en iyi şe2012 ARALIK I arpaboyu 5

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı ilaç kullanımı nedir?

Akılcı ilaç kullanımı (AİK) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
“hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli bir
süre boyunca, kendilerine ve topluma en az maliyet ile kullanmaları”
Prof. Dr. Ayşe Gelal
(Tıbbi Farmakoloji AD). olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru tanı konulması gerekmektedir. Ardından ilaçlı ve/veya ilaçsız, etkili
ve güvenli tedavinin tanımlanması gelir. Eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaç seçimi, uygun
doz ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun
reçetenin yazılması basamakları izlenir.

AİK ilkelerini basamak basamak
sıralamak gerekir ise:

1- Doğru tanı- problemin tanımlanması, hastaya
tedavi hedeflerinin aktarılması
2- Etkililik, Güvenlilik,  Uygunluk,  Maliyet kriterlerine göre doğru ilacın seçilmesi
3- Doğru doz, doğru süre ve doğru uygulama yolunun belirlenerek  tedaviye başlanılması
4- Tedavinin hastaya aktarılması ve anladığından
emin olunması
5- Tedavi başarısının değerlendirilmesi
Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir. Hangi ilacın
kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun
şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, “Akılcı İlaç Kullanımı”nın sağlanmasında sorumluluk sahibi taraflardır.
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En sık görülen Akılcı Olmayan İlaç
Kullanımları nelerdir?

Akılcı olmayan ilaç kullanımının yaygın örnekleri; bir hasta için gereğinden fazla sayıda ilacın kullanılması (polifarmasi), hastalara gereksiz ilaç reçete edilmesi, uygun olmayan antibiyotik kullanımı, oral alım daha uygun olacak iken enjeksiyonun tercih edilmesi, klinik kılavuzlara uygun olmayan ilaçların reçete edilmesi, belirlenen ilaç tedavisine hastalar tarafından uyulmaması ve hastaların kendilerini –sıklıkla reçete ile satılan ilaçlarla- uygunsuz tedavi etme çabalarıdır. DSÖ tahminlerine göre tüm ilaçların yarısından fazlası uygunsuz şekilde reçete edilmekte, dağıtılmakta ya
da satılmaktadır.
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Akılcı olmayan ilaç kullanımı nedenleri arasında
yetersiz akademik bilgi, ilaç endüstrisinin etkileri, sosyo-kültürel etmenler, alışkanlıklar, yetersiz
anamnez, iş yükü ve personel sıkıntısı, ekonomik
ve yasal etmenler sayılabilir.

Ülkemizde bu konuda yapılanlardan
bazı başlıklar:

Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü 2010 yılında, o dönemin SB İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturularak ve çalışmalarına başlamıştır. Düzenleyici kurum olarak “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu”nun kurulması
önerilmiş ve 2011 yılı kasım ayında kurulmuştur.  
SB tarafından “İlaç Takip Sistemi”ne ve karekod
uygulamasına 2010 yılı başı itibari ile geçilmiştir.
Sistemin amaçları, “farmakovijilans, sahte ilaçlardan ve sahte ambalajlardan korunma, politika
oluşturmaya esas olarak veri oluşturma ve artı faydalar” olarak ifade edilmiştir.  
“Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin sağlanabilmesi
ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili [sağlık çalışanlarında ve hastaneye gelen vatandaşlarda] farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması” için “Hastane Hizmet Kalite Standartları;
Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Kılavuz”, 2011 yılı
Ekim ayında SB tarafından yayımlanmıştır.
Reçetelerin elektronik ortamda oluşturulmasını hedefleyen “E-Reçete” uygulaması 1 Temmuz 2012 tarihinde fiilen uygulanmaya başlanmış, 15.01.2013 tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir. Bu uygulama ile sağlıkta kalitenin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

DEÜ Hastanesi Akılcı İlaç Kullanımı ve
Yönetimi Komitesi

Hastanemizde Kalite Birimi Koordinatörlüğü bünyesinde 2007 yılında kurulmuş olan Akılcı İlaç Komitesi Ocak 2012’de yeniden oluşturulmuş, yönetmeliğe göre “Akılcı İlaç Kullanımı ve Yönetimi Komitesi” adını alarak çalışmalarına başlamıştır. Prof. Dr. Ayşe Gelal sorumluluğunda her hafta yapılan düzenli toplantılarda öncelikle “Akılcı İlaç Kullanımı ve Yönetimi Komitesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları” tanımlanmış
ve Hastane web sitesinde duyurulmuştur (http://
dehis.hst/akreditasyon). Daha sonraki toplantılarda ‘Advers Etki Bildirim Yönergesi’ güncellen-

miş ve ‘İlaç Hatası Bildirimi Yönergesi’ ile ‘İlaç
Hatası Bildirimi Formu’   hazırlanmıştır. Her iki
durum için akış şemaları oluşturulmuştur. NisanHaziran 2012 tarihleri arasında dahili ve cerrahi
anabilim dallarına tek tek gidilerek eğitim saatlerinde ilgili yönetmelik ve yönergeler tanıtılmış,
oluşturulan akış şemaları duyurulmuştur. “Advers Etki” ve “İlaç Hatası” bildirimlerinin HBYS
üzerinden yapılması için gerekli çalışmalar sürmektedir. İlaç hatalarına zemin hazırlayan yazılı order yerine çoğu bölümde “elektronik order”
uygulamasına geçilmiştir. Akılcı ilaç kullanımı
konusunda hasta düzeyinde farkındalığı artırmak
amacıyla poster ve broşürler hazırlanmış, hastaların görebilecekleri yerlere asılmıştır. Komite,

halen Yard. Doç. Sema Alp Çavuş’un sorumluluğunda akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışmalarına devam etmektedir.
Komitenin yeniden işlerlik kazanmasında büyük
emeği geçmiş olan Farmakovijilans eski Bildirim
Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Tuçok’a teşekkür ederiz.
Görevli olduğu süre boyunca komiteye yoğun emek
ve destek veren Sayın Prof. Dr. Canan Çoker’e teşekkür ederiz. Komitede görev alıp ayrılmış olan Prof.
Dr. Servet Alan (Hastane İletişim Merkezi Sorumlusu),   Gülay Eşrefgil (Hem. Hizm. Müdürü) Ecz.
Gülay Kaya, Doç Dr. Şebnem Yılmaz (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD) ve Akıner Tülüoğlu (Kalite
Birimi)’na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Komite Üyeleri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar, görevi Prof. Dr. Canan Çoker’den devir aldı. Prof.Dr. Ayşe Gelal (Tıbbi Farmakoloji AD), Yrd. Doç.Dr. Sema Alp Çavuş (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD), Doç. Dr. Mukaddes Gümüştekin (Tıbbi Farmakoloji AD, DEUTF Hastanesi Farmakovijilans Sorumlusu), Doç.Dr. Balahan Makay (Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları AD), Uzm. Dr. Yusuf Savran (İç Hastalıkları AD), Ecz. Kağan Dağdeviren (Eczane Sorumlusu), Sevil Cin(Hemşirelik
Hizmetleri Müdürlüğü), Sultan Kırdağlı (Kalite Birimi).
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde
diploma sevinci

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 73 öğrenci, 2011-2012 eğitim öğretim yılını tamamlayarak diploma almanın
sevincini yaşadı. Tıp Fakültesi Derslikler Binası Kurucu Öğretim Üyesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen törende, 50 yüksek lisans ve 23 doktora öğrencisi mezunlar listesine eklendi. Enstitü
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun ev sahipliğindeki törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep
Yaparel, Prof. Dr. Murat Özgören, Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda adına Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas,
akademisyenler ve aileler katıldı.
Toplam 53 uluslararası dergide yayınlanmış makaleleri bulunan
Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin diploma töreninde; Doktora birincisi Dr. Fatma
Gülşah Zeybek’e ödülünü Rektör Prof. Dr.
Mehmet Füzün ve Enstitü eski Müdürlerinden
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu
Prof. Dr. Sevin ÖzdeEnstitü Müdürü
niz birlikte verdi. Doktora ikincisi Dr. Hayriye
Kul Karaali’ye ödülünü DEÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Recep Yaparel ile Enstitü eski Müdürlerinden Prof. Dr. Ayşen Baykara verdi. Doktora
üçüncüsü Havva Arslan Yürümezoğlu da ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören’in
elinden aldı.
Yüksek Lisans Birincisi Meryem Gülfem
Öner’e ödülünü DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Veki8 arpaboyu I ARALIK 2012

li Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya takdim etti. Yüksek Lisans ikincisi Gonca İnanç’a ödülünü DEÜ
Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Mehmet Refik Mas verdi. Vatani
görevde bulunan Yüksek Lisans üçüncüsü
Fırat Soyarat’ın ödülünü de yerine Doç.
Dr. Hilal Koçdor,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’ndan aldı.

Önceki müdürlere şükran plaketi

Kuruluşunun 30. Yılını kutlayan ve 1982’den
bu yana Tıp, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Onkoloji ve Spor Bilimleri dallarında
lisansüstü eğitim (yüksek lisans-doktora) veren
enstitüde bugüne kadar müdürlük yapmış olanlar da unutulmadı. Önceki müdürlerden Prof. Dr.
Hatice Karhan, Prof. Dr. Melahat Okuyan, merhum Prof. Dr. Ruhi Töre, Prof. Dr. Sevin Özdeniz, Prof. Dr. Ayşen Baykara ve Prof. Dr. Gül
Güner’e enstitüye hizmetleri için şükran duygu
ları belirtildi. Törene katılan Prof. Dr. Özdeniz
ile Prof. Dr. Baykara’ya Rektör Prof. Dr. Füzün
ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Astarcıoğlu birer te

Doktora birincisi Dr. Fatma Gülşah Zeybek’e ödülünü
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Enstitü eski Müdürlerinden Prof. Dr. Sevin Özdeniz birlikte verdi.

2011-12 yılı içerisinde sekiz akademisyene“Örnek olanlar” belgesi verildi.

şekkür plaketi verdi. “En İyi Poster Ödülü”nün
sahibi Biyomekanik Doktora Programı öğrencisi Salih Çelik oldu. Törende ayrıca 2011-12
yılı içerisinde öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından 8’ine “Örnek olanlar” belgesi verildi. Örnek akademisyenler listesinde yer alan
Prof. Dr. Nur Arslan, Prof. Dr. Necati Gökmen,
Yrd. Doç. Dr. Selda Yörük, Öğr. Gör. Dr. Burcu Arkan, Öğr. Gör. Dr. Nuri Karabay, Öğr. Gör.
Dr. İlkay Arslan Özkan, Öğr. Gör. Dr. Kerime
Bademli ve Öğr. Gör. Dr. Gülten Sucu’ya ödüllerini Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet İbrahim
Tuğlu takdim etti.  
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında, günümüzde AR-GE’ye yapılan yatırımların giderek arttığına dikkat çekti; “Uzun yıl-

lardır batının yaptığı gibi bizim de artık bilgiyi
üretip ticarileştirmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki
son 10 yılda ülkemizdeki AR-GE harcamalarına Gayri Safi Milli Hasıla’dan ayrılan pay binde 0.4’lerden, binde 8.6’ya çıkmıştır. Bu tabii ki
yeterli değil, ama iyi yoldayız. 2011 rakamları
ile AR-GE personeli sayısında da önemli artış
oldu. Ülkemizde daha önce 10 bin kişiye düşen
AR-GE personel sayısı geçen yıl 38 bin oldu.
Dolayısıyla bugün buradan mezun olan gençlerimizi ciddi bir iş sahası bekliyor” dedi.
Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu da enstitüyü tanıtan sunumunda, dünden bugüne çalışmaları özetledi, 26 anabilim dalında
49 Yüksek Lisans, 29 doktora programı bulunduğunu, toplam 506 öğrencinin lisansüstü eğitim gördüğünü ifade etti.  

‘Sağlık çalışanının sağlığı’ için
seferberlik

“Sağlık Çalışanının Sağlığı” konusu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Sağlığı Birimi ve Ege Üniversitesi İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi işbirliği ile düzenlenen kapsamlı bir çalıştayda mercek altına alındı. Tıp
Fakültesi Dekanlığı Toplantı
Salonu’nda düzenlenen çalışProf. Dr. Alp Ergör
taya, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi) Bölge Laboratuarı temsilcisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Karşıyaka Devlet
Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İzmir Kent ve Medikal Park Hastaneleri, Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital, Seferihisar Devlet Hastanesi gibi kurum ve kuruluşlardan, 40’dan fazla temsilci katıldı.
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Organizasyona ev sahipliği yapan DEÜ
Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi Sorumlusu
Prof. Dr. Alp Ergör; Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6331 sayılı Yasa gereği, iş sağlığı
ve güvenliği yönünden tüm kamu kuruluşlarının birer “iş sağlığı ve güvenliği birimi” kurmak zorunda olduğunu belirtti. Ergör, 2010 yılından itibaren gerçekleştirilen çalıştaylarda
özellikle yüksek risk grubunda bulunan hastaneler için de hazırlık sürecinin başladığını,
2012’de Antalya’da yapılan çalıştayda “Ne yapacağız?” konusunu tartışırken, şimdi “ Nasıl
yapacağız?” konusunu ele aldıklarını belirtti.
Toplantıda deneyimlerini paylaşan akademisyenler, sağlık yöneticileri ve işyeri sağlık güvenlik birimi çalışanları, 2014’ün başından itibaren tüm kamu kurumları için zorunlu olacak
“Çalışan Sağlığı Güvenliği” konusunda nasıl
bir eylem planı oluşturulacağı ve yol haritası çizileceği konusundaki görüş ve projelerini
sundu.
Prof. Dr. Alp Ergör, “Bugünkü üçüncü çalıştay, sağlık çalışanının sağlığı alanında hastanelerde örgütlenmeye odaklı bir toplantı. Sağlık çalışanının sağlığı konusuna, bu iş kolunda çalışan şoförden hastane başhekimine, sekreterden hemşireye kadar herkesi kapsayan geniş bir yelpazede yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bir
anlamda iş kolu üzerindeki örgütlenmeyi tartışıyoruz. Türkiye’de sağlık çalışanın sağlığı örgütlenmesi, 1990’ların sonundaki ‘Sağlık Ça-

lışanlarının Sağlığı Kongresi’ ile başladı. O
günden bu güne çok şey oldu. En önemli gelişme, 2012 Haziran ayında 6331 sayılı Yasa’nın
çıkarılması ile oldu. Halk Sağlığı Uzmanları
Derneği (HASUDER) İş Sağlığı Çalışma Grubu iki çalıştay örgütledi. Deneyim paylaşımları
yapıldı. Bu süreçte bir takım dokümanlar oluşturduk. Önceki çalıştayların da ışığında 6 temel başlık belirledik. Hastanelerdeki Hizmetin
Kapsamı, Örgütlenme Modeli, Taşeron Şirketler Sorunu, Hizmet Finansmanı, İnsan Gücü ve
Gereksinimler, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimi. Bütün bunlar çok önemli sorun-

lar olarak karşımıza çıkıyor. Örgütlenme modelinin Yasa’nın çerçevesinde nerede olacağı
belli, ama bunların adının konması gerekiyor.
Önümüze bir ödev listesi çıktı: bu da bölgesel toplantılarla konunun ilgililere aktarımı konusuydu, kolları sıvadık. 2013’te biraraya gelerek planları konuşmaya başladık. Üretilenleri yöneticilere aktaracağız ve hızla hayata geçmesi için çaba göstereceğiz” dedi.

Bir teşekkür yazısı

Merhabalar, ben Sabiha Özönür. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi’nin
hastasıyım. 13 yıl boyunca içimde bir bomba ile yaşadım. Vücudumdaki kitle böbreklerimde, mesanemde, bağırsaklarımda tahribata yol açtı. Çok sancılı ve zor bir 13 yıl geçirdim. Ta ki 22 Ocak 2013
tarihine kadar... Başta Sn. Prof. Dr. Cem Terzi olmak üzere, Sn. Doç. Dr. Aras Emre Canda, Sn. Dr.
Emre Direk, Sn. Dr. Tayfun Bişgin, Sn. Dr. Emre Karadeniz’in yer aldığı ameliyat ekibinin gerçekleştirdiği başarılı ameliyat ile sağlığıma kavuştum. Beni aileme, torunlarıma bağışlayan, yeniden hayatıma sağlıklı bir şekilde döndüren saygıdeğer doktorlarıma, hastanede yattığım süre içinde güler yüzünü eksik etmeyen 6. kat özel hemşireleri, yardımcı personele, temizlik görevlilerine teşekkürlerimi
sunuyorum. Hepinize minnettarım. Herkese sağlıklı günler, saygılarımla.
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Dokuz Eylül Üniversitesi
Uluslararası Diploma
Eki Etiketi aldı
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin,
Haziran 2012 tarihinde yapmış olduğu Diploma Eki Etiketi başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek başarılı bulunmuş, onaylanmış ve  Üniversitemiz, Bologna sürecinin
önemli basamaklarından birisi olan, Uluslararası
Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) almaya hak kazanmıştır.  
   Bu Etiket, Diploma Eki uygulamalarını her bakımdan doğru şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarına verilen saygın bir belge niteliğindedir. Diploma Eki belgesi, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve

derecelerle ilgili olarak ortak ve herkesce anlaşılır
formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış bir form
olup, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen
tamamlayıcı bir belge niteliğindedir. Uluslararası
akademik ve mesleki tanınırlığı sağlamakta olup,
diploma derecelerinin tanınmasında ilgili kurum
ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin Diploma Eki Etiketine başvuru
sürecindeki çalışmalarda, başta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse olmak üzere, üstün gayret gösteren BEK (Bologna Eşgüdüm Komisyonu) üyelerine ve bu çalışmada emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür ettiğini belirtti.       

Doçent Dr. Zübeyde Erbayraktar
Başhekim Yardımcısı oldu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
Prof. Dr. Canan Çoker’den boşalan Başhekim Yardımcılığı görevine Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar getirildi. 18 Temmuz 1970
yılında doğan Erbayraktar, 1988 yılında
Denizli Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1994’te
tamamladı. Tıpta uzmanlığını DEÜTF Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim
Dalı’ndan aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi’nde Dr.
Michael Brnes ve KSW Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Anthony Cerami ile “Eritropoetin ve etki mekanizmaları” üzerinde araştırma ve incelemelerde bulundu. 2009 yılında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji doktorasını tamamladı. Biyokimya ve Klinik Biyokimya alanında Doçent unvanı aldıktan sonra DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’na atandı. Prof.
Dr. Serhat Erbayraktar ile evli olan Zübeyde Erbayraktar’ın biri kız biri erkek ikiz çocukları var.        
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Prof. Dr. Şerefettin Canda
tıp tarihi ve tıptaki
yenilikleri anlattı

Dokuz    Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin düzenlediği “Çarşamba
Etkinliği”nde, Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda “Tıbbın tarih içinde gelişimi ve tıptaki
yenilikler”i anlattı.  Erzurum Atatürk Üniversitesi önceki Rektörü Hurşit Ertuğrul’un da izlediği  sunumda Prof. Dr. Canda Antik Mısır’dan
ve Greek dönemlerinden başlayarak tıbbın tarih içinde uygarlıklardaki gelişimini özetledi.
İstanköylü Hipokrates’in Batı tıbbının babası olarak kabul edildiğini belirten Canda, Hipokrat Andı’nın aslında günümüzde de geçerli olan etik değerlerin temelini oluşturduğunu
vurguladı.
EXPO 2020’ye hazırlanan İzmir’de
Bergama’nın tarihte büyük önemi olduğuna
dikkat çeken Canda, “Bergama’da Asklepion
var. Kutsal su burada akmakta. Bergama’da
yetişen tanınmış hekimler ve Bergama Sunağı tıp tarihinde büyük önem taşıyor. Burada su
sesi, kuş sesi ve müzikle hastalar tedavi ediliyor. Antik Roma’da Celsus, tıp tarihi açısından önemli. İbn-i Sina bütün bilgileri bir ansiklopedi yazar gibi topluyor, hastalıkları sınıflandırıyor, tıbbın gelişmesine katkı sağlıyor.
Mısır’da ve Anadolu’da gelişmeler var. Endü12 arpaboyu I ARALIK 2012

lüs çok önemli bir uygarlık merkezi. Müslüman toplumlar ile Avrupa toplumlarının kültürel olarak karşılaştığı iki yer var birisi Endülüs,
diğeri Balkanlar. Her ikisinde de çok önemli uygarlık ve kültür eserleri ortaya çıkmıştır.
Daha yakın tarihlere baktığımızda, 1933’te ülkemizde bir tane tıp fakültesi varken, 2000’de
bu sayı 47’ye, 2012’de 79’a yükselmiştir. Yaklaşık 111 bin doktorumuz bulunmaktadır. Son
olarak 44 bin öğrencimiz (uzmanlık ve yüksek
lisans) var.
Günümüzde tıbbın önündeki yeni açılımlara bakacak olursak; iyi hekimlik kriterleri, iletişim becerileri, kanıta dayalı tıp, tıpta insan
bilimleri (hümanite), hekime farklı bakış açısı kazandıran çeşitli konular, etik ve profesyonel değerler ve dijital teknoloji öne çıkıyor. Bu
bağlamda artık geleceğin üniversiteleri konuşuluyor. Gen haritaları, hedefe yönelik ilaç tedavileri çok önemli konular. Örneğin, biyonik
insandan söz ediliyor, nano teknolojinin kansere karşı kullanımı var, robotik cerrahide gelişmeler var. Geleceğin üniversitelerinde dijital teknolojiden üst düzeyde yararlanılıyor.
Teknoloji transfer merkezleri, genetik bilimler ve moleküler biyoloji gibi. Bunlar geleceğin bilimleri olarak gündemde. “

KİMDİR ?

Prof. Dr. Şerefettin Canda 1944
yılında Antakya’da doğdu, Antakya Lisesi’ni bitirdikten sonra
1966’da ODTÜ İngilizce Hazırlık
Okulu’ndan (Mühendislik Fakültesi), 1972’de ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık
eğitimi aldı. Patoloji uzmanı olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda
görev yaptı. Erzurum ve çevre illeri hastalarının patoloji sitolo-

ji raporlarını çıkararak sonuçlarını yayınladı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın Kurucu Öğretim Üyesi olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalı’nda da Kurucu Öğretim Üyesi olarak hizmet verdi. 2006-2010
yılları arasında Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi Rektörü olarak
görev yaptı. Prof. Dr. Canda’nın
ders kitapları, 260’a yakın yurt içi
ve yurtdışı dergilerde yayınları bulunuyor.

Prof. Dr. Şerefettin Canda
Prof. Dr. Zuhal Bahar

Çamlaraltı mezunları
Onkoloji hastalarına umut oldu

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Mezunlar
Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocuklar yararına düzenlediği “Çocuklar Geleceğimiz” temalı konser ile kanserli çocuklara umut oldu.
Çamlaraltı Koleji Mezunlar Derneği yönetimi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü yöneticilerinin işbirliği ile 26 Aralık’ta
Konak Atatürk Kültür Merkezi’nde Sunshine
Band konseri gerçekleşti. Sunshine Band müzik grubunun da destek verdiği organizasyon
büyük ilgi gördü. Konserden elde edilen gelir ile DEÜ Temel Onkoloji Laboratuvarı’na,
“Çocukluk Çağı Kanserleri Araştırmaları”nda
kullanılmak üzere -80 derece derin dondurucu
cihazı bağışlandı.

Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur
Olgun, tedavisi süren çocukların gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli bir
destek sağlandığını belirterek, Çamlaraltı Koleji Mezunları Derneği yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Olgun, cihazın
hem çocuk hem de yetişkin kanser hastalarının
araştırmalarında kullanılabileceğini belirtti.
Çamlaraltı Mezunlar Derneği başkanı Reyhan Ildırar ise enstitünün çalışmalarına ellerinden geldiğince destek olmak istediklerini belirterek, Prof. Dr. Nur Olgun önderliğindeki
sağlık ekibine “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi; “Sizler burada tedavi gören çocuklarımızın ailelerine ışık oluyorsunuz, umut oluyorsunuz, Tanrı size güç versin” diye konuştu.  
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Anatomi Anablim Dalı’nda
Kurucu Profesör Günbay’a vefa

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda eğitim ve uygulama
amaçlı kullanılan iki salona, bölümün kurucusu
olan ve 1995 yılında emekliye ayrılan Prof. Dr.
Tarık Günbay’ın ismi verildi. Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden’in ev
sahipliğinde gerçekleştirilen törende salonların
açılış kurdelasını; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, DEÜ Tıp Fakültesi’nin Kurucu Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu, rahatsızlığı nedeniyle törende bulunamayan Profesör Günbay’ın oğlu Prof. Dr. Tayfun Günbay,
Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas birlikte kesti. Açılışa, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Murat Özgören, Prof. Dr. Halil Köse, Dekan
yardımcıları, Başhekim yardımcıları ve öğretim
üyeleri de katıldı.  
Rektör Prof. Dr. Füzün konuşmasında;  
“Günbay ailesi benim hocalarımdı. Bana
eğitim verdiler, tanıdığım günden bu yana sağlığımla ilgili de hizmet verdiler. Her zaman söylüyorum, biz akademisyenlerin iki temel görevi vardır, birisi araştırma yapmak, diğeri eğitim.
Eğitimin de iki temel amacı vardır; birisi o mesleği öğretirsiniz, ama onun kadar önemli olan
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hekimlerin diğer görevi de değerler kazandırmaktır. Bu daha çok duruşunuz ve davranışınızla olur. Bu bağlamda baktığımızda Tarık hocamın kazandırdığı değerlerle çok önemli bir yeri
olduğunu görüyoruz. Kendisine selamet diliyorum, bu tip organizasyonu yaptığı için Anatomi Anabilim Dalı’nın tüm üyeleri adına Orhan
Mağden hocamızı da tebrik ediyorum” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, “Tarık hoca ile tanışmamız 1966 öğrencilik
yıllarımız. 79’da bu fakülteye geldiğimizde eski

barakalarda hocayla beraber çalıştık. Tarık hoca bizim için hep
hocaydı. Fakülteye çok hizmetleri geçti. Arabasının arkasına
Ege Üniversitesi’nden kadavra
alıp o zamanki İzmir Tıp’a taşıdığını biliyorum, bugün Anatomi Anabilim Dalı’nda hala o kadavraların kullanıldığını tahmin
ediyorum. Bugün hocamız için
onur günüdür. İki kıymetli bilim
adamı yetiştirdi, kendisine aileProf. Dr. Tülay Canda
Prof. Dr. Orhan Mağden
sinin huzurunda teşekkür ediyoTıp Fakültesi Dekanı
Anatomi AD Başkanı
rum” ifadesini kullandı.    
Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden de, ismini uygulama ve seminer salonlarında ölümsüzleştirdikleri Prof. Dr. Tarık Günbay ile onlarca yıl birlikte görev yaptığını belirterek şöyle konuştu: “Üniversitelerde örnek alınabilecek insanların sayısının hızla artması gerektiği düşüncesindeyim. Geniş ilim, kültür ve faziletinin etkisinde kaldığım hocam Prof. Dr. Tarık Günbay, güçlü hafızası, engin vazife duygusu, imkansızlıklar içinde yapılabilecek olanı gerçekleştirmesi, millet ve memkelet sevgisi, sahip olduğu hocalık bilgi ve sanatı ile herkese hayranlıkla bakılacak örnek insan olmuştur. Bütün emekleri için kendisine minnettarız.”
Törende Proföser Tarık Günbay’ın oğlu Prof. Dr. Tayfun Günbay da her anlamda örnek vasıfları ile öne çıkan bir babanın evladı olmaktan dolayı çok şanslı ve gururlu olduğunu belirtti

Prof. Dr. Tarık Günbay’ın biyografisi:
28 Mart 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası komiser
Hayrettin Günbay, annesi Zeliha Günbay idi. Babasını 6 yaşındayken kaybetti. Trabzon’da ilkokulun birkaç yılını okuduktan sonra Kula’da ilkokulu tamamladı. Leyli Meccani sınavlarını kazanıp burslu olarak Balıkesir Lisesi’ni bitirdi. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 1954 yılında tamamladı. 1954 -1956 yılları arasında askerlik görevini yaptı. Askerlikten
önce Urfa’nın Akçakale kazasında, askerlikten sonra da Aydın’ın
Kuyucak kazasında Hükümet Veterineri olarak bulundu. 1954 yılında Türkan Günbay ile evlendi. 1955 yılında il oğlu merhum Kulak Burun Boğaz Profesörü Dr. Ufuk Günbay, 1957 yılında ikinci
oğulları diş hekimi Prof. Dr. Tayfun Günbay dünyaya geldi. Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Urfa Siverek ve Nazilli Kuyucak’ta kendi mesleğini icra etti. Ancak çocuklarının da eğitimini düşünerek 1958 yılında ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kürsüsü’nde asistan olarak başladı. 1963 yılında Morfoloji Kürsüsü’nde doçent, 1976 yılında
profesörlüğe yükseltildi. Aynı yıl altı ay süre ile Londra’da Royal Postgraduate Medical School’da
araştırma ve incelemelerde bulundu. Ege Üniversitesi’ndeki görevine ek olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş aşamasında üç yıl süreyle görev aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi tıp Fakültesi’nde 1982-1994 yılları arasında Anatomi ve Morfoloji Anabilim dalı Başkanlığını,
08.03.1994 – 26.10.1994 arasında Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. 28.03.1995’te emekli oldu.
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Tedavi gören küçüklere
TAKEV’den yılbaşı sürprizi
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Sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren İzmir TAKEV Okulları yöneticileri ve öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara yılbaşı sürprizi yaptı. 2013’e
girerken Çocuk Hastalıkları Servisi ve Hastane
İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden TAKEV Okulları Müdürü Nazım Erkan, TAKEV Okul Aile
Birliği Başkanı Sibel Tankut, öğretmenler ve öğrenciler, hastane binası içinde yer alan İlköğretim Okulu’nda yılbaşı partisi düzenledi. Keyifli ziyarette, küçüklere pasta ve kurabiyeler ikram
edildi, oyuncaklar ve hediyeler dağıtıldı. Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Demiral’ın
konuk olduğu etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik
Mas adına Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Canan
Çoker, Hastane İlköğretim Okulu Müdürü Avni
Koşar ve idareciler ev sahipliği yaptı.
      İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Demiral, küçüklerle yeni yıl sevincini paylaşmaktan büyük
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mutluluk duyduğunu belirterek, başarılı bir sosyal sorumluluk projesi uygulayan TAKEV Okulları yöneticilerine ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi yetkililerine, sağduyulu yaklaşımları nedeniyle de TAKEV öğrencilerinin velilerine
teşekkür etti. DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Canan Çoker, çocuklara hediye vererek yeni yılda sağlıklı mutlu günler diledi. Çocuklar bu eğlenceli atmosferi “Gangnam Style”
dansı ile renklendirdi. Konuk öğrenciler gitar ve
org eşliğinde müzik dinletisi sundu. Tedavi gören
küçüklerin mutluluğu velilerini çok duygulandırdı.

Küçüklerin hayal dünyasına
SEV öğrencileri hayat verdi

Önce istekleri öğrendiler

Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dokuz
Eylül Üniversitesi Nevvar–Salih İşgören Çocuk
Hastanesi’nde tedavi gören küçüklere maddi manevi destek vererek büyük motivasyon kattı. Müdür
Yardımcısı Müjdat Ataman’ın önderliğindeki 14 kişilik öğrenci topluluğu, ilk etapta Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören’i
ziyaret etti. Hastanede sunulan sağlık hizmeti ve
bölümler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ören, Nisan 2012’de hizmete açılan çocuk hastanesi binasını konuklara gezdirdi, yatarak tedavi gören ve kronik hastalıkları bulunan çocuklarla ziyaretçileri buluşturdu. Asistan doktorlara ve hasta küçüklere bol
bol soru yönelten SEV İlköğretim Okulu öğrencileri, çocukların tedavi oldukları serviste oynamayı hayal ettiği oyuncakları, eğlence ortamının neler
olabileceği konusunda bilgi topladı. Prof. Dr. Hale
Ören, hastanenin başta zemin kat fuaye alanı olmak
üzere belirli alanlarına çocukların hayal dünyaları-

na hitap edecek uygun platform ve alanların kurulabileceğini, bu konuda öğrencilerin sunacağı projeleri hayata geçirebileceklerini söyledi.  

Sıcak ilgi memnun etti

Okul yönetimi ve veliler tek tek not edilen bu
istekleri yerine getirmek için seferber oldu, mutluluk siparişlerine gönülden destek yağdı. SEV İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, kolilerle hazırladıkları oyuncakları ve kitapları hastaneye getirerek küçüklere teslim ederken, sevgi mesajlarını iletip birlikte oyunlar oynadı. Tedavi gören küçükler, kendilerini ziyaret eden öğrencilerin
sıcak ilgisinden memnun kaldıklarını dile getirdi.  
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Ünlü oyuncu Rutkay Aziz
Dokuz Eylül Tıp’a konuk oldu

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Rutkay Aziz,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal
ve Kültürel Etkinlikler Kurulu’nun düzenlediği
söyleşide akademisyenler, sağlık çalışanları ve
öğrencilerle biraraya geldi.
“Adalet, Sizsiniz” adlı oyunu sahnelemek
üzere İzmir’e gelen ve birlikte rol aldığı Taner
Barlas ve oyun yazarı Ümit Denizer ile Sağlık
Yerleşkesi’ne konuk olan usta oyuncu, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nu dolduran seyirci topluluğunca ayakta alkışlanarak
karşılandı. Moderatör Prof. Dr. Taner Çamsarı, 10 yıl önce de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne konuk olan Türk tiyatrosunun sembol ismi Rutkay Aziz’i bir kez daha ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Rutkay
Aziz konuşmasında, “Tıpçılarla tiyatrocuların
ortak yanları olduğuna inanırım. Hemen hemen
her Tıp Fakültesi’nde mutlaka bir tiyatro kulübü ya da tiyatro kolu vardır. Çok ciddi, özenli,
önemli oyunlar seçerler. Bunun kaynağı da; siz
insanı yaşatma savaşımı veriyorsunuz. Tiyatro
sanatı da öylesine onurlu, soylu bir sanat ki, in-

Taner Barlas

Rutkay Aziz
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Prof. Dr. Taner Çamsarı

sanın yaşama sanatına katkı sağlamak için
var. Bu anlamda sanki tıp ve tiyatro bir biçimde buluşuyor” ifadesini kullandı. Rutkay Aziz ile 40 yılı aşkın dostluğunun bulunduğunu belirten tiyatro oyuncusu ve pandomim sanatının öncü ismi Taner Barlas da seyircilerin isteği üzerine mini bir pandomim gösterisi sundu.
Oyun yazarı Ümit Denizer, çok güzel bir dinleyici kitlesi karşısında olmaktan büyük heyecan ve
mutluluk duyduğunu belirtti.   
Söyleşinin bitiminde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda sanatçılara birer teşekkür plaketi vererek şöyle konuştu:   “Bir sanatçı toplumu iyi anlamışsa
onlarla bütünleşiyor. Biz sizlerde bunu gördük.
Toplumun sesi, vicdanı ve beyni oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.”

Arpaboyu
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Hakan Dilek’ten
“Bi Başına Gösteri”

Hakan Dilek’i, Yüksek Okul Sekreteri Yener Kırmızı bir teşekkür belgesi ve çiçek vererek uğurladı.

Uzun yıllar yeşil sahalarda top koşturan,
futbol kitapları, belgeselleri ve güncel konular üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan Hakan Dilek, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen Çarşamba Etkinlikleri’nde “Bi Başına Gösteri”yi sundu. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atalay Arkan’ın ev sahipliğinde Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne konuk olan Hakan Dilek, stand
up gösterisinde insan öykülerini, geçmişten
günümüze kentleri, sokakları, çeşitli olayları
mizahi bir dille anlattı. Gazeteciliği ve profesyonel futbol yaşamının yanı sıra resim yapan
ve bağlama çalan Hakan Dilek, bu çalışmalarından da örnekler verdi.

O Gol Kaçmazdı, Maçı Kaybettik Ama Zemin
Futbol Oynamaya Müsait Değildi, Top Yuvarlaktır adlı kitapları yayınlandı. 2003’te Beşiktaş Spor Kulübü’nün kuruluşundan günümüze
tarihini anlatan “Kartal’ın Yüzyılı” adlı belgeseli hazırladı.

Kimdir?

1962’de Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü, Heykel
Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Dört kişisel resim sergisi açtı ve dört de karma resim
sergisine katıldı. 1975-91 yıllarında 2. ve 3.
lig takımlarında profesyonel futbol oynadı.
1996’dan itibaren değişik yayın organlarında editörlük, genel yayın yönetmenliği yaptı;
müzik, sinema, resim ve felsefe üzerine yazılar yayınladı. 2001’de eski futbolcularla yaptığı söyleşilerden oluşan ilk kitabı “Mahallenin
En Şık Ağabeyleri” çıktı. İşte Böyle Bir Şey,
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40 yıllık doktora eğitiminde
kaliteyi yükseltme arayışı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye’de 1972 yılında başlayan hemşirelikte
doktora eğitiminin ve sonuçlarının kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir sempozyum düzenledi.
“Hemşirelikte Doktora Eğitiminin Kalite Göstergeleri (Quality Indicators of Nursing PhD Education)” adlı uluslararası sempozyum, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapıldı. Doktora eğitiminde ulusal ve uluslararası standartlar oluşturma, öğrenci ve eğiticiler için uluslararası hareketliliği geliştirme konuları değerlendirildi. Prof. Dr.
Besti Üstün, Yrd. Doç Dr. Stephen J. O’Connor
ve Prof. Dr. Nurgün Platin’in Eş Başkanlığı’nda
hazırlanan 2,5 günlük programın açılışı; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Özgören, Prof. Dr. Halil Köse,
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan Avrupa Hemşire Eğitimcileri Federasyonu, Uluslararası Hemşirelikte Doktora Eğitimi Ağı ve ORPHEUS temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.  
    Rektör Prof. Dr. Füzün konuşmasında; “Amacı araştırma yapmak ve bilgi üretmek
olan bir kurumun bu tip bilimsel bir toplantı düzenlemesinden büyük mutluluk
Prof. Dr. Mehmet Füzün
duyuyorum. Araştırıcı sayısıRektör
nın artış hızı bakımından Türkiye Avrupa’da birinci durumda. Ama hala 100 bin nüfustaki araştırmacı sayısını diğer ülkelerle kıyaslarsak çok
gerideyiz. Ancak Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Türkiye mevcut araştırmacı sayısı açısından da
Avrupa düzeyine gelecektir” dedi.  
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü adına konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mu20 arpaboyu I ARALIK 2012

rat Özgören de tüm dünyada global bir konu olan
sağlığın multidisipliner çalışma gerektirdiğini belirtti. Özgören, bu uluslararası
toplantının bilime önemli katkı
sağlayacağını belirtti.   
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar,
hemşirelik fakültesinin dün- Prof. Dr. Zuhal Bahar
den bugüne gelişimini özetler- Hemş.Fakültesi Dekanı
ken, “Biz fakülte olarak lisans, yüksek lisans ve
doktora olmak üzere üç eğitimi birlikte yürütüyoruz. Yüksek lisans ve doktorada 8 anabilim dalımızda eğitim veriyoruz. Etkinliğimize katkıları için başta yurtdışından gelen konuklarımız ile
tüm akademisyen arkadaşlarıma, idari personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Besti Üstün şöyle konuştu: “1972’den bugüne gelinen süreçte doktora
eğitimi vizyonunda önemli değişiklikler olmasına karşın, uygulamada uluslararası standartlarolduğumuzu söyleyemeyiz.Bu amaca ulaşmak için
mevcut doktora eğitimimizi her yönüyle sorgulamak ve yeniden organize etmemize katkı verecek
bir sempozyum programı oluşturmaktı. Bu sempozyumda doktorada araştırma ortamının kalitesi
nasıl olmalı, doktora tezinin kalitesi nasıl değerlendirilir sorularına birlikte yanıt aradık.”   Prof.
Dr. Gül Güner Akdoğan’ın
oturum başkanlığındaki panelde yurtdışından gelen akademisyenler görüş ve deneyimlerini anlattı. Etkinliğe,
DEÜ Devlet KonservatuvaProf. Dr. Murat Özgören rı Opera Ana Sanat Dalı ÖğRektör Yardımcısı
rencileri Soprano Ayşe Şenol,
Tenor Deren Eledağ, piyanoda Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Mehmet Ariç’in mini
konseri renk kattı.

Yılın Akademisyeni Fatma Vural
Araştırma Görevlisi Burcu Söylemez
Hemşirelik Fakültesi’nde 2011-2012 eğitim dönemi değerlendirilmesi sonucunda; Yrd. Doç. Dr.
Fatma Vural “Yılın Akademisyeni”, Araştırma Görevlisi Burcu Akpınar Söylemez de “Yılın Öğretim
Görevlisi” seçildi. Doç. Dr. Samiye Mete, Yrd. Doç.
Dr. Hatice Mert ve Yrd. Doç. Dr. Ayfer Elçigil’den
oluşan Ödül Komisyonu, yapılan başvuruları, yıl
içindeki tüm yayınlar ve aktiviteleri içeren puanlama ile değerlendirerek seçim yaptı. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar, fakülte toplantı salonunda düzenlenen törenle yılın akademisyenlerine teşekkür ederek hediye verdi.   

Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Toprak
‘Öğretmenlik Misyonu’nu anlattı
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin eski Dekanı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustsafa Toprak, Hemşirelik Fakültesi’nde düzenlenen konferansta “Öğrenmenlik
Misyonu”nu anlattı. Kurumlar içinde yönetenlerce belli bir tanımlama yapılmasa da öğretmenlerin mutlak bir misyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Toprak şöyle konuştu:
“Bana sorarsanız öğretmen sınıfta bir kaleci kadar dikkatli
olmak zorundadır. Nereye baktığını, nerede durduğunu bilmeli, sesini iyi kontrol etmeli,  kalıplaşmış yanlışlardan kaçınmalıdır. Günlük yaşamda çok kullanılan şablon yanlışlarımız var.
Örneğin; ‘Ben orayı avucumun içi gibi bilirim’ ya da ‘Bu iş
eşyanın tabiatına aykırı’ gibi cümleleri sık duyarız. Hangimiz
avucunun içini biliyor ya da kaç kişi eşyanın tabiatını biliyor ? Bu tür hataların düzeltilmeye başlanması lazım. Herkesin çok kullandığı bir kelime var; Sevgi. ‘Herkesi seviyorum’ ya da ‘herkes
beni seviyor’ ifadeleri kullanılıyor. Bundan daha büyük yalan olmaz. Sevgi çok özeldir. Herkesi sevemezsiniz. Bazen hiç istemezsiniz seversiniz, bazen çok istersiniz sevemezsiniz. Sevgi formatlanamaz, öğrenilemez, öğretilemez, ama saygı formatlanır, öğrenilir ve öğretilir. Saygı zemini olursa sevgi temeli de oluşur. Bir başka örnek, bazı söylemlerde ‘Öğrenci merkezli’ ya da ‘öğretmen merkezli’ gibi yanlış ifadeler kullanılır. Öğrenme tekniklerinden haberi olmayanlar bu konuyu çok seviyor. Öğrenci merkezli kelimesi kulağa hoş gelebilir, ancak öğretmen her zaman işin
merkezindedir. Bu tartışmalar boş yere zaman kaybıdır.
Öğretmen temel figürdür ve hangi tekniği uygularsa uygulasın işin özündeki ana çekirdektir. Türkiye zor bir şehir.
Öğretmenin bu anlamda bilmesi gereken çok şey var. Toplumda hangi sosyal gruplar mevcut, hayat şartları nedir,
toplumun sosyolojisi nedir bilmek şarttır. Eğitimci, sosyal
ve kültürel değerleri inansa da inanmasa da bilecek. Feodal paradigmaları bilecek. Sonuç olarak öğretmen, toplanan bilgiyi bal eyleyen, bilgiyi bilince dönüştüren kişidir.”
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Kalp nakil hastaları
ikinci yaşamı kutladı

     Türkiye’de ilk kalp-akciğer naklini 1998 yılında gerçekleştiren ve sonraki yıllarda başarılı nakil
öyküleriyle sadece İzmir değil tüm Türkiye’de donör havuzunun oluşmasına katkıda bulunan Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, 9 kalp nakil hastası, yeni yıl öncesinde ikinci yaşamı kutladı. Başarılı kalp nakillerinden sonra normal yaşamlarını sürdüren Recep Topçu (14 yıl önce nakil oldu),
Canan Serçe (12 yıl önce kalp nakli oldu), Ali Sözer (6 yıl önce nakil oldu), İsmail Annakkaya (3,5
yıl önce nakil oldu), Leyla Gürcan (3 yıl önce nakil oldu), Aynur Sezer (1,5 yıl önce nakil oldu) ve
yapay kalp takılarak organ beklemeye devam eden
2,5 yaşındaki Melek Özcan (1,5 yıl önce yapay kalp
takıldı), Orhan Dalmızrak (1 yıl önce yapay kalp
takıldı), Yusuf Eneç (2 ay önce yapay kalp takıldı)
DEÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi girişinde düzenlenen kutlamada biraraya geldi.
     İkinci yaşama kavuşan ve kalp nakli için umutla bekleyen hastaların duygu dolu anlarını paylaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, başhekim yardımcıları ve Kalp Damar
Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto, “İkinci yaşam” kutlamasında organ bağışı ve organ nakillerinin önemine dikkat çekti.
Bir süre önce Sağlık Bakanlığı taraProf. Dr. Mehmet Refik Mas
fından kalp nakil
Başhekim
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ruhsatlarının geçici olarak durdurulduğunu hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, “Günümüzde olumsuz örnekler sebebiyle donör probleminin yaşanması, kalp nakillerinde  olumsuz etki
yarattı. Hastanemizin nakillere yıllar önce başlangıç yapmış olması, bu konuda ne kadar yetkin olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir yaşam mücadelesi ve
örneğin en küçük hastamız Melek Özcan yaklaşık
1,5 yıldır kalp bekliyor. Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat problemini ortadan kaldıracak girişimleri başlatacağını umut ediyorum. Ben Öztekin hocama teşekkür ediyorum. Çok ciddi çaba ve çalışmaları var.
Hastanemizde aktif olarak kalp nakillerinin yeniden başlamasını istiyoruz” dedi.  
       Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Öztekin Oto da, kalp nakli olmuş bir çok hastanın halen yaşamını başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu: “14 yıl önce nakil yaptığımız Recep Topçu 13 yıl süreyle hastanemizde hizmet verdi. Daha sonra emekli oldu, şimdi
Rize’de yaşamını sürdürüyor. 12 yıl önce nakil olan
Canan Serçe gayet iyi durumda. Bir dönem kalın bağırsakta tümör atlattı, tedavisini oldu ve şimdi normal yaşantısını sürdürüyor. İsmail Annakkaya’ya
üç yıl önce kalp nakli yapıldı şu anda Giresun’da
yaşıyor. Ali Sözer 6 yıl önce nakil yapıldı, emekli
oldu, Bursa’dan İzmir’e gelip yerleşti. Leyla Gürcan üç yıldır gayet iyi durumda. Biz 1998’lerden
beri tırnaklarımızla buralara geldik. Son 2 yılda organ bağışlarımızın azalmasının altında, başka şehirlerde, başka organlarla ilgili olan olumsuz öyküler var. Başarılı nakiller ise bağış kararlarını olumlu
yönde etkiliyor. Donörler bizim örneklerimizde organlarının boşa gitmediğini, bir yerde hayat bulduğunu gördü. Umarız üç yapay kalp hastamız da en
kısa zamanda nakil olur.”   

Kalpten ölümler azaldı
diyabet ve obezite arttı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
tarafından yürütülen Avrupa Birliği
7. Çerçeve destekli MedCHAMPS
Prof. Dr. Belgin Ünal
Halk Sağlığı AD Başkanı
Projesi’nin sonuçları, ülkemizde son yıllarda kalp hastalığına bağlı ölümlerin azalma eğilimi gösterirken, diyabet ve
obezitede hızlı artış gözlendiğini ortaya koydu. Mart
2009’da başlayan MedCHAMPS Projesi’nin sonuçları Ankara’da gerçekleştirilen bir günlük etkinlikte;
Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
ve Başkent’teki üniversite temsilcilerine anlatıldı. Sunumda, 1990’lardan günümüze koroner kalp hastalığı ve inme ölüm hızlarındaki değişimin yanı sıra diyabet ve obezitedeki hızlı artış oranlarına dikkat çekildi.
DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Ünal’ın öncülüğünde hazırlanan
araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de 35 yaş üzeri
nüfusta koroner kalp hastalığına bağlı ölüm hızının
1988- 1994 yılları arasında erkeklerde yılda yüzde
3, kadınlarda yılda yüzde 2 artış gösterdiği, 1994’ten
sonra ise her iki cinsiyette de azaldığı, 1995 -2008 yılları arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölüm hızının 35 yaş üstü erkeklerde yüzde 34, kadınlarda yüzde
28 oranında azaldığı belirtildi. Toplumda sigara içme
oranının 1995-2008 arasında yüzde 36, ortalama kan
basıncının yüzde 2 oranında azaldığı, aynı dönemde obezite ve diyabet sıklığının artış gösterdiği, buna
bağlı olarak obezitenin yüzde 11 ve diyabetin yüzde
14 oranında koroner kalp hastalığı ölümlerini artırdığı ifade edildi.   
Türkiye’de 1995-2008 yılları arasında koroner
kalp hastalıklarındaki gerilemenin ortaya çıkmasında, tüm toplumu içine alan sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve tütün kontrolü stratejilerinin birincil koruma olarak uygulanması ile koroner
kalp hastalarında kanıta dayalı tıbbi tedavilerin geliştirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Obezite 2025’te yüzde 50’lere çıkacak

Proje kapsamındaki sonuçların en çarpıcı olanları da
diyabet ve obezitedeki artış oranları oldu. Türkiye’de
1997 yılında 25 yaş üstü bireylerde obezite sıklığı erkeklerde yüzde 18 ve kadınlarda yüzde 33 iken, 2010

yılında obezite sıklıkları erkeklerde yüzde 27’ye, kadınlarda 42’ye yükseldi. Obezite sıklıklarındaki artışın son 13 yılda gözlenen artışa benzer bir eğilim göstermesi halinde 2015, 2020, 2025 yılları için obezite
sıklıklarının erkeklerde sırasıyla yüzde 31, yüzde 35,
yüzde 38, kadınlarda yüzde 46, yüzde 49 ve yüzde 50
olacağı anlatıldı.  

Önlem alınırsa artış yavaşlar

Obezitedeki artışın, toplumdaki nüfus yapısındaki değişiklikler ve diyabet sıklıklarında daha önce gözlenen trendler gözönüne alındığında 2015 yılı için öngörülen diyabet sıklığının toplamda yüzde 21, 2020
yılında yüzde 26, 2025 yılında ise yüzde 32 olarak hesaplandığı açıklandı. Ancak önümüzdeki 10 yıllık süreçte obezite sıklığı yüzde 10 ve sigara kullanımı yüzde 20 oranında azaltılabilirse, 2025 yılı için öngörülen
diyabet sıklığında yüzde 6 mutlak düşme elde edilebileceği ve sıklığın yüzde 26 olacağı ifade edildi.

Tuz kullanımı sınırlanmalı

Bir başka açıklama da, toplumda tuz tüketiminin sınırlanması konusunda oldu. Toplumun kan basıncının en önemli belirleyicisinin besinlerle alınan tuz olduğu hatırlatıldı, özellikle paketli ürünlerle alınan tuzun sınırlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla toplumun sağlık eğitimi,  besinlerin tuz (sodyum clorür)
içeriğini azaltmayı sağlayacak reformülasyon (tuz yerine başka formüller kullanılması), düşük tuz içerikli
sağlıklı besinlerin etiketlenerek tüketicinin bilgilendirilmesi ve toplumsal düzeyde sodyum tüketiminin izlenmesi gerektiği ifade edildi.
Sonuç olarak, obezite ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelenin uzun soluklu ve “nedenlerin nedenlerine” yönelik olması gerektiği belirtildi, topluma yönelik, çocukluktan başlayarak obeziteyi önleyici önlemlerin ön plana çıkarılması gerektiği anlatıldı.  
Diyabet ve kalp hastalıklarının azaltılmasına yönelik girişimlerin Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Sivil
Toplum Örgütleri ve toplum katılımı sağlanarak, bilimsel gerçekler ve bu konuda dünyadan iyi örnekler
göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğine dikkat çekildi.
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Sağlık çalışanlarına ‘Empatik İletişim
ve İnsan İlişkileri’ semineri

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Dokuz EyProf. Dr. Erhan Eroğlu
lül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarına “Hastanelerde Empatik İletişim ve İnsan İlişkileri” konulu seminer
verdi.   Başhekimliğin düzenlediği organizasyonda, evde
ya da işyerindeki insan ilişkileri üzerine çarpıcı örnekler
veren Profesör Eroğlu, iki insan arasındaki en büyük gürültünün “Önyargı” olduğunu, hayatın
önemli sırrının ise “10-90 kuralı” ile ifade edilebileceğini belirtti.
Günlük diyaloglarda yaşanan sorunlara dikkat çeken Eroğlu şöyle konuştu: “Evde ya da iş
yerinde konuşurken alışkanlık haline getirdiğiniz, karşınızdaki kişiyi rahatsız eden yüz ifadelerini düzeltin. Ailenizle ya da iş ortamınızdaki kişiler ya da muhatap olduğunuz diğer bireylerle iletişimsizlik yaşamak istemiyorsanız, karşınızdaki kişiyi doğru anlayın, duygusunu görmeye çalışın. Size 10 cümle söylüyorsa birkaç kelimeyi çekip takılmak yerine, anlatılmak istenen
duyguyu görün. İnsan ilişkilerindeki tutumunuz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin itibarı ve imajı sizin elinizde. Bir kuraldan bahsedeyim; ’10-90’ kuralı. Bence hayatın sırrı burada. Gün içinde yaşadıklarınızın sadece yüzde 10’u başınıza gelenlerdir, yüzde 90’ı ise başınıza
gelenlere nasıl tepki verdiğinizdir ve iyi bir iletişimin temeli önce insanın kendisidir.”

Gülay Eşrefgil
Hemş. Hiz. Müdürü
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Sağlık Yerleşkesi 2013’ü ‘takım’
bilinciyle karşıladı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık
Yerleşkesi akademisyenleri ve çalışanları, yılbaşında keyifli bir kutlamada biraraya gelmenin
heyecanını yaşadı. Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat Fuaye’deki yeni yıl kutlaması, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar,
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet
Refik Mas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun, Hemodiyaliz
ve Transplantasyon Enstitüsü Müdürü Doç. Dr.
Koray Atilla, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Atalay
Arkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Davete Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün,
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Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Yaparel,
Prof. Dr. Murat Özgören, Prof. Dr. Halil Köse
ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca ve Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda ile akademisyenler, idari personel ve sağlık çalışanları
katıldı. 2013 yılının tüm Dokuz Eylül Üniversitelilere sevgi, barış ve huzur getirmesi dilekleri
tekrarlandı.
Rektör Füzün, sağlık çalışanları için zor bir
yılı geride bıraksalar da 2013’te umutla, yılmadan çok çalışacaklarını belirtti, davetlilere katılımları için teşekkür etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar da Sağlık
Yerleşkesi’nde özveri ile görev yapan meslektaşları ve tüm çalışanların yeni yılını kutladı, örnek  dayanışma ile, başarılı ve sağlıklı bir yeni
yıl geçirme temennisinde bulundu
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Tıp Dünyası

OSTEOPOROZ

Tıp Dünyası - Hazırlayan : Gamze ÇAPA KAYA

Osteoporoz en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır. Osteoporozda kemik kütlesi azalmış, kemiğin ince mimari yapısı ile kemik kalitesi bozulmuştur. KemikleProf. Dr. Sema Öncel rin zayıflamasına ve kırılmaya yatkın hale gelmesine yol açan bir hastalıktır. Kemik kaybının sessizce ve giderek arttığı osteoporoz hastalığı çoğu kez kırıklar oluşmadan fark
edilmeden ilerlemektedir. Oluşan kırıklar ve bununla ilişkili çeşitli problemler nedeni ile önemli
bir halk sağlığı sorunu olan osteoporoz ; bireyleri
fiziksel, sosyal, psikolojik yönden kısıtlamakta,
yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Özellikle menopozdan sonra kadınlarda görülmekle birlikte erkeklerde, çocuklarda, ileri yaşta
ise her iki cinste de görülebilmektedir.  

Günümüzde osteoporozun dünyada 200 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre Avrupa, Amerika ve Japonya’da 75 milyondan fazla kişide osteoporoz bulunmaktadır. Beyaz ırkta
50 yaşındaki kadınların %40 ının, erkeklerin ise
%13 ünün yaşam boyu osteoporoza bağlı kırık
geçirme riski olduğu bildirilmiştir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde her 30 saniyede bir osteoporotik kırık oluştuğu belirtilmiştir. Osteoporotik
kırıklar özellikle distal ön kol, omurga, kalça ve
proksimal humerusta oluşmaktadır. Bir kadının
yaşam boyu kalça kırığı geçirme riskinin meme,
rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma risklerinin toplamından, erkeklerde ise prostat kanserine yakalanma riskinden daha yüksek olduğu bildirilmiştir.  
Birçok hastalıkta olduğu gibi osteoporozun
oluşumunda da genetik yatkınlık önem taşımak28 arpaboyu I ARALIK 2012

tadır. Bunun yanı sıra çevresel etkenler de gerek
hastalığın, gerekse kırıkların oluşumunda rol oynamaktadır. Osteoporozun tanımlanması; hastalığa ait risk faktörleri ile birlikte kemik yoğunluk
ölçümlerinin değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.
Burada ileri yaş (65 yaş üzeri), beyaz ırk, ailede
osteoporotik kalça kırık öyküsü, kişinin geçirilmiş kırık öyküsü, kadın cinsiyet gibi değiştirilemeyen risk faktörleri yanı sıra düşük vücut kütle
indeksi (aşırı kilo azlığı yada kaybı), östrojen eksikliği (erken menopoz, iki yanlı overlerin alınmış olması, menopoz öncesi amenore gibi), 3 aydan uzun  süreli kortizon kullanımı, romatoid artrit gibi enflamatuar romatizmal hastalıklar, kronik ishal, yaşam süresince kötü beslenme, aşırı
sigara ve alkol kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, uzun süreli yatağa bağımlılık, kötü sağlık durumu gibi değiştirilebilen risk faktörleri söz konusu olmaktadır.  
Osteoporoz önlenebilir ve tedavi edilebilir bir
hastalıktır. Osteoporoz tanısının kırık oluşmadan
konması önemlidir. Osteoporotik bir kırık oluştuktan sonra başka bir kırığın oluşma riski çok
artmaktadır. Osteoporozun önlenmesi için çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerinde  kemik
gelişimine özen gösterilmesi   gerekir. Kemikler ve iskelet doğumdan ergenliğin sonuna kadar
sürekli gelişir ve büyür, erken erişkin dönemde
veya 30 lu yaşların başında maksimum güce ulaşır. Bu açıdan yeterli kalsiyum alımı, güneş ışığından yararlanma ve D vitamin desteği, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan
uzak durma önem taşımaktadır. Kemik kaybı 40
lı yaşlardan sonra başlar ve kaybedilen kemikler
kadar yerine yenisi konulamaz.
Menopoz sonrası kadınlarda kemik kaybı hızlanır, erkeklerde ise 50 li yaşlarda başlayan  

kemik kaybı daha yavaştır. Bu aşamada kemik
kaybını önleyici yöntemler kemik kaybını yavaşlatabilir. Daha ileri yaştaki kişilerde ise kemik yapımında da azalma oluşarak osteoporoz
ve kırıkların oluşumu daha ileri düzeylere ulaşabilmektedir. Kemik sağlığı ve osteoporoz açısından alınması gereken önlemler; uygun ve dengeli
beslenme, yeterince güneşlenme veya D vitamin
desteği, kronik enflamatuar durumların tedavisi,
sigara ve aşırı alkol gibi kemik sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıkların bırakılması, uygun
fiziksel aktivite ve egzersiz uygulamalarının desteklenmesi, kemik sağlığı ve kırıklar konusunda
bireylerin bilgilendirilme ve bilinçlendirilmesi,
gerektiğinde kemik yıkımını azaltan,kemik yapımını arttıran, kırık oluşumunu engelleyen ilaçla-

rın kontrollü olarak kullanılması ve tedavi uyumunun sağlanmasıdır.  
Kırıkların oluşumunda düşmeler önemli rol
oynamakta olup, kişiler düşme riski açısından
ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Eczacı Gülay Kaya’ya
plaketli uğurlama
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Eczanesi’nin
deneyimli yöneticisi Eczacı Gülay Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Bölge
Müdürlüğü’ne tayin olması nedeniyle Başhekimlik’te
düzenlenen plaket töreni
ile yeni görevine uğurlan-

dı. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 15 yıl hizmet vererek eczanenin bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan Kaya’ya bir teşekkür
plaketi verdi, yeni kurum ve
görevinde de başarılar diledi.

Abalıoğlu Holding’den
Dokuz Eylül Acil’e bağış jesti
İzmir’in köklü sağlık kuruluşu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne, Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Abalıoğlu, “Ultrasound” cihazı bağışlayarak büyük jest yaptı.
Acil Tıp Anabilim Dalı’nda
ihtiyaç duyulan cihaz, hastaların hizmetine sunulurken,
Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hamit Selim

Karabekir, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile
birlikte Ergün Abalıoğlu’nu
ziyaret ederek teşekkür etti.
Ergün Abalıoğlu’na sağlık sektörüne olan duyarlı yaklaşımı edeniyle teşekkür plaketi ve belgesi sunan
Doç. Dr. Karabekir, bu davranışın tüm hayırseverlere
iyi bir örnek olacağını ifade
etti.

Ergün Abalıoğlu

Doç. Dr. H. Selim Karabekir
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Birimlerimiz

Arpaboyu

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, 1991 yılında
Merhum Prof. Dr. Adnan Akçoral tarafından kuruldu. Kurulduğu yıllardan itibaren çocuk kardiyolojisi alanında yeniliklere öncülük etti. 1997 yılına kadar erişkin kardiyoloji ekipmanları ile çalışan bölüm, bu tarihten itibaren ayrı ekokardiyografi cihazının alınmasıyla kendi içinde çalışmalarını yapmaya başladı.
     Kurulduğu tarihten günümüze kadar 11 yandal uzmanı mezun verdi.  Uzman olan doktorlar

Türkiye’nin çeşitli merkezlerinde halen görevlerini sürdürmektedir (Prof. Dr. Bülent Oran, Prof.
Dr. Vedide Tavlı,  Prof. Dr. Nurettin Ünal, Dr. Meral Kozan, Dr. Suphi Hüdaoğlu, Dr. Timur Meşe,
Yard. Doç. Dr. Mustafa Kır, Dr. Soner Kumtepe, Dr. Şebnem Paytoncu, Dr. Mustafa Kösecik,
Dr. Ulaş Kardaş bu yandal uzmanlarıdır.) Bilim
Dalı’nda halen 3 öğretim üyesi (Prof.Dr. Nurettin
Ünal, Prof. Dr. Gül Sağın Saylam, Yard. Doç. Dr.
Mustafa Kır) ve 4 yandal uzmanlık öğrencisi (Dr.
Nuh Yılmaz, Dr. Murat Şahin, Dr. Özgür Kızılca,
Dr. Tülay Demircan) görevlerini sürdürmektedir.
Bölümde, dünyada yapılmakta olan her türlü tanısal ve tedaviye yönelik girişimsel işlem yapılamaktadır. Türkiye’de ASD’nin transkateter kapatma işlemini ilk kez gerçekleştiren merkezlerden
biridir. Yıllık yaklaşık 7000 transtorasik ve transözefajial ekokardiyografi ve 150 pediatrik tanısal ve girişimsel kateter-anjiografi yapılmaktadır.
Polikliniklerimizde çocuk yaştaki hastaların yanı
sıra, erişkin yaşa ulaşmış doğumsal kalp hastalığı
olan hastaların değerlendirmesi de yapılmaktadır.  

Birimlerimiz - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Çocuk Gastroenteroloji
Beslenme Bilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme Bilim Dalı ve
Metabolizma Ünitesi 1990 yılında Prof. Dr. Benal Büyükgebiz tarafından kurulmuş olup her yıl
artan sayıda hastaya hizmet vermektedir. Bilim
Dalımız bu görevlerini iki öğretim üyesi (Prof.
Dr. Nur Arslan, Prof. Dr. Yeşim Öztürk) ve bir
çocuk uzmanı yandal asistanından (Uzm. Dr. Sevim Çakar) oluşan bir kadro ile yürütmektedir.
Sorumlu öğretim üyelerinin gözetiminde çocuk
sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri, rotasyoner hekimler ve intern doktorlar bölümümüzde eğitim almaktadır.
22 yıldır hizmet vermekte olan bilim dalımızda Doç. Dr. Özlem Bekem Soylu, Doç. Dr. Şamil Hızlı, Uzm. Dr. Barış Erdur, Uzm. Dr. Yavuz
Tokgöz, Uzm. Dr. İshak Işık ve Uzm. Dr. Sema
Berktaş Akin yandal eğitimi almıştır. Polikliniğimizde beslenme bozuklukları (malnutrisyon ve
obesite), mide, ösofagus ve bağırsak hastalıkla30 arpaboyu I ARALIK 2012

rı, akut ve kronik karaciğer hastalıkları, pankreas hastalıkları ve doğuştan metabolik hastalıkları
olan çocuklar tedavi ve takip edilmektedir.   

Arpaboyu

Eleştiri

KIZINDAN BABAYA MEKTUP

Kuzenim, dayımın kızı Lale Ablam, nam-ı
diğer ‘Lelen Abla’ -küçükken böyle seslenirmişim- pek çok yetişkin kız çocukla beraber babasına yani dayıma mektup yazmış, üç blogger kişisi de almış bu mektupları kitap haline getirmiş;
bu harikulade kitabın adı, İmza: Kızın. Daha önceden yayımlandığını öğrendiğim kitabı Remzi Kitabevi’ni dolaşırken gördüm ve hemen aldım. Kitapta ünlü sanatçı ve simalar dışında tanıdığım tek kişi kuzenim olduğundan alelacele
dayıma yazılmış bölümü açtım, okudum.. Onlarla ortak anılarımızı da hatırlayıp kah gülümseyip
kah duygulanarak, azıcık da gözlerim ıslanarak
okudum yazıyı.. Kitaptaki diğer tanınmış/tanınmamış kız çocuklarının ne kadar büyüseler, hayatta ne kadar çok işler başarsalar da, babalarının
yanında hep ‘çocuk’ hissettiklerini anladım sayfaları çevirirken… Bu kitapta okuduklarım bana
bir çeşit ilham verdi ve hemen babama ‘çocuğu
olarak’ duygularımı yazmağa karar verdim..
‘Sevgili Babacığım, Sen hayat boyunca hep
bana doğruluğu, dürüstlüğü ve erdemli insan olmanın önemini anlattın. Bir dolu kitap okuyarak
ve belki de yaşam içinde deneyimlenerek öğrenilebilecek en önemli fikirleri senin konuşurken
sarfettiğin bir tek tümceden ya da farkında olmadan yaptığın bir davranıştan öğrendim hep…
Başka aileler bize ziyarete geldiğinde, misafir çocuklarla tüm oyuncaklarımı paylaşmayı ve onlara
ne yaparlarsa yapsınlar iyi davranmayı; cinsiyet,
din, fikir ayrımı yapmamayı da senden öğrendim
ve bilmiyordum ki bu öğrendiklerim tüm yaşamıma damgasını vuracaktı… Ve gelecekte, Orhan
Veli gibi yaşadıkça ‘insanları görecektim’; paylaşmanın ve ne olursa olsun insanlara iyi davranmanın her durumda pek de iyi sonuçlar vermeyeceğini yine ‘insanlar’ bana öğretecekti.

Yard. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

‘Devletin bir toplu iğnesini aşırmakla, milyonlarca lirayı aşırmak arasında mentalite olarak
hiç fark olmadığını’ da senden öğrendim. Bu yüzden işyerinde sorumlu olduğum sağlık bölümünde dolaplar dolusu yara bandı varken, kendi yara
bandımı bile gidip marketten aldım. Üstelik en
yakın arkadaşımın ‘sen enayisin’ deyişine hiç aldırmadan…Okulda başarısız olmamın ölçüsü 10
üzerinden 8 almaktı ve ben 8 alırsam sana söylemekten çekineceğim ve seni üzeceğim için hep
10 almaya çalıştım, ve sonuç: hep okul birincisi oldum. Kitapları her seferinde bir-iki tane değil, seri olarak aldığın için Can yayınları ve Arkadaş yayınları çocukluğumun en cici, en yakın arkadaşları oldular, onlarla büyüdüm, onlarla hayatı, insanları öğrendim.
Müzik sevgimi pekiştiren olay, ilk çocukluğumda Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşarken, taa
Ankara’dan o zamanın en iyisi ‘Zenger’ marka
mandolini alman olmuştu, müziği o kadar sevdim
ki, hala hayatımın en değişmez ve en nadide parçalarından bir tanesi.
Hatırlar mısın, küçükken, ilkokulda sana bir şiir
yazmıştım ve yıllar sonra bile o şiir hepimizi güldürürdü:

Babam evin reisi,
Var mı onun gibisi,
Bizim için çalışır,
Bize istediğimizi alır.
Bu kısa ve öz şiiri yazdığımda annem, ‘kızım ben almıyor muyum?’ şakadan diye serzenişte bulunmuştu:)
Ve babacığım, senin bana öğrettiğin belki de en değerli ve en önemli şey; insanları, tüm canlıları sevmek, ama hep sevmek; herşeye rağmen sevmekten
vazgeçmemek oldu..
Babacığım iyi ki varsın, seni çookkk seviyorum!
İmza: Kızın..
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Arpa boyu

Kültür - Sanat

Merhaba, soğuk ve yağışlı kış aylarını geçirdiğimiz bu dönemdeki sayımızda sizlere keyifli bir filmi tanıtmak istedim. Ünlü yönetmen Qeuntin Tarantino’nun son filmi
olan “Zincirsiz” hayli iddialı bir yapım, bu soğuk kış günlerinde kafamızı dağıtmak
için iyi gidebilir. Kitap olarak ise  Virgina Wolf’un “Kendine Ait Bir Oda” kitabını bir
okuyucumuzla birlikte değerlendiriyoruz.

Biz izledik

Zincirsiz (Django Unchained)

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Tıp Anabilim Dalı

Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo
DiCaprio,...
Tür: Western

Pulp Fiction (Ucuz Roman) filmiyle 1995 yılında “En iyi özgün senaryo” dalında Oscar kazanan Quentin Tarantino(1963 doğumlu), filmlerinde bir çok yönetmenin tarzını farklı biçimde harmanlayarak kendi üslubunu oluşturmakta. Bir çok yönetmenden
göndermeler veya esinlenmeler içeren filmlerini oluşturabilmesinin nedeninin, aldığı eğitim ve genç yaşlarından itibaren geniş bir
video arşivine ulaşarak bu arşivden yoğun biçimde yararlanmasına bağlı olduğu belirtiliyor.
Senaryo yazarı, oyuncu ve yönetmen olan, sinemanın genç yeteneklerinden Tarantino; bir çok filmle başarısını gösterdi seyirciye. Onu farklı kılan ögeler; filmlerinde günlük dile hakimiyeti, şiddeti değişik biçimde çok kanlı olarak yansıtması, ağır sosyal mesajlar yerine eğlenceli bir anlatımı yeğlemesi ve filmin içinde küçük bir rolde görünmesidir. Tarantino, filmlerinde reklam yapmamak için ürün koymamasıyla da tanınmaktadır. Nitekim filmi izlerken gözümüzün içine sokulan markaları görmüyoruz.
“Her kim ki canavarla savaşıyorsa süreç içinde kendisinin de canavarlaşmamasına dikkat etmelidir.”
Tarantino’nun hafızalarımızda yer edinmiş filmlerine gelince.
Rezervuar Köpekleri, Soysuzlar Çetesi, Kill Bill, Ucuz Roman, Jackie Brown ilk akla gelenlerden. Filmlerinde haksızlığa uğramış kişilerin intikam alması ögesini sıklıkla kullanmaktadır. Akıcı diyaloglarla bezenmiş, kanın oluk oluk aktığı bir intikam, filmin ana teması olarak kullanılmaktadır.  Bu
akış ise haksızlığa uğrayıp sonrasında kötülerden intikamını
alan kahramanı gören izleyiciye filmin sonunda hoş bir duygu
Quentin Tarantino
yaşatmaktadır.  Oysa intikam alırken filmin kahramanı da hesap sorduğu caniler gibi olmuş, bir çok cana kıymıştır. Bu durum Nietzsche’nin bir sözünü hatırlatır
bana;“Her kim ki canavarla savaşıyorsa süreç içinde kendisinin de canavarlaşmamasına dikkat etmelidir. Cehennem çukurunun içine bakarken onun da size baktığını unutmayın.”
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Kanlı sahneler ve komik diyaloglar: Tarantino klasiği
Spagetti western tarzındaki filmin konusu Amerikan iç savaşından iki yıl öncesinde geçmektedir.
Suçluların başına ödül konduğu bu dönemde aranan azılı katilleri avlayarak para kazanan ve asıl
mesleği diş hekimliği olan Dr. King Schultz (Christoph Waltz) ile köle Django’nun (Jamie Foxx)  
karşılaşmasıyla başlar film. Dr. King peşinde olduğu suçluları tanıdığı için köle Django’yu satın alıp,
işbirliği yapması şartıyla özgürlüğünü verir (Bu da ne demekse! Bir insanın başka birisine özgürlüğünü bahşetmesi ne kadar ironik... Ama filmi izlerken eski dönemde zencilere yapılanları gördükçe içiniz kalkıyor, gözlerinize inanamıyorsunuz). Prangalarından (zincirlerinden) kurtulan Django
ise geçmişte gördüğü işkencelerin intikamını almayı ve karısı Broomhilda’yı kurtarmayı planlamaktadır. İkili uyumlu biçimde amaçlarını gerçekleştirmeye başlarlar. Ama Django’nun karısının kölelik yaptığı “Candyland” Çiftliğinde onları bir sürpriz beklemektedir: Çiftliğin sahibi, acımasız Calvin Candie (Leonardo Di Caprio). Filmi izlerken akıcı diyaloglar ve özellikle Alman asıllı olan Dr.
King’in aksanlı konuşması keyif veriyor. Son zamanlarda dinlediğim en keyifli İngilizce konuşma
Dr. King’in (Christoph Waltz) konuşmasıydı; hiç bir heceyi yutmadan her harfi vurgulayarak konuşuyor Dr. King. Oyunculuğu da çok etkileyici, ödüle çok yakın bence.
Sonuç olarak; “Zincirsiz” tipik bir Tarantino filmi. Görsel ögeleri ve şiddeti yoğun kullanan, akıcı diyaloglarıyla en kanlı sahnelerde bile gerilimi azaltan, Amerikanın kölelik dönemindeki vahşete göndermeler yapan ama ağır sosyal mesajlara boğmadan, eğlenceli biçimde bunu beyaz perdeye
yansıtan bir film. Kovboy filmlerinden hoşlananlar ise bir çok klasik kovboy filminden esinlenmeleri filmde göreceklerdir. Tarantino’nun tarzını sevenlere ve “çok sıkıldım kafayı biraz boşaltayım”
diyenlere bu filmi öneririm...
Film Replikleri:
-”Şeytanın yapmış olduğu en büyük hile, tüm dünyayı yaşamadığına inandırmaktır.”
(The Usual Suspects)
- “Maalesef sen delisin, çatlaksın, sıyırmışsın. Ama sana bir sır vereyim mi, iyi insanların çoğu
öyledir.” Alice in Wonderland
-”Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise
kavuşma ümidi vardır.” (Prison Break)
- “Bilim dışarıda neler olup bittiğini bize öğretebilir ama burada(kalpte) olanı değil.” Life Of Pi
- “Umut korkudan güçlü tek duygudur.” (The Hunger Games)

Biz okuduk

Dergimizin bu sayısı 8 Mart Dünya Kadınlar gününü de kapsayan bir döneme denk gelmektedir.
Biz de bu anlamlı güne uygun olarak, dünyada kadınların geçmişten günümüze yaşadığı haksızlıklara değinelim ve bu konudaki tarihsel süreci kısmen de olsa yansıtalım istedik. Bu nedenle Virginia Woolf’un kadın haklarının gelişimine vurgu yapan “Kendine Ait Bir Oda” kitabını okuyup değerlendirdik sizler için. Şiddetin her türlüsünün ve kadına yönelik şiddetin acımasız örneklerinin her
gün daha çok görüldüğü günümüzde bu konuya dikkati çekmenin yararı olabilir diye düşündük. Kadın hakları konusunu bir kadının gözünden yazmanın daha doğru olacağı düşüncesiyle okuyucularımızdan ve aynı zamanda Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlık öğrencilerinden Dr. Gözde Yeşiltepe’nin
kaleminden aktarıyoruz kitap hakkındaki görüşlerimizi…
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KENDİNE AİT BİR ODA (A ROOM OF ONE’S OWN)
Yazar:  Virginia Woolf
Çeviri: Suğra Öncü
Basımevi: Sena Ofset.
Kendine Ait Bir Oda Woolf’un 1928 yılında kapılarını kadınlara
yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi’ndeki kız öğrencilere hitaben yaptığı bir konuşma üzerine şekillenmiştir. Kitap yazardan kadınlar ve kurmaca üzerine bir yazı yazılmasının istenmesiyle başlar. Virginia da o dönemde yazarlık yapabilmek için kadının kendine ait bir odasının, aslında işin özünde ekonomik özgürlüğünün olması gerektiğini
düşünerek böyle bir kitap kaleme alır.
Benim açımdan kitabın en ilgi çekici yerlerinden biri kadınların
eğitim alabileceği bir üniversite kurma fikri. Bunun için çeşitli kadınlardan finansal destek isteniyor. Ve aslında yazar kendinden önceki kuşakların neden bu durumu kabullendiklerini, neden kadın hakları için
uğraş vermediklerini, neden sisteme boyun eğdiklerini sorgularken aslında bir yerde annelerin kendi paralarını kazanmadıklarını, kazansalar
bile sahip oldukları her şeyin mülkiyetinin kocalarına ait olduğu ve bu
nedenle de para kazanmak için uğraşmadıklarını fark ederek onlara da dönemlerinin koşullarında hak
veriyor aslında. Rastgele seçtiği bir gazetenin sadece başlıklarına bakarak bile anlaşılabilecek ataerkil bir yönetim olduğundan bahsederken kadınların içinde bulunduğu durumun faturasını aterkil yönetime kesiyor. Hayatının keyifli yanlarının beklemesi gerek diyerek hani eşit koşullarda olmasa da
bir yerden başlamak gerektiğinden bahsediyor.

“Elinin hamuruyla erkek işine karışma” zihniyetinden günümüze ne değişti?

Woolf’un önemli tespitlerinden birisi de; insanın kendisini özgüvenli hissedebilmesinin en kolay yolunun başkalarının daha aşağı olduğunu düşünmek fikrini yakalayışıdır. Bu durum kadın erkek ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, iş ilişkilerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir durum olmakla birlikte bunu bu
kadar yalın bir şekilde hele hele bundan neredeyse yetmiş seksen yıl önce yazılmış bir kitapta görmek
insanı heyecanlandırıyor doğrusu.
Birçok benzerlikleri olmasına karşın, en basit düşünce yapısına indirgeyerek birbirinden farkı sadece genital organları olan iki varlığın hayattaki bu eşitsizliğini çok basit sorularla yüzümüze çarpıyor kitap. Neden erkekler şarap içerken kadınlar su içiyorlardı? Cinslerden biri o kadar varlıklıyken
öbürü neden yoksuldu? Yoksulluğun kurmaca üzerinde nasıl bir etkisi vardı? Sanat eserleri yaratmanın koşulları nelerdi? Toplumsal cinsiyet rollerininin ve bu rollerin sorgusuz sualsiz kabulünün saçmalığını tüm yalınlığıyla gözler önüne seriyor. Kitap aslında günümüzde yine aydın kesimin tartıştığı, bildiği fikirlerden çok farklı bir şey söylememekle birlikte kendi dönemi içinde değerlendirildiğinde bu fikirler birer elmas gibi parlıyor.
Kadınlara dünyada ve Türkiye’de elde ettikleri haklar gökten zembille inmedi. Tüm bu olaylar
lise tarih kitaplarında geçen “Cumhuriyetle birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi” cümlesi kadar basit ve altı boş değil. Yılların bilgi ve deneyim birikimi, yılların emeği sonucunda elde ettiğimiz statümüzü daha ileriye taşımak gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ya da cinsiyete dayalı eşitsizliğin önlenmesi diye bas bas bağırırırken gözden kaçırmamamız gereken en önemli şey de toplumsal cinsiyet rollerine karşı duruş sergileyebilmektir. Ve Virginia Wolf kitapta bu olayı çok net yakalayıp özetlemiştir. Haksızlıklardan ve her
türlü şiddetten uzak günler dileğiyle…
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1. Dokuz Eylül
Masa Tenisi Turnuvası’nda
DEÜ dört birincilik kazandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen “1. Dokuz Eylül Masa Tenisi Tunnuvası”, İnciraltı Yerleşkesi Spor Salonu’nda 8 Şubat 2013’te üç kulübün
katılımı ile yapıldı. DEÜ Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı
organizasyonda 8-15 Yaş Grubu Bayanlar ve Erkekler ferdi karşılaşmalarına Mavi Ege, Bayraklı Belediyesi ve DEÜ Kulübü’nden 16 erkek, 17
bayan olmak üzere toplam 33 sporcu katıldı.
Tek Erkekler finalinde DEÜ Gençlik ve
Spor Kulübü’nden Efe Türkbaş ve Mavi Ege
Kulübü’nden Batuhan Ordu mücadele etti, çekişmeli geçen maçı Batuhan Ordu kazandı. Kızlarda
da Buse İslam ve Doğa Azgın finalde kupayı Dokuz Eylül’e kazandırdılar. Gizem Yıldız da Tek
Bayanlarda madalya aldı.
Turnuva sonunda DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mete Edizer ve Spor Koordi-

natörü Öğretim Görevlisi Erkan Günay dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi. Edizer ve Günay, organizasyonun gerçekleşmesinde
büyük emeği olan İl Federasyon Temsilcisi Özge
Yıldırım başta olmak üzere, SKS müdürlüğü çalışanları ile konuk spor kulüplerinin antrenörleri
ve yöneticilerine teşekkür etti.
Doç. Dr. Edizer, masa tenisinin hem fiziksel gelişim, hem de çabuk karar verme yetilerini bir araya getirerek, çocukların gelişimleri üzerine çok faydalı olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğini belirtti. DEÜ Gençlik ve Spor Kulübü
Masa Tenisi Şubesi’ne gelecek yeni öğrencilerle
alt yapılarının gelişeceğini ve büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca Sağlık Kampüsü’nde eğitim gören
öğrencilerin katılımları ile üniversitelerarası turnuvalarda da başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini  söyledi.  
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Gezi Yazısı

Arpaboyu

SAN FRANCISCO
Doç. Dr. Tonay İnceboz

San Francisco şehri, San Francisco
Körfezi’nin Pasifik Okyanusu’na açıldığı yerde bulunmaktadır. Oakland ve Berkeley kentleri
de San Francisco’ya dahildir. Oakland’a iki katlı Oakland Körfez Köprüsü bağlar. Sahip olduğu
43 tepenin sağladığı inişli çıkışlı sokakları, San
Francisco’yu diğer klasik büyük şehirlerden ayırıyor. Bu özelliği ile bizim Yeditepeli şehrimize
benziyor. Sis olmadığı sürece San Fransisco kentinin her yerinde çok güzel manzaralar görebilirsiniz.San Fransisco’da; Golden Gate Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, San Francisco (UCSF)
Üniversitesi bulunmaktadır. Özellikle Stanford
Üniversitesi, çok sayıdaki buluş ve atılımları arasında, Silikon Vadisi öncüsü, SUN, Cisco, Google, Yahoo, HP ve IP (Internet Protocol) da ve dünya sıralamasında 5.sıradadır.
San Francisco’nun iklimi yumuşaktır diyenlere inanmayın. Tom Sawyer’in Maceraları isimli kitabın ünlü yazarı Mark Twain, ‘Hayatımın en
soğuk kışını bir San Fransisco yazında geçirdim.’
demiştir. Senelik ortalama sıcaklık 15 derece ve
akşamlar hep serin hatta dondurucu, o yüzden şehirdeki güneşe kanmayın, her zaman tedbirli ol-
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makta, bir kazak bulundurmakta fayda var. ağustos ayında paltoyla dolaşmak istiyorsanız buraya
gelmeniz gerekiyor.
San Francisco Uluslararası Havaalanı’nın
yanı sıra daha küçük başka havaalanları, son derece gelişmiş bir karayolu ağı ve bilgisayarlarla denetlenen BART metro sistemi, San Francisco metropoliten alanında ulaşımı sağlar. Hava
alanından San Francisco kent merkezine BART
metro ile yaklaşık yarım saat içinde Civic Center metro istasyonunda inerek ulaşabilirsiniz.
Kent merkezini yürüyerek veya cable car denilen tramvaylarla gidebilirsiniz. Kentte sokak ve
caddeler bütün Amerika’da olduğu gibi bir algoritma içinde düzenlendiği ve inişli çıkışlı olduğu için kaybolma riskiniz hemen hemen imkansızdır. Zaten kovboy filmlerinde olduğu gibi
iki uzun önemli caddesi vardır. Birincisi Market
Caddesi, diğeri ise Van Ness Caddesidir. Market
Caddesi, liman bölgesi Embarcadero’dan başlayarak güneybatıya doğru uzanır ve kentin merkezindeki Twin Peaks (İkiz Tepeler)’e ulaşır. Union
Square palmiye ağaçları ile süslenmiş alışveriş
merkezi bulunmaktadır. Union Square’in merke-

zinde “Goddess of Victory” heykeli vardır. Şehrin finans merkezi olan Financial District’e gelirsiniz. Burada San Francisco’nun eşsiz mimarisi olan 48 katlı ve 260 metre yüksekliğe sahip
Transamerica Pyramid’i görürsünüz. Güneyinde ise 52 katlı Bank of Amerika Gökdeleni vardır.  Market Caddesi’nden kuzeye ilerleyen Battery Caddesi’nden Washington Caddesi’ni geçtikten sonra Jackson Square Historical District’te
1850’li yıllardan kalma tarihi binalar vardır. Washington Street’ten batıya doğru birkaç blok ilerledikten sonra Grand caddesinden kuzeye doğru dönerseniz, hemen Chinatown’ın kapısına
gelirsiniz. Chinatown, 1850 de Amerika ya göç
eden yaklaşık 25 bin Çinlinin ilk olarak yerleştiği bölgedir. “Gilded Getto” olarak da bilinen
Chinatown’un sokakları oldukça renkli ve kalabalıktır. Çok kalabalık olan Chinatown’un Grand
Sokağı’nda çok ucuz fakat sahte üretim eşyalar
satan tek katlı küçük dükkanlar bulunmaktadır.

Coit Kulesi

Kuzey Sahili semtinde yer alan 64 metre uzunluğundaki Coit Kulesi, şehrin en iyi gözlem noktalarından biridir. San Francisco’yu 360 derecelik bir açıyla izlemeyi mümkün kılan bu göz alıcı
yapı, 1920’li yıllarda kahraman bir kadın itfaiyeci olan Lillie Hitchcock Coit’in isteği üzerine çok
sevdiği şehre bir armağan olarak inşa ettirilmiştir.
North Beach bölgesi, özellikle Lombard Street
eğimli ve zikzak şekildeki sokakları ile dünyaca
ünlüdür.
Fisherman Wharf, San Francisco’ya gelip de
görmeden gitmemeniz gereken bir yerdir, özellikle güneş batımına yakın bir zamanda burada
bulunursanız inanılmaz güzellikte gün batımını seyredebilirsiniz. Pier’lerden en soldakini seçip sonuna kadar ilerlerseniz solunuzda Golden
Gate Bridge, sağınızda 5 ayaklı Oakland Körfez
Köprüsü’nü karşınızda meşhur Alcatraz Adası’nı
ve arkanızda San Francisco kent Merkezi’ni gö-

rürsünüz. Burada kentin kalbinin attığını hissedersiniz. Limanda birçok tarihi geminin bulunduğu San Francisco National Maritime Museum’u görürsünüz. Ayrıca shirimp, karides, birçok balık türü bulunan deniz ürünlerini
buradaki ayaküstü yenilen yerlerde veya balık restoranlarında tadarak lezzet cümbüşlerine sahip
olabilirsiniz.

Körfezin Akvaryumu

Körfezin Akvaryumu, San Francisco Körfezi
üzerine
kurulmuş
olan dev
bir sualtı yaşam
merkezidir. Deniz
içerisinde
yer alan
91 metre derinliğe kadar ulaşan akrilik dev tüneller aracılığıyla gezilen tesis, 20.000’in üzerinde sualtı canlısını doğal yaşam ortamlarında gözlemleme şansı sunmaktadır. Körfezin Akvaryumu içerisinde;
uzmanlar tarafından deniz canlılarını ve yaşamını anlatan, eğlenceli ve eğitici bölümler bulunmaktadır.

Alcatraz

California eyaletinin San Francisco şehrinde yer
alan Alcatraz Adası şehrin en önemli turistik noktalarından biridir. 1861 - 1963 yıllarında cezaevi
olarak kullanılmış olan ada, San Francisco Körfezindedir ve sahile 2,4 km uzaklıkta bulunur.
Adadan kaçmanın zorluğundan dolayı genelde
en azılı suçlular adaya gönderilmiştir. Burada yatan ünlü suçlular arasında Al Capone ve Alcatraz
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Kuşçusu olarak da bilinen Robert Stroud da vardır.  Adaya Fisherman’s Wharf’ın önündeki 33
ve 41 numaralı rıhtımlardan hareket eden Blue
& Gold Fleet motorları ile ulaşabilirsiniz. Ancak
gitmeden 2 ay önceden internetten bilet almanız
durumunda ancak gidebilirsiniz. Aksi takdirde
gittiğinizde bilet bulamazsınız. Anlık olarak ancak sizi Alcatraz adasının çevresinden dolaştıran
tekneler bulabilirsiniz.

Golden Gate Bridge, 1937’de tamamlanan 6 şeritli köprüden her gün ortalama 120 bin araç geçmektedir. Golden Gate Bridge yapıldığında 2.7
kilometre uzunluğu ile dünyanın en yüksek asma
köprüsüydü. Tepelerden en yükseği 280 metre
yüksekliğindeki Davidson Tepesi’dir. San Francisco Körfezi’ndeki 5 köprünün en ünlüsü Golden Gate Köprüsü’dür.
Pas renkli Golden Gate Köprüsü, San
Francisco’nun bir numaralı mimari simgesidir.
Birçok Hollywood filminin içerisinde yer alan ve
masmavi San Francisco Körfezi’nin kızıl renkli
köprüsü, destek kablolarından kulelerine ve süspansiyonlarına kadar zarif bir mimari stile sahiptir. Denizin altmış beş kat üzerinde yer alan bu
muhteşem köprüde yürüyüşe çıkarak, San Francisco Körfezi’ni ve civardaki adaları izleme şansına sahip olabilirsiniz. Köprü, üzerinde yayaların yürüyüşüne yalnızca gün içerisindeki saatlerde izin verilmektedir.

Golden Gate Parkı
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Golden Gate Parkı, Pasifik Okyanusu’ndan
Haight’a kadar 10 kilometrelik bir alana yayılmıştır. Bunların yanında parkta birçok müze ve
bir de akvaryum vardır. San Francisco yemyeşil
dinlenme alanları ile ünlüdür, ancak bunların en
görkemli ve popüler olanı Golden Gate Parkı’dır.
Golden Gate Parkı içerisinde; Japon bahçeleri,
göller, spor tesisleri, piknik alanları, müzeler ve
kafe ve restoranlar yer almaktadır.
Golden Gate Parkı içerisinde Kaliforniya Bilim Akademisi’nin yönetimindeki Doğal Tarih
Müzesi, Akvaryum ve Gökyüzü Gözlemevi yer
almaktadır. Turistlerin park içerisinde en çok ilgisini çeken bölümlerin başında Japon Çay Bahçeleri gelmektedir.
Golden Gate Köprüsü’nden sonra aşağı kıyıdan giderseniz bu durumda Crissy Field parkı içinden kente gidebilirsiniz. Bu parkın kıyısından Palace of Fine Arts bilim müzesini gezebilirsiniz. Kısacası; San Fransisco yaşanası bir kenttir. Siz siz olun araç kiralamanızı, Alcatraz adası gibi gideceğiniz yerleri önceden tespit ederek
çok önceden internet üzerinden bilet alımlarınızı yapın. Böylece çok daha iyi bir şekilde gezme
şansına sahip olabilirsiniz.  İyi eğlenceler.
Melodi&Ümit&Tonay İNCEBOZ

Aşığım
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Şiir

Dünyadaki insanlara
Gökyüzünde yıldızlara
Gökte uçan tüm kuşlara
Yerdeki karıncalara
Aşığım aşığım ben aşığım yoldaşım
Denizlere deryalara
Nazımlara Emrelere
Bize kanat gerenlere
İnsanları sevenlere
Aşığım aşığım ben aşığım yoldaşım
Türkülere şiirlere
Semahlara deyişlere
Dağda yanan ateşlere
Güzel olan tüm her şeye
Aşığım aşığım ben aşığım yoldaşım
Sazlara kitaplara
Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Sevgi dolu yüreklere
Yeni doğan bebeklere
Ressamlara şairlere
Aşığım aşığım ben aşığım yoldaşım

Elvan Çınar

DEÜ Matbaası Personeli
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Bana Ondan Bahset
Sevgisiz mi kaldın bebek
Susuz mu kaldın çiçek
Bak dağlar karla dolu
Ama ilk, ama son dökülecek yapraklar
Vurdukça dalgalar sahile doğru
Taşacak gibi olur denizler
Mavi işte masmavi
Deniz mavi
Gök mavi
Yarimin gözleri mavi
Simsiyahtır düşlerim
Suskundur gülüşlerim
Bakma öyle ne olur
Belki son görüşlerim
Ben de ayrıyım yarimden
Sevgisiz bebek
Susuz bir çiçek gibi
Burnuma gelir kokusu
Sigaramın dumanında hasret
Ne olursun gökyüzü
Bana ondan bahset

Elvan Çınar

DEÜ Matbaası Personeli
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Horoskop

ASTROLOJİ KÖŞESİ

2013 YILINDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

2013 yılında 3’ü Ay ve 2 tanesi Güneş olmak üzere tam 5 tutulma gerçekleşecek.
Tutulmalar Boğa, Akrep, Terazi ve Yay burçlarında oluşacak, dolayısıyla bu burçları hareketli günler bekliyor..

Yard. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Yılın ilk ayları gerek kazanç anlamında gerekse duygusal anlamda sizi mutlu edecek nitelikte olacak. Mart ayında tüm ailenin de içinde
olduğu bir karar alabilirsiniz, bu her ne olursa sizi
ve çevrenizi memnun edecek. 2013 yılı eğitim
hayatı devem edenler geçmiş dönemlere oranla
daha başarılı bir yıl geçirecekler. 2013′ün ilk yarısı cazibenizin yüksek olduğu bir dönem olacak.
Bu yıl pek çoğunuzun evlilik planları hayata ge(Yükselen burcunuzu da okumalısınız)
çebilir özellikle yılın ikinci yarısı aradığınız aşk
konulara yoğunlaşmaları gerekebilir. 2013 yılıkarşınıza çıkabilir.
nın ikinci yarısında iş hayatınız daha verimli olaBOĞA BURCUNDA DOĞANLAR
2013′de aşkta ve her türlü kişisel ifadenizde cak. Kasım ve aralık ayları kazancınızın fazlalaşşans sizinle olacak. Hayattan zevk almak, aşktan tığı, işlerinizin rayına oturduğu, pürüzlerin kalkyana mutluluk duymak ve her türlü şans oyunun tığı, iş arkadaşları ile olan anlaşmazlıkların gidebüyük kazançlar getirecektir. Bu yıl boyunca eşi- rildiği bir dönem olacak

niz için çok fedakarlık yapabilirsiniz. Duygusal
hayatınızda sizi memnun edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşkta büyük bir tutku ve heyecan
getirici deneyimler söz konusu. Kasım gibi ilişkinizi bir adım öteye götürmek amacıyla harekete
geçebilirsiniz

ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR

2013 yılın ilk aylarında ailenizle ilgili konulara yoğunlaşmak durumunda kalabilirsiniz. Sosyal hayat ve arkadaşlarla birliktelik gibi konularda güzel gelişmeler sizi bekliyor olabilir. 2013
yılında geleceğe dair kurduğunuz umutlarda güzel değişimler, gelişimler yaşanabilir. İş yaşamıİKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR
2013′de hisleriniz sizi yanıltmayacak, gerek nızda meydana gelen gelişmeler, ev hayatınızı da
duygusal ilişkilerinizde gerekse maddi konularda düzene koyabilir. Yeni bir yere taşınmak, ailenizhislerinize güvenin. Düşündüğünüz birçok şeyi le ilgili konularda da yeni kararlar almak durugerçekleştireceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Duygu- munda kalabilirsiniz. İş yükünüz özellikle bu yılın
sal ilişkilerinizde önemli ilerlemelerin yaşanaca- ortalarından itibaren artabilir ve yeni koşullar, tekğı, tatsızlıkları sürtüşmeleri geride bırakacağınız, liflerle karşılaşabilirsiniz. 2013 Aslan’lar için aşk
aşk hayatınızın çok renkli, hareketli ve heyecan- açısından da çok güzel günler vaat ediyor.
lı olacağı, sevip sevildiğiniz, aşkta yaşadığınız BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR
Özellikle yılın ilk yarısı iş yaşamınızda sizi
mutlulukla daha da yenileneceğiniz bir yıl olacak
sıkan
rahatsız eden durumlar, alacak verecek iş2013. Bunun yanı sıra maddi kazanç anlamında
karlı yatırımlara imza atabilirsiniz. Eğer bir or- leri ile ilgili sıkıntılar, kredi ödemeleri, bankalartaklık içindeyseniz, bu yıl ortağınızdan dolayı ka- la olan ilişkiler can sıkıcı boyuta ulaşabilir. Ancak bu dönemde aileniz sizin en büyük destekzançlı çıkabilirsiniz
çiniz olacaktır. Yılın ikinci yarısı çok daha farkYENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR
2013 yılında ilgilendiğiniz her alanda yeni bir lı olacak, uzun vadeli düşünebileceğiniz, özelliksayfa açılabilir. Çok çabuk tepki vermeniz ve ge- le kariyer hayatında çok daha kararlı ve istikrarlı
çerli çözümler bulmak zorunda olacağınız olay- olabileceğiniz koşullar oluşacak. Kalbi boş olan
larla karşılaşmanız olası görünüyor. Eylül- Ekim Başak’lar yılın ilk yarısında yeni aşklara yelken
gibi çocuk sahibi olanlarınız çocukları ile ilgili açacaklar, eğer ilişkinizde aceleci davranmaz karşınız2012 ARALIK I arpaboyu 41

daki kişiyi iyi tanırsanız ileride ciddiyete dönüşecek
sağlam temellere dayalı bir birliktelik yaşanabilir.

TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR

Özellikle yılın ilk yarısı isteklerinizi hayata
geçirmeniz için son derece uygun bir dönem olacak. Eğitim hayatı devam edenler için, çok başarılı bir yıl olabilir. Yeni yerler görme isteğinizin
artacağı bu yılın özellikle ilk yarısı, tatil planları hafta sonu gezileri aktiviteleriniz arasında bolca yer alacak. Aile ve arkadaşlar ile geçirilecek
güzel ve neşeli tatiller, birlikte planlanacak organizasyonlar ve geziler de sizi bekliyor olacak.
İş yerinizi, ekibinizi büyütebilir, planlı programlı hareket ederseniz geleceğinizi güvence altına
alabileceğiniz yatırımlarda bulunabilirsiniz, ayrıca yeni çalışma ortamları bulabilir, ilginç fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Değişik yerlerden ve değişik projelerden para kazanabilirsiniz.

AKREP BURCUNDA DOĞANLAR

2013 yılı her şeye yeniden başlama duygusu
içinde olabilirsiniz. İçinizde güçlü biçimde hissettiğiniz başkaldırı ve farklı bir şeyler yapabilme gücü ve kendinize inancınız sayesinde hem
hayatınızı daha heyecanlı kılacak, hem de şimdiye kadar yapamadığınız, tutsak kaldığınız şeylerden kurtulacaksınız. Hiç kuşkusuz bu durum yenilikler yapmak istediğiniz her konuda, özellikle
iş hayatınızda önemli başlangıçlara işaret ediyor.
Bu yıl iş yaşamında olumlu gelişmeler sağlayabilecek güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. NisanMayıs aylarında kalabalık bir davette karşılaşacağınız birinden etkilenebilir ve bu kişi ile inişli
çıkışlı uzun bir zaman kafanızı meşgul edecek bir
ilişki yaşayabilirsiniz. Eylül ayında hayata ve aşka
bakış açınızı gözden geçirerek içsel bir yüzleşmede bulunmanızı gerektiren gelişmeler olabilir.

YAY BURCUNDA DOĞANLAR

2013 yılı yay burçları için hem iş-kariyer, hem
de ikili ilişkiler anlamında oldukça yoğun geçecek. Ancak ikili ilişkilerdeki tutarsızlıklara karşın
iş hayatında oldukça başarılı, bol kazançlı, istediğiniz kariyer hedeflerini gerçekleştirdiğiniz bir yıl
olacak. Ocak ayı ile beraber iş hayatınızda ters giden bir şeyler varsa düzelecek ve sizi sevindiren
gelişmeler yaşanacak. Başarı kazanmaya, yeni fikirler edinmeye, bir şeyler elde etmeye ve çekişmeli durumlarda üstün gelmeye uygun bir dönemdesiniz. Bu yıl kendinizi tümüyle işinize verecek
adeta hayatın tüm stresini çalışarak atacaksınız.
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kileriniz güzel etkiler altında olacak. Bu dönemde
partnerinizle daha uyumlu hareket edebilirsiniz.

OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR

2013 yılı iş hayatınızda yeniliklerin ve değişimlerin yılı olacak; ofis ortamında çalıştığınız
ekip değişebileceği gibi, kendi kendinizin patronu olabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz, işsiz olanlarınız ise bekledikleri işe kavuşabilir. 2013 yılında aşk hayatınız iniş çıkışlarla yeni heyecanlarla
dolu. Aşktan yana şanslı bir o kadar da hareketli
bir yıl olacak. Mayıs gibi ummadığınız bir anda
hayatınıza yeni biri girebilir ve güzel bir birlikteliğin başlangıcı olabilir. Mayıs sonrası dönem ise
ikili ilişkilerde sevdiğiniz- sevildiğiniz ve mutluluğu yakaladığınız bir dönemin başlangıcı olacak.

KOVA BURCUNDA DOĞANLAR

Kova burçları bu yıl şansınız oldukça yüksek;
2013 yılında sosyal hayatınız çok renkli ve iş yaşamında isteklerinizin gerçekleşeceği bir yıl olacak.
Bu yıl mesleki kariyeriniz ivme kazanarak yükselecek, birçok iş teklifiyle karşı karşıyasınız. Çalışma yöntemleriniz, iş yeriniz değişebilir, sizin için
en kârlı ve prestijli olan için karar vermeniz gerekebilir. Mayıs ayında aşkta mutluluğun bütün sırlarını keşfetmiş olmak ilişkinizi kalıcı kılacak. Ayrıca bu dönemde hoşlandığınız ancak onun sizden hoşlandığından emin olamadığınız biri varsa,
onun da sizden hoşlandığını öğreneceksiniz.

BALIK BURCUNDA DOĞANLAR

Bütçenizi ciddi biçimde düzenlediğiniz, savurganlıktan uzak durduğunuz takdirde sorunsuz bir yıl sizi bekliyor. Etrafınıza uyum sağlamak, zevk ve konfor içinde yaşamak ihtiyacınızın diğer zamanlara göre çok daha ön plana çıktığı, önünüze çıkan engelleri kolayca aştığınız, barış, güzellik ve estetik duygunuzun yüksek olduğu bir yıl olacak 2013. Temmuz sonrası aşk hayatınızda şanslı bir döneme gireceksiniz. Uzun soluklu ilişki yaşayanlar evlilik kararı alabilir. Ya
da uzun zamandır aradığınız gerçek aşkı bulabilirsiniz.

Kürdan

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Adamın biri bir iş için Erzurum’a gelmiş; işini görmüş. Karnını doyurmak
için de bir lokantaya girmiş.
Lokantada güzel bir et yemeği yemiş.
Yemekten sonra başlamış kürdan aramaya ama masada yok.
Garsona biraz da sert bir sesle “yahu
kardeşim” demiş:
-Bu lokantada her şey var ama kürdan
yok; olur mu?
Erzurumlu garson gayet rahat “ne yapalım gardaş” der:
-Kullanan yerine koymir ki!..
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Avcı
Bir avcı, evine gelen misafirlerine eski bir ayı

postunu göstererek der ki: “Bu ayıyı Bolu ormanlarında

vurmuştum.” Misafirlerden biri, bu palavraya
inanmayıp

sorar: “Nasıl olur? Bu kutup ayısıdır..Bolu’da
bulunmaz.”

Avcı gülümseyerek cevap verir:”Kardeşim ayı

bu..Buranın kutup olmadığını, Bolu ormanları
olduğunu nereden bilsin?”

Deli ile doktor
Doktor akıl hastasına sorar:

-Bir kulağını kessem ne olur?
-Canım yanar.

-Ya iki kulağını kessem ne olur?
-O zaman iyi göremem.
-Peki ama niçin?

-Niçini varmı canım, iki kulağımı da kesersen gözlüğümü nereye takacağım?
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