EDİTÖRDEN

Merhaba, güzel bir yaz dönemine girerken yeni sayımızla yeniden karşınızdayız. Bu sayımız kağıt teminindeki güçlük nedeniyle biraz gecikmeli ulaştı elinize. Üniversitelerimizin geçirdiği sıkıntılı sürecin yansımalarını her alanda hissediyoruz ne yazık ki. Umarım yapılan son düzenlemeler bu sürecin aşılmasında etkili olur ve ülkemizin gözbebeği üniversite hastaneleri eski pırıltılı günlerine döner.

Prof.Dr. Erdem Özkara

Başarı güçlü olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır

Elinizde tuttuğunuz bu sayının okuyucular ve hazırlayanlar açısından özel bir önemi var. Yıllar önce, 1999 yılında başlayan Arpa Boyu
yolculuğu,  14 yıl kesintisiz devam edip 50. sayıya ulaştı. İlk sayısı 16 sayfa basılan ve günümüzde 80 sayfaya kadar ulaşan, okuyucunun yoğun ilgisi nedeniyle hemen tükenen bir derginin bu gelişimi gerçekten gurur verici.  Tamamen amatör bir ruhla hazırlanan ve
yılda dört sayı çıkan dergimizin bu günlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Editör grubumuz kendi yoğun işlerine rağmen her sayı için özel hazırlıklarını hiç ihmal etmeden ilk günkü heyecanla hazırlamakta. Okuyucularımız dergide kendi haberlerinin daha fazla yer almasını istemekte, bazıları ise o sayıda yer alamadığı için sitem etmekte. Bunlar Arpa Boyu’nun artık benimsendiğini
ve sevildiğini gösteren güzel işaretler. Böylesi kurumsal tanıtım odaklı ve ticari amaç taşımayan dergilerin bu kadar uzun süre kaliteyi artırarak çıkarılması ve okuyucusunu artırması hiç kuşkusuz büyük bir
başarıdır. Bu başarı dergimiz için azimle çalışanların ve destek veren
okuyucularımızındır.

Yine yaz ve tatil

Okullar kapanmak üzere. Ege Bölgesi’nin sıcak günleri bekliyor bizi.
Kimimiz deniz kıyısında kimimiz iç kesimlerde geçirecek yazı. Bu tatiller insanın işinden, gündelik yaşamın hay huyundan kopup kendine
gelmesi için bir şans aslında. Biraz bir şeyler okuyup, hoşumuza giden aktivitelerle uğraşmak beynimize ve ruhumuza iyi gelecektir. Tabii bir de gençliğinizi yaşıyorsanız, tatilde keyfiniz yerindeyken karşılaştığınız herkesi daha pozitif değerlendirebilir, hayata tozpembe bakabilirsiniz. Zaten yaz aşkları da bu ruh halinin bir sonucu değil midir? Bakınız sözcüklerin efendisi Cemal Süreya nasıl tanımlamış kendi halini: “Ben nerde bir çift göz gördümse, tuttum onu güzelce
sana tamamladım, sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu.” Ruhunuza ne iyi geliyorsa onu yaşamanızı diliyorum…

Bu sayıda

Arpa Boyu’nun ellinci sayısında yine her zamanki Gezi Yazısı, Haydi Gülümseyin, Kültür-Sanat, Eleştiri,  Astroloji köşelerimizi keyifle
okuyacağınıza inanıyorum. Sayfalarımızda; Tıp Fakültesi’nin 35. Kuruluş yıldönümü, Acil Tıp Anabilim Dalı’nın 20. yıl kutlaması, kalp
ve karaciğer nakilleri ile yaşam bulan hastaların öyküleri, İzmir’de 7
kurumun katılımı ile Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri, Geriatri Haftası ve Hemşirelik
Haftası’na ilişkin haberler, Göğüs Cerrahisi ve Geriatri Bilim Dalı’nın
yenilenerek hizmete açılması, Tıp Dünyası, Sağlık Yerleşkesi’nde öğrenci aktiviteleri, değişik sosyal ve kültürel etkinlikler gibi pek çok
haber yer alıyor. Keyifli okumalar ve güzel bir yaz tatili dileğiyle…
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Acil Tıp Anabilim Dalı 20 yaşında

Türkiye’nin ilk Acil Tıp Anabilim Dalı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 20. yıldönümü törenle kutlandı. Ülkemizde Acil Tıp Uzmanlığı’nın 30
Nisan 1993’te resmi gazetede anabilim dalı olarak
ilan edilmesinin ardından kurulan ve Türkiye’nin
ilk Acil Tıp uzmanını mesleğe kazandıran (Dr. Özgür Karcıoğlu -30 Nisan 1998) bölümün 20. Yıl
kutlaması, Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapıldı.
Bugüne kadar 3’ü profesör, 19’u doçent, 11’i yardımcı doçent olmak üzere 99 Acil Tıp Uzmanı yetiştiren DEÜ Acil Tıp’ın onur gününe; Anabilim
Dalı’nın kurucusu olan eski Rektörlerden Prof. Dr.
Namık Çevik, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tülay Canda, Dokuz Eylül Acil Tıp’ın kuruluş yıllarında önemli hizmetleri bulunan ABD’li Yrd.
Doç. Dr. John Fowler, İzmir’in çeşitli hastanelerinden acil tıp uzmanları, öğretim üyeleri ve sağlık
çalışanları katıldı.
          Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, “Fotoğraflara baktığımda, 20 yılın izler bırakarak geçtiğini görüyorum. Hekimlik zor bir meslek, ama Acil Tıp Uzmanlığı ve eğitimi onlardan çok
Prof. Dr. Tülay Canda
daha zor. Adı üzerinde acil.
Acili önemli kılan, hastaların zor durumlarda gelmesi ve buradan iyilik bularak ayrılmak istemesi. Acil Tıp Uzmanları kutsal bir görevi yapıyorlar. Türkiye’nin ilk Acil Anabilim Dalı’nın Dokuz
Eylül’de kurulmasında büyük emekleri olan Namık Çevik Hocamız başta olmak üzere tüm hekimlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
      1993 yılında Acil Tıp uzmanlığının resmen anabilim dalı olması için yaptığı çalışmaları ve anıla2 arpaboyu I MART 2013

rını anlatan Prof. Dr. Namık Çevik konuşmasında;
“20 yıl önce attığımız adımlar, bugün Türkiye’de
acil sağlık hizmetlerinin gelişiminde çok önemli
rol oynadı. Türkiye’nin her bölgesine 100’ün üzerinde mezun vermiş ve dünya kadar insanın hayatta kalmasını sağlayan Dokuz Eylül Acil Tıp Adabilim Dalı’nın bu onur gününde burada bulunmak benim için büyük gurur. Bölümün gelişiminde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
     Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 1989 yılında Prof. Dr. Namık Çevik’ten aldığı davet üzerine ABD’den gelerek Acil Tıp Anabilim Dalı’nın
kurulması
sürecinde
önemli hizmetler veren Yrd. Doç. Dr. John
Fowler da davetli olarak katıldığı kutlamada anılarını anlatırken
duygulu anlar yaşadı.
Fowler, İstanbul’daki
Prof. Dr. Namık Çevik
üniversitelerde
Acil
Servis’lerin bulunmadığı dönemde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1988’den itibaren Acil Servis hizmeti verilmesi nedeniyle bu kurumda görev yapmayı tercih ettiğini, Acil Tıp uzmanlığı kavramının da bu üniversitede gösterilen büyük çaba ile hayat bulduğunu ifade etti. Törende, Prof. Dr. Namık Çevik’e, Dr. John Fowler’a,
DEÜ Acil Tıp Anabilim Dalı’nda başkanlık yapmış olan Prof. Dr. Ali Günerli, Prof. Dr. İlkay Şimşek ve Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın’a katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Kutlama etkinliğini organize eden Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Başak Bayram da Türkiye’nin çeşitli kentlerinde Acil
Tıp Uzmanlarının 30 Nisan günü kutlamalar yaptığını ve 2013 yılından itibaren 30 Nisan tarihinin
Türkiye’de “Acil Tıp Günü” olarak kutlanması yönünde girişimlere başladıklarını belirtti.

Dokuz
Eylül
Üniversitesi
(DEÜ)
Hastanesi’nde 2002 yılından bu yana hizmet
veren Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve 1,5
yıl önce kurulan Geriatri Bilim Dalı poliklinikleri yenilenerek hizmete girdi. Modern bir
donanıma kavuşturulan iki bölümün açılış
kurdelesini DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, DEÜ Hastanesi Başhekimi ve Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Refik
Mas, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nezih Özdemir birlikte kesti.
Rektör Prof. Dr.
Füzün açılış konuşmasında;
“Göğüs
Cerrahisi çok verimli çalışan bir bilim dalımız. Kendimi son yıllarda bir
işletmeci gördüğüm
ve kar zarar hesabına baktığım için Göğüs
Cerrahisi’nin
hastanenin en verimli ünitelerinden
birisi olduğunu ifade etmek isterim. Gerçekten özverili çalışıyorlar ve böyle güzel bir mekanda olmayı
hak ediyorlar ancak şartlar bugüne denk geldi. Geriatri Bilim Dalı’na gelince, hepimizin

bildiği gibi yaşlanıyoruz ve Türkiye nüfusu da
yaşlanmaya başladı. Geriatristlere çok ihtiyacımız var. Onların hem bilimsel açıdan hekim
yetiştirecek çalışmalarına hem de verecekleri hizmete çok ihtiyacımız var. O açıdan bu
iki değerli bilim alanının yeni polikliniklerini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizde ilk defa Geriatri Polikliniği’ne başladık, arkadan Geriatri Servisi ve tabii daha önceki yıllarda söylediğim gibi planımızda bir
de Geriatri Merkezi var. Ben bu bölümlerin
yenilenmesine önayak olanlara, destek olanlara, sponsor olanlara çok teşekkür ediyorum. Başarılı sağlıklı, hepimizin daha umutlu
olabileceği çalışmalar diliyorum. Dün Sağlık
Bakanı’nın yaptığı açıklamayı dikkate alırsak
üniversite hastaneleri için bir ümit doğmuştur. İnşallah motivasyonumuzu tekrar hepbirlikte kazanıp, eski günlerdeki gibi borçlarımızı sıfırlayıp, pozitife geçeceğimiz günleri düşleyerek çalışmayı diliyorum. Hayırlı olsun”
dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, ilkleri ve yenilikleri seven bir üniversite
olarak Geriatri Bilim Dalı’nın kurulmasını,
Göğüs Cerrahisi’nin ilkler arasında olmasını
çok önemsediklerini belirterek şöyle konuştu:
“Ben bir patolog olarak Göğüs Cerrahisi’nin
nasıl can hıraç şekilde çalıştığını iyi biliyorum. Allah bu arkadaşlarımıza sağlık güç versin de görevlerini sürdürsünler. Geriatri son
derece önemli bir bilim dalı. Türkiye’nin yaşlı nüfusu artmaya başladı, burada böyle güzel
bir mekan hazırlanmasında katkıları olan herkese çok teşekkür ediyorum, iyi günlerde sağlıkla çalışın.”
DEÜ Hastanesi Başhekimi ve Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Refik
Mas, Geriatri Bilim Dalı’nın Türkiye’de çok
yeni bir bilim dalı olduğuna, 1994 yılında kurulduğuna dikkat çekti, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 1,5 yıl Geriatri Bilim
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Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
ve Geriatri Bilim Dalı yenilendi

Dalı’nın faaliyete geçtiğini ifade ederek destekleri için Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’e
teşekkür etti.
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nezih Özdemir de “2002 yılında hizmete hizmete giren bir anabilim dalıyız. Biz-

lere çalışmalarımızda bugüne kadar her türlü
desteği sağlayan Sayın Rektörümüz başta olmak üzere yöneticilerimize ve bu ünitenin yenilenmesinde çok büyük çaba sarfeden Doç.
Dr. Aydın Şanlı’ya çok teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

Türk Geriatri Vakfı Başkanı ve Dokuz Eylül
Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Başhekimi  Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Refik
Mas ile Geriatri ve Gerontoloji Derneği Başkanı
ve DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, her yıl 1824 Mart arasında kutlanan “Yaşlılar Haftası” nedeniyle farkındalık mesajı verdi.   Prof. Dr. Mas
ve Prof. Dr. Işık, Narlıdere Kaymakamı Osman
Aslan Canbaba ve DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcıları ile birlikte Narlıdere Huzurevi’ni ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet eden yöneticiler, “Başarılı Yaşlanma”nın önemine dikkat çekti. Konuk-

lar, huzurevi sakinlerine karafil dağıtarak Yaşlılar
Haftası’nı kutladı. Sürpriz ziyaretle çok duygulanan yaşlılar, Kaymakam Canbaba ve Başhekim
Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’a, “Bizleri mutlu ettiniz, sağolun varolun” diyerek sevinçlerini dile
getirdi.    
Prof. Dr. Mas ve Prof. Dr. Işık, yayınladıkları
mesajda, 65 yaş ve üzerindekilerin yaşam kalitesi
ve sağlık koşullarının iyileştirilmesinin tüm dünyada önemi her geçen gün artan evrensel bir gerçeklik olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “65 yaş, yaşlılık döneminin başlangıcı olarak
kabul görüyor. Psikososyomedikal yönleriyle ar-
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Türk Geriatri Vakfı yöneticileri
Yaşlılar Haftası’nda
‘Başarılı Yaşlanma’ya dikkat çekti
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tık ‘Yaşlılık ceza mı? Mükafat mı?’ ikilemini ortadan
kaldırabilmek ve yaşlılık dönemine, sorunlarına dikkat
çekmek adına her yıl 18-24 Mart haftası ‘Yaşlılar Haftası’  olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde doğumdan itibaren yaşam beklentisi 74,5 yıl olarak hesaplanmakta. Bu durum gerek ülke politikalarında, gerek sosyolojik, gerekse tıbbi alanlarda yaşlılık ve yaşlılarla ilgili düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
2012 yılında, ülkemizde 65 yaş ve üzerinde olan 5,7
milyon kişi nüfusun yüzde 7,5’ini oluşturmaktadır. İstatistikler gösteriyor ki, 2023 yılında bu rakam 8,6 milyon
kişiye ve ülke nüfusuna oranı da yüzde 10.2’ye yükselecek. Bugün her ne kadar bir gençlik iksiri keşfedilmiş olmasa da, dinamik ve üretken olabilmek, yaşamdan zevk alarak sosyal hayatta aktif rol oynayabilmek,
bio-psiko-sosyal açıdan iyilik halini mümkün olduğunca uzun süre devam ettirebilmek için ‘Başarılı Yaşlanma’ süreçleri uygulamaya geçirilmelidir. Böylece yaşlılığın yalnızca tüketen değil üretebilen de bir dönem olduğunu görebiliriz.”

Saymanlık Müdürü Metin Uçar
kurumdan teşekkür plaketi ile uğurlandı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2011 yılından itibaren
Saymanlık Müdürlüğünü yürüten Metin Uçar, Konak Mal
Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle kurumdan ayrıldı. Mayıs 2013’te veda eden Uçar’a bugüne kadarki hizmetleri nedeniyle DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas teşekkür plaketi verdi. Başhekim Mas,
Uçar’ın kuruma hizmet süresince olumlu yönde çok katkısı olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Boşalan Saymanlık Müdürlüğü görevine de Konak Mal
Müdürlüğü’nden Haydar Gök’ün atandığı belirtildi.
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35. Yaşında

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
35. kuruluş yıldönümü, Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
düzenlenen törenle kutlandı. Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof.
Dr. Mehmet Füzün, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Neşe Zeren, Hatay Mustafakemal
Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Recep Yaparel, Prof. Dr.Halil Köse, DEÜ
Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca, Tıp
Fakültesi Dekan Yardımcıları, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas,
başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.   
Kurucu Öğretim Üyelerinden ve eski Dekanlardan Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu ile fakültenin ilk Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan
Uçku’nun anılarını anlattığı törende nostalji
yaşandı. Davetlilere, Kurucu Öğretim Üyeleri ve yatay geçişle fakülteye alınan ilk öğrencilerin arşiv kayıtlarından derlenen bir kitapçık ile 35. yıl anısına yaptırılan bardaklar dağıtıldı. Tıp Fakültesi ve DEÜ Hastanesi’nde
15 ve 30. yılını dolduran akademisyenler ve
idari personele de plaket
verildi.
     Rektör Prof. Dr. Füzün konuşmasında; “Üniversitemiz 20 Temmuz
1982’de kuruldu, 30 yaşında. Tıp Fakültesi, müProf. Dr. Mehmet Füzün hendislik, iktisat gibi pek
Rektör
çok okulumuz da üniversitemizden eski. Kuruluş yıldönümleri kurumsallaşmak adına çok önemli. Kurumsal6 arpaboyu I MART 2013

30. yılını dolduran akademisyenlere plaketlerini Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün verdi. Prof. Dr. İsmail Hakkı Bahar’ın plaketini, yurtdışında
bulunması nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda aldı.

laşmak birbirimizi sevmek demek. Birbirimizi sevmek için kurumun bizi sevmesi, maddi, manevi kayırması gerek. Ben 20 yıldır bu
kurumdayım. Dokuz Eylül Üniversitesi, çalışanlarına ve öğrencilerine daima değer vermiştir. Bugünlere 1 Mart 1978’de 12 cesur,
kahraman öğretim üyesinin idare ve atılımları ile geldik. Fakültemizde bugün 253 profesör, 81 doçent, 42 yardımcı doçent, 24 öğretim görevlisi, 24 uzman, 524 asistan ve araştırma görevlisi var. Toplam akademik personel sayımız 948. Hastane ve fakülte olarak
çalışan sayısına baktığımızda devlet memuru kadrosunda olanların sayısı 1074. 4 B’li
dediğimiz çalışan grup 740. İhale yoluyla
aldığımız temizlik personelini eklersek Tıp
Fakültesi hastanemizde çalışanların sayısı 3813. Neredeyse 4 bin. Kuruluşta 40 kişi

ile başladığımızı düşünürsek, 4 bine gelmemiz 100 misli büyüdüğümüzü gösterir. Büyük
başarı. Büyüyoruz ama her geçtiğimiz gün maalesef ekonomik açıdan da sıkıntı içerisindeyiz.
2013’e girerken borçlarımızın 117 milyon lira olduğunu ifade etmek isterim. Geçen yıl biraz daha
azdı. Açığımız 60 milyon lira. Borç ayrı, açık ayrı.
Bu çok üzücü. Bugüne değin her ortamda durumu
Ankara’ya ifade ettik. Sayın Bakanımızın göreve
gelmesi ile sanıyorum bir takım değişiklikler olacaktır. Bunu önemsiyoruz. İnşallah 14 Mart’ta Sayın Bakanın üniversite hastaneleri için yapılacak
düzenlemelerin müjdesini vereceğini düşünüyor,
bunu bekliyorum. Bu yalnızca Dokuz Eylül’ün
meselesi değil. Herhangi bir olumsuzluk halinde
önümüzdeki aylarda ister istemez kısıtlamalara
gitmek zorundayız. Maalesef şimdiden haber veriyorum. Ümit ediyorum ki yanlış adımlardan vazgeçilip, doğru adımlar
atılacaktır” dedi.
     Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda da
şöyle konuştu: “Tıp Fakültemizin kuruluş yıldönümlerinin geleneksel olarak kutlanması, kuruluşa ait bilgileri, anıları aktarmak, payProf. Dr. Tülay Canda
laşmak kurum kültürümüzü
Dekan
ve kurumumuza olan bağlılığımızı pekiştirmek, bunları gelecek kuşaklara aktarmak
içindir. Bugünkü kutlamanın farklı bir anlamı var; çünkü
üniversitemizin 30, fakültemizin 35. yılındayız. Biz Tıp
Fakültesi’nin kuruluşuna çok önem veriyoruz. Nedeni,
kuruluşun hiç de kolay olmamasıdır. Ege Üniversitesi’nin
bir grup öğretim üyesi kararlı, özveriyle, inançla, yılmadan çalışıp bu maratonu göğüslemiştir. Bir diğer özellik,
hiçbir fakültenin kuruluşunda olmayan bir özelliktir. Bu
da o dönemdeki siyasal ortam nedeniyle eğitimini sürdüremeyen, doktor olması imkansız olan öğrencilerin büyük çabalarla bu sürece dahil olmalarıdır. Fakültemizin
gerek kuruluş aşamasında gerekse gelişme sürecinde öğretim üyelerimizle birlikte tüm emeği geçenlere sağlıklı
uzun ömür, ebediyete giden hocalarımıza tanrıdan rahmet

diliyorum. Bu fakülte bu günlere, çok çalışma, güven ortamı ve dayanışma bilinci ile ulaşmıştır. Bu kurumda çalışanlar çok farklıdır. Bu farkımızı önümüzdeki dönemlerdeki başarılarımızla da dile getireceğimize yürekten inanıyorum.”
Konuşmaların ardından, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri ile öğrencilerinden oluşan
“Grup Porteno” enstrumantal tango şarkılarla kutlamaya renk kattı. Daha sonra davetlilere yiyecek
içecek ikramı yapıldı.
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35. Dönem mezunları
Hipokrat yemini ederek diploma aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
2012-13 eğitim öğretim yılı 35. Dönem mezunları, Buca Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro’da
düzenlenen törenle diploma aldı.  
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda’nın ev sahipliğinde düzenlenen törende 145 öğrenci Hipokrat yemini ederek hayata
uğurlandı. Dönem Birincisi Dr. Helin Yılmaz,
Dönem İkincisi Dr. Mehtap Az ve Dönem Üçüncüsü Dr. Osman Onaç’a diplomalarını Prof. Dr.
Mehmet Füzün verdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Tülay Canda da ilk üçe giren mezunlara plaket ve hediye verdi.
Rektör Prof. Dr. Füzün   “Dokuz Eylül Üniversitesi bu yıl 30 yaşını doldurdu, Tıp Fakültemiz ise 35 yaşında. Bugüne kadar üniversitemizden 170 bin, Tıp
Fakültesi’nden
yaklaşık 5 bin
aydınlanmış öğrenciyi mezun ettik. Ben mezuniyet törenlerinde içselleştirdiğim bazı öğütleri gençlerimizle paylaşıyorum.
Birisi hoşgörülü,
ikincisi adaletli, üçüncüsü ça8 arpaboyu I MART 2013

lışkan olunuz. Bu yıla kadar söylemediğim bir
öğütü de bugün söyleyeceğim, tatlı dilli olunuz.
Dil söz öyle bir şeydir ki, gönül okşayıcı güzel
bir söz, size zararı olabilecek insanları bile lehinize çevirir. Tabii ki en önemlisi, büyük Önder
Atatürk’ün temel ilkelerinden asla vazgeçmeyiniz. Atatürkçü olmak daima barıştan yana olmaktır, kurduğu Cumhuriyete ilelebet sahip çıkmaktır” dedi.  
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda,
“Yeni Amfi Tiyatromuzda ikinci mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. Fakültemiz, ilk mezunlarını 1979’da verdi ve bu yılkilerle toplam
4806 tıp doktorunu ülkemize kazandırdı. Ülkemizin önemli bir eğitim, öğretim ve araştırma
kurumu olan fakültemizin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere canı gönülden teşekkürlerimi
sunuyorum. Bir diğer teşekkürüm de böyle güzel

evlatlar yetiştiren anne babalara. Bizlere verdiğiniz emanetlere iyi baktık, yetiştirdik şimdi bu görevi size teslim ediyoruz. Sizler ve ülkemizin insanları bu doktorlara iyi baksın. Genç doktorlara verdiğimiz değeri yansıtan bir proje ile bu yıl
PTT’den 35. Yıl mezunları adına oluşturulmuş
anı pulu çıkardık” dedi.
İzmir Tabip Odası adına konuşan Prof. Dr.
Mustafa Olguner, “ İçine girdiğimiz süreçte hem
mesleki değerlerimiz hem de temel hak ve özgür-

lüklerimiz için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sizlerin tüm bu zorlukların üstesinden geleceğinize inancımız tamdır” dedi.
Mezunlar adına konuşan fakülte birincisi Dr.
Helin Yılmaz da, “Temel amacı hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunmak olan biz hekimler hakaret işitmek, darp edilmek, öldürülmek değil,
yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.
Yılmaz’ın konuşmasını akademisyenler ve konuklar ayakta alkışladı.

Ege Koop Başkanı Hüseyin Aslan’a
Başhekim Prof. Dr. Mas’tan teşekkür

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas, hastane içinde Başhekimlik bünyesinde yer alan Özel Konuk Odası’nın dekore edilmesine katkı sağlayan Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin
Aslan’a plaketle teşekkür etti. Prof. Dr. Mas, sağlık hizmeti veren bir kuruma yeni bir ünitenin hazırlanması konusunda desteklerini esirgemeyen Aslan’ın duyarlı yaklaşım sergilediğini belirtti.
Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan da
Türkiye’nin önemli sağlık kuruluşlarından birisine çam sakızı çoban armağanı katkı vermekten onur
duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “Sayın Başhekimimizin samimiyeti ve teşekküründen çok mutlu
oldum. Hastanelere yapılan hizmetleri insanlığa yapılan hizmet olarak değerlendiriyoruz. Sizler sağlık sektöründe herkesin sorunları ile ilgileniyor, büyük emekler veriyor, çare arıyorsunuz. Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birisi. Bunu artık bütün Türkiye biliyor ve bunda herkesin katkısı, emeği var. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde böyle güzel bir ortam oluşturulması da önemli. İzmir umarım önümüzdeki günlerde üniversiteleriyle, tüm zenginlikleriyle, bütün
güzellikleriyle ve işbirliği ile üniversiteler kenti kimliğini kazanır, hak ettiği noktaya gelir.”
2013 MART I arpaboyu 9
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İzmir’de 7 kurumdan ortak
Tıp Bayramı

İzmir’de 14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Şifa Üniversitesi, İzmir Üniversitesi Tıp Fakülteleri ve
İzmir Tabip Odası birlikteliğinde Sabancı Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törenle kutlandı.      
Tıp Bayramı kutlama etkinliği, saat 09.00’da
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı, daha sonra DEÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev
sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi’ndeki konuşmalarda ortak mesajlar verildi.  
Törene, Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof.
Dr. Suat Çağlayan, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Candeğer Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, İzmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayhan Erciyes, Şifa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa
Sarsılmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha
Türkyılmaz, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri
Uzm. Dr. Mete Güzelant, Kamu Hastaneleri Kuzey Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Nuri Dilek,
Kamu Hastaneleri Güney Genel Sekreteri Prof.
Dr. Behzat Özkan, İzmir Halk Sağlığı Müdürü
Doç. Dr. Mustafa Tözün, üniversitelerin rektör
yardımcıları, tıp fakültelerinin dekan yardımcıları, başhekimler, yardımcıları, öğretim üyeleri,
öğrenciler, konuklar katıldı.
Açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Halk
Oyunları Topluluğu’nun gösterisi izledi, daha
sonra meslekte 40 yılını dolduran hekimlere Tabip Odası tarafından plaket verildi. Toplantıda
hekimlik mesleğinin önemi, özelliği, mevcut du10 arpaboyu I MART 2013

rumla ilgili görüş ve dilekler, birlik beraberlik
mesajlarına yer verildi.
Güzelant, “Hastanelerde kar ön planda”
Açılış konuşmalarında Tabip Odası Genel
Sekreteri Uzm. Dr. Mete
Güzelant, ticari sermayeye dönüştürülen sağlık sektörü ile ilgili olarak “Hastane kar etsin”,
“Amaç daha çok hasta
bakıp, daha çok reçete
yazmak”, “Hastanelerde kar ön planda, nitelik
yok” sözleri ile hekimlerin içinde bulunduğu duruma değindi.
Türkyılmaz, “Şiddet
olaylarını üzüntüyle
kınıyorum”
İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyılmaz da hekimlik mesleğinin kutsallığını anlattığı
konuşmasında, hekimlerin
ne denli özveri ile çalıştığının altını çizdi, son dönemde hekimlere yönelik artan saldırıların artmasından üzüntü duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Hekimlik sorumluluk, dikkat ve özen isteyen meslekler arasında yer alıyor. Sağlık çalışanlarının görev tanımı mekanla sınırlı olamaz. Sağlık çalışanlarına
dışarıdan değil, onların içinden bakılması sorunun çözümü için önemlidir. Hekimlerimiz sadece
tıp alanında değil, sosyo kültürel alanda da toplumun öncüleridir. Mesleği iyilik yapmak olan hekimlerimizin meslek hastalığı da iyilik yapmak-

tır. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını üzüntüyle kınıyorum.   Hekime ve sağlık
personeline verilen zarar, bir yönde kendisinin
ihtiyacı olduğu zaman arayacağı kişiye yaptığı zarardır.”   
Rektör
Füzün,
“Türkiye’de 82 tıp
fakültesi var, sorun düzenli paylaşım olmaması”
DEÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Füzün,
Türkiye’de
74’ü
faal olmak üzere 82 tıp fakültesi bulunduğuna ve
milyon nüfus başına düşen tıp fakültesi açısından
dünya ülkelerine göre en iyi durumda olduğumuzu belirterek şu bilgileri verdi: “ABD’nin nüfusu
314 milyon, 170 tıp fakültesi var. Kanada nüfusu
33 milyon, 17 tıp fakültesi var. Japonya 127 milyon, 80 tıp fakültesi, Almanya 83 milyon, 41 tıp
fakültesi var. Bugünkü koşullarda, dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha fazla tıp fakültemiz var.
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında da
Türkiye çok iyi durumda. Öğretim üyesi başına
3,5 öğrenci düşüyor. Bu sayı Almanya’da 20. Tıp

fakültesi başına düşen öğrenci sayısı Türkiye’de
600, Almanya’da 1900, İtalya’da 2700… Sonuç
olarak şu noktaya geliyoruz, Türkiye’de yeteri
kadar tıp fakültesi ve öğretim üyesi var. Bence
sorun bunun düzenli paylaşılamaması. Çözüm,
gönüllülük usulü ile rotasyona imkan sağlamak.
Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri arasında iletişim arttırılmalı. Türkiye’de borcu olmayan ve sıkıntıya düşmeyen üniversite hastanesi yok. Bu durumdan kurtarılmalıyız. Bize kredi
verilebilir, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları arttırılabilir, 6 yıldır SUT fiyatları aynı. İnşallah sorunlar çözülür, Sağlık Bakanımızdan olumlu açıklamaların olacağı umudunu taşıyoruz .”   
Dekan Canda, “Hekimlerimizin morali
bozuk ama özveriyle çalışıyorlar”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Tülay Canda, “Bu
yıl 9 Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin
ev sahipliğinde, İzmir ilindeki 5 üniversitemizin Tıp
Fakültesi Dekanlıkları, İl
Sağlık Müdürlüğü, İzmir Tabip Odası ile
birlikte bu organizasyonu düzenledik. Geçen yıl ilki yine bu
kurumların birlikteliği ile Ege Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde yapılmıştı. Elbirliği ile bundan
sonra da bu gelenek devam edecek. 7 kurumun
birlikteliğinde çok zengin bir program oluşturduk. Halkı bilgilendirmeye yönelik sunumlar,
sempozyum, panel, konferans, spor karşılaşmaları, konserler, fotoğraf sergisi yer alıyor.
Sorunlar tartışılıyor
Programın bu denli geniş ve zengin olması
birlikteliğin bir ürünüdür. Emeği geçen herkese
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tıp Bayramı’nın
kısa tarihçesine bakacak olursak; Sultan II.
Mahmud döneminde 14 Mart 1827, modern tıp
eğitiminin başlangıç günüdür. İlk tıp bayramı
ise işgal altındaki İstanbul’da 14 Mart 1919’da
tıp öğrencilerinin buna bir tepki olarak yapmış olduğu ilk kutlamadır. 1976’dan bu yana
14 Mart’ı içine alan hafta, Tabip Odaları tarafından Sağlık Haftası olarak isimlendirilmiştir.
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Bu haftada biz neler yapıyoruz? Sağlık alanındaki güncel konular, yasal düzenlemeler, sorunlar, bilimsel toplantılar ve sonunda da bir tıp balosu ile yapılıyor. Ancak 14 Mart deyince herkes bunu Tıp Bayramı, tıp balosu olarak biliyor.
Oysa son yıllarda tıp balosuna katılanların sayısı azalmıştır. Tıp Bayramı’nda konuşmalar, yeni
oluşan gündem üzerinden gitmektedir. Sağlıkta dönüşüm ve gelişimin elbette ki olumlu birçok yönü var. Ancak bizler Tıp Fakülteleri olarak bunun olumsuz yansımalarını da söylemek
durumundayız ki, çözümlerini de bulalım. Ülkemizde artmakta olan nüfus 75 milyona ulaşmıştır. Bu nüfusun sağlık hizmetini karşılaması gereken hekim sayısı da artmaktadır. Bu bağlamda kamuya bağlı sağlık kuruluşlarının yanı sıra
özel sektöre bağlı sağlık kuruluşları ve fakültelerin sayısı giderek artmıştır. Eğitimde standartların belirlenmesi ve kalitenin yükseltilmesi ana
hedefimiz olmuştur. Sağlık Bakanlığı, YÖK, Tıp
Fakültelerinin Dekanları bu konuda birlikte çalışmalar yapmaktadırlar. Tam Gün Yasası’nın
1,5 yıllık uygulama döneminde büyük üniversitelerde yaşanan sorunları Tıp Dekanları ile toplantılarımızda dile getiriyoruz. Hastalar özel

12 arpaboyu I MART 2013

hastanelerde katkı payı ödeyerek hekimini seçiyor, aynı hastalar ne yazık ki kamu hastanelerinde hekimlerini seçemiyor, birçok hasta mağdur
ve sahipsiz kalmıştır.
Kamudaki Tıp Fakültesi hastanelerinin gelirlerindeki azalma birçok yeni teknolojik donanıma ulaşılmayı, ayrıca köklü üniversitelerde,
ömrünü tamamlamış ya da tamamlamaya yakın
araç gereçlerin yenilenmesi, bakım ve onarımlarında sorunlara neden olmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim kalitesinin artırılması
için bazı önlemler alınmalı. Nitelikli tıbbi sekreterler, nitelikli personel ve hemşire verilmeli
ki, tıpta uzmanlık öğrencilerinin iş yükleri azalsın. Hekimlerimizin morali bozuk ama hepsi büyük özveriyle çalışıyorlar. Hekimlerimizin önceden olduğu gibi kendilerinin önem ve değerinin yeniden kazanılması gerekiyor. Bunun için
de hem hekimlerimizin, hem de Devlet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığımızın, yazılı ve görsel
medyamızın bu konuya gereken önem ve özeni göstermeleri, halkı olumlu yönde etkilemeleri
gerekir. Tüm hekimlerimizin ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.  

Tıp Bayramı’nda ‘Organ Nakli’ne
dikkat çektiler

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen
“Beyin Ölümü, Donör Bakımı ve Organ Nakli” sempozyumunda, konunun uzmanları ülkemizde ve dünyadaki uygulamaları anlattı, organ naklinin önemine
dikkat çekti.  
Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Dokuz
Eylül Üniversitesi ve Şifa Üniversiteleri’nin koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, DEÜ Tıp Fakülktesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapıldı. Sempozyuma Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr. Arif
Kapuağası, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk, Sağlık Hizmetleri Organ Nakli Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Bahri Kemaloğlu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyılmaz,
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Müdürü Prof.
Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Atilla Çökmez organ nakil koordinatörleri ve akademisyenler katıldı.   
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr. Arif Kapuağası açılış konuşmasında; bu tür sempozyumlar ve bilinçlendirme çalışmalarının, ülkemizde nakil bekleyen 23 bin hasta
için umut ışığı olacağını  belirterek, “ Organ nakilleri
konusunda en önemli sorunlarımız, potansiyel beyin
ölümünü tespit etmek, daha sonra çok iyi bir donör
bakımı yapmak, beyin ölümü vakalarını mümkün olduğunca donör haline getirebilmektir. Ülkemizde beyin ölümü tespitini artırıyoruz, fakat nedense donör

Prof. Dr. Hüseyin Töz

olma ve mevcut donör olanların organ bakımında yeterli bakım olmamasından dolayı kadavra donör naklinde yeterli artış sağlayamıyoruz. Gelişmiş ülkelere
baktığımızda organ nakillerinin çoğunun kadavradan
olduğunu görüyoruz. Bu tür çalışmaların, ülkemizde
de bilinci yükseltmesini diliyoruz” dedi.  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Töz
de Türkiye’de kullanılan donör sayısının milyon nüfus başına 4,5 olduğunu¸ İzmir’de ise 9,5 olduğunu
belirterek şöyle konuştu: “Dünya istatistiklerine bakarsak; İspanya’da yıllık kadavra oranı milyon nüfus başına 33, ABD’de 22, İngiltere’de 16. Diğer ülkelerle kıyaslarsak Türkiye’de canlıdan nakil fazla,
kadavra az. Önemli olan, bu oranı kadavradan transfer lehine geliştirmek. Çözüm, potansiyel donörlerin tespitini artırmak. Örneğin ülkemizde beyin ölümü tespiti yüzde 50 artarsa donör sayısı 2211’e çıkacak, kabul oranı yüzde 24’ten yüzde 40’a yükselirse, 884 donöre çıkacağız. Bu da aslında milyon
nüfus başına 11-12 ortalamasını sağlamış olacak.
Amaç, Türkiye’yi İzmir ortalamasına getirip yüzde
9-10’lara ulaşmak.”
Sempozyumun ilk oturumunda Doç. Dr. Yeşim
Beckmann ‘Beyin ölümü’nü, Yrd. Doç. Dr. Mert
Akan ‘Donör bakımı’nı anlattı. Dr. Murat Öztürk,
Türkiye’de organ ve doku nakli hizmetleri, Dr. Sema
Öngün de Organ Dağıtımı hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, DEÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Cirit, Doç.
Dr. Adam Uslu’nun oturum başkanlığında bölgemizde ve ülkede organ bağışı ve nakli, konunun dini ve hukuki boyutları değerlendirildi,
tartışıldı.
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Uzm. Dr. Arif Kapuağası

DEÜ Tıp’ta Epidemiyoloji Yan Dal
Uzmanlık Eğitimi başlıyor

Türkiye’de az sayıda olan Epidemiyoloji Yan Dal Uzmanı Eğitimi, Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Dekan Prof. Dr. Tülay Canda’nın desteği ve imzalanan protokol ile bu yıl
hayata geçiriliyor.  
Prof. Dr. Canda,   Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin
Ünal, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Uçku ve İnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüce, konu ile ilgili olarak hazırlanan
protokolü imzalarken, bu eğitimle Türkiye’de Epidemiyoloji Uzman sayısının artacağı kaydedildi.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Ünal, her iki anabilim dalının da uzmanlık öğrencisi alıp eğitim verebileceğini belirterek şöyle konuştu: “İlk yan dal uzmanlık sınavında anabilim
dalına iki kişilik kontenjan talep ederek yan dal uzmanlık eğitimlerini başlatacağız. Ülkemizdeki epidemiyoloji uzmanı sayısını artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.”
Dekan Prof. Dr. Tülay Canda da Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nin yeniliğe, eğitime, insanların gelişimine açık bir kurum olduğunu belirterek, hazırlanan protokolde emeği geçen öğretim üyelerine teşekkür etti, bilime değer veren çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi.
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Dokuz Eylül’den kan bağışı çağrısı

pıldı, broşür dağıtıldı. Kan Merkezi Sorumlu
Hekimi Prof. Dr. Fatih Demirkan, Kan Bankası
Sorumlusu Veli Günal, Dr. Tülin Kılınç ve Uzman Hemşire Münire Türkyılmaz, “Hayat kurtaran kanın kaynağı sadece insandır. Bu nedenle gönüllü donörlere her zaman ihtiyaç var. Bu
konuda sağduyu, farkındalık ne kadar
fazla olursa
bağışlar da o
kadar artacakDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Mer- tır. Hem hasta
kezi doktor ve hemşireleri 14 Mart Tıp Bayra- yakınları hem
mı Haftası’nda Servisler Girişi’nde stant aça- de sağlık çarak kan bağışı ve gönüllü donör olmanın öne- l ı ş a n l a r ı n ı n
mine dikkat çekti. Kan Merkezi’nden Dr. Tü- bizlere bu kolin Kılınç, Sorumlu Hemşire Münire Türkyıl- nuda destek
maz ve ekibinin açtığı tanıtım standında “Kan vermesinden
bağışı hayat kurtarır”, “Kan bağışında buluna- mutluluk durak birinin süper kahramanı olabilirsiniz” slo- yacağız” meganları ile hasta yakınlarına bilgilendirme ya- sajını verdi.
14 arpaboyu I MART 2013

Hemşirelik Haftası’nda ‘Cinsiyet
eşitsizliği ve şiddet’ konuşuldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve DEÜ Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile düzenlenen “12 Mayıs Hemşirelik Haftası”
etkinliğinde, “Cinsiyet Eşitsizliğini Giderme, Kadını Güçlendirme” ve  “Sağlık Personeline Uygulanan
Şiddet” konularına dikkat çekildi.
Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim
Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar, Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Dekan Yardımcıları,
DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yüksek Hemşire Saliha Özdöker, öğretim üyeleri, sağlık
çalışanları ve öğrenciler katıldı.   
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar veYüksek Hemşire Saliha Özdöker’in oturum
başkanlığını yaptığı “Cinsiyet Eşitsizliğini Giderme
ve Kadını Güçlendirme” konulu konferansta; Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevin Koyuncu, toplumda hem kadınlar hem de erkeklerin, sürdürülmesi
için katkı verdiği Ataerkil Sistem’in işleyişini anlattı.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Ba-

Yaşar Akar

Hastane Müdürü

har konuşmasında, “Dünyada ve ülkemizde esen rüzgarlar, insanlar arasında eşitsizliklere neden olmakta ve bu eşitsizlikler maalesef sağlığa da yansımaktadır. Tüm insanlara temel eğitimin sağlanması, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının geliştirilmesi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, çevrenin düzeltilmesi gibi önemli hedefler belirtilmiştir. İnsanın
doğumundan itibaren hayatında yer alan hemşirelere,
bu koşulların iyileştirilmesi yönünde önemli görevler
düşmektedir” dedi.
Doç. Dr. Nevin Koyuncu, içinde yaşadığımız Erkekegemen Sistem’in, günümüzde tüm iyileştirmelere rağmen kadınları güçsüzleştiren, ötekileştiren ve
kadınların kendileri olma potansiyelini gerçekleştirmesinde engel oluşturan sistem olduğuna dikkat çekti. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yüksek Hemşire
Saliha Özdöker de her yıl ceşitli panel ve konferanslar ile mesleğin öne çıkan sorunlarını ele aldıklarını
ifade etti, insan sevgisi, çağdaşlık, hoşgörü, bilgi beceri gibi mesleği değerli kılan öngörülerle ve özveri
ile görev yapan meslektaşlarını kutladığını belirtti.  
Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe
Beşer’in oturum başkanlığında “Sağlık personeline uygulanan şiddet” değerlendirildi. Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını, hemşireler adına Yüksek Hemşire Sinem Kulbakan Pekmezci, hekimler açısından DEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Özgür Can ve personel yönüyle de Göz Servisi Personeli Ali Korkmaz değerlendirdi.   
Araştırma ve proje dalında ödül alanlara plaketlerinin verilmesinin ardından, TRT Türk Halk Müziği
Sanatçısı Saime Cantürk ve DEÜ Hastanesi Müdürü Yaşar Akar’ın halk müziği konseri ile halk oyunları gösterisi programa renk
kattı. Tam gün devam eden
etkinlik kokteyl ve gitar
dinletisi ile sona erdi.

Saime Cantürk
TRT Sanatçısı
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O da Orkestrası’ndan
unutulmaz konser

Konseri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Dekan
Yardımcıları, öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve öğrenciler izledi. Prof. Dr. Orhan Mağden,
“Onlarca dünya prömiyeri, onlarca Türkiye
promiyerine önderlik eden bir grup. Öncelikle çok değerli arkadaşım Aytül Büyüksaraç’a,
müdürü ve sanat yönetmenine ve onunla birlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun
teki
bu
dev kuruluşa saygı ve sevgiler sunuyorum.
ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Sağlık Kampusü
Etkinliği”nde, Devlet Opera ve Balesi Oda Orkest- Biliyorsunuz Atatürk’ümüz şöyle der; ‘Herkes milrası Şan Konseri verdi. Mezzosoprano Aylin Oda- letvekili, bakan ya da Cumhurbaşkanı olabilir ama
başı, Soprano Melisa Öztürk, Tenor Hüseyin Genç, sanatçı olamaz. Sanatçı olmak güneşin bir parçası
Tenor Mertol Türkbay, Bariton Nejat Beyde, Piyano gibidir. Sanatçısız bir toplum karanlığı yaşar. Susuz
Sedef Bilgin performanslarıyla ayakta alkışlandı.    yazı yaşar” dedi.
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Turquise Dans Topluluğu’ndan
Tıp Bayramı’nda eğlenceli şov

14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda “Turquise Dans Topluluğu”, DEÜ Tıp Fakültesi’nin
ev sahipliğinde, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun organizasyonunda sağlık çalışanlarını coşturdu. Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
düzenlenen gösteride dansçılar, başarılı sunumla16 arpaboyu I MART 2013

rıyla alkışlandı. Dans şölenini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atalay Arkan, öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve öğrenciler izledi. Prof. Dr. Arkan, gösteri bitiminde Turquise Dans Topluluğu’nun Sanat Yönetmeni Tolga
Kılıçarslan’a bir teşekkür belgesi verdi.

Servisler girişi yanı yeşile büründü

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Servisler Girişi’nin yan tarafında yer alan 1 dönümlük
alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile
yeşillendirildi. Yayaların kullandığı yola kilit parke taş döşenerek düzenleme yapılırken, hastanenin ön cephesindeki bölüme 14 çeşitten oluşan 157
adet ağaç ve bitki dikildi. Bunlardan 95’inin ibreli ağaç (Her dem yeşil), 62 adet de Manolya, Ih-

lamur, Ağaç Hatmi, Erguvan, Ağaç Gravilla, Kelebek Ağacı, Süs Eriği, Ağaç Zakkum, Mavi Selvi, Leylandi, Gülibrişim, Ağaç Ligistrum ve Pembe Çiçekli Akasya dikildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarlığı ve Hastane Müdürü Yaşar
Akar’ın koordinasyonu ve hastane personelinin çalışmaları ile hazırlanan bahçe alanının, iki yıl içerisinde gölgeli bir yeşilliğe bürüneceği belirtildi.  

Tarım Bakanlığı Denetleme ekibi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde çalışanlar ve hastalar için
yemeklerin hazırlandığı mutfak bölümüne 13 Mayıs
2013 tarihinde yaptığı baskın denetlemede, çalışma
ortamı ve hijyen koşullardaki titizlik ile yüksek kalite
nedeniyle hastane yönetimini kutladı. Başmüdür Vekili ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hamit Selim
Karabekir, “Denetleme ekibi, kurumumuza yaptığı

baskın denetlemede kamu kurumları arasında bugüne kadar denetledikleri en iyi mutfağın Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde olduğunu bildirdi. Mutfağımızın hijyenik koşullarını sağlamada emeği geçen
başta Başdiyetisyen Salih İmamoğlu olmak üzere
tüm mutfak çalışanlarını özverili ve titiz performansları nedeniyle kutluyor ve bu enerji ile çalışmaya devam etmelerini diliyorum” dedi.
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Denetimde hastane mutfağına tam not

Doktorlar ve hukukçulara
Sağlık Hukuku eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde geçen yıl
kurulan Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde (SAHUM), hukukçular ve doktorlara
yönelik “Sağlık Hukuku Eğitimi” verildi. İzmir’de
2011 yılından bu yana ilk kez düzenlenen Sağlık Hukuku Eğitim Programı’na katılan hukukçular ve tıp
mensupları 5 gün süre ile bu alanla ilgili eğitim aldı.
Program Koordinatörü SAHUM Müdürü ve DEÜ
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Özkara, “Branşında deneyimli, seçkin hocalarımızın interaktif sunumlarıyla gerçekleşen kursumuz yoğun
ilgi gördü. Yeni mezundan profesöre kadar pek çok
hekim programımıza katıldı. Bu tarz kurs ve etkinlikler, özellikle ülkemizin sağlık sisteminin yeni baştan dizayn edildiği şu günlerde büyük önem taşıyor.
Katılımcılarımıza hem temel sağlık hukuku bilgilerini hem de değişen mevzuat ve yaklaşımları aktarma olanağı bulduk. Böylesi kurslar için başka şehir-

lere gitmelerine gerek kalmadı. Tüm katılımcılarımızı kutluyor, ilgileri için teşekkür ediyoruz” dedi. Prof.
Dr. Özkara, sunum yapan ve bu çalışmaya katkıda
bulunan Doç. Dr. Oğuz Şimşek ve Doç. Dr. Özgür
Can’a ayrıca teşekkür etti, Ege Bölgesi’nin tek Sağlık Hukuku Merkezi konumunda olan SAHUM bünyesinde etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

Şifahaneler ve
Minyatür Sergisi beğenildi
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14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri haftasında, “Halepten Edirne’ye Şifahaneler” konulu
resim sergisi ve “Minyatür Sergisi” Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde
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beğeniye sunuldu. Sabancı’ya gelen davetliler,
Prof. Dr. Orhan Terzioğlu’nun hazırladığı Şifahaneler Sergisi ve Arya Kumali imzalı Minyatür
Sergi’ye büyük ilgi gösterdi.

Tıp Bayramı’nda hekimler spor
ödülleriyle taçlandı

Bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp
Fakültesi’nin ev sahipliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şifa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Üniversitesi
Tıp Fakültesi ve İzmir Tabip Odası birlikteliğinde gerçekleştirilen Tıp Bayramı etkinliklerine DEÜ Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Spor
Ödülleri Töreni” renk kattı.
DEÜ’lü akademisyenler şampiyon
Öğretim Üyeleri arasında düzenlenen Basketbol Şampiyonası’nda DEÜ Tıp Fakültesi birinciliği kazandı, Ege Üniversitesi ikinci oldu. Potada öğrencilerin mücadelesini Ege
Üniversitesi birinci, DEÜ ikinci bitirdi. Takımlara ödüllerini Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanı Dr. Güney
Aktaş verdi. Ege Üniversitesi 7. Doktorlar Tenis
Turnuvası’nda ise Tek
Bayanlarda Filiz Adanur
birinci, Zekiye Aydoğdu
ikinci, Tek Erkekler’de
Kaan Bozkurt birinci,
Bahadır Tuna Temiz ikinci oldu. Çift Erkekler’de

Hüseyin Vural-Nuri İdiz,
Bahadır Tuna TemizKamil Kılıç ilk iki sırayı
aldı. Dereceye girenlere
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Kamil Kumanlıoğlu plaket verdi.
Filede birinciler ADÜ’den
Voleybolda hem kız hem
erkek takımları ile şampiyonluğu kaptırmayan
Adnan Menderes Üniversitesi törene katılamadı. Kızlarda DEÜ ikinci, Ege Üniversitesi üçüncü oldu. Erkeklerde Ege Üniversitesi ikinci, Celal Bayar Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.
Voleybol ödüllerini DEÜ Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya verdi.
Dekan Yardımcısı Tuncel
Masa Tenisi’nde ikinci
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
düzenlediği “1. Masa Tenisi Turnuvası”nda
bayanlarda Gülçin Gökçen birinci, DEÜ Tıp
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pınar
Tuncel ikinci, Aslı Gül üçüncü oldu. Erkeklerde Günay Akkurt, Mete Kasımbaşoğlu, Aykut Kefi ilk üç dereceyi elde etti. Başarılı
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sporculara ödüllerini DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda verdi. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği Kompozisyon Yarışması’nda da ilk üç dereceye giren
ve jüri özel ödülü alan öğrencilere Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz plaket ve hediye verdi. DEÜ
Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’ndaki törende Ege Üniversitesi
Halk Oyunları ekibi de bir gösteri sundu.  
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canda, geçen yıl ve bu yıl düzenlenen 14 Mart
etkinliklerinin İzmir’de güçbirliği adına atılmış çok güzel adımlar olduğunu ifade ederek,
“Yoğun emekle hazırlanan Tıp Bayramı Haftası programlarına aslında hepimiz ev sahipliği yaptık. Spor karşılaşmaları işin en renkli ve güzel tarafı oldu. Herkes yarı profesyo-

nel, centilmence ve istekli yarıştı. Tüm dallarda mücadele eden herkese teşekkür ediyor,
gelecek yıllarda çok daha güzel 14 Mart’lar
geçirmelerini diliyorum” dedi.

Kan Merkezi Hemşireleri
‘sevgi’yi resimle anlattılar
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Münire Türkyılmaz ve Mürüvvet Özcanlı’nın resimleri birinci seçildi. İkinci - Şenay Seferinoğlu

Kan Bankası hemşireleri arasında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla “Sevgi” temalı bir resim yarışması düzenledi. Kan Merkezi Sorumlu Hemşiresi
Münire Türkyılmaz’ın koordinasyonu ile yapılan yarışmaya toplam 15 resim ile katılım sağlandı. Prof. Dr.
Fatih Demirkan, Dr. Tülin Kılıç, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sevil Cin, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ayşegül Sarıbaş’tan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonrasında Münire Türkyılmaz ve Mürüvvet Özcanlı’nın yaptığı iki resim de
birinci ilan edildi. Şenay Seferinoğlu’na ait yağlıboya
çalışması ikinci oldu. Cağnur Yılmaz’ın pastel boya
ile hazırladığı resim de üçüncü seçildi. Yarışmanın
sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik olduğunu belirten Kan Merkezi Sorumlusu Münire Türkyılmaz, “Yarışma ile sevginin anlam ve önemini bir kez daha vurgulamak istedik. Güzel tablolar
hazırlandı. Kendi aramızda düzenlediğimiz bir mini
parti ile kutlama yaptık. Katılan tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
20 arpaboyu I MART 2013

Üçüncü - Çağnur Yılmaz

Karaciğer naklinde Türkiye’nin
en iyi merkezleri arasında yer
alan Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde,
nakille hayat bulan kadın hastalardan 7’si son 16
yılda yapılan tedavi ve takiplerle anne olma mutluluğunu yaşadı,
4’ü de hamile kalarak tatlı heyecan
yaşamaya başladı.
Türkiye’nin dört
bir yanından şifa
için DEÜ Hastanesi’ne gelen hastalar önce Karaciğer Nakli Ekibi tarafından başarılı operasyonlarla hayata döndürüldü. Ardından düzenli kontrollerle çocuk sahibi olma özlemleri giderilerek hayata bir kez daha dört elle sarılmanın mutluluğunu yaşadılar.  
Karaciğer nakli sonrasında anne olan ilk hasta İzmir’de yaşayan Güzel Ceylan, 2004 yılında ilk çocuğu Abdullah Ceylan’ı, 2008 yılında da ikinci oğlu Safa’yı dünyaya getirdi. Çocukları şu anda 9 ve 5 yaşında olan Güzel Ceylan’dan sonra, Mardin, Adana, Kütahya, Bergama, Samsun, Muğla, Manisa, Diyarbakır ve Bodrum’dan İzmir’e gelerek karaciğer nakli olan hastalar da yaşama sevincini yeni canlarla perçinledi. Bebek bekleyen 4 hastadan üçü ilk
kez bu duyguyu yaşamak için hazırlıklara başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde filizlenen yeni hayatlardan en sonuncusu da 15 Mart
2013’te dünyaya gelen Eylül bebek oldu. Bodrum’dan İzmir’e gelen ve
daha önce iki çocuğa sahip olan 39 yaşındaki Ayşe Saylık, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde 2008 yılında karaciğer nakli  ile sağlığına kaProf. Dr. İbrahim Astarcıoğlu
vuştu. Daha sonra hamile kalan Saylık , 15 Mart’ta 3970 gram ağırlığındaki kızı Eylül’ü dünyaya getirdi. Saylık ailesi, Dokuz Eylül Üniversitesi hekimleri ve sağlık
ekiplerinin tedavi ve büyük çabaları ile yaşam bulduğu için kızlarına “Eylül” ismini verdi. Yaşamlarına yeni anlam katan ailelerin mutluluğu, hekimlerin de sevinci oldu.
1997 yılından bu yana başarılı nakiller yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Ekibi’nin Sorumlusu Prof.  Dr.  İbrahim  Astarcıoğlu,“Karaciğer nakli sonrasında
anne adaylarının takip ve tedavileri ile sağlıklı bebekler dünyaya geliyor. Hastaların nakil sonrası dönemde kullandıkları organ reddini önleyici uygun ilaçların, gebeliğin devamında olumsuz etkisinin olmaması bu çocukların doğmasında önemli rol oynamıştır’ dedi.
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Karaciğer naklinden sonra anne
oldular, yaşama tutundular
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Doç. Dr. Aydın Şanlı
Türkiye’de 4 bin hastanın umudu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Aydın Şanlı, dünyada daha önce sadece 12 merkezde uygulanabilen Diyafragma Pil Sistemi’ni
(DPS) Türkiye’de ilk kez hayata geçiren hekim
oldu ve bu yöntemle, ülke genelinde solunum
desteğine ihtiyaç duyan 4 bin hastaya umut yarattı.  Bir yıl önce uygulamaya başlanan sistem
ile DEÜ Hastanesi’nde 18 hastayı tedavi edip
başarılı sonuca ulaştıklarını belirten Doç. Dr.
Şanlı, SGK tarafından karşılanan DPS sayesinde, yatağa bağımlı, makineyle yaşamak zorunda
olan ya da kendinden solunum sistemi olan yüksek maliyetli tekerlekli sandalyelerle dolaşmak
zorunda kalan hastalara rahat nefes alma şansı
sağladı.
Doç. Dr. Şanlı’nın 14 yaşındaki hastası judocu Cansu Buzyürük de DEÜ Hastanesi’nde
yapılan operasyonla yaşama tutunan isimlerden
biri oldu. Manisa’da 2011 yılında antrenman sırasında boynuna aldığı darbeyle felç olan Türkiye Minikler Judo şampiyonu Cansu Buzyürük, “Diyafragma Pil Sistemi (DPS)” sayesinde solunum güçlüğünden kurtuldu. Sakatlandıktan sonra boynundan aşağısı tutmayan, gördüğü
fizyoterapi ile 1,5 yıl içerisinde belden yukarısını hareket ettirebilir duruma gelen Cansu, hayata küsmüşken yeniden yürümek ve spor yapmak için umutlandığını söyledi. Genç kız, “Diyafragma pil sayesinde yakınlarımın yardımı ile
dışarı çıkabilecek duruma geldim. Hedefim fizik tedavinin ardından yeniden yürümek ve spor
yapmak. Hocama sonsuz teşekkür ederim” dedi.
      ABD’de Cleveland Ohio Üniversitesi Hastanesi ile Case Western Reserve Üniversitesi’nde
20 yılı aşkın süredir bu yenilikçi teknoloji üzerinde çalışıldığını, ABD Gıda ve İlaç Dairesi
(FDA) onayı alan firmanın (Synapse Biomedical) geliştirip sunduğu cihazla ilgili ameliyatın
ise ilk kez Amerika’da Dr. Raymond Onders tarafından yapıldığını belirten Doç. Dr. Şanlı şöyle konuştu:
“Geçtiğimiz Nisan’da Dr. Onders eşliğinde
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ilk ameliyatı gerçekleştirdik. Aldığım eğitimin ardından bu yöndeki ameliyat yapma yetkisi de Türkiye’de ilk
kez bana verildi. Cansu’ya uyguladığımız yöntemde, laparoskopik cerrahi ile 5 küçük kesi
açarak her iki diyaframına pil yerleştirdik. Takılan cihazda, 4 ana elektrotumuz, 1 tane de anot
adı verilen topraklama sistemi mevcut. Sistem,
karındaki soket yardımıyla solunum ihtiyacı ortaya çıktığında devreye giriyor ve hasta kendi
solunumunu yapabiliyor. Cansu, artık hiçbir ek
desteğe ihtiyaç duymaksızın kendisi nefes alabilecek. Bundan sonra hayat konforu çok artacak.
DPS, tamamen kişiye özel ve ömür boyu kullanabilecek sistem. Hastaya MR çekilebilir, kalp
pili takılabilir, hasta x-ray cihazlarından geçebilir. Türkiye’de sadece DEÜ Hastanesi’nde, dünyada da biz dahil 13 merkezde uygulanabiliyor.
Bu benim tek başıma yaptığım bir cerrahi operasyon değil. Göğüs cerrahisi, nöroloji, göğüs
hastalıkları, anestezi ve fizyoterapi ekibi olarak
bu ameliyatı yapıyoruz. Türkiye’de şu anda solunum cihazına bağlanmadan nefes alamayan
felç, boyun kırığı ya da ALS 4 bin hasta var.
Bu ameliyatların yapılması için bize ilk günden
beri destek veren SGK Genel Müdürlüğü’ne ve
her türlü helikopter ambulansı sağlayan Sağlık
Bakanlığı’na sonsuz teşekkür ederim.”

Ortopedistlerden
AR-GE ve İnovasyona bakış

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın düzenlediği “Ortopedi – Travmatoloji ve Biyomekanik Araştırmalarda İnovasyon ve AR-GE” konulu sempozyum, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi AR-GE Merkezi binasında başladı. Ortopedi Anabilim Dalı’nın Kurucu
Üyesi merhum Prof. Dr. Mehmet Tiner, merhum
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sami Aksoy ve merhum Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Baran’ın
anısına düzenlenen sempozyumda; araştırma,
buluş, patent ve inovatif yaklaşımlarda gelinen
son durum anlatıldı.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Önder Aydıngöz açılış konuşmasında, “Derneğimizde Türk Ortopedik Araştırma Konseyi adı ile yeni bir oluşuma gittik. Bu konseyin Yönetim Kurulu’nda
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nin değerli öğretim
üyeleri Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu ve Prof. Dr.
İzge Günal hocalarımız yer alıyor. Biyomekanik
araştırmalar, inovasyon ve AR-GE ile ilgili bir
toplantının Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılmasından büyük memnuniyet duyduk. Umarım
bu toplantı, bundan sonraki dönemlerde bir işbirliği içinde her sene daha da verimli hale gelerek devam edecektir” dedi.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Füzün, yaşamını yitirmiş üç değerli öğretim üyesinin anısına bu
bilimsel etkinliğin gerçekleşmesinden büyük
memnuniyet duyduğunu belirtirken, günümüz
üniversitelerinin ürettikleri bilgiyi ticarileştirmelerinin kaçınılmaz bir süreç olduğuna dikkat
çekti. Füzün, AR-GE Merkezi Müdürü Prof. Dr.

Kemal Baysal ve sempozyumu düzenleyen Prof.
Dr. Hasan Havıtçıoğlu’na ve öğretim üyelerine
teşekkür etti. Sempozyuma katılan İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, “Dünyada inovasyonda iyi ülkeler arasında Singapur ve İsveç öne
çıkıyor. Doktoralı araştırmacı sayısı bu ülkelerde nüfusun yüzde 0.5’i kadar. Türkiye’ye uyarlarsak 350 bin doktoralı araştırmacı lazım. Oysa
şu an Türkiye’de 40 bine yakın doktoralı araştırmacı var. Alacağımız yol çok uzun. Bizde milli gelirin yüzde 1’i AR-GE’ye aktarılıyor. Oysa
AR-GE için milli gelirin yüzde 3’ü lazım” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da
“Tıpta yeni teknolojiler, biyomekanik, inovasyon ve AR-GE alanındaki bu sempozyum, üniversitemiz ve İzmir adına atılmış önemli adımlardan birisidir. Bu sempozyumun üniversitemizde, Sağlık Kampusümüzde yapılmasından
büyük onur duydum” diye konuştu.
İki günlük bilimsel etkinliğin açılışında Rektör Füzün, Ortopedi Anabilim Dalı’nın kıdemli öğretim üyelerinden emekli Prof. Dr. Kemal
Erol’a, üniversiteye hizmetleri için teşekkür plaketi sundu. Profesör Erol’un yetiştirdiği ve bu
sempozyumun düzenlenmesinde öncülük eden
Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu da; AR-GE ve inovasyon çalışmalarına katkı ve destekleri nedeniyle Rektör Füzün ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’ya plaket verdi. Sempozyumun 1. Oturumu, Prof. Dr. İzge Günal’ın
başkanlığında yapıldı, Türk Patent Enstitüsü’nü
temsilen etkinliğe katılan Salih Bektaş ve Prof.
Dr. Haluk Berk, araştırma ve buluş konusunda
izlenimlerini anlattı.
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Prof. Dr. Kemal Erol

Erişkin ve çocuklarda Çölyak hastalığı
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Prof. Dr. Hale Akpınar

Prof. Dr. Yeşim Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Derslikler Grubu’nda düzenlenen “Erişkin ve
Çocukluk Çağı’nda Çölyak Hastalığı” konulu
bilgilendirme toplantısında, dünyada her 100
kişiden birinin Çölyak hastası olduğu belirtildi, her 7 hastadan sadece 1’ine tanı konulabildiği ifade edildi.  
DEÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Akpınar,
Çocuk Gastroenteroloji Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim
Öztürk ve Çocuk Hastanesi Diyetisyeni Nilhan Tuncel’in sunum yaptığı etkinliğe, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları katıldı.
Prof. Dr. Hale Akpınar, genetik olarak yatkın bireylerde gluten içeren gıdalara karşı tolerans geliştirilmesi ve vücudun ürettiği antikorlar ile ince bağırsakta hastalık oluştuğunu
belirterek şöyle konuştu:
“Çölyak Hastalığı genelde çocuk hastalığı olarak bilinmesine karşın erişkinlerde de
yaygın. Dünyada 100 kişiden biri bu hastalığa sahip. Avrupa’da yüzde 0.3 ile 2.4 arasında değişiyor. En düşük görülen ülke Almanya, Türkiye’de ortalama değer yüzde 06 civarında. Dünyada en yüksek oran yüzde 5.6
ile Cezayir’de. Günümüzde her 7 hastadan
ancak 1’ine tanı konulabiliyor ve kadınlarda daha çok görülüyor. Erişkinlerde özellikle ‘Hassas Bağırsak Sendromu’ denilen iritabl bağırsak sendromu vardır. Bu hastaların
üç temel yakınması olur; karın ağrısı, karında
gaz şişkinlik ve bağırsak düzeninde değişik24 arpaboyu I MART 2013

lik ishal ya da kabızlık veya
ishal-kabızlık şeklinde olabilir. Bu hastalık, erişkinlerde
yüzde 50-60 bağırsak dışı bulgularla izleniyor. Kansızlık,
demir eksikliği, ağzında yaraları olan, karaciğer enzimleri
yüksek olan hastada, diş minesi bozukluğu nedeniyle diş
Nilhan Tuncel
hekimine giden hastada, keDiyet Uzmanı
mik erimesi, cilt sorunu sedef
hastalığı şikayeti veya adet görmeme şikayeti olanlarda Çölyak hastalığı akla gelmeli. Bir
de ‘Gizli çölyak hastalığı’ ve ‘Sessiz Çölyak
Hastalığı’ dediğimiz durumlar olabilir. Bunda hastanın genetik yatkınlığı var ama semptomları yoktur. Tedavisi kesinlikle sıkı bir diyet uygulamaktır.”
       Çocuklarda Çölyak Hastalığını anlatan
Prof. Dr. Yeşim Öztürk şöyle konuştu: “Çölyak büyümeyi ciddi şekilde etkiliyor. Kansızlık, aşırı yorgunluk, kemik ve cilt problemleri ve sürekli kabızlığı olan çocuklarda çölyak hastalığını akla getirmeli. Çocuklardaki belirtilerden biri, vücudun zayıf karnın şiş
olması. Çocuklarda pişik ve kilo kaybı, kas
güçsüzlüğü görülüyor. Birinci derecede akrabalarında Çölyak hastalığı olanlara mutlaka
bakmak gerek. Karaciğer hastalıklarında da
bakılmalı. Bebeklerde şikayetler, beslenmede
unlu mamullerin başlaması ile kendini gösteriyor. Ömür boyu yapılan glutensiz diyet çok
başarılı bir tedavi. Ağır olgularda kortizon tedavisine kadar gidilebiliyor.”
          Diyet Uzmanı Nilhan Tuncel de hastalığın tedavisinde büyük önem taşıyan diyet
hakkında şu bilgileri verdi: “Buğday, arpa,
çavdar gibi gluten içeren gıdalardan uzak
durmak gerekiyor. İçeceklerden örneğin süt,
ayran, çay, meyve suları içilebilir, boza, şalgam suyu, bitki çayları yasaktır. Katı gıdalarda et, balık serbest, içine ekmek eklenen
köfte yemek yasak. Makarna, şehriye, kepekli gıdalar, dondurma külahı, çikolata, gofret
ve unlu tatlılar yasak.  Pirinç. Mısır unu, mısır nişastası gibi gıdalar serbest.”
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Avusturyalı Profesör De Santis
prostat kanserindeki gelişmeleri anlattı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitüsünde, prostat kanserinde güncel gelişmelerin konuşulduğu
toplantı, Avusturya’dan
konuk olan Kaiser Franz
Josef Spital Hastanesi
Hematoloji-Onkoloji Bölümü Üroonkoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Maria de Santis’in katılımı ile gerçekleşti. Üroloji, medikal onkoloji ve temel onkoloji
alanlarında yer alan akademisyenlerin izlediği toplantıda, prostat kanserlerinin tüm dünyada erkeklerde ikinci en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat
çekildi.
DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Karaoğlu’nun moderatörlüğündeki sunumda,   “Metastatik Kastrasyon
Dirençli Prostat Kanseri”ndeki gelişmeler ve tedavi yöntemleri anlatıldı.  Janssen Pharmaceutical ilaç
firmasının sponsorluğundaki organizasyonda Profesör De Santis şöyle konuştu: “Prostat kanseri AB ve
ABD’de erkeklerde en sık görülen kanserdir. Sıklıkla genel prostat büyümesine bağlı sorunlara benzeyen şikayetlere yol açmaktadır. Zor idrar yapma, gece idrara kalkma, idrar kaçırma, idrar sonrası
damlama, sık idrar yapma, idrar hacminin azalması gibi yakınmalar ile belli eder. Bazı hastalarda hiç
yakınmaya yol açmadan sinsi bir şekilde de ortaya
çıkabilir.  Prostat kanseri tanısında ilk adım doktor
muayenesi ve kanda PSA testi yapılmasıdır. Bu testlerde şüphe uyandıran bulguların varlığında prostattan biyopsi alınarak patoloji bölümünün incelemesi ile tanı konulur. Tedavisinde hastanın yaşı ve hastalığın yayılma durumuna göre cerrahi, ışın tedavisi
veya ilaç tedavisi yöntemleri kullanılır. Günümüzde kanser hücrelerinde bağımsız olarak aşırı çoğalmaya neden olan moleküler düzeydeki değişiklikler hakkında çok daha fazla bilgiye sahibiz. Prostat kanseri bu sevindirici gelişmelerin yaşandığı bir
kanser türü oldu. Özellikle son 3 yılda prostat kanserine karşı pek çok yeni anti-kanser ilaç geliştirilmiştir. Deneysel ve klinik faz araştırma çalışmalarında olumlu sonuçları kanıtlanan 4 yeni ilaç prostat kanserleri tedavisinde FDA onayı aldı. Bu yeni
ilaçlar, hastaların yaşam sürelerinde belirgin uzama26 arpaboyu I MART 2013

lara yol açarak ve hayat
kalitesinde belirgin düzelmeler sağlayarak yeni
umutlar yarattı. Yeni ilaçların etkin ve doğru kullanımı çok önemli” dedi.
De Santis, yeni bir hormonal ilaç olan Abirateron Asetat’ın 2011 yıProf. Dr. Aziz Karaoğlu
lında dosetaksel kemoterapisi sonrası kullanımı
için FDA onayı aldığını ve 2012 yılında da dosetaksel kemoterapisi öncesinde kullanımı için onay aldığını belirtti.
Prof. Dr. Aziz Karaoğlu da,  prostat kanseri ile
mücadelede en önemli konunun erken teşhis olduğunu belirterek, “Prostat kanserinde son yıllarda ortaya çıkan devrim niteliğindeki yenilikleri Avusturyalı meslektaşımızla birlikte irdeledik. Gerçekten
prostat kanseri hastaları için bu yenilikler son derece önemli. Son yıllarda onay alan abirateron asetat,
ileri evre hastaların tedavisinde önemli bir adım olmuştur. Bu ilaç, ileri evre olgularda tümör büyümesini durduran prostat kanserinin kandaki göstergesi
olan PSA’da yüzde 75’e varan bariz azalmalar sağlayarak ömrü uzatmaktadır. Bir hormon ilacı olan
Abirateron Asetat, kanserli hücrelerin çoğalmasını sağlayan, adeta prostat kanseri hücresinin yakıtı gibi davranan testesteron üretimini etkin bir şekilde baskılamaktadır. Ağız yolu ile kullanılan Abirateron Asetat’ın yan etkileri ise oldukça az görülmekte
ve hafif düzeylerde olmaktadır. Halkımıza kanserden korkmadan bilinçli davranış modellerinin benimsetilmesi gerekmektedir. 50 yaşını geçen erkeklerin ürolojik muayene ve PSA kan tetkiki tarama
programlarına girmesini öneriyorum” dedi.

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başlayan 74 asistan, 1,5 günlük oryantasyon programı
ile kurum ve sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Şubat 2013’te Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine katılan asistanlara, açılış toplantısında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda,
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Tuncel, Prof.
Dr. Gamze Çapa Kaya ve Başhekim Yardımcısı
Doç. Dr. Mete Edizer genel bilgiler verdi. Gençlere iyi hekim olmanın püf noktalarını anlatan Dekan Canda şöyle konuştu:
“Üniversitemizi ve fakültemizi seçerek iyi bir
tercih yaptınız. Fakültemiz kamu tıp fakülteleri içinde donanım açısından her yönden güzel bir
yer. Sağlıktaki uygulamaların getirdiği Tam Gün
Yasası ile ilgili sıkıntılar var, ama ben bu durumun
düzeleceğine inanıyorum. Cerrahi dallarda usta
çırak ilişkisi öne çıkıyor. Şu anda eğitimi aksayacak hiçbir cerrahi dalımız yok. Tabii ki sabırla, istekle, okuyup sorarak, iyi iletişimle başarılı olursunuz. Sizlerden istediğim, buradan uzman olarak gitmeyi hedefleyin, dal değiştirmeyi düşünmeyin. Mesleğin en iyisi yok. O işi en iyi yaparsanız o meslek en iyi olur. Akademik gelişmeniz
için yayın yapmaya, bilimsel etkinlikleri izlemeye özen gösterin. Birbirinizle mutlaka iyi diyalog
kurun, birbirinizi tanıyın. Mesleğin hızlı bir döngü ile yürütülmesi için bu şart. Kesinlikle birbirinize saygı gösterin. Hiçbir şekilde kimse ile tartışmaya girmeyin. Bugün teknoloji, hasta ile ilgili
bir çok sonucu veriyor. Ama hasta ile birebir ko-

nuşmak, ona moral vermek bambaşka. Hastanızla
2 dakika konuşmanız bile çok önemli. İyi iletişim
kurun. Şu anda size emanet olan intörnlere de zaman ayırın ve mutlaka bir şeyler öğretin.”
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Tuncel,
gençlerin iş ortamlarının dışında sosyal faaliyetlere de katılım göstermesini öğütlerken, Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya da asistanların her konuda kendilerine danışabileceğini,
kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mete Edizer de “Ben
Başhekimimiz Prof. Dr. Refik Mas adına buradayım. Türkiye sağlıkta yeni bir süreçten geçiyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sizlerden
çok önemli bir beklentimiz var. Yaptığınız tüm girişimler, en ufak bir pansuman, tahlil vs gibi işlemleri mutlaka yazın, kayıt altına alın. Bunun
sizlere maddi anlamda pozitif olarak geri döneceğini bilin. Sizlerden bu hassasiyeti bekliyoruz ve
hepinize başarılar diliyoruz” dedi. Oryantasyon
programı sonunda tüm katılımcılara birer sertifika verildi.
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Dekan Canda’dan asistanlara öğüt:
‘İşinizi sevin, iyi diyalog kurun’
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Acil Tıp’ta paramediklere
hizmet içi eğitim verildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp
Anabilim Dalı’nda görev yapan paramedikler,
iki gün süren hizmet içi eğitimle bilgilerini güncelledi. Acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla hastaya müdahale ve bu hususla ilgili lazım gelen iş
ve eylemleri yapabilen paramediklerin 2 günlük
eğitimi Acil Servis Seminer Salonu’nda yapıldı.  
Acil Servis Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sedat
Yanturalı, Doç. Dr. Gürkan Ersoy,Yrd.Doç.Dr.
Rıdvan Atilla, Yrd. Doç. Dr. Neşe Çolak Oray,
Öğr.Gör.Uz.Dr. Başak Bayram ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bamsı Tür’ün sunumları ile; “Multitravmalı Hastaya Yaklaşım”, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Triyaj Skalası”, “Temel ve İleri
Kardiyak Yaşam Desteği”, “Hasta Taşıma ve Çıkartma Teknikleri”, “Defibrilasyon/Kardiyoversiyon”, “Kritik Hasta Monitörizasyon ve Transferi”, “Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım”, “Acil
Serviste Şiddet” konuları ele alındı.  
Kimler paramedik olabilir?
Üniversitelerin 2 yıl süreli Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerliği (Paramedik) programını başarıyla
bitiren kişiler Paramedik unvanını alırlar. Paramedikler, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve
hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel, gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar. Ba28 arpaboyu I MART 2013

kanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak; İntravenöz girişim yapmak, hastaneye ulaşıncaya kadar kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak, oksijen uygulaması yapmak, Endotrakeal entübasyon uygulaması
yapmak, Kardiyo-pulmoner
resüsitasyon ve defibrilasyon
yapmak, Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak, Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak, yara kapatma ve basit kanama
kontrolü yapmak, acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak paramediklerin
görevleri arasındadır.
Paramedikler, acil serviste triyaj (hasta ayırımı) yanı sıra kritik hastaların tetkik ünitelerine
ve yoğun bakımlara naklinde hastalara eşlik etmekte, nakil sırasında hastaya gereken acil müdahaleleri uygulamakta, ayrıca Radyoloji birimindeki bilgisayarlı tomografi ve MR’da hastalara kontrast madde verildikten sonra oluşabilecek alerjik reaksiyonlara müdahale etmek için
ekipmanları ile hazır bulunurlar.                                                     
DEÜ Hastanesi Acil Servisi’nde 1996 yılında 5 kişi ile başlayan paramedik hizmeti, ilerleyen yıllarda ihtiyaç dahilinde artan sayı ile
17kişi ile devam etmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983 yılı mezunları, “30. Yıl Buluşması”nda ikinci
kez cübbe giyerek diploma almanın heyecanını yaşadı. Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen nostalji töreninde 30 yıl öncesinin mezunlarına diplomalarını, dönemin Dekanı Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tülay Canda  ile öğretim üyeleri verdi.
1978 yılında İzmir Tıp Fakültesi olarak kurulan DEÜ Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun
olduklarını belirten Prof. Dr. Reyhan Uçku, o dönemde toplam 51 kişinin mezun olduğunu ve
aralarından dört kişinin vefat ettiğini belirterek buluşmaya 34 mezunun katıldığını belirtti. Tören öncesinde düzenlenen kokteylde özlem gideren mezunların mutlu gününe, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Tülay Canda, Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof.
Dr. Şerefettin Canda, dönemin Dekanı  Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu, Kurucu Öğretim Üyelerinden
Prof. Dr. Nevbahar Taneli, o dönemde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan ve İzmir Tıp
Fakültesi’nin kuruluşuna  destek veren Prof. Dr. Baha Taneli, 1983 mezunlarına  hocalık  yapan
Prof. Dr. Sedat Tolgay, Prof. Dr. Melahat Okuyan, Prof. Dr. İlkay Şimşek, Prof. Dr. Ata Önvural, Prof. Dr. Sevin Özdeniz, dönemin asistanları Prof. Dr. Serdar Saydam, Prof. Dr. Namık Demir, Prof. Dr. Zuhal Okuyan, 1983 yılı mezunlarının eşleri, çocukları, vefat eden kurucu öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mithat Özer’in eşi Tanla Özer, ve oğlu Uzm. Dr. Hakan Özer katıldı.
Hipokrat yemini ederek yurdun dört bir yanında sağlığa hizmet veren meslektaşlarını 30. yılda bir araya getirmenin gururunu yaşayan DEÜ Tıp Fakültesi  Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Reyhan Uçku ve Uzm. Dr. Erdal Yücel, organizasyonda emeği geçenlere ve DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’na
teşekkür etti. Prof. Dr. Uçku, 1983’te toplu bir mezuniyet töreni yapılamadığı için yaşanan burukluğu telafi ettiklerini dile getirdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da bu törenin,
kurum kültürünün en güzel örneklerinden birisi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Hekimi, en iyi hekim olan anlar. Hekimin en yakın dostu yine hekimdir. Birbirimizi hatırlamamız,
saygı duymamız, dostluklar çok değerli ve çok önemlidir. Bu
birliktelikte yanınızda olmaktan çok mutluyum.”   Daha sonra
Uzm. Dr. Erdal Yücel, mezunların çeşitli fotoğraflarından oluşan bir sunumla anılara yolculuk yaptırdı. Mezunlara hatıra olarak diploma fotoğraflarının yer aldığı birer tabak hediye edildi.
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Mezuniyetlerinin 30. yılında
ikinci kez cübbe giydiler
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Profesör İlkay Şimşek’ten
34 yıllık hizmete veda

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay
Şimşek, kurumda 34 yıl hizmet
verdikten sonra törenle emekliliğe
uğurlandı. Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, önceki rektörler Prof. Dr. Namık Çevik, Prof. Dr. Fethi İdiman,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin
Canda, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr.
Nurdan Tözün, Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Özütemiz ile DEÜ
Tıp Fakültesi akademisyenleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında; “Böylesine güzel bir toplantıda bulunmak keyif verici.
Ünlü düşünür Nietzsche, ‘Sahip olunması gereken tek şey var bu; ya yaradılıştan ince bir ruh ya da bilim ve
sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh’ der. Ben İlkay Hoca’nın her iki yönden de bu camiada önemli bir yeri
olduğunu gördüm. Kendisi 30 yıllık arkadaşım. En temel özelliği çok saygılı olması. Bugün İlkay Şimşek
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 67 yaş mezuniyeti ile ayrılıyor. Tıpkı öğrencilerimizi mezun ederken söylediğim gibi hoşgörülü ve adaletli olmaya devam etmesini ve kendisine iyi bakmasını öğütlüyorum” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canda da Profesör Şimşek’in vatanını seven, uygar bir bilim insanı olduğunu belirterek,  “Uzun yıllar anabilim dalı başkanı olarak görev yapan İlkay hocamıza bugüne kadar verdiği emekler için, değerli eşi Gülsaç hanıma hocamızın bugünlere gelmesinde sağladığı katkılar için teşekkür ediyorum. Fakültemizin, kurumumuzun tarihine sahip çıkacak gençlere örnek bir insan. Hocamıza ailesi ile sağlık ve huzurla dolu günler diliyorum” diye konuştu. Dekan Canda, hizmetleri nedeniyle Profesör
Şimşek’e teşekkür plaketi verdi.  
1977-79’da yılları arasında Ege Üniversitesi, ardından 34 yıl aralıksız DEÜ Tıp Fakültesi’nde hizmet
vermenin onurunu yaşayan Prof. Dr. İlkay Şimşek veda konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi:  “Ben
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’ne yıllarımı değil ömrümü verdim. Bu kurumun geldiği yeri görünce diyorum
ki, keşke daha fazla hizmet sürem olsa da devam edebilseydim. Çünkü bugüne kadar harcanan çabaların
hiç de boş olmadığını görüyorum. Gelecek yıllarda başarı katlanacaktır. Hekimliğe dışarıda devam edeceğim. Yaşamımın bu dönüm noktasında burada bulunarak beni onurlandırdınız, çok teşekkür ediyorum.”
Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Akpınar, kendi hocası olan Proföser Şimşek’in çok sayıda akademisyen yetiştirdiğini, ulusal ve uluslararası bir çok önemli çalışmaya imza atarak ışık saçtığını
anlattı. Prof. Dr. Nurdan Tözün ve Prof. Dr. Ömer Özütemiz ile DEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de İlkay Şimşek ile ilgili anılarını, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Tören kokteylle sona erdi.
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425 Tıp öğrencisi DEBAT 4. Bilim
Şenliği’nde buluştu

ceğimizin umudusunuz. Sizlere güvenimiz sonsuz.
Bu şenlik de bunun kanıtıdır. Her yıl daha güzel ve
kapsamlı bir şenlik yapılıyor. Dekanlık olarak sizlere desteğimiz her zaman devam edecek” dedi.  
DEBAT Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Aslan da 6 kişi ile başlattıkları topluluğun yıllar içinde tüm dönemlerden öğrencilerin katılımı
ile büyüdüğünü ve farklı bakış açılarıyla geliştiğini söyledi. Öğrenciler adına konuşan Dönem 4 öğrencisi Gökçe Belge, bilimsel ortamda farklı deneyimleri paylaşmak için biraraya geldiklerini, Nöroloji ve Psikiyatri üzerine çeşitli sunumlarla yoğun
bir program akışı oluşturduklarını belirtti, programın hazırlanmasındaki destekleri için Rektörlük,
Dekanlık ve Başhekimliğe teşekkür ettiklerini ifade etti.Başarılı organizasyon, ödül töreni, barbekü partisi ve Efes Şirince gezisi ile sona erdi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun (DEBAT) düzenlediği
4. Bilim Şenliği, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören 425 tıp öğrencisini biraraya getirdi,
iki gün süren bilimsel programda poster sunumları
yapıldı ve deneyimler paylaşıldı.
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Bilimsel Araştırma Topluluğu’nda Atatürk’ün
emanet ettiği gençliği gördüğünü, bilim olmadan
hiçbir ilerlemenin kaydedilmeyeceğini belirterek;
“Bizler hekimiz, bilimden asla vazgeçemeyiz. Sadece öğrendiğimiz bilgilerle de kalmıyoruz, sürdürüyoruz, geliştirip takip edip yenileyip katkıda bulunuyoruz. Toplumun ilerlemesi için mutlaka rekabet ortamı gerekiyor ama rekabeti birbirimizi yok
etmek için değil, başlattığımız işi birlikte çalışarak
ilerletmek, geliştirmek için kullanmalıyız. Hedeflerimizi büyük tutarak zirveye ulaşmalıyız. Tıpkı karıncalar gibi. Çok küçükler ama hep birlikte çok büyük işleri hedefleyip başarıyorlar. Sizler bizim gele-
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Tıp Fakültesi’nde ünlülerle sohbet
ni, özdeşleştiğini söyledi. Grubun en genç üyesi Rüzgar Aksoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV mezunu olduğunu ve oyunculuk
üzerine yüksek lisans eğitimine devam ettiğini belirtti, “Sanat” adlı oyunun ilk profesyonel oyunu olduğunu ifade etti.
Hakan Gerçek, 17 Nisan’ın
Tiyatro ve dizi oyuncula- nulardan söz ettikleri söyleşi- geçtiğimiz yıl bir hasta yakırı Hakan Gerçek, Bekir Ak- de esprileri ve samimi sohbet- nı tarafından öldürülen doktor
soy ve Rüzgar Aksoy, Do- leri ile izleyicilerden sık sık al- Ersin Arslan’ın yaşamını yitirkuz Eylül Üniversitesi Tıp Fa- kış aldı.  Tiyatro Gerçek’in sa- diği gün olması nedeniyle Cekültesi Dekanı Prof. Dr. Tü- hibi olan Hakan Gerçek, 30 yıl- mal Süreyya’nın şiiri “Üstü
lay Canda’nın ev sahipliğin- dır bu işle uğraştığını, uzun bir Kalsın”ı okudu. Bekir Aksoy
de Sosyal Kültürel Etkinlikler süre Kenter Tiyatrosu’nda oy- da hekimlere yaşadıkları şidKurulu’nun düzenlediği “Çar- nadıktan sonra 5 yıldır Tiyat- det olaylarına ilişkin “Lütfen
şamba etkinlikleri”ne konuk ro Gerçek’te kariyerini sürdür- her ne olursa olsun sağduyulu
oldu. Moderatörlüğünü Yrd. düğünü belirtti. Hakan Gerçek, ve soğukkanlı tavrınızı bozmaDoç. Dr. Nilgün Yener’in üst- “Her iş zor, ama tiyatro ve sa- yın” mesajı verdi.
lendiği söyleşiye akademisyen- nat biraz daha zor. O yüzden tiler, sağlık çalışanları ve öğren- yatrolar ve sanat kurumları olaciler büyük ilgi gösterdi. “Sa- rak sizin gibi aydınlık insanlanat” adlı tiyatro oyununun gös- rın desteğini bekliyoruz” dedi.
terimi için İzmir’de bulunan Doktorlar dizisinde bir hekiHakan Gerçek, Bekir Aksoy ve mi canlandıran Bekir Aksoy da
Rüzgar Aksoy, tiyatro kariyer- yapılan çok sayıdaki tekrardan
leri, oyunculuk ve güncel ko- sonra bu rolü çok benimsediği-
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TEV Kız Yurdu’na davet

Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Balçova’daki 373 kapasiteli Cumhuriyet Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun tanıtımı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde açılan iki stantta yapıldı.
TEV Yurt Müdürü Jale Ergelen’in koordinasyonu
ile sağlık çalışanları ve hastaneye gelen hasta yakınlarına tanıtım broşürleri dağıtıldı. 2011 Aralık ayında hizmete açılan yurdun müdürlüğünü sürdüren ve
TEV bursiyeri olarak eğitim almış olan Jale Ergelen,
2013-14 eğitim yılı öncesinde yurt ön kayıtlarını ve
burs başvurularını almaya başladıklarını belirterek
şöyle konuştu: “Kurumumuz 46 yıldır eğitime kat32 arpaboyu I MART 2013

kı amaçlı ihtiyaç bursu vermektedir. Başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği
sağlama gayreti içindeyiz. 2011’de TEV’in ilk yurdunun İzmir’de açılması ile burs kategorisine yurt
bursu da eklendi. Türk Eğitim Vakfı’nın www.tev.
org.tr veya TEV Yurdu’nun www.tevizmircumhuriyetyurdu.com adlı resmi internet sitelerinde yayınlanan kriterlere uygun olan ve ailesi İzmir dışında ikamet eden üniversite öğrencilerinin burs başvurularını
kabul ediyoruz. Güven, konfor ve hijyenin ön planda tutulduğu yurdumuzda üç kişilik odalarda duş, tuvalet, internet bağlantısı, çalışmaya uygun mobilyalar mevcut. Burslu öğrencilerin yanı sıra ücret karşılığında barınmak isteyen öğrencileri de kabul ediyoruz. Gençlerin sportif aktiviteler ve kişisel gelişim
programlarına katılmalarını destekliyoruz. Fiziksel
koşulların iyiliği ve adres yakınlığı nedeniyle Dokuz
Eylül Üniversitesi Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde de
tercih edilen bir yurduz. Bu nedenle kampuste tanıtım yaparak farkındalık sağlamak istedik” dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp
Fakültesi’nin ve Kardiyoloji Anabilim
Dalı’nın Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Özer (84) ve DEÜ Halk Sağlığı Anabilim
Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ata
Soyer (58) gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.
1978’e kadar Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı Kardiyoloji Bölümü’nde çalışan ve 78’den itibaren
DEÜ Tıp Fakültesi’nin
12 Kurucu Öğretim
Üyesi arasında yer alarak Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın kurulmasını sağlayan, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Mithat Özer, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda 19 Mart 2013 Salı
günü düzenlenen törenin ve Alsancak Hocazade Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Bornova Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyeleri, üniversitenin temel taşlarından birisini kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde ol-

duklarını belirtti.  
Acı kaybın ertesi günü
Soyer ebediyete uğurlandı
Profesör Özer’in vefatının ardından,
DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı’nda öğretim üyesi olarak hizmet veren Yrd. Doç. Dr. Ata Soyer yaşamını yitirdi.  
1986-90 yıllarında Ankara Tabip Odası Genel Sekreterliği’ni, 1990-98 arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde görev yapan Dr. Soyer de DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda 20
Mart 2013 günü düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya uğurlandı. Sağlık camiası ve
sevenleri üzüntülerini
dile getirerek veda etti.
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Tıp Fakültesi’nde iki acı kayıp

49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda
Dokuz Eylüllü Doçent

Doç. Dr. Sedat Yanturalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Yanturalı, dünyanın sayılı spor organizasyonları arasında yer alan
Türkiye 49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 24
saat kesintisiz hizmet veren 6’sı doktor 21 kişilik sağlık ekibinde görev yaparak örnek performans sergiledi. 21-28 Nisan 2013’te Alanya – İstanbul arasında 8 etap olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 200 bisikletçi ve 1200 destek hizmetleri görevlisi ter döktü. Sporcuların sağlık durumlarının takibi ise 6 hekim ve 15 sağlık görevlisinin gözetiminde yapıldı. Herhangi bir sorun yaşandığında saniyelerin bile önemli olduğu bu tür organizasyonların ayrı bir deneyim olduğunu belirten Doç. Dr. Yan-

turalı izlenimlerini şöyle ifade etti:  “Bizler gerek bisikletçilere gerekse yurt dışından gelen diğer destek
ekibine tıbbi hizmet sunduk. 1 doktor aracı, 3 ambulans, 2 motorize birlikten oluşan tıbbi ekip olarak turu
takip ederek tur sırasında meydana gelen kazalarda
yaralanmalara anında müdahale ettik. Yarış bittikten
sonra da yine yaralanması olan sporculara kaldıkları
otellerde tıbbi hizmet sunuldu. Yarış genel anlamda
tıbbi yönden çok sıkıntılı geçmedi ancak Alanya- Antalya arasındaki son 400 metre içerisinde 40 bisikletçinin bisikletten düştüğü 15’inin yaralandığı ciddi bir
kaza meydana geldi. Bu kaza sonucunda 3 bisikletçi yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Tur boyunca
toplam 6 yarışmacı yarış dışı kaldı.”

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

TAKEV, Çocuk Hastanesi’ni
tablolarla donattı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
tedavi gören çocukların mutluluğu için seferber olan TAKEV Okul Aile Birliği Yöneticileri, destek ziyaretlerini, öğrencilerinin yaptığı 32 özel resmi çerçeveleterek
hastaneye hediye ederek sürdürdü.
Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Ertosun ve
Proje Öğretmeni Betül Akkuş, birbirinden
güzel tablolar ile birlikte, sponsorluğunu
Sanat Dünyası’nın üstlendiği sağlık belgeli boyalar ve makas, prit gibi resim malzemelerini DEÜ Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi’ne getirdi. Konuk yöneticileri, Çoçuk Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören karşıladı. Gönüllü heyet, tabloları hastane girişi ve servislerde uygun yerlere astı. Ünlü ressamların reprodüksüyonlarından oluşan bir tuval de Çocuk Hastanesi’nin
fuaye bölümünde yer aldı. Prof. Dr. Hale Ören, TAKEV eğitimcileri ve velilerin duyarlı yaklaşımına teşekkür etti, bu jestin hasta ve hasta yakınlarını da çok memnun ettiğini belirtti.
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Dokuz Eylül Üniversitesi
“Su içi fizik tedavide”
dünya öncüsü oldu

EXPO
adayı İzmir’in Sağlık
Turizmi’ndeki önemli
merkezlerinden olan
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksek Okulu, dünyada
ilk kez “Su içi uygulanan fizik tedavi”nin
değerlendirildiği
uluslararası bir kongreye ev sahipliği yaptı. Balçova Termal
Tesisleri’nde yapılan
“1.Uluslararası Kanıta Dayalı Aquaterapi Kongresi”ne yaklaşık 30 ülkeden 200 fizyoterapist
katıldı. Kongrede kanıta dayalı bir çok su içi tedavi yöntemleri ve teknikleri konuşuldu. Gelişen sağlık turizminde su içi uygulanan fizik tedavinin yeri ve önemi vurgulanırken, bu yöntemin daha yaygın kullanılması için gereken düzenlemelerin yapılması konusunda atılması gereken adımlar tartışıldı. Çocuk, yaşlı, kadın gibi farklı gruplarda, romatoloji, nöroloji kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının su içi tedavi tekniklerinin anlatıldığı kongrede su içi lenf ödem tedavisi gibi yeni
yöntemler de tanıtıldı.
Kongrenin yoğun bilimsel programı sonrasında farklı ülkelerden gelen bilim insanları bu ekili konunun
kanıta dayalı kaynaklarının sayısını
ve kalitesini arttırma yönünde önemli kararlar alırken, çok merkezli araştırmalar planlandı. Dünyanın dört
bir yanındaki aquaterapistleri birleştiren, konusunun ilki olan kongre,
akademisyen ve klinisyenler arasında iletişim ağı kurarak bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılması konusunda önemli bir adım atmış oldu.
Kongreye katılım ve ilginin büyük
olması, hedefine ulaşması memnuniyet yarattı. 2015 yılında Belçika’nın
Leuven şehrinde ikincisinin yapılması yönünde çalışmalara başlandı.
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ABD’li akademisyen Olsen
“Etik ve Sağlık Kursu” verdi

Hemşirelik’te Türkiye’nin öncü fakülteleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Dekan Prof. Dr. Zuhal
Bahar’ın önderliğinde, Prof. Dr. Nurgün Platin’in destekleri ile “Etik
ve Sağlık Kursu” verdi. Üç günlük kurs programında, Amerikalı akademisyen Doç. Dr. Douglas P. Olsen (Michigan State Universty) bilgi
Prof. Dr. Zuhal Bahar
Hemşirelik Fakültesi Dekanı
ve deneyimlerini paylaştı. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar, “Hemşirelik gerçekten çok yoğun bir program. Türkiye’deki bütün fakülteler aynı hız ve yoğunlukta gidiyor. Kursumuza pek çok yerden katılımcı davet ettik, katılamayan arkadaşlara aldığımız deneyimleri ileteceğiz. Destekleri için fahri Dokuz Eylüllü olan Nurgül hocama ve aramızda bulunan sayın
Olsen’e teşekkür ediyorum” dedi.   
1977’de Pensilvanya State Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden, 1979’da Hemşirelik Okulu’ndan mezun
olduğunu, doktorasını “Hemşirelik’te Etik Karar Verme” konusunda yaptığını belirten Dr. P. Olsen şöyle konuştu:
“Etik, kültüre, bulunulan yere ve içinde bulunulan duruma duyarlı bir konu. Bazı kişiler hakların sorumluluklarla eş gittiğini söyler. Yani bir hak varsa onun karşılığında da bir sorumluluk vardır diye. Hakları pasif ve aktif diye ikiye ayırabiliriz. Örneğin konuşma özgürlüğüm, pasif bir hakka girer. Aktif haklar için de
şöyle diyebiliriz; bir toplum var, bu toplumun sağlık gereksinimi var. O zaman olanakların, kaynakların
bir yerden alınıp bu insanların kullanımına sunulması lazım. Bunlar da aktif haklar. Bu konu Amerika’da
oldukça tartışmalı. Bir yerden kaynakları başka bir yere aktarma anlamına geldiği için nereden nereye aktarılacak da çok tartışılan bir konu. ABD’de şöyle bir anlayış var; “İyi olan her şey bir haktır” diye ki, bu
yanlış bir anlayıştır. Etikte bizim anlatmak istediğimiz, değerlerin çatışması ya da karşı karşıya gelmesi. Etik dediğimiz şeyin içinde belirsizlikler vardır.  
Değerler konusunda konuştuğumuz için hangi verilerle uğraştığımız ya da ilgilendiğimiz de işin bir
boyutu. Değerler dediğimizde, elimizdeki verileri analiz etmemiz gerekli. Hangi doğrularla hareket
etmemiz gerektiği önemli. Etiğin bir başka yönü de
karar verme aşamasında duyguların işin içine girmesi. Bu nedenle insan olma ile ilgili boyutlar etiğin içinde yer alıyor. Sağlık sektöründe etik kavramının değişik kullanılma biçimleri var ve bunları
iyi değerlendirmek, yorumlamak gerekir.”
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Sağlık Hizmetleri’nde 5 yeni öğretim
görevlisi onuruna kutlama

İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nda (SHMYO) 5 yeni öğretim görevlisinin aileye katılması onuruna kutlama yapıldı.  
Okul teras katında düzenlenen törende, Öğretim Görevlileri Bennur Koca, Tuğba Palaz, Ömer Bahadır Mergen, Evrim Umut ve Uzman Ahu Pakdemirli, Okul Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden’in ev sahipliğinde meslektaşları ve yöneticilerle biraraya gelmenin heyecanını yaşadı. Okul Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Güvençer, Doç. Dr. Tonay İnceboz, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı Yard. Doç.Dr. Nevcivan Güldaş, Radyoterapi Program Başkanı Öğr.Gör Zafer Karagüler, Okul
Sekreteri Sara Gencer ile birlikte davetlileri karşılayan Okul Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden, aralarına katılan yeni isimlerle daha da güçlendiklerini belirterek şöyle konuştu: “Pırıl pırıl, dinamik bir
ekip ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda meslek eğitimini önemsiyoruz. Türkiye’de alanındaki eğitime öncülük eden okulumuz sekiz programda eğitim
veriyor. Bizler bu kuruma yeni katılan öğretim elemanlarımızla çıtayı daha da yukarıya taşıyabilmek
için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz.”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü 4. Sınıf ve lisans üstü öğrencileri,
1. Yarıyıl’da hazırladıkları “Kusurluluk” temalı projeyi İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde sergile-

di. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun
(SHMYO)  “Çarşamba Etkinlikleri” kapsamında ev sahipliği yaptığı sergi, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. kat fuayede açıldı. Açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün,
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Dokuz Eylül GSF öğrencilerinden
‘Kusurluluk’ temalı seramik sergisi

birbirinden ilginç tasarımları beğeniyle izledi,
gençleri ve bölüm hocalarını kutladı. Öğrenciler, Prof. Dr. Füzün’e bu eserler ile vermek istedikleri mesajları özetledi.
SHMYO Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden,
sanatçıların bir toplumun güneş parçaları olduğunu belirterek, “Güneş parçaları olmayan toplum karanlıkta kalır. Seramik sanatı 8 bin yıl
önce Anadolu topraklarında gelişmiştir. Biz, 8
bin yıllık tarihin seramik sanatının çizgileri içerisinde günümüze taşındığını görüyoruz. Öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.
GSF Dekanı Prof. Halil Yoleri, “Üniversitemizin kuruluşunun 30. yılında böyle anlamlı bir
sergi açmaktan mutluyuz. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türkiye’nin en
iyi sanat eğitimi veren okuludur. Bizlere kapılarını açan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Orhan Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde bu birlikteliğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum”
dedi. Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Sevim Çizer de,  “İnsanların bir düşünceye nasıl farklı farklı bakabildiğini ortaya koyan bir sergi bu. Gelenekselleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda’nın zorunlu bir programı nedeniyle katılamadığı törende Tıp Fakültesi Dekanı Yardım-
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cısı Prof. Dr. Pınar Tuncel, birbirinden güzel
eserleri dekanlık binasında sergilemekten onur
duyduklarını, Dekan Canda’nın da çalışmaları
sergi öncesinde keyifle izleyip çok beğendiğini
belirtti.

Yrd. Doç. Temel Köseler, “Kusurluluk” kavramından yola çıkılarak hazırlanan proje hakkında şu bilgiyi verdi: “Tüm dünyada insanları kusursuzluğa iten bir anlayış var. Acaba kusurlu dediğimiz şeyler ne kadar kusurludur ? Ya
da kusursuz dediklerimiz ne kadar kusursuzdur
veya kusurlular mı? Arkadaşlarımız bunu inceledi. Aslında kusurlu dediğimiz şeylerin, bir
dönem önce kusursuz olduklarını gördüler. Bu
anafikrin sonunda bu eserler ortaya çıktı. Yapılan işlerin sanat eseri olması için izleyicisine
ulaşması gerekiyor. Artık öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar da birer sanat eseri oldu.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yüksekokulu, bu yıl Üniversiteler Salon Futbolu Şampiyonası (UNİLİG) müsabakalarında Türkiye Birinciliği ve Türkiye
Üçüncülüğü elde ederek çifte zafere imza attı.   
Dokuz Eylüllü kızlar, toplam 6 takımın katıldığı grup maçlarını birinci tamamladıktan sonra, Çorum’da 24-29 Nisan’da yapılan PlayOff’larda ODTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’ni geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Erkek takımı da Çorum’da, İstanbul Üniversitesi ve Dilce Üniversitesi’nin ardından Türkiye üçüncülüğünü elde etmenin mutluluğunu yaşadı.
Ödülleri Bakan Suat Kılıç’tan aldılar
Zorlu rakipleri arasından sıyrılarak ulusal başarı yakalayan Dokuz Eylüllü gençlere kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç verdi. Bakanlık, kız takımının şampiyonluğu-

nu 50 bin TL, erkek takımının üçüncülüğünü
de 15 bin TL ile ödüllendirdi. Play Off öncesinde Deplasmanlı Lig usulü ile grup maçlarında mücadele eden kızlar, Antalya Akdeniz
Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Burdur Mehmet
Akif Ersoy ve Gaziantep Üniversiteleri’ni geride bırakmıştı. Aynı ekip, Üniversitelerarası
bir başka lig olan Süper Lig’de de 8 takım arasından Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Aynı
sezonda üç kupa ile kucaklaşan ekiplerin başarısında büyük pay sahibi olan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. İsmet Tok ve Öğr. Görevlisi
Mert Tunar sevinçlerini öğrencileriyle paylaştı. Yrd. Doç. Dr. Tok ve Mert Tunar, gençleri
disiplinli ve özverili mücadeleleri için kutladı.
Okul Müdürü Prof. Dr. Atalay Arkan da Dokuz
Eylül Üniversitesi’ni taçlandıran sporcular ve
akademisyenlere teşekkür etti.
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Spor Bilimleri Salon Futbolu’nda
Türkiye Şampiyonu
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Tıp Dünyası

Türkiye’de her 6 kişiden
biri böbrek hastası
Türk Nefroloji Derneği (TND) İzmir Şubesi yönetimi, tüm dünyada mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan ve ülkemizde bu yıl 8’incisi kutlanacak
olan “Dünya Böbrek Günü” nedeniyle farkındalık mesajı yayınladı.
Türk Nefroloji Derneği tarafından 23 ilde 10 bin 750 erişkinin katılımı ile
yapılan CREDIT araştırmasına göre, Türkiye’de erişkinlerin yüzde 15,7’sinde kronik böbrek hastalığı görüldüğü, her 6 kişiden birinin böbrek hastası olduğu ve bu sonucun, ülke genelinde 7,5 milyon kişinin kronik böbrek hastaProf. Dr. Taner Çamsarı
sı olduğu anlamına geldiği ifade edildi.
Nefroloji Bilim Dalı
Bu yıl 14 Mart 2013 Perşembe günü kutlanacak olan “Dünya Böbrek Günü” nedeniyle açıklama yapan Türk Nefroloji Derneği İzmir Şubesi Başkanı ve DEÜ Hastanesi Nefroloji Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Çamsarı, kronik böbrek hastalarında ölüm ve malûliyet
risklerinin sağlıklı bireylerden 10-30 kat daha yüksek olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sinsi seyreder. Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur. Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla
son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler. Yüksek malûliyet oranları ve kötü yaşam kalitesi, bu hastaların aile ve sosyal yaşantılarını da olumsuz etkiler ve ekonomik üretkenliklerini
engeller. Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanması gerekir. Bu tedavilerin global maliyeti 1 trilyon
doların üzerindedir. Ülkemizde diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış 60.000’i aşkın
hasta bulunmakta her yıl buna 10.000 yeni hasta eklenmektedir. Sağlık bütçesinin yüzde 5’den
fazlası bu hastalar için harcanmaktadır. Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk faktörleri
arasında şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalıkları, obezite, ileri yaş ve ailede böbrek hastalığı yer alır. Kronik böbrek hastalığının önlenmesi, düzenli egzersiz yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve ideal vücut ağırlığını korumalı, tuzu azaltmalı, yeterli su içmeli, sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Risk altındaki kişilere yönelik düzenli tarama ve etkin tedavi ile hastalığın gelişimi önlenebilir veya ilerlemesi engellenebilir. Aynı zamanda sağlık bütçesine getirdiği yük azaltılabilir.”
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Birimlerimiz

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nın temeli Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Pediatrik Hematoloji ihtisası alan Dr. Gülersu
İrken’in Aralık 1988’de hastanemizde göreve başlaması ile atılmıştır. Başlangıçta Pediatrik Hematoloji-Onkoloji birlikte çalışmakta iken, Ocak 2001’den itibaren Pediatrik Hematoloji ayrı bir bilim dalı olmuştur. İlk yan
dal uzmanlık öğrencisi Dr. Hale Ören olmuş
ve bu tarihten itibaren Türkiye’ye Dr. Hüseyin Gülen, Dr. Murat Duman, Dr. Canan Al-

bayrak, Dr. Berna Atabay, Dr. Şebnem Yılmaz, Dr. Meral Türker, Dr.
Fatih Demircioğlu, Dr. Salih Gözmen, Dr. Özlem Tüfekçi, Dr. Tuba
Hilkay Karapınar olmak üzere toplam 11 pediatrik hematolog yetiştirilmiştir. Eğitim alan uzmanlardan
üçü kariyer yaparak daha sonra üç
ayrı fakültede Pediatrik Hematoloji
bilim dalını kurmuşlardır.
Dr. Fatma Demir Yenigürbüz,
Dr. Eda Büke ve Dr. Deniz Kızmazoğlu Pediatrik HematolojiOnkoloji yan dal uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedirler. Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı’mızın eğitim kadrosuna 1997’de
Prof. Dr. Hale Ören, 2003’te Doç. Dr. Şebnem
Yılmaz katılmıştır. Kemik İliği Nakli Ünitesi ise 2008 yılında Prof. Dr. Hale Ören tarafından kurulmuş ve Doç. Dr. Şebnem Yılmaz
ile birlikte halen yoğun bir şekilde çalışmaya
devam etmektedir. Hastane yataklı servis ve
poliklinik hizmeti ve öğrenci, asistan eğitimi
ve yan dal uzmanlık eğitimine ek olarak laboratuvar teknisyenlerinin eğitimi de sürdürülmektedir.

1998 Yılında kurulan Çocuk Nefroloji Bilim
Dalı’nda, çocukluk yaş grubunu ilgilendiren böbrek ve romatizma hastalıkları alanında hastalara
hizmet sunulurken, tıp lisans, tıpta uzmanlık ve

yandal uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmekte ve konu ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir.
Bilim dalında çocuk nefroloji ve çocuk romatoloji uzmanı olan profesörler görev yapmaktadır.
Birimlerimizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
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Gezi Yazısı

Organ bağışında farkındalık için
pedalla zirvelere

Gezi Yazısı - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

“Yaşamak güzel, yaşatmak da” sloganı ile 2500 kilometre yol katettik…

Bir çırpıda özetlediğim ama aslında hazırlık
dönemi dahil 4 ayı içeren uzun, heyecanlı, zevkli, bezdirici, sabırları zorlayan, tekrar üzerinde düşündüğümde kalbimin hızla çarpmasına neden olan
bir öykü  anlatmak istediğim. 1 Ağustos 2012 tarihinde 8 kişilik ekiple “Organ bağışla cana can kat”
ve “Yaşamak güzel, yaşatmak da”   sloganlarıyla
İstanbul’dan başlayan yolculuğumuz tam 32 gün
sonra yine İstanbul’da sonlandı. Bu süre içerisinde sırasıyla Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, İsviçre bisikletle kat edilerek, Fransa Mont Blanc zirvesine gidildi. Güzergah üzerinde bulunan ülkelerin en yüksek zirvelerine (Olimpos 2911 m. –Yunanistan ( 3 zirve), Musala 2925 m.-Bulgaristan, Triglav 2864 m.-Slovenya,
Piz Palu 3901 m., Materhorn 4478 m.-İsviçre ve
son olarak Mont Blanc 4792m.-Fransa) çıkışlar gerçekleştirdik.
Bu kısa özetten sonra bu projenin nasıl oluştu42 arpaboyu I MART 2013

Yrd. Doç. Dr. Yavuz DOĞAN
Tıbbi Mikrobiyoloji AD

ğundan biraz söz etmek isterim. Ben 1995 yılından beri İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas
Kulübü’nde (İDADİK) yüksek irtifa dağcılığı yapıyorum, dağcılığın ilk tohumları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dağcılık Kulübü’nde atıldı,
bu tohum İDADİK ile tanışmamdan sonra serpildi
ve sonrasında onanmaz bir hastalığa dönüştü.  Öyle
ki, her dağa çıktığımda “Benim ne işim var” diyorum kendi kendime, ama İzmir’e gelir gelmez de ne
zaman dağa gideceğimi planlıyor buluyorum kendimi. Aslında bu projenin ilk ayağını 2009 yılında Doğubeyazıt’dan İzmir’e 2000 km. bisiklet ve 6
zirve ile gerçekleştirmiştik. Üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Kaz Dağları’nda Sarıkız zirvesinden dönüşte grup lideri Adnan Öztaş, ağzındaki baklayı çıkardı ve 2009 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz tur
sonrası, düşlediğimiz Avrupa turuna çıkmak istediğini söyledi. Hafif tereddütle dillendirdiği düşüncenin hayata geçebilmesi için benim mutlaka kabul etmem gerekiyordu ve içinden “Tanrım ne olur
evet desin” diye geçirdiğinden emindim. Ben de her
zamanki gibi evet dedim ama aslında bu evet benim için o an “Bu nasıl olsa gerçekleşmez ben de
bir şekilde bu işten sıyrılırım” düşüncesiyle söylenmiş bir cevaptı. Oysa kendimi iyi tanıdığımı ve kendi kendimi kandırdığımı da biliyordum. Çünkü bir
kez evet dediysem bundan asla vazgeçemeyeceğimi ve dahası Adnan’ın asla ve asla vazgeçmeyeceği
gerçeğini göz ardı etmiştim. Bu etkinliğin tam 2 ay
sonrası masanın etrafında gezinin planını yaparken
buldum kendimi…
      Ekibe kimler katılabilir diye düşündük önce,
sonra yol haritası ve çıkılacak zirveler belirlendi
kabaca. Bütün bunların ardından 2009 yılında bizi
destekleyen ONKOD (Organ Nakil Koordinatörleri Derneği) ile tekrar bağlantı kurup projeden bahsettim kısaca, karşılıklı bir güven oluştuğu için onlar da çok heyecanlandı, “Bu muhteşem arkadaşlar bunun için hemen sponsor bulmalıyız” sözleri döküldü telefondan. O gece uyuyamadığımı hatırlıyorum. Büyük şirketlerden istediğimiz katkıyı alamamıştık, bir sonraki seneye erteleme önerisini de biz kabul etmedik. Biz bu görüşmelere başlamadan önce, kendi olanaklarımızla dahi olsa gitmeyi kararlaştırmıştık. Ekip içerisinden üç kişi or-

tak 1998 model bir minibüs aldık, onun çekebileceği bir römork tasarladık.  Bu arada ONKOD başta olmak üzere bize kulübümüz dahil küçük de olsa
nakdi yardım yapan şirketler oldu. Etkinlik yerel ve
ulusal medyaya duyuruldu, formalar sipariş verildi,
araç için sloganları içeren görseller hazırlandı, gideceğimiz ülkelerdeki organ nakil koordinatörleri ile
temasa geçildi. NTV medya sponsoru olmayı kabul
etmişti bu arada. Güzel Sanatlar Sinema Bölümü
son sınıf öğrencisi olan yönetmenimiz Kaan Kiriş
de gezi boyunca bizi görüntüleyecek ve daha sonra bunu belgesel bir film haline dönüştürecekti. Her
şey hazır gibi görünüyordu gerekli izinler alınmış,
ekipmanlar ayarlanmıştı ve sonunda kendimizi İzmir Havagazı Fabrikası’nın bahçesinden dostlar tarafından uğurlanırken bulduk. Coşkulu, destekleyici gruptan özellikle de eşim ve kızımdan ayrılmak
çok kolay olmadı aslında, ilk kez eşimi ardımdan
ağlarken bırakıyordum, endişelerini tahmin edebiliyordum ama geri dönünce bunun mutlu bir ana dönüşeceğinden de emindim.     
1 Ağustos tarihi Sultanahmet Meydanı’nda NTV,
etkinliğin amacı ve kapsamını canlı yayınla duyururken, bu aynı zamanda turun başladığının da habercisiydi. Artık geriye dönmemiz, vazgeçmemiz
söz konusu bile olamazdı. Günde yaklaşık 200 km
yol alacak, planlanan zirvelere çıkış yapacak ve
yol boyunca çekilen her fotoğrafı ve gezi güncesini www.idadikeuropeantour sayfasına aktaracaktık.

Program aslında basitti biz sabah 6-7 civarında kahvaltıdan sonra pedal basmaya başlayacaktık ve öğlen 2 gibi yemek molası verip bir iki saat dinlendikten sonra hava kararıncaya ve uygun bir konaklama alanına ulaşıncaya kadar pedal basmaya devam
edecektik. Aracı kullanan dahil olmak üzere 3 kişi
yiyecek, su ve barınma gibi lojistik desteği sağlayacaktı. Tabii bu hiç bir zaman olmadı. Gezinin üçüncü gününden sonrası aramızda zaman zaman çekişmeler, küslükler, yeniden oluşturulan planlar, şeklinde geçti. Aslında bunu da normal karşılamak gerek çünkü sürekli hareket halinde olan bir ekibi araç
içinde takip edeceksiniz, onları kollayacaksınız, bu
arada geçtiğiniz hiç bir yerde durup gezemeyeceksiniz ve bütün zamanınızı birlikte geçirmek zorunda kalacaksınız, tabii doğal olarak bu zamanla sorun haline dönüşebiliyor.
Bundan sonra turdaki belli başlı yerleri size aktarmaya çalışacağım. İkinci gün çok sıcak bir havada
ve sürekli sinüzoidal şeklindeki bir parkurda yol alıyorduk. İçimden “kim buraya ova dediyse” diye geçirdim, düz olması gereken yer sürekli iniş çıkışlarla devam ediyordu ‘hah tamam şimdi bitiyor’ dediğimde bir yenisi daha karşıma çıkıyordu. Sonunda
saymayı bırakmıştım ki, Keşan’a ulaştık daha sonra
gece İpsala gümrük kapısına ulaştık ve sonunda Avrupa sınırlarına geçmiştik. Çok kısa bir mesafe gittikten sonra yol kenarında yer alan bir benzin istasyonunun bahçesinde mola verdik. Burada geceleyip
  Bu arada adına “yeşil ejder” dediğimiz aracımız- ertesi gün yola çıkacaktık. Hayatımda yaşadığım en
dan biraz bahsetmek isterim; aracın arkasındaki rö- korkunç geceydi. Meriç Nehri kıyısında olduğu için
mork hem tüm teknik malzemeyi hem de yol bo- milyarlarca sivrisinekle mücadele etmek zorundayyunca gereksinimimiz olan yiyecekleri, mutfak dık, ısırılmamak için ben çift çorap dağcı botum
malzemesini taşımakla kalmıyor üzerine yaptırdığı- üzerinde, uzun polar üstlük, başımda bere ve battamız bir düzenekle iki kişiye de yatak görevi görü- niye, yüzüme kadar çekili vaziyette 30 derece sıcak
yordu. Diğer üç kişi aracın üzerindeki yatakta, iki ve nemli ortamda uyumak zorunda kaldım. Neyse
kişi aracın içinde, son kişi de römorkun yan tarafın- ki en az hasarı ben atlatmıştım. Ertesi gün benim
da bulunan açılır kapanır uzunca masanın üzerinde için sürprizle başladı, daha yolun başındayken lastiğim yarıldı. Elimdeki son yedek lastiği takıp diğeryatıyordu.
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lerini Alexandra’da (Dedeağaç) yakaladım. Burada bulduğum bir bisikletçide yeni lastiklerimi takıp
şehri kısaca turlayıp yola devam ettik. İlk tartışmamız da burada başladı, Adnan mümkün olduğunca
çok yol almak istiyordu, bu yüzden hep otobandan
gitmeyi öneriyordu. Ben ise bu yolla hiç bir yeri göremeyeceğimizi dahası yerel halkın bizi hiç göremeyeceğini söylüyordum. Neyse ki diğerleri de benim tarafımda olunca bundan sonraki yolun bir kısmını normal yolları kullanarak yaptık. Tabii bu da
zaman zaman yolları şaşırmak ve sürede gecikmeye
yol açmıyor da değildi. Burada hiç zorluk çekmedik çünkü zaten Türklerin yerleşim alanlarının olduğu bölgeler, hatta Xantis (Gümülcine) bölgesinde karşıdan esen şiddetli rüzgar nedeniyle mola verdiğimiz kahvenin sahibi Türk çıkınca çok şaşırmıştım.  Yol kenarında bir yerde geceyi geçiriyoruz bugünün menüsü türlü, cacık ve tatlı. Selanik’e doğru devam edeceğiz. Kavala’nın içinden geçiyoruz,

la devam ediyoruz. Gece milli parkın eteklerindeyiz. Ertesi gün hiç kamp yapmadan Mitikas (2917
m.) , Stefani and Skala zirvelerini yapıp aşağıya aracın yanına doğru yola çıkıyoruz. Çıkarken fark etmemiştim ama dönüş o kadar uzun sürdü ki, neredeyse hiç bitmeyecek zannettim. 14 saat süren yürüyüş sonunda tam tükendiğim an yolun başlangıcında bulunan katırların seslerini duyunca sevinçten ağlayacaktım az kalsın. Hayatımda duyduğum
en güzel seslerdi ve içimden gidip sarılmak geldi.
Sonunda iyi bir bira ve yemeği hak etmiştik doğrusu. Daha sonra sırasıyla Bulgaristan Musala Dağı,
oradan da tekrar bisikletle Sırbistan ve Hırvatistan
geçildi. Hırvatistan’dan sonra Slovenya’ya geçtik.
Burası nispeten küçük olmasına rağmen doğasına
aşık olunacak bir yer.  Yeşil ormanlar, nehirler ve
göller ülkesi, insanları çok sıcakkanlı. Burada gerçekten Avrupa’ya geldiğinizi hissediyorsunuz. Herkes sporla haşır neşir. Buranın milli dağı Triglav’a
çıkacağız. Ulusal bayraklarında resmi yer alan üç
başlı anlamına gelen Triglav, Slovenler için ayrı bir
anlam taşıyor ve gerçek bir Sloven olmak isteyenler
için mutlaka çıkılması gereken bir dağ. Dağ, Slovenya yüzölçümünün yaklaşık yüzde 3’ünü kapsayan 880 km2’lik Triglav Milli Parkı’nın içinde,
ormanları, çağlayanları, gölleri ve fauna özellikleri nedeniyle mutlak görülmesi gereken bir yer. Dağı
görünce üstüne yüklenen bu kadar anlamı ne kadar
hak ettiğini anlıyorum. Masif bir kaya yapısını tırmanıp her iki tarafı uçurum bir sırttan zirveye çıkılıçok güzel varyant tarzı dar bir yoldan aşağıya doğru yor ama hat üstünde yüzlerce insan var. Bunların bir
kayarken sol tarafımda deniz, karşımda Kavala sa- kısmı da 6-7 yaşında çocuklar. Zirvede de aynı kalahili, tekneler, diğer tarafta şirin Yunan evleri. Man- balık devam ediyor zirveye çıkan Slovenler zirveyi
zara karşısında etkilenmemek mümkün değil. Bu votka ve akordiyon eşliğinde kutluyorlar.
manzaranın akıp gitmesini istemediğim için bisikletimden iniyorum ve Kavala sahil kenarını yürüyerek geçiyorum. Merkeze vardığımda tekrar bisiklete binerek devam ediyorum, hemen arkamdan Ahmet Kırcalı ve Adnan geliyor.  
Deniz kenarında devam eden ve sürekli çıkan bir
dağ yolunu tırmanıyoruz. Tepenin son noktasında
düzlükte derme çatma bir kulübede mola veriyoruz. Bizden başka büfenin sahibi yaşlı bir amca ve
orta yaşta güneşten cildi iyice kararmış ama oldukça neşeli bir bayan karşılıyor. Sohbeti çat Türkçe
çat İngilizce koyulaştırınca babasının Türkiye’den
geldiğini, kendisinin de İstanbul’u iyi bildiğini ve
çok özlediğini söylüyor bize. Biraz sonra biramı- Aşağıda buraya çıkan ilk Türk ekibi olduğumuzu
zı yudumlarken Türkçe şarkı mırıldanmaya başlı- öğreniyoruz. Bundan sonrası daha heyecanlı olacak
yor, karşılıklı şarkı ve fotoğraflardan sonra yola çı- gibi, çünkü sırada artık Alpler’in daha zorlu zirvekıyoruz. Selanik’in girişinde bisikletleri araca yük- leri var…  
leyip, Olimpos Milli Parkı’na doğru yola arabay- Milano’dan üç arkadaşımızı Lozan’a trenle yolcu
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ettikten sonra kendimizi hiç beklenmedik bir şeklide
İsviçre dağ sınır kapısında buluyoruz. Biz Piz Palu
zirvesini İtalya’da sanırken yanıldığımızı anlıyoruz.
Piz Palu, Davos yolu üzerinde İsviçre-İtalya arasında yer alan 2093m. Rakımlı, Bernina Alpleri’ni
içeren, “şeytan” anlamına gelen Diavolezza bölgesinin önemli zirvelerinden birisi ve önemli bir kayak merkezi. İçinden geçen  Rhaetian Railway ile
tüm İsviçre Alpleri’ni boydan boya geçip muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada aklınıza gelebilecek her tür doğa sporlarını yapmak mümkün.
İsviçre bu tür etkinliklerin en üst seviyede yapıldığı
yer, bunun için tüm olanakları sunmuş parası olanlar için çok daha fazlası ve konforlusuna ulaşmak
mümkün. Diavolezza’dan teleferikle 2900 metreye çıkıyoruz. Buradan zirveye çoğu buzul, zaman
zaman derinliği 30 metreyi bulan serakların üzerinden geçerek zirve öncesi son kılçığa çıkıyoruz. İki
tarafı uçurum, genişliği 40-50 cm-200 metre uzunluğunda bir parkuru geçmemiz gerekiyor. Nefesimi
tuttum konsantrasyonumu  kaybetmeden ve sürekli
ileri bakarak devam etmem gerekiyor sonunda mutlu son, zirvedeyim.

Ertesi günü çadırların olduğu yerdeyiz, toplandıktan
sonra Chamonix’e doğru yola çıkıyoruz. Fransa’da
bulunan Chamonix sırtını  Aiguilles Rouges  ve Aiguille du Midi (3842 m) zirvelerine dayamış buradan aşağıya doğru sarkan, düştüğünde bütün kasabayı silecek kadar büyük dev asılı buzulun altında
Alpinizm kültürünün tepe noktasına ulaştığı mabetsi bir kasaba.

Monte Blanc   “Beyaz Dağ” anlamında 4.792 m
yükseklikle   Alpler’in ve   Avrupa’nın en yüksek
dağı. Son zirvemiz olacak,  ne yazık ki havanın sıcak olmasına bağlı parkur üzerine büyük kaya düSırada zorlu 4478 metre yüksekliğinde Matterhorn şüşleri nedeniyle dağa çıkışa izin verilmiyor.   İki
var. Avrupa’nın en ünlü kış sporları merkezi Zer- gün bekledikten sonra trenle 1520 metreye çıkıyomatt sınırları içinde bulunan birçok filme konu ol- ruz, buradan yürüyerek 2800 metrede bulunan bir
muş dik bir piramit şeklinde tamamı kayadan olu- kulübede 2 gün daha kalıyoruz hava sürekli kapaşan iyi bir teknik kapasite isteyen bir dağ. Rota üze- lı ve yağışlı. Son günün gecesi yağış kara dönüşrinden 50 metre sola veya sağa kaçarsanız geriye tü burada Çek ve Alman dağcılarla zaman geçiriyosağ dönme şansınızın olmadığı bir yer. Tehlikeli ruz. Sabah zemin hafif karlı. Bu bizim için taş düşama bir o kadar da keyif verici tam meydan oku- me riskini azaltan bir faktör. Ekibin performansı en
nulabilecek bir yer. Burada sınırlarınızı bilmek ve yüksek noktada. 2.5 saatlik yolu 1 saat 15 dakikaaklınızı her zaman ayık tutmanız gerekli. Biz dağın da alıyoruz ve Kızıl baş anlamına gelen Tete Rorotasını çok iyi bilmediğimiz için çıkışımız tahmi- use dağ evinin olduğu bölgeye geliyoruz. Buranimizden uzun sürüyor ve zirvenin son 200 metre- dan yukarı doğru sırtı takip ederek ikinci dağ evi
sinde kar ve tipi başlıyor. Dağda bizden başka kim- Gouter’a… Ve oradan zirveyi planlıyoruz.
se yok. Tepemizde meraklı bakışlarla akbaba gibi Ne yazık ki yanlış sırttayız ve önce karşı sırta yan
bizi süzen helikopter bile terk etti dağı. Sonunda ha- geçiş yapmayı planlıyoruz. Önden Yusuf gidiyor arvanın bozması ve karanlığa kalma durumunu göz kasından ben. Ancak zemin kaygan ve kar seviyeönünde bulundururak geri dönüyoruz, geceyi 4008 si devam etmeye müsait değil, buradan ilerlemek
metredeki Solvey denilen kulübede geçiriyoruz.
mümkün değil. 30 metre önümde yukarıya doğru
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çıkmakta olan Yusuf’a var gücümle bağırıyorum.
Sanki büyülenmiş gibi şuursuzca yukarı doğru çıkıyor, umudumu kesince indiğim yeri tekrar tırmanıp
ekibin yanına geliyorum. Hedefe 250 metre kala
Adnan’ın eşi 7 metrelik bir kaya bloğunun üzerinde
tıkanıp kalıyor. Ne ileri ne geri gidebiliyor. Kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Adnan, kayanın
yukarısında emniyet almış iple Müjgan’ı yukarıya
çekmek istiyor ama Müjgan kımıldayamıyor. Aşağıdan yüreklendirmelerimiz bir işe yaramıyor. Sonunda emniyetsiz şekilde Müjgan’ın yanına geliyorum ikinci bir emniyet alarak, onu sürükleyerek kayanın tepesine çıkartıyorum. Ancak buradan sonra
bir kaya geçişi daha var, belki yukarıda daha fazlası. Bu noktada Müjgan artık devam edemeyeceğini ağlamaklı şekilde söylüyor. Buradan aşağıya inmemiz de mümkün değil burada sıkışıp kalıyoruz.
Çaresizce ne yapacağımızı düşünürken dağ evinden
birisi yardım isteyip istemediğimizi bağırıyor. Bir
süre düşündükten sonra yapacak başka bir şey yok
yukarı doğru bağırıyorum, “We need help.” Sonrası soğukta geçen 30 dakika. Bekleyişimiz sessizliği
bozan helikopter sesiyle bitiyor. Helikopterin ucunda havada asılı olarak bize doğru gelen kişi hemen
yanıma konuveriyor. Oldukça profesyonel şekilde
çok kısa süre içinde ben ve Müjgan’ı birlikte bağlayıp yukarı helikoptere doğru çekiyorlar. İçimde karmaşık duygular var. Bir yandan zirveye gidememenin verdiği hüzün, diğer yandan bir daha asla yaşayamayacağım, kendimi bir filmin aksiyon sahnesinde hissettiren bu macera ikilemi içerisinde gidip geliyorum. Bizi tren istasyonuna yakın bir noktaya bırakıyorlar. Ben ve Adnan tekrar 2500 metredeki kulübeye eşyalarımızı almak için tırmanıyoruz. Aşağıya aracın yanına indiğimizde saat gece yarısına
çok yaklaşmıştı bile. O günü biraz buruk, biraz da
Türkiye’ye dönmenin verdiği sevinç ile geçirdim.
Özlem daha ağır basıyordu o yüzden çok da vicdan
azabı duymadım doğrusu. Nasıl olsa zirve orada ve
ben yine gidebilirim.
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Tam 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın olduğu gün etkinliğimiz sonlandı ve dönüşümüz yine NTV tarafından canlı verildi. 10 dakikalık uzunca sayılabilecek bir süre ayrılmıştı bize. Bu sürede organ bağışının niçin önemli olduğu, niçin kadavra bağış
sayısının az olduğunu aktarma şansını bulduk. Etkinlik ayrıca Slovenya yerel basınında da yer aldı.
Kaan dönünce elindeki görüntülerden bir belgesel
hazırladı ve bu film şimdi Dağ Film festivallerinde
gösterilecek. Hepinizi bu maceraya katılmak üzere
bekliyorum.

Arpaboyu

Eleştiri

BİR FİLOZOFUN İTİRAFLARI
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Anatomi Anabilim Dalı

J.J. Rousseau’nun İş Bankası yayınlarından çıkan yaşam öyküsünü okumayı henüz tamamladım. Biten her kitapta olduğu gibi gene hayıflandım; sevdiğim bir kitabi
okurkenki lezzeti ve aldığım zevki çok az şeye değişebilirim.. Rousseau’yu okumaya Prof. Dr. Celal Şengör’ün
Cumhuriyet Bilim ve Teknik ekindeki haftalık yazılarında eleştirmeye başlamasıyla karar verdim. Öylesine büyük
bir hışımla yazıyordu ki, sanırsınız Rousseau onun çağdaşı ve aralarında geri dönüşsüz olaylar geçmiş... Hatta bir
keresinde hoca o denli ileri gitti ki, Rousseau gibi bir aydınlanma düşünürünü yaşasaydı yerin dibine sokacak sözler sarfetti bir yazısında.. Oysa bu büyük düşünür, Mustafa Kemal’in daha Atatürk olmadığı genç yetişkinlik yıllarında okuduğu ve düşüncelerine yön veren, belki Türkiye
Cumhuriyeti devrimlerinin temelini oluşturan düşüncelerin kaynağı olan Jean Jack Rousseau’ydu.. Sadece bu yönüyle bile okunmaya ve üzerinde düşünülmeye değerdi.
El yordamıyla ve tamamıyle rastlantısal gezindiğim felsefe dünyasında, bugüne dek diğerlerinden farklı olarak yaşamının bu denli büyük çelişkilerle dolu olduğunu hayretle öğrendiğim tek
düşünür Rousseau oldu. Eğitimden yoksun, aylaklık, tembellik, erdemsizlik ve aşırma olaylarıyla
örülü ilk gençlik yıllarının nasıl olup da yaşamının ikinci yarısını aydınlanmaya taşıyabildiğini önceleri anlamakta güçlük çektim. Fakat yaşamını ve eserlerini gerçekten hayran olunası bir objektivite ve açıksözlülükle yorumlayan biyografi yazarı Leo Damrosh kitabın en vurucu bölümünde,
yani sonunda darbeyi indirdi: Rousseau kadar açıksözlü, şeffaf ve özgürlükçü bir düşünür daha olmamıştı! Çünkü ancak ‘çok özgür’ bir insan yaşamını bu denli pervasızlıkla, tüm ‘çıplaklığıyla’ anlatabilirdi. Üstelik kendi neslinin ve gelecek nesillerin ne diyeceğine zerre kadar aldırmadan..
Rousseau ‘Düşler’ adlı yapıtında bunu şöyle dile getirir: ‘Ben daima insanın özgürlüğünün, istediği
şeyi yapmakta değil, istemediği şeyi yapmakta yattığına inanmışımdır.’ Ne müthiş, ne akıllıca bir
söz! İstemediğiniz şeyleri her gün günde kaç kez yaptığınızı bir düşünün..
Ünlü İngiliz yazar George Orwell bir keresinde, ‘Bir otobiyografiye ancak, yüz kızartıcı bir gerçeği açığa çıkarıyorsa güvenilebilir. Kendine dair yalnızca iyi beyanlarda bulunan bir kişi muhtemelen yalan söylüyordur, çünkü içeriden bakıldığında her hayat bir yenilgiler silsilesidir’ demişti. Bu noktada tıpkı yazar Leo Damlish gibi, JJ Rousseau ile Benjamin Franklin’i karşılaştırmakta hiç mahzur görmeyeceğim: Amerikalı yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı, siyasetçi ve
diplomat olan Benjamin Franklin, Autobiography adlı kitabında (1770), hatırlanmak istediği şekilde; hayatındaki her türlü zorluğu lehine çeviren, dengeli ve erdemli bir kişi olarak yer almakta, hatalarından ders alabildiğini ve onları düzeltebildiğini, toplum hayatına bu şekilde ‘eksiksiz’ bir şekilde uyum sağlayabildiğini anlatmaktadır. Oysa Rousseau, eserlerinde (Eşitsizlik Üstüne Söylev,
Toplum Sözleşmesi ve Emile), asla varolmayan bir doğa durumunu, asla var olamayacak bir politik düzeni ve asla var olmaması gereken bir eğitim sistemini betimlemiş ve savlarını kışkırtıcı bir
biçimde dile getirmişti. ‘İtiraflar’ adlı otobiyografisinde, toplum hayatının gerekli kıldığı davranışlardan sıyrılarak gerçek benliğini yeniden keşfetmek istiyordu, hataların bir kalıp meydan getirdiğini ve benliğin derin yönlerini açığa çıkardığını gösterdi. İtiraflar adlı biyografisi, benim için özü
ve sözü bir insan JJ Rousseau’yu anlama ve hayran olma kitabı oldu. Rousseau’nun gerçek bir insan olduğunu, acı çektiğini ve en önemlisi ‘yaşadığını’ anlatıyordu..
KAYNAKLAR
1. Jean Jacques Rousseau. İtiraflar Cilt I-Cilt II. Kaknüs Yayınları, 2008.
2. Leo Damrosch. Jean Jacques Rousseau (Biyografi). İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
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Kültür - Sanat

Arpa boyu

Merhaba, yaz döneminde okuyacağınız bu sayıda, yaz tatili ruhuna uygun, rahat
okunabilen iki güzel kitabın eleştirilerini sizlerle paylaşmak istedik. İki yazarımız da gazeteci kökenli. İlk kitabımız Gazeteci-Yazar Cüneyt Ülsever’in “İTİRAFÇI” romanı,
diğeri ise sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli’nin “KARDEŞİMİN HİKAYESİ” romanı.
Yorgunluğunuzu atıp, keyifli bir tatil yapmanız dileğiyle…

Biz okuduk

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Tıp Anabilim Dalı

İTİRAFÇI. Aşkın Polisiye Hali
Yazan: Cüneyt Ülsever
Yayınevi: Destek Yayınevi. 2. baskı. İstanbul 2010

Ülkemizde uzun yıllar yazılı medyada köşe yazarlığı yapan,
Robert Kolej mezunu ve Harvard Üniversitesi’nden doktora sahibi
gazeteci-yazar Cüneyt Ülsever’in bir solukta okuyabileceğiniz polisiye romanlarından biri olan “İtirafçı”, özellikle sıcak yaz günlerinde kafanızı dinlemek için iyi gelecek diye düşünüyorum. Ülsever’in
okuyucuları; Kara Dul, Hacı!, Topal Devrimci Cinayeti, Hisarüstü
Cinayetleri, Azrail Aynası adlı romanları hatırlayacaktır. Bu kitapta
kendisi ve ailesinden de izleri romanın kurgusu içine gizlice yerleştirmiş yazarımız ama onu tanıyanlar rahatlıkla benzerlikleri bulabiliyor.
İDEALLER, İNSAN DOĞASINA UYGUN DEĞİLSE
SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
İstanbul Nişantaşı’nda doğup, rahat koşullarda büyüyen, ama babasının kökeni nedeniyle bir terör örgütüne sempati duyarak örgüte katılan Çığlık Taşlıdağ’ın sürükleyici ve ibret dolu öyküsü anlatılıyor
romanda. İtalyan Lisesi’nden mezun olup, iyi bir eğitim alması yeterli değildir, rahat koşullarda ama
anne babasının geçimsizliğinden dolayı mutsuz geçen çocukluğunun yarattığı boşluğu bir terör örgütüne girerek doldurmaya çalışır Çığlık Taşlıdağ. Serde delikanlılık ve protest eğilimler de olunca önce
kendisini iyi hisseder ve örgütü için çalışmaya, kendine göre “ezilen halkı” için çabalamaya başlar.
İşler biraz gerilince bu defa Hollanda’ya uzanır yolu, buradaki arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başlar ona dikte edilen ideali gerçekleştirmek için.
BU ALEME GİRİŞ VAR AMA ÇIKIŞ YOKTUR!
Son derece sorgulayıcı bir düşünce tarzına sahip olan Çığlık, bir süre sonra tablonun kendilerine gösterildiği gibi olmadığını ve bu yaşama tarzının kendisine uygun olmadığını fark eder. Ancak örgütten
çıkma şansı da yoktur, bu alem de her mafya alemi gibi kendisinden ayrılanı affetmeyip öldürmektedir. Yaşadığı hayatın istediği hayat olmadığını ve gerçeklerin çok farklı olduğunu anlamaya başlayan
Çığlık kendine çıkış yolu ararken, onun bu huzursuzluğunu fark eden yöneticiler tarafından ülkesinde bir eylem yapmak üzere görevlendirilir. Kargaşa yaratmak adına masum insanları öldürecekler ve
suçu başkalarına atacaklardır. Bu görev sırasında kendi iç hesaplaşması iyice artan Çığlık, eylemin
sonrasında iç çatışmaya daha fazla dayanamaz ve örgütten ayrılmaya karar verir. Hollanda’da tesadüfen tanıştığı komiser Harun Deniz ile bağlantıya geçer ve “İtirafçı” olmak istediğini belirtir. Bun48 arpaboyu I MART 2013

dan sonraki süreçte uzun bir sorgulama ve sonrasında yeni kimlik ve yüzüyle yeni hayatı beklemektedir onu. Mücadele ettiği devlet, kendisine yardım etmesine karşılık ona yeni bir hayat sunmaktadır.
GEÇMİŞİMİZDEN KAÇABİLİR MİYİZ?
Estetik cerrahiyle yüzü değiştirilen, yeni kimliği ve işiyle İtalya’da yaşamaya başlayan Çığlık artık Can Daniş
olmuştur. Yeni hayatındaki en önemli kural eskilerden hiç kimseyle görüşmemektir. Çalıştığı işyerinde sevilmeye başlayan Can, burada karşısına çıkan Elvan’a da karmaşık hisler taşımaktadır. Gün gelir adına aşk denen
bu hisler ikisini de farklı bir boyuta taşır… Ama aşk da başka duygular da hayatın gerçeklerinden etkilenecektir… Bir yanda unutamadığı geçmişi, bir yanda sevdiği kadın ve ortasında en basit haliyle, zaaflarıyla insan…
Can’ın işyerindeki patronu ise yazarın yurtdışında çalışan eşiyle büyük benzerlik taşımaktadır.
Bu romanda aşkın doğası hakkında epey okumuş olan yazarın yorumlarını ilgiyle izleyeceğinize ve bir solukta okuyacağınıza inanıyorum. Yazarın bir klasiği haline gelen sürpriz finali de beğeneceğinizi düşünüyorum.
KARDEŞİMİN HİKAYESİ

Yazar: Zülfü Livaneli Yayınevi: Doğan Kitap
İstanbul, Mayıs 2013.

Arpaboyu’nda geçen yıl sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli’nin
çok ilgi gören Serenad kitabını kritik etmiş ve beğenilerimizi belirtmiştik. Yazarın yeni kitabını alırken de Serenad dolayısıyla beklentilerimiz oldukça yüksek idi.
AŞK TEHLİKELİDİR!
Karadeniz’in Trakya kıyısında küçük bir balıkçı köyüne yerleşerek
hayattan elini eteğini çekmiş olan emekli mühendisin yaşamından
bir kesit anlatılıyor romanda. Titiz (hatta obsesif) mühendis, yaşamının büyük bölümünü kitap okuyarak ve yazmaya çalışarak geçirmektedir.  Evinin büyük bölümünü kitaplar doldurmakta, odalara ise garip tabelalar asılmaktadır:  Aşk Odası, Kıskançlık Odası,
Cinayet Odası, Savaş Odası gibi.
Kimseyle temas etmeyen, kucaklaşmaktan son derece rahatsız
olan mühendisin tekdüze yaşamı aynı köydeki genç ve güzel komşusu Arzu hanımın öldürülmesiyle birden hareketlenir. Olayı araştırıp haberi yazmaya gelen genç gazeteci
kadın ile olan tuhaf ilişkileri aşkın anlamını ve etkilerini yeniden düşünmemize yol açacak nitelikte.
ACABA ALIŞKANLIKLARIMIZ, DEFOLARIMIZI ÖRTMEK İÇİN MİDİR?
Mühendisin son derece tuhaf yaşam tarzı, insanlarla temastan kaçınması, hayatındaki her şeyi planlı yapması ve hiç ortalarda görünmeyen ama hep bahsettiği kardeşi romanı ilginç hale getiriyor. Mühendis, yaşamını kurarken hep kaçınmak istediği şeylerden uzak duracak tarzda düzenlemiş her şeyi.
İnsanlarla temas edemeyen mühendis, bu konuda kendisine gerekli olan bir kucaklaşma makinesi de
tasarlayıp hayata geçirmiş ama acaba bu makine ona yararlı olacak mı? Yazarın önceki kitabı Serenad
kadar etkileyici olmasa da sıkılmadan, keyifle okunan bir kitap. Öykü Rusya’ya da uzanmakta ve Gorki, Dostoyevski gibi önemli edebiyatçılara da göndermeler yer almakta.
Sonuç olarak, sıkı psikolojik tahlillere yer veren, edebi göndermelerle zenginleşen ve sürpriz finaliyle okuyucuyu etkileyen bu kitabı sıcak yaz günlerinde rahatça okuyup, beğeneceğinize inanıyorum.
UNUTULMAZ FİLM REPLİKLERİ
-“Yolu bilmekle, yolda gitmek arasında bir fark vardır.” The Matrix
-“Yeterince uzun bir süreçte herkesin hayatta kalma oranı sıfıra düşer.” Fight Club (Dövüş Kulübü)
-“Geçmiş, sen nasıl hatırlamak istersen öyledir.” Mustafa Hakkında Her Şey
-“Sarhoşken söylenen her söz, ayıkken düşünülmüştür.” Girl on the Bridge (Köprüdeki Kız).
-“Bir erkek sana kelimeleriyle dokunduğunda, elleri uzakta değildir.” Il Postino: The Postman (Postacı)
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Horoskop

Arpaboyu

ASTROLOJİ KÖŞESİ
2013 YAZ AYLARINDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?
Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Önünüzdeki 2 yıl boyunca finansal planınızı dikkatle yapmalısınız. Bunu yaptığınızda olası birçok durumun önüne geçebilirsiniz. Hazirandan itibaren de aile yaşamınız ön plana çıkıyor.
Yakınlarınızın sağlık problemleri ile ilgilenebilir
onlarla işbirliği içinde olmanın birçok avantajını
yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise başkalarına göre bencil fakat kendi duygularınıza adil davranacağınız bir yıl karşılıyor sizleri.

BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR

Özel yaşamında problemler yaşayan Boğalar
çok önemli bilgiler öğrenebilir ve ilişkinizin seyrini bu bilgiler doğrultusunda değiştirebilirsiniz.
Yaşamdan kazandığınız tecrübeleri yaşamınızda
uygulama yılı 2013 sizler için. Bu sene bilgiye
olan merakınızı giderebileceğiniz bir çok imkanla karşılaşacaksınız. İş ve eğitim hayatınızda hızlı ve önemli gelişmeler söz konusu. Kariyer ve
özel yaşamınızda köklü değişimlerin yaşanacağı
bir yıl karşılıyor sizleri.

İKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR

(Yükselen burcunuzu da okumalısınız)

suz davranışların karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz. İş hayatınızda ise yeteneklerinizin
hakkını verme zamanı bugüne kadar tecrübe ettiğiniz deneyimleri ustaca ortaya koymalısınız.
Kararsızlıklara yer bırakmadan. İş hayatınızda
farklı bir yola girebilir meslek değişimi yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR

Haziran ayı ile birlikte ailenizle ilişkilerinizi
sorgular yaptıklarınız ve yapmadıklarınızı gözden geçirerek bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz.
Ailenizle daha yakın ilişkiler kurmak ortak kararlar almak yerleşim değişiklikleri yine bu yılın getirileri arasında. Eylül ayında özellikle alım
satımlarda dikkatli davranmalısınız büyük yanılgılar ve finansal kayıplar yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise uzun bir sessizlik döneminden sonra şans size gülüyor sahne sizin olabildiğince ön planda olmalı disiplinli çalışarak başarı yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye başlamalısınız. Bu dönemde başkalarının ne dediğinden
ziyade ben ne istiyorum sorusunu kendinize sormalı buna vereceğiniz cevaba göre rotanızı belirlemelisiniz.

Özel yaşamınızda ise bitiş ve başlangıçlar
hızlı gelişmeler bu yıl yaşayacaklarınız arasında. Sizi yoran enerjilere karşı mücadele verecek
ve sonunda kazanan taraf siz olacaksınız. Yine
bu dönemde, özel yaşamınızda ise uzun yıllara
dayanan bir beraberlik ya da evlilik içindeyseniz
birlikteliğinizi çıkmaza sokacak bir tutum sergilemekten kaçınmalı toleranslı davranarak çözüm
odaklı hareket etmelisiniz. Yıl ortasında bazı kararlar alabilir, kendinizi ve yaşam tarzınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Vereceğiniz kararlar hayatınızda bir sürecin bitmesi ve yeni bir sürece başlamak anlamında olabilir. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağ- BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR
Yılın ikinci yarısı kazanmaya başlamış ollayacaksınız.
manın
hevesi yeni ve daha önce denemediğiniz
YENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR
Kendinize olan güveninizin çok yüksek oldu- arayışlar içine girmenize neden olabilir. Dikkatli
ğu bir yıldasınız. Gerçekçi olmanız sizi her alan- olun bir anda büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Yada daha cesur kılacak ve yapabildiğinizin en iyi- kın çevrenizle ilişkilerinizde farklılıklar ortaya çısini yapmanızı sağlayacak. Ektiğinizi biçeceğiniz kabilir yakın olduğunuz eş dost arkadaşlarınızla
geçmişle yüzleşerek yaptığınız olumlu ve olum- daha mesafeli olabilir bazı arkadaşlıklarınızı ise
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tamamen sonlandırabilirsiniz. Kardeşler kuzenler
aile bireyleri ile de ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. İş hayatınızda ise kendi gerçeğinizi isteklerinizi düşüncelerinizi ortaya koymalı yüzünüze kapanan kapıları bilginiz ve tecrübenize güvenerek
tek tek aralama zamanı. Yapabileceklerinizin farkına varmalı ve tereddüt etmeden korkularınızdan sıyrılarak hareket etmelisiniz.

OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR

İş hayatınızda iş birlikleri size fayda sağlayacak şartlarınızı iyileştirerek başarılı olmanıza
katkıda bulunacaktır. Bu süreçte ben demek yerine biz demeyi tercih etmeli ve enerjinizi yapıcı
yönde kullanmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş
ya da sevgilinize kuşkucu tavırlar sergilememeli
uzun yıllar önce deneyimlediğiniz olumsuz olayların sorumlusu oymuşçasına suçlamalarda buluTERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR
Özel yaşamınızda eş çocuklar ve sevgili ile narak ona ve kendinize acı çektirecek davranışlar
iletişimde yaşayacağınız zorluklar söz konusu içinde olmamalısınız.
olabilir. İş hayatınızda ise gerçekliği olmayan ko- KOVA BURCUNDA DOĞANLAR
Sorumluluklarınızı kabullenmeli eleştiri ve
nuşmalar duyabilir paniğe kapılarak yanlış deuyarıları yapıcı yönde değerlendirmelisiniz. Bunu
ğerlendirmelerle kendi kendinize sorunlar çıkayapmayı başardığınızda şartlar sizin için çok daha
rabilirsiniz. Problem etmeyin, yükseliyorsunuz
iyi hale gelecek çevrenizdeki insanların da desteve birileri bundan rahatsızlık duyuyor. Siz yoluğini almayı başaracaksınızdır. Yine bu dönemde
nuza bakın. Bekar Teraziler ruh eşinizi bulabilir
bilmediğiniz farklı sektörlere yönelmemeli bildive bu dönemde evliliğe ilk adımı atabilirsiniz.
ğiniz işi en iyi şekilde yapmaya çalışmalısınız. YıAKREP BURCUNDA DOĞANLAR
lın ikinci yarısından itibaren oldukça yükselecek
Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor. Yeni bir bulunduğunuz konumun vazgeçilmezi olabilecekilişkiye başlayabilir geçmişten bugüne uzanan siniz. Olabildiğince cesur ve ön planda olun sahne
aşkınızla yaşamınızı birleştirebilirsiniz. Bunun sizin.
için mücadele etmeli sorumluluk alarak cesur bir BALIK BURCUNDA DOĞANLAR
şekilde hareket etmelisiniz. Bu dönemde haksız
İş hayatınızda ise cesur olmalı tercihlerinieleştirilerin hedefi de olabilirsiniz öfkenizin cesa- zi finansal olarak kazançlı çıkacağınız girişimretinizi gölgeleyerek daha sonra pişmanlık duya- ler için değerlendirmeli hatır gönül ilişkisi içincağınız davranışlar içine girmenize sebep olma- de profesyonellikten uzak duygusal yaklaşımlarsına izin vermemelisiniz. Tüm ağırlıklarınızdan da bulunmadan hareket etmelisiniz. İşinizle ilgihürriyetinize kavuştuğunuzun bilincinde olmalı- li seyahatler kazancınızı belli bir şekilde artırasınız. İş hayatınızda ise size değer veren insanla- cak yeni bağlantılar kurarak uzun vadeli çalışmarın destek ve görüşlerini önemsemeli ve yaşadı- larınıza katkıda bulunacaktır. Özel yaşamınızda
ğınız onca sıkıntının ardından enerjinizi güçlü bir ise aile bireylerinden göreceğiniz destek ve katşekilde ortaya koymalı ve çok çalışmaktan kork- kı şartlarınızı yükseltmenize yardımcı olacaktır.
Evlilik hayatınızda ise eşinizle birlikte hareket
mamalısınız.
edip ortak değerler üzerinde birleşmek her iki taYAY BURCUNDA DOĞANLAR
Köklü bir değişimle yaşam rotanızın seyri ego- raf için de olumlu etkileri beraberinde getirecekdan uzaklaşabil menin hafifliği ile farklı bir boyut tir. İstikrarlı bir dönemi ne kadar bilinçli değerkazanacağı deneyimler yaşayacaksınız. Bu dö- lendirirseniz o denli kazançlı çıkacaksınız.
nemde iş hayatınızda aşırı uçlarda olmamalı ve
var olan şartlarınızı zorlayacak davranışlar içinde
olmamalısınız. Hayatın size sunduklarını şükür ve
tevazu içinde değerlendirmeye çalışmak ilerleyen
zaman içinde kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Bu
dönemde karşılaştığınız zorlukları kendi içinizde çözmeye çalışmalı iç sesinizin size verdiği mesajları önemseyerek hareket etmelisiniz duygusal
arayışlarınız yanlış insanlarla birlikte hareket ederek onlardan zarar görmenize iyi niyetinizin maddi manevi sömürülmesine neden olabilir.
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Doktorlarımız

Arpaboyu

Halkın içinden seçilip çıktılar
Yüce bir makama erişip geldiler
Dertlere derman arayıp buldular
Saygı değer güzeldir doktorlarımız
Gönülleri sevgi şefkat dolu
Doktorlardır hakkın güzel kulu
Onları canı gönülden sevmeli insanoğlu
Saygı değer güzeldir doktorlarımız
Doktorluk mesleği büyük bir ilimdir
Hastaları biçip diker iyileştirirler
Doktor olmak her insana nasip değildir
Canımıza can katar güzel doktorlarımız
Ağzımda kalmadı döküldü dişlerim
Çiğneyip yiyemediğim yemeklerim
Ağzımda dişlerim yaptı doktorlarım
Cennetliktir güzel doktorlarımız
Hasan dedem sözün doğrusunu söyler
Doktor binlerce hastanın derdini dinler
İlaç reçete yazar öpülesi eller
Doktorların önemini değerini bilmek gerekir
Doktorlara yapılan haksız saldırıları
Görünce bu şiiri yazmak istedim

Hasan YEŞİLYURT
DEÜ Hastanesi hastası
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Şiir

Karım Zayıflamaya Çalışıyor

Folklor Yarışması
Bölgeler arası folklor yarışması düzenlenmiş.
Finale Karadeniz horon ekibi ile Ege zeybek
ekipleri kalmış. Yarışmayı zeybek ekibi kazanmış. Karadenizliler duruma çok bozulmuş.
Temel yenilginin nedenini açıklarken:
-“Biz oynarken çok acele ettuk” demiş:
-“Keşke biz de zeybekler gibi düşüne düşüne
oynasayduk.”
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Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

-Karım zayıflamaya karar verdi…
Peki bunun için ne yapıyor?
-On gündür, her sabah üç saat ata biniyor.
-Şu anda durum nasıl?
Adam hüzünle başını öne eğer…
-At, beş kilo zayıfladı…
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