EDİTÖRDEN
Sevgili Arpaboyu Okurları,
2013 yılının o sımsıcak, Türkiye ve hepimiz
adına umutlu ve heyecanlı geçen yaz aylarından
sonra, yılın son aylarında, sonbaharın keyifli hüznü ve serinleyen havaların verdiği bedensel dirimin sevinci ile tekrar sizlerleyiz..
Dergimizin haber çalışmaları, yazı derlemeleri vs artık bizler için öyle büyük bir keyfe dönüştü ki, her yayımlanan sayının ardından yeni derginin içeriği ile ilgili heyecanlı ve tatlı bir koşuşturmacanın içinde buluyoruz kendimizi..
Eylül ayı üniversitemizin kuruluş yıldönümü kutlamaları ve Tıp Fakültesi’nin açılış töreni ile dopdolu geçti. Ünlü şef ve piyanist İbrahim Yazıcı’nın Çarşamba Etkinlikleri kapsamında verdiği bir saatlik konser kulaklarımızın pasını
silmeye yetti.

Yrd.Doç.Dr. Funda AKSU

Bu sayımızda; Eleştiri köşesinde Dr. Funda
Aksu’nun kuşaklar arası farklar ve yeni yetişen
kuşağın inanılmaz özellikleriyle ilgili yorumunu
okuyabilirsiniz. Astroloji Köşesi’nde ise her zamanki gibi 2013 takviminin burçlara getireceği
öngörümleri bulacaksınız.
Türkiye’nin en modern ve donanımlı Çocuk
Acil Servisi’nin açılış haberinden, hastanemizin kanser tedavisinde Kamu’da en modern cihazlarla donatılmış kuruluş olması yönünde atılan önemli adımları, sağlıkta üniversite – belediye işbirliği, teknopark devrimini ve tıp dünyasında Dokuz Eylül Üniversitesi’ni markalaştıran pek
çok hizmet ve operasyona ilişkin notlar ile fotoğrafları sayfalarımızda takip edebileceksiniz. Kültür Sanat ve Gezi sayfalarımız yine dopdolu içeriği ile yorgunluğunuzu alacak.
Yeni bir Arpaboyu’nda tekrar buluşmak dileği
ile çokça sevgi ve umutla kalın…
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Kanser tedavisinde Kamu’da bir ilk

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, kanser tedavisinde Türkiye’deki kamu hastaneleri içerisinde bir
ilki gerçekleştirdi ve radyoterapi tekniklerinin hepsini
tek cihaz üzerinde en gelişmiş şekilde uygulayabilen
bir sistemi (Truebeam STx cihazı) kurmak üzere protokol imzaladı. DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas, DEÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Akman ve yeni teknolojiyi Türkiye’ye getiren Varinak
Firması adına Pazarlama Müdürü Selçuk Bayer, Ege
Bölgesi’nde devrim niteliği taşıyan bu hizmetin 2014
yılı başından itibaren hayata geçirileceğini müjdeledi.
Sağlık Bakanlığı’nın 2023 projeksiyonundaki
“Kapsamlı Onkoloji Merkezileri” arasında yer alan
DEÜ Hastanesi’ne devlet desteği ile kurulacak bu üç
boyutlu ileri görüntü teknolojisi sayesinde; radyoterapinin çok kısa sürede, normal dokuya en az hasarla
yapılabileceği ve hasta konforunun üst düzeye taşınacağı belirtildi.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, yurtdışında ünlü merkezlerde kullanılan, ülkemizde ise
İstanbul’daki birkaç özel kuruluş dışında sağlık merkezlerinde bulunmayan bu sistemin, Ege Bölgesi’nde
hizmet bekleyen çok sayıda hastayı mağduriyetten
kurtaracağını belirterek şöyle konuştu: “Devlet üniversiteleri içerisinde bir ilki gerçekleştirdik. Bu, kurumumuz adına çok önemli bir gelişme. Hastanemiz
Radyasyon Onkolojisi bölümü, Türkiye’nin önemli referans merkezlerinden birisidir. Deneyimli insangücü ve bize hız kazandıracak olan yeni teknoloji ile halkımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.
Şu anda radyoterapi için sıra bekleyen ya da özellikli
tedaviler için İstanbul’a gitmek zorunda olan hastalar
var. Mağduriyet bu sistemin kurulması ile sona erecek.”
Varinak Onkoloji Sistemleri Pazarlama Müdürü
Selçuk Bayer, dünyada radyoterapi alanında en büyük
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pazar payına sahip olan Varian Medical Systems’in
2010 yılında piyasaya sürdüğü Truebeam STx sistemi ile hastaya gelişmiş tedavi uygulamaları imkanı
sağlandığını belirterek şu bilgileri verdi: “Truebeam
STx cihazı, şu anda dünya üzerinde kullanılan radyoterapi tekniklerinin hepsini tek makine üzerinde uygulayabilen bir sistem. Çok gelişmiş robotik görüntüleme sistemi var ve tedavi sürecinde çok fazla manuel müdahaleye gerek kalmıyor. Hastanın pozisyonlamasını otomatik olarak ayarlayabildiği için tedavi süresini oldukça kısaltıyor ve hastaya konfor sağlıyor.
Cihaz Türkiye’deki kamu hastanelerinde ve aynı zamanda Ege Bölgesi’nde tek olacak. Gerek eğitim, gerekse yetiştirdiği elemanların sahada gelmiş olduğu
yer bakımından Dokuz Eylül Üniversitesi’nde böyle bir projeyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Dokuz Eylül’ün çok önemli bir referans merkezi olacağını düşünüyoruz.”
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin radyoterapide çok özel bir misyonu olduğunu ifade eden
Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı Prof. Dr. Fadime
Akman da özellikle beyin, baş- boyun ve prostat, solunum kontrolü gerektiren meme ve akciğer kanseri
tedavilerinde çok daha hedefe odaklı ve kısa süreli tedavi imkanı sağlanacağını belirterek şöyle konuştu:
“Bir çok farklı özelliği bir arada tutan bir cihaza sahip olacağız. Üç boyutlu görüntü teknolojisi ve yüksek doz hızları sayesinde, örneğin beyinde uygulanan
radyocerrahi (stereotaksi) 40-50 dakikadan 5-10 dakikaya iniyor. Radyoterapinin görüntü eşliğinde olması bize planlanan hedefe yönelik tedavi imkanı
sağlıyor. Yeni sistem ayrıca içerdiği mikrolifler sayesinde özellikle beyindeki küçük hedeflerde keskin doz hatları oluşturabiliyor. Özellikle stereotakside bunu görüntü ve yüksek doz hızı eşliğinde yapmamız, doğru yere yüksek dozu kısa sürede vermemizi
sağlıyor. Işını tedavi alanına daha iyi odaklayabildiği-

miz için normal dokuya hasar en aza iniyor. Hastanemize alınacak olan sistem ayrıca üç boyutlu brakiterapi ile doku ve organ boşluklarına yerleştirilen kaynaklarla yakından tedavi imkanı da sağlıyor. Multidisipliner yaklaşımlarla onkoloji ile ilgili diğer bölümlerle birlikte deneyimli ekiplerimizin olması kurumumuzu öne çıkaran unsurlardan birisi. Merkezimiz
1991’de en üst teknoloji ile kuruldu, 2003’te yenilendiğinde kamu hastaneleri içerisinde üç boyutlu olanaklara sahip ilk hastane idi. Şimdi 2013’te yine eği-

tim veren hastaneler arasında öncülüğümüzü koruyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Radyasyon Onkoloğu yanında disiplin için mutlak gerekli olan Radyoterapi Teknikeri ve Tıbbi Fizik Uzmanları yetiştirme
özelliği de var. Türkiye’de ilk ve şu anda en fazla tercih edilen teknikerler Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yetişiyor. Yeni teknolojiye geçmemiz, hasta
tedavilerinin niteliğini arttırması yanında, eğitim alan
elemanların da daha donanımlı yetişmelerini sağlayacaktır. ”

Profesör Dr. Mehmet Öztürk’e
Dokuz Eylül’de önemli misyon

Hastane yeni Başmüdür
Vekili Tevfik Eser

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı Doç. Dr.
Hamit Selim Karabekir’den boşalan Başmüdür Vekilliği görevine Mehmet Tevfik Eser getirildi.1952 doğumlu olan Tevfik Eser, 1977 yılında Ankara Ticari İlimler Akademisi İşletme Ekonomisi Bölümü’nden
mezun oldu. Meslek yaşamına 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde başladı. Aynı kurumda Hastane Müdür Yardımcısı ve
Şube Müdürü olarak görev yaptı. Kariyerini, 1987 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Hastane Müdürü olarak sürdürüyor. Eser evli ve bir çocuk babası.
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirmek üzere kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsüsü’nün (İBGİzmir) Proje Koordirnatörlüğü ile DEÜ Hastanesi
Başhekim Yardımcılığı görevlerine Prof. Dr. Mehmet Öztürk getirildi. İnciraltı Yerleşkesi’nde yapımı devam etmekte olan İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin enstitü altyapısına dönüştürüldüğü belirtilirken, ABD’de uzun yıllar
araştırmacı olarak görev yapan, akademik kariyerini
1995-2013 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde
sürdüren Profesör Öztürk’ün, DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Öğretim Üyesi olarak deneyimlerini İzmir’e aktaracağı belirtildi.
KİMDİR?
1974’de Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. 1977-1985 arasında Fransa’da Institut
Gustave Roussy ve Paris Üniversitesi’nde Klinik Biyokimya ihtisası ve Biyokimya doktora eğitimlerini aldı (1977-1985). ABD’de Harvard Tıp Fakültesi’nde ve Massachusetts General Hospital’da
Öğretim Üyesi ve Araştırmacı olarak (1985-1992), Lyon-Centre Leon Berard’da Moleküler Onkoloji Laboratuvar Şefi ve İNSERM Araştırma Direktörü olarak (1992-1995) çalıştı. 1995-2013 arasında
Bilkent Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile BilGen Genetik ve Biyoteknoloji Merkezi kurucu başkanı, aynı zamanda Institut Albert Bonniot (Grenoble)’da İNSERM Araştırma
Direktörü olarak görev yaptı (2008-2013). Eylül 2013’ten itibaren DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği, DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve İzmir Biyotıp ve Genom
Enstitüsü (iBG-izmir) Projesi Koordinatörlüğü görevlerine getirilen Öztürk, TÜBA, Bilimler Akademisi, EMBO ve TWAS akademileri üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Türkiye’nin en modern ve donanımlı
Çocuk Acil Servisi DEÜ’de açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yer alan Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi Acil Servisi törenle hizmete açıldı. Türkiye’nin en modern ve donanımlı Çocuk Acil Servisleri arasında yer alan ünitenin
açılış törenine Narlıdere Belediye Başkanı Abdül
Batur, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse, Üniversite Genel Sekreteri
Prof. Dr. Can Karaca, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, İzmir Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Hazan, KKTC
İzmir Konsolusu Uğur Umar, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Nev-
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var – Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Moğulkoç, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi Çırak, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.
Yıllık hasta sayısının yüzde 25-30 artması bekleniyor
Açılış konuşmasını yapan DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Duman, çocuk acilin pediatrinin içinde ayrı bir yan dal
uzmanlığı olarak bir üst ihtisas alanı olduğunu, bu alanda
çalışan uzmanların artması ile
verilen acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artacaProf. Dr. Murat Duman
ğını belirterek şu bilgileri verdi:
“Fakülte olarak bu konuda önderlik yapan eğitim ve sağlık kurumlarından biriyiz. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Çocuk Acil’i Türkiye’de ilk
kurulan Çocuk Acil Bilim Dalı’dır. Yine bir ilk
olarak açılışı yapılan bu Çocuk Acil Servis’i, gerek fiziki alan, gerek tıbbi cihaz ve ekipman, ge-

rekse çalışan personel
açısından
Türkiye’nin en iyi
donanımlı çocuk
acil servislerinden
birisidir. Servisimize yılda ortalaProf. Dr. Halil Köse
ma 60 bin hasta kabul ediyoruz. Bu oranın, yeni hizmet binamızda
yüzde 25-30 oranında artmasını bekliyoruz. Hizmet alanında geniş bir bekleme salonu, triaj alanı (4 sedye), canlandırma odası (2 sedye), travma hastaları için cerrahi müdahalelerin rahatlıkla yapılacağı iki ayrı girişim alanı mevcut. Kritik
hastaların izlemi için 5 yataklı gözlem alanı, izole oda (2 sedye), tedavi odaları (6 oda, 12 sedye)
yer almakta ve toplam sedye sayısı da 29’u buluyor. Tüm bu alanlar en üst düzey tıbbi bakımın
verileceği modern cihazlarla donatıldı. Acil servis
içindeki radyoloji ünitesinin ihalesi tamamlandı.
Böylece hastaların bilgisayarlı tomografi, röntgen, ultrasonografi gibi radyolojik tetkikleri hızlıca yapılabilecek. Acil servis hizmeti bir ekip işidir. Bu yeni acil servisle birlikte kendi hemşire
ekibimiz, personelimiz, sekreteryamız, asistan ve
uzmanlarımızla birlikte verilen sağlık hizmet kelitesinde belirgin bir artış olacaktır.”
Törende söz alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hale Ören, acil
servisin açılışıyla ikinci mutluluklarını yaşadıklarını belirterek, “İki yıl önce Çocuk Hastanemiz
hizmete girmişti. Bugün de acil servisimizi açıyoruz. Destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün’e, Başhekimliğimiz ve katkılarından
dolayı Nevvar Salih İşgören Vakfı yöneticilerine
teşekkür ederim” dedi.
Başhekim Prof. Dr. Mas:
“10 kat büyük bir alana geçtik”
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012
verilerine göre Türkiye’de 18 yaş altı nüfusun
23 milyon kişi olduğunu belirten DEÜ Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, “Çocuk
Acil Servisimizde yılda 60 bin çocuk hastaya hizmet verirken, şimdi yaklaşık 10 kat daha büyük
bir alana geçiyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin İzmir’e bakışını
gösteren önemli bir veridir. Çocuk acilleri olarak
ülkemizde son yıllarda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Sıralama olarak bakıldığında Türkiye’de
hastanemizin çocuk aciller içinde en üst seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Binanın

yapılmasına katkılarından dolayı
merhum hayırsever İşgören ailesi
ve Vakfı’na, değerli hizmetlerinden dolayı Çocuk
Sağlığı ve HasProf. Dr. Mehmet Refik Mas
talıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale
Ören ve Çocuk
Acil Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Murat Duman’a
teşekkür ediyorum” diye konuşProf. Dr. Hale Ören
tu.
İşgören Vakfı’na teşekkür ve
Kanser Hastanesi için mesaj
Açılışta konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil Köse de, İzmir’e böyle önemli bir
sağlık merkezi kazandırdığı için merhum hayırsever İşgören ailesine teşekkür ettiğini belirterek
şöyle konuştu: “İşgören Vakfı İzmir’de çok sayıda eğitim ve sağlık yatırımlarına katkıda bulundu. Vakıf yöneticileri burada.Rahmetli Salih İşgören sağlığında bir kanser hastanesi sözü vermişti. Yönetimden bu hastaneyi yapmalarını bekliyoruz. Çocuk Acil Servisimizin hizmete girmesinde
emeği geçen tüm hocalarıma ve yöneticilerimize
teşekkür ediyorum.”
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Dokuz Eylül ve Narlıdere
Belediyesi’nden evde sağlık hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ile Narlıdere Belediyesi, ilçede hastaneye geliş gidiş konusunda zorluk yaşayan hastaların evlerinde kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacıyla
“Gezici Sağlık Birimi” uygulaması başlatarak protokol imzaladı.
DEÜ Hastanesi’nde yatarak tedavi görerek taburcu olan, ancak daha sonra hastaneye geliş gidişlerinde sorun yaşayan hastalara kolaylık sağlamayı
hedefleyen proje için Narlıdere Belediyesi’nin Kadın Dayanışma Merkezi’nce kadınlardan oluşan bir
“Gönüllüler Ekibi” oluşturuldu. Bu ekibin de desteği ile sağlık hizmetine ulaşmada sıkıntı çeken hastaların adreslerinin belirlenip, “Gezici Sağlık Birimi” uygulaması ile hastalara evde poliklinik hizmeti verileceği belirtildi.
Projeyi başlatmak üzere Başhekim Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Belediye Başkanlık makamında bir
protokol imzaladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Selim Karabekir, Doç. Dr. Ataç Sönmez, Narlıdere Belediye-
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si Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal ve gönüllü kadınların da katıldığı törende konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Batur, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile başlattığımız bu sosyal proje çok önemli. Başhekimimizden böyle bir
teklif gelince heyecan duyduk. Bu tür projelerde
önemli olan sürdürülebilirliktir. Hastaların tedavilerinin evinde sürdürülmesini sağlamak için bizim
sağlayacağımız destek, bu tür hastaları yerinde tespit etmek, üniversitemize bildirmek ve hastalarımızın üniversiteye naklini sağlamak. Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi yöneticilerine projeyi bizimle yürüttükleri için teşekkür ediyorum” dedi.
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas “Gezici Sağlık Birimi” uygulaması ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Üniversiteler bilim alanlarıdır ve ülkenin gelişmesinde en önemli
unsurlardır. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak bu bilimsel katkıyı bölgemizde nasıl
daha etkin hale getirebilirizi düşündük ve poliklinik hizmetini hastaların evlerine götürmeyi planladık. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı’nın evde bakım
politikası var ve sadece devlet hastaneleri yapıyor. Üniversitelerin de
işin içinde olması gerektiği düşüncesiyle harekete geçtik. Sayın Belediye Başkanımızın da belirttiği
gibi başarı için sürdürebilirlik gerekli, biz bu konuda dikkatli bir şekilde çaba harcayacağız. Kadın gönüllülerimizin de katkıları ile başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Arpaboyu

Üniversitemizden

Bu Teknopark
Türkiye’nin lokomotifi
Nalan ÜLKER
ÖZEL RÖPORTAJ

Sağlık alanı ve sanayide uluslararası bir sinerji yaratacak projeyi; Teknopark’ın Yürütme Kurulu Başkanlığı’na getirildiği günden itibaren yurtiçi
ve yurtdışında yoğun faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Sağlık-Gıda Araştırma Strateji Çalışma Grup
Başkanı ve DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat
Özgören’e sorduk. Profesör Özgören, “Türkiye’nin
sağlık sektöründe Slikon Vadisi olacağız” dediği çalışmayı Arpaboyu Dergisi’ne anlattı…
-A. Boyu: Türkiye’nin ilk Sağlık Teknoparkı’nda hazırlıklar nasıl başladı ? Dünyada örnek aldığınız model var mı?
-M. Özgören: Üniversitemizdeki teknopark hazırlıkları aslında uzun vadede gösterilen çabaların ürünü.
Son dönemde Dokuz Eylül Üniversitesi konuya daha
yoğun odaklanarak faaliyete hız kattı. Öncelikle idari
anlamda üniversitedeki araştırma ve geliştirme çalışmaları bir rektör yardımcılığına, eğitim bir rektör yarDa Vinci’nin “Vitruvius Adamı”
dımcılığına ve idari işler diğer rektör yardımcılığına
mükemmelliğin işareti
bağlanarak tematik çalışmalar öne çıktı. Benim üzeDünyaca ünlü ressam Leonardo da
Vinci’nin, Rönesans döneminde çizdiği
rime düşen görev, teknoparkların araştırma ve Dokuz
“Vitruvius Adamı” Teknopark ofisleri ve
Prof. Dr. Murat Özgören’in odasını süsEylül Üniversitesi’nin atılımları ile eş uyumunu sağlüyor. Da Vinci’nin Altın Oran’ı kullanarak çizdiği, bilime işaret eden bu eserlamak oldu. Biz buna Dokuz Eylül Research (Araşler, mükemmelliği sembolize ediyor.
tırma) Alanı (DERA) diyoruz. Teknopark, DERA için
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaklaşık 10 ayçok önemli bir unsur. Çünkü bizim bilgimizin dündır hazırlıkları büyük bir hızla devam eden Tınazteya ile bütünleşmesi, buluşması için aracılık yapacak.
pe Kampusu’ndeki “Çok Amaçlı Teknopark” ile İnciTürkiye’nin ilk sağlık teknoparkı olmasından kastetraltı Yerleşkesi’nde inşaa edilen “Sağlık Teknoparkı”,
tiğimiz, hastane içine entegre, Sağlık Kampusü içeri“Uluslararası Cazibe Merkezi” unvanıyla yatırımcılasinde yer alan, aynı zamanda çevre unsurları ile bütünrın gözdesi oldu.
leşmiş bir yapı. Sağlık Kampusümüz içerisinde Tıp,
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi adı alHemşirelik Fakülteleri, Fizik Tedavi Meslek Yüksetında konumlandırılan Tınaztepe Kompleksi’ndeki
kokulu ve diğer meslek yüksekokullarımız, bir çok
1’Nolu Bina yaklaşık 17 bin metrekarelik alanda inşaa
multidisipliner anabilim dalını bünyesinde barındıedilirken, Türkiye’nin ilk tematik teknoparkı olarak taran Sağlık Bilimleri Enstitümüz var. Meslek okullarihe geçen İnciraltı Yerleşkesi’ndeki Sağlık Teknoparrı, kalifiye eleman yetiştirme sorunu olan Türkiye için
kı da şimdiden dev bir ticari potansiyel yarattı.
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Prof. Dr. Murat Özgören
Teknopark Yürütme Kurulu Başkanı
ve Rektör Yardımcısı

İnciraltı Yerleşkesi - Sağlık Teknoparkı Kuluçka Alanı

büyük fırsat. Böyle güçlü bir potansiyelde ortaya çıkan kalifiye insan gücü ile sağlık alanındaki teknoloji transferlerini, gelişmelerini yapabileceğimize inancımız tam. Bu heyecanla yola çıktık, emin adımlarla
yürüyoruz. Dünyada örnek aldığımız model, özellikle Amerika’daki Harward MIT bölgesindeki yerleşkeler diyebiliriz. Tabii ki bizim kendimize özgü yaptıklarımız ve kendi çözümlerimizi ekleyerek dünyaya örnek olacak yeni bir yapı ortaya çıkarabiliriz. Bu modelde çok atılım sağlayabileceğiz. Bu nedenle kendi
inovasyonumuza ait çözümleri kendimiz bulup dünyaya tanıtacağız.
-A. Boyu: Teknoparka ne kadar yatırım yapıldı ? Altyapısı tamamlanıp çıktılar alınmaya başlandığında
ekonomiye katkısı ne olacak ? Üniversite – sanayi işbirliği ile pastadan en çok kimler pay alacak ?
-M. Özgören: Teknoparkımız 7,5 milyon TL sermayeli. Büyük çoğunluğu üniversitemizin öz kaynakları. Bunun yanında birçok ortağımızın içinde yer aldığı kuruculardan oluşan bütün bir yapı. İlk etapta kendi öz sermayemizden yatırımla işe başladık. Ek olarak Sağlık Kampusu içerisinde belirlediğimiz Sağlık Teknoparkı’nda iyileştirme çalışmaları yapılıyor
yap-işlet-devret modeli ile yapılıyor Burada 3 bin
metrekarelik alanda 1 Mayıs’tan itibaren ileri prefabrik, içinde mutfakları ve tuvaletleri olan çalışma üniteleri kurduk. Teknogirişimcilik sermayesi olan kendi akademisyenlerimizin firmalarını da hemen bu alana konuşlandırdık. Faaliyete geçtiğimiz günden itibaren bu çalışma ofislerinin sayısı 10’a ulaştı. Bizden onay bekleyen 35 firma daha var. 2013 sonunda bu sayının 40-50 arasında olmasını öngörüyoruz.
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Sağlık Teknoparkı binasının açılışını yıl sonunda yapacağız. Tınaztepe’de yap-işlet-devret modeli ile 2
bin metrekarelik alana giriyoruz. 7 bin 500 metrekarelik alandaki bilişim binası inşaası da 2014’te bitecek. Yap-işlet-devret şeklinde gelen sermayelerle 1,5
yıl içerisinde toplam 15 -20 milyon TL arasında yatırım yapılmış olacak. Firmalardan gelen insan güçleri ile yapılan bu yatırımın miktarı kat kat yüksek. Gelecek yıl sonu itibarıyla firma sayısı 100’e ulaşır. Türkiye ve yurtdışından çok ciddi talep olması çok anlamlı. Sağlık alanında sadece İzmir değil, Türkiye’yi
temsil edeceğimiz için paydaşlarımız da ulusal ölçekte firmalar. Örneğin Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) ile ‘Stratejik ortaklık’ anlaşması yaptık.
-A. Boyu: Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, böyle dev
bir projede öncü olmasını sağlayan en önemli faktör
deneyimli ve birikimli insan gücü mü? Uluslararası
alanda nasıl bir pazar ve istihdam bizi bekliyor ?
-M. Özgören: Teknopark tüm üniversiteye ve
Türkiye’deki tüm akademisyenlere açık bir alan. Firmalar bu yatırıma firma olarak değil ARGE projesi ile
giriyor. İsterse dünyanın en güçlü ismi olsun, ARGE
projesi hakem heyetinden geçmeden teknoparkta yer
alamıyor. Her firma bir proje ve her projenin danışmanları var. Her projenin danışmanı kadar değişik
anabilim dallarından hocalar akademisyen olarak hizmet veriyor. Yani multidisipliner bir konu. Kaç öğrenci ve akademisyenin görev yapacağını söylemem için
henüz erken. Ama hizmeti kolaylaştırmak için ‘Teknoloji Transfer Ofisi’ni kurduk. Teknoparkın paydaşları ile ilgili bu ofisi kat kat hızlandırıyoruz. Şu anda

Olimpiyat Takımı gibi çalışıyorlar
Teknopark projesinin çalışmalarını, Teknopark Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören’in önderliğinde; Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Halil Köse ve rektörlük idari birimlerinin katılımı ile üniversitenin çeşitli kademelerinde hizmet veren görevlilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekip yürütüyor. Prof. Dr. Özgören,
“Olimpiyat takımını bir kişi ile yapamazsınız. Böyle bir takım için bir çok üst seviyede oyuncu lazım. Biz de bu bilinçle çalışıp Türkiye’nin sağlık portalı olacağız” dedi.

Sağlık Teknoparkı’ndaki konteynırlar kuluçka üniteleri olarak kalacaklar. Teknoloji Transfer Ofisi ile
büyük bir proje yapıyoruz. O projenin parçası olarak da bu gruptan bazı insanları eğitiyoruz. Bizim
sahip olmadığımız Know How için; çok deneyimli,
ODTÜ’den, Hacettepe’den, yurtdışından mentorlar
buluyoruz. Bunun nasıl yapılandırılacağına dair 300
sayfalık kapsamlı bir proje hazırladık. Çok deneyimli, birikimli bir insangücünü tüm bölgeye hizmet verecek şekilde organize ediyoruz. Tüm üst yönetim
ve idari kadro ile bir ekibiz. Üniversite içerisinde
yaklaşık 100 kişilik bir ekip bunlardan sorumlu olacak ve ekosistemi destekleyecek. Üniversite-Sanayi
işbirliği bunun parçası. Bununla ilgili çok yapılandırılmış, onların önünü açacak yerli tıbbi cihaz, sağlık,
tekstil vs. neler yapılacaksa onlara yönelik, gidip yerlerinde sanayi ile görüşüp onlara çözüm bulmaya yönelik davranacağız. Yine üniversite-sanayi işbirliğini kolaylaştırmak için örneğin ‘Biyomedikal Sanayi
Doktora” programı açtık. Bunu Türkiye’de ilk olarak
Ege Üniversitesi ile birlikte biz açtık. Bu çok önemli. Çünkü burada teorik ders değil, ürünün kendisi
tez. Özellikle sağlık alanında, tıbbi cihazlar, tanı kitleri vs. dışında, teknolojik tekstillerin, enerji ve malzemenin, denizciliğin çok önemli olacağını görüyoruz. Bilgisayar yazılım, bilişim sektörü çok hareketlenecek. Bir örnek verirsek, teknoparkımızın kurucu
üyelerinden Arkas Holding bizim doğal paydaşımız.
Telekom sektörü de konuya çok sıcak bakıyor. Yüksek Teknoloji ve Ege Üniversitesi ile bir İnoviz işbirliğimiz var.
Nasıl bir pazar oluşacak kısmına bakarsak, yeni teknolojik ürünler olduğu için birçoğu uluslararası yer
bulabilir. Yakın bir zaman önce ABD’de, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile birlikte Sağlık Teknoparkımızın gidişatını anlatan bir roadshow yaptık. Philadelphia, Boston ve Chicago bölgesindeki firmalarla
ve devletle görüşerek sektörün, akademinin nabzını
tuttuk. Gelecek yıl bu anlamda uluslararası bazı ziyaretler olacak. Hepsi, uluslararası endüstrinin bizim

akademisyenlerimizi kullanma miktarını çok artıracak.
Ben çalışma disiplinimizi bir Olimpiyat takımına benzetiyorum. Bir kişi ile Olimpiyat takımı yapamazsınız.
Böyle bir ekip için bir çok üst seviyede oyuncu lazım.
Biz bu kadroya sahibiz. Önümüzdeki 10 yılda hedefimiz, Türkiye’nin sağlıkta Slikon Vadisi’ni yaratmak.
Avrupa Birliği’nde Sağlık Stratejileri Grup Başkanı olmam nedeni ile Güneydoğu Avrupa’da büyük bir boşluk olduğunu iyi biliyorum. Kurumumuz ve paydaşlarımızın toplam kapasitesinin, ‘Uluslararası Cazibe Merkezi’ olarak bu boşluğu dolduracak kapasiteye sahip olduğunu düşünüyoruz. Yeterince özelliğimiz var. Bu kapasite ne İstanbul, ne de Ankara’da mevcut. Araştırma
merkezlerimizin zenginliğini transfer ederek Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’nun sağlık portalı olmaya talibiz.
-A. Boyu: Avrupa Birliği Sağlık, Gıda, Strateji Grubu Başkanı, Üniversitemizin Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu
Üyesi, INOVIZ Üst Kurulu Üyesi ve EXPO Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Murat Özgören’in bu çalışmalardaki rolü nedir?
-M. Özgören: Benim kişi olarak şansım hem Tıp hem
de temel bilimler ve mühendislik alanlarında çeşitli deneyimlere sahip olmak. Bu nedenle bir çok yenilik benim açımdan değişik alanlarda uygulama olarak kafamda canlanıveriyor. TÜBİTAK Tıbbi Cihazlar Ulusal Yol
haritasında odak grubu koordinatörlüğü görevini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdim. Ayrıca AB ve diğer ulusal sağlık stratejileri konularında görevlerim nedeniyle
kendi özelimizdeki uygulamaların içinde yer alırken
genel resim içindeki yerimizi rahatlıkla görebiliyorum,
bu nedenle çok iyi bir kapasitemizin olduğunu biliyorum. Umarım ilave tıbbi cihazlar başta olmak üzere uygun atılımları uluslararası ölçekte gerçekleştiririz. Ayrıca
tekstil, malzeme, elektrik ve bilişim gibi önemli kozlarımız bizi ileri götürebilir. Üniversitemizin çok değişik
alanlarda sağlık, fen, sosyal ve beşeri zenginliği hepimiz
için çok önemli bir fırsat. Önümüzdeki dönemlerde tüm
dış paydaşlarımızla çok aktif bir sürece gireceğiz.
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Başhekim Mas, hasta memnuniyetini
ev ziyaretinde test ediyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, kurumlarında sağlık hizmeti almış olan hastaları evlerinde ziyaret ederek, verdikleri hizmetten
memnun kalıp kalmadıklarını soruyor ve şikayetleri dinliyor. Yılda ortalama 1 milyon
150 bin hastanın poliklinik hizmeti aldığı, 86
bin ameliyatın gerçekleştirildiği hastanede
hizmet kalitesinin önemini vurgulayan Başhekim Mas, “Hasta Memnuniyet Projesi” adı
altında başlattığı çalışmada hasta ve yakınları
ile evlerinde görüşüyor, istek ve önerileri dinliyor.
Üniversite hastanelerinde bir ilk
Beraberindeki heyet ile her ay farklı
servislerde tedavi gören birkaç hastanın evine
konuk olan Başhekim Refik Mas, bu uygulama ile yaşanan aksaklıkları belirleyip çözümü
için yol haritası çizeceklerini ifade etti. Bugüne kadar benzer amaçla anket gibi çalışmaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Mas şöyle
konuştu:
“Hastalarla yüz yüze konuşarak duygu ve düşüncelerini öğrenmek istedik. Yüz yüze iletişimin önemini biliyoruz. Bu çalışmayı, üniversite hastanesi olarak yapılan ilk davranış şekli. Hastanemiz oldukça iyi bir konuma gelmiştir. Kururumuzda tedavi edilip taburcu olan hastalarımıza genel olarak ‘Hastanemizden memnun
kaldınız mı’ sorusunu yöneltiyoruz. Memnuniyet bizim için çok önemli” dedi.
Hasta yakınlarından övgü dolu sözler
Başhekim Prof. Dr. Refik Mas’ın geçmiş olsun dileklerini ilettiği Asım Pehlivan (83 yaşında –Geriatri Bilim Dalı hastası), Çocuk Acil Servisi’nde yatarak tedavi gören Kuzey Çakar (6 yaşında) ve Çocuk
Endokrin’de tedavi gören Tip 1 Diyabet Hastası Şükran Tiryaki’nin (9 yaşında) yakınları daha önce hiç karşılaşmadıkları memnuniyet projesi uygulamasının çok sevindirici olduğunu belirtti.
Eşi ve kendisi emekli eğitimci olan 25 yıldır DEÜ Hastanesi’nden sağlık hizmeti aldıklarını belirten Geriatri Servisi hastası Asım Pehlivan’a Başhekim Prof. Mas ve Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Işık çiçek vererek geçmiş olsun diledi. Asım Pehlivan’ın kızı Sema Pehlivan, bugüne kadar hiç Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’nde sorun yaşamadıklarını bu nedenle tercih ettiklerini söyledi.
İstanbul’dan gelerek İzmir’e yerleşen Fuat – Deniz Çakar çifti de 6 yaşındaki oğulları Kuzey Çakar’ın
karın ağrısı şikayeti nedeniyle ilk
kez DEÜ Çocuk Acil Servisi’ne geldiklerini, daha sonra Çocuk Cerrahi
Servisi’nde yatarak tedavi aldıklarını belirtti. Çakar ailesi, gerek hekimler gerekse sağlık personelinin ilgi ve
güler yüzü, tetkik ve tedavi yönleriyle
çok modern koşullarda hizmet almaktan mutlu olduklarını belirtti. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Kuzey Çakar’a oyuncak hediye ederek
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geçmiş olsun diledi.
DEÜ Hastanesi’nde 5 yıldır tetkik ve tedavileri yapılan Tip 1 Diyabet hastası 9 yaşındaki Şükran
Tiryaki’nin annesi Sultan Tiryaki de Başhekim Mas’ın ziyaretinin çok güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.
Anne Sultan Tiryaki, iki hafta önce insülin pompası takılan Balçova Orhangazi İlköğretim Okulu İlköğretim
Okulu öğrencisi kızı Şükran’ın doktorlarına çok teşekkür ettiklerini belirtti, “Hekimlerimiz ilgi ve desteklerini esirgemiyorlar, iyi ki varlar” diye konuştu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2006
yılında böbrek nakli yapılan, 2008 yılında akciğer ameliyatı geçiren Halil Yıldız, bir süre önce
enfeksiyon nedeniyle kurumda yeniden tedavi
altına alındı. Nefroloji Servisi’nde yatarak tedavi edilen Yıldız daha sonra taburcu edildi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Hastane
Başmüdürü Tevfik Eser’le birlikte Yıldız ailesini
evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini iletti, aileye sağlık hizmeti alırken herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Halil
Yıldız, 3 ayda bir kontrollere geldiğini, bugüne kadar hastaneye geliş gidişlerinde bir sorun yaşamadığını, bu ziyaretin ise kendileri için büyük bir jest olduğunu belirtti. Yıldız ailesi, Başhekim Mas’a “Bizleri buraya kadar gelip görme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.
Başhekim Mas, “Şunu hiç unutmayın ki Dokuz Eylül hep sizinle birlikte olacaktır” ifadesini kullandı.
22 yaşındaki Özge Kaşıkçılar, 10 yaşından
itibaren diyabet hastası. Özge, Başhekim Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas’ı büyük bir heyecanla karşıladı. Hastane Başhekiminin ev ziyaretine gelmesi nedeniyle büyük bir şaşkınlık ve
aynı zamanda tatlı bir heyecan yaşadıklarını
belirten Özge, “Hastanenizde her konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Ancak bilgi akışında
zaman zaman sıkıntı oluyor. Nöbet değişimlerinde bilgi aksaklığı gözlemledim. Başka sorunum olmadı. Sizi burada görmek bize fazlasıyla moral ve güç verdi” dedi. Başhekim Mas, çiçek
vererek geçmiş olsun dileklerini iletti, aksaklıkları hizmet içi eğitimlerle düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.
Meltem-İbrahim Erhalim’in 8 aylıkken 1,5 ay
önce dünyaya gelen bebekleri Kerem Erhalim’i
DEÜ Hastanesi Başhekimi Profesör Mas
Karşıyaka’daki evinde ziyaret etti. Kontrolleri halen kurumda devam eden Erhalim ailesinin
fertleri, ilk çocukları için de yine erken doğum
nedeni ile DEÜ Hastanesi’nde uzun süre tedavi olduklarını, her sağlık probleminde aynı kurumu tercih etmelerinin bir memnuniyet göstergesi kabul edibeliceğini belirtti. Bebeğin annesi Meltem Erhalim, Başhekim Mas’a bir dileğini ileterek, “Hastanenizde her türlü ihtiyacımıza
yanıt alabiliyoruz ancak Göz Hastalıkları ile ilgili poliklinikte sıkıntımız var. Bu konuda çalışma yapılırsa iyi olur” ifadesini kullandı. Başhekim Prof. Dr. Mas, Göz Hastalıkları ile ilgili fiziki alanların yenilendiğini, önümüzdeki aydan itibaren bu sorunun çözülmüş olacağını belirtti.
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Hematoloji Bilim Dalı
Mayo Clinic profesörlerini ağırladı

Prof. Dr. Morie Gertz

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde, 8-9 Ekim 2013’te
Çeşme’de gerçekleştirilen “Multipl Miyelom ve Plazma Hücre Hastalıkları Sempozyumu”nda ABD’nin
ünlü sağlık kuruluşu Mayo Clinic’den 6 ünlü profesör, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 100’e yakın akademisyenle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Sempozyumda, Prof. Dr. Angela Dispenzieri, Prof.
Dr. Ahmet Dogan, Prof. Dr. Morie Gertz, Prof. Dr.
Shaji Kumar, Prof. Dr. Robert Kyle ve Prof. Dr. Nelson Leung; Multipl Myeloma olarak adlandırılan
kan/plazma hücrelerinden kaynaklanan orta ve ileri
yaşlarda ortaya çıkan kanser türünün tanı ve tedavisinde gelinen son noktaları ve ileriye dönük çalışmaları anlattı.
Başkanlığını Prof. Dr. G. Hayri Özsan ve Prof.
Dr. Angela Dispenzieri’nin yaptığı ortak sempozyumun açılışına DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil
Köse, Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.
Dr. Bülent Ündar, Prof. Dr. Fatih Demirkan, Prof.
Dr. Mehmet Ali Özcan, Doç. Dr. İnci Alacacıoğlu ve
Yrd. Doç. Dr. Özden Pişkin katıldı.

Prof. Dr. Halil Köse

Mayo Clinic ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ilk
kez böyle bir ortak etkinlik gerçekleştirdiğini belirten
Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. G.
Hayri Özsan, “Alanlarında dünya çapında söz sahibi
olan doktorların deneyimlerini paylaştığı bu sempozyum, mevcut tedavilerin gözden geçirilmesi ve ileriye dönük uygulamalar konusuna ışık tutan bir çalışma oldu. Amacımız, bu hastalıklarda bilgilerimizi tazelemek, arttırmak ve paylaşmaktı. Amerika ve dünyanın en saygın kliniklerinden Mayo Clinic ile bağlantılarımızı ve bilimsel işbirliğimizi sürdüreceğiz”
dedi.
DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse de
Tıp Fakültesi ile ilgili kısa bilgi verdiği konuşmasında, “49 işlevsel olarak hizmet veren araştırma merkezimiz var. Bu araştırma merkezlerimizden en önemli üç tanesinden biri Biyomedikal Ar-Ge Merkezimiz. 2015 yılında tam olarak araştırmaya geçeceğini
düşünüyoruz. Üniversite olarak eğitime araştırmaya
çok önem veriyoruz. Hemotoloji de özellile araştırma gerektiren en önemli bilim dallarından biri” diye
konuştu.
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50 yeni asistan göreve başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde he- Genç doktorlar, eylül ayında düzenlenen oryankim kadrosuna 50w yeni asistan daha katıldı. tasyon programında bölümler ve kurum hakkın12 arpaboyu I HAZİRAN 2013

da ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Eğitimin ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda,
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya ve
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mete Edizer, asistan doktorlara katılım sertifikası vererek başarılar diledi. Eğitime katılan asistanların Anabilim
Dallarına göre dağılımı: Acil Tıp AD 6, Adli Tıp
1, Aile Hekimliği AD 7, Anesteziyoloji ve Rea.
AD 3, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 1, Çocuk ve

Ergen Ruh Sağ. Ve Hast. AD 2, Çocuk sağlığı ve
hst. AD 5, Deri ve Zührevi Hst. AD 1, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD 1, Göğüs Hastalıkları AD 1, Göz Hastalıkları AD 2, Halk Sağlığı AD
2, İç Hastalıkları AD 7, KBB AD 1, Kardiyoloji
AD 1, Nöroloji AD 1, Ortopedi ve Travmatoloji
1, Plastik ve Estetik Cerrahi AD 1, Radyoloji AD
2, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 2, Tıbbi Patoloji AD 1, Tıbbi Biyokimya 1.

Acil Servis’te gerçeğini aratmayan tatbikat

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Günün 24 saati hastalara hizmet sunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde, çalışanlar ve öğrencilerin rol
aldığı bir senaryo ile “Uygulamalı Kitlesel Yaralanmalı Olay
Tatbikat”ı yapıldı.
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ersin Aksay ’ın
denetimi, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Atilla’nın
koordinasyonu ile hastane yöneticileri, birim sorumluları
hekimler, personel ve öğrencilerin görev aldığı senaryoda, İnciraltı Öğrenci Yurdu’nda kalan 10 öğrenci, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile Acil Servisimize başvurdu. Öğrencilerin kapıdan giriş anından itibaren, güvenlik noktasında hasta yakınları, medya mensupları ile diyaloglar, biri yabancı uyruklu olan hastalara yapılan müdahaleler, hastane yöneticileri ile gerçekleştirilen canlandırma diyaloglar gerçeğini aratmadı. Zehirlenme sonrasında bir hastanın acil olarak ameliyata, bir hastanın da yoğun bakıma alınması ve tüm hastaların hayati
tehlikelerinin bulunmadığı yönünde sonuçların elde edilmesine kadar geçen süreç adım adım görüntülendi. Film setini andıran çekimlerin ardından senaryoda rol alanlar bir anı fotoğrafı çektirdi.
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DEÜ Hastanesi çiçek gibi

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bir süredir devam eden yeşillendirme çalışmalarının ardından Servisler Girişi önünde
ve Acil Servis yolunda ortaya çıkan yemyeşil örtü binaya keyifli bir görsellik kattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile yapılan yeşillendirme çalışmalarında yüzlerce adet
Manolya, Ihlamur, Ağaç Hatmi, Erguvan, Ağaç Gravilla, Kelebek Ağacı, Süs Eriği, Ağaç Zakkum, Mavi Selvi, Leylandi, Gülibrişim, Ağaç Ligistrum ve Pembe Çiçekli Akasya dikildi, zemin çimlendirildi. 1 dönümlük alan, dekor malzeme
katkısıyla daha da renklendi. Hastane Müdürü Yaşar Akar,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarlığı’nın organizasyonu ile yapılan çalışmanın, Poliklinikler Girişi ve diğer
alanlarda yeni düzenlemelerle devam edeceğini belirtti.
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Kampusün sevimli dostlarına tasma

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bahçesinde yaşayan ve iki
yıl önce Başhekimliğin denetiminde kısırlaştırılarak aşılama ve
beslenmeleri takip altına alınan 20’ye yakın köpek tasma takılarak kimliklendirildi.
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hamit Selim Karabekir’in gözetiminde, Merkez Laboratuvarı çalışanlarından Hürriyet Göker’in
koordinasyonu ile tasmaları takılan sevimli dostlar, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nin maskotu oldu.
Doç. Dr. Selim Karabekir, sadece ilgi ve sevgi beklentisi ile kalabalıkların içinde olmaya çalışan evcil köpeklerin bu iletişimden çok mutlu olduğunu belirtti. Çeşitli
cinslerde olan hayvan dostların beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Hürriyet Göker, “Hayvan dostlarımız kimseye zarar vermiyor. Köpeklerden bir kaçını ben sahiplenerek evimin
bahçesinde bakımlarını sağlamaya başladım. Bakabilecek konumda olan ailelere de bizimle iletişime
geçmeleri halinde hastane bahçesinde bakımını üstlendiğimiz dostlardan verebiliriz” diye konuştu.
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Merkez Laboratuvarı’nda
görev değişimi

Doç. Dr. Ali Rıza Şişman

Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar

Doç. Dr.Cem Ergon

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin uluslararası standartlarda hizmet veren bölümü Merkez Laboratuvarı yönetiminde görev değişimi yapıldı. Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar’ın başkanlığında hizmet veren Laboratuvarda; Prof. Dr.
Aydan Özkütük’ten boşalan başkanlık görevine
Doç. Dr. Cem Ergon (Mikrobiyoloji AD Öğretim
Üyesi) getirildi. Diğer Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Pınar Akan’dan boşalan görevi de Doç. Dr.
Ali Rıza Şişman (Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) devraldı. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, değerli hizmetleri için Prof. Dr.
Aydan Özkütük ve Doç.
Dr. Pınar Akan’a birer
plaketle teşekkür etti.
Başhekim Mas, başkan
yardımcılığı görevlerine
atanan Doç. Dr. A.Rıza
Şişman ve Doç. Dr. Cem
Ergon’a da başarılar diledi.

Haftada 5 bin hastaya hizmet veren
Kan Alma Birimi’ne teşekkür

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin en yoğun hizmet sunulan üniteleri arasında yer alan Kan Alma Birimi,
hızlı iş akışı içinde hasta memnuniyetini üst düzeyde tutan performansı ile büyük takdir topluyor. Hasta ve yakınlarının sık sık teşekkür mesajı ilettiği, hatta çeşitli ikramlarla onore ettiği 13 kişilik hemşire kadrosu, Uzman
Hemşire Berrin Canbolat’ın sorumluluğunda, Merkez
Laboratuvarı bünyesindeki Poliklinikler Girişi ve Zemin
kattaki Personel Kan Alma Birimleri’nde her gün 08.0017.00 saatleri arasında olmak üzere haftada 4500-5000

arasında hastaya hizmet veriyor.
Numaratör sistemi ile gerçekleştirilen kan alma işleminde; kemoterapi, hematoloji, onkoloji,
organ nakli hastaları, yaşlılar ve ihtiyaç durumundaki hastalara ‘Acil’ numara ile öncelik tanıyan
uygulama da hasta ve hasta yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor. Çağdaş koşullarda, güler yüzlü
hizmet anlayışından hasta ve hasta yakınlarının büyük mutluluk duyduğunu belirten Birim Sorumlusu Berrin Canbolat, “Merkez Laboratuvarı genel eğitim toplantıları ve birim içi eğitimlerimizle,
gelişmeye açık, bilimsel ölçülerde kaliteli hizmeti ön planda tutan, meslek ilkelerinden ödün vermeyen bir görev anlayışı sergiliyoruz. Disiplinli ve özverili çalışmaları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
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Hayat kurtaran pille
Avrupa’da zirvedeyiz

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde 1,5 yıldır hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek “Diyafragma Pil Uygulama Merkezi”, Başhekim Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nezih Özdemir, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. İhsan
Şengün ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aydın Şanlı’nın katıldığı basın
toplantısı ile tanıtıldı.
Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Avrupa’da
toplam 10 merkezde uygulanan Diyafragma Pil
Sistemi’nin (DPS), nefes alıp veremediği için yatağa bağımlı, makineyle yaşamak zorunda olan
ya da kendinden solunum sistemi bulunan yüksek maliyetli tekerlekli sandalyelere bağımlı ALS
ve kaza sonucu yüksek seviyeli boyun kırığı hastalarının rahat nefes almasını sağladığı ve bugüne
kadar 34 hastaya başarıyla uygulandığı anlatıldı.
Hastanın diyafragma bölgesine yerleştirilen
elektrotlara bağlı pil sayesinde daha fazla oksijen alabilmesinin sağlandığı, nöron ölümlerini
yavaşlatarak yaşam kalitelerinin artırıldığı ifade
edildi. Başhekim Prof. Dr. M. Refik Mas, “Diyafragma Pil Sistemi”ni Türkiye’de uygulayan ilk
merkez olmalarının büyük önem taşıdığını, deneyimli ve yurtdışında eğitim almış olan Doç. Dr.
Aydın Şanlı’nın başkanlığındaki uygulamalar ile
diğer üniversitelere de örnek olduklarını belirtti.
34 hastaya şifa dağıtıldı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Nezih Özdemir, DEÜ Hastanesi’nde 11 yıl
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önce kurulan Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
çok hızlı bir gelişme göstererek dünyada yapılan
ameliyatların tümünü gerçekleştirir hale geldiklerini belirterek, “Diyafragma Pil Sistemi, dünyada sadece 20 ekip tarafından yapılabiliyor ve
2000 yılından beri uygulanıyor. Çok zor bir cerrahi. Avrupa’da sadece10 merkezde yapılıyor. Bu
merkezlerin içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi 34 hasta ile birinci sırada” dedi. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. İhsan
Şengün de halk arasında Fenerbahçeli Sedat’ın
hastalığı olarak bilinen ALS hastalığında sinir
hücrelerinin nedeni bilinmeyen bir şekilde öldüğünü ve kas erimesinin ortaya çıktığını söyledi.
Bu hastalığın dünyada tedavisinin olmadığını belirterek, “Bu hastalarda, ölümlerine kadar kas erimesi sürüyor. Solunum kasları da etkileniyor. Gögüs kasları ve diyafragma eriyor. Hastalar kanlarında birikmiş karbondioksiti atamıyor, dışarıdan
da yeterince oksijen alamıyor. Böylece hastalığın
hızı belirgin şekilde artıyor. Son 1,5 yıldır özellikle Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın büyük
katkıları ile Diyafragma Pil uygulamasını başlattık. Oldukça iyi sonuçlar aldık. Uygulama, hastalığı durdurmuyor ancak belirgin şekilde yaşam
kalitesini artırıyor. Zatürre görülme sıklığı azalıyor. Boğazına tüp takılmış ve solunum cihazına
bağlı hastaların yatağa bağlanma süresini azaltıyor” diye konuştu.
Colombia Üniversitesi’nden eğitim alarak
Türkiye’deki yetişmiş ilk uzman olan Doç. Dr.
Aydın Şanlı da Gaziantep’te iki hafta önce dün-

Türkiye’de ilk pil uygulaması yapılan 52 yaşındaki ALS hastası Mestan Malcı 1,5 yıl önce
takılan Diyafragma Pil Sistemi sayesinde rahat
soluk alabiliyor. Hastanın eşi Zehra Malcı, enfeksiyon riskini azaltan sistem sayesinde solunumun çok rahatladığını belirtirken, bu konu ile ilgili sağlık merkezlerinin açılmasını istediklerini
belirtti. Zehra Malcı, Doç. Dr. Aydın Şanlı ve Dr.
Bahar Şanlı’ya emekleri için teşekkür etti.

1,5 yıl önce ALS hastası olduğunu öğrenen 58 yaşındaki Hasan Doğan’ın zaman içinde konuşamayıp, yürüyemediğini belirten eşi
Nazife Doğan ve oğlu Ahmet Doğan, 7 Nisan 2013’te yapılan pil uygulaması ile sıkıntılarının azaldığını belirtti. Babası ile tabelaya yazdıkları harfleri işaret ederek iletişim
kurabildiklerini belirten Ahmet Doğan, “Pilden önce sürekli öksürerek uyanmalar, tıkanmalar oluyordu. Son üç aydır Daha rahat uyuması mümkün oldu. Bu hastalar için ayrı tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kurulmalı”
dedi. Doç. Dr. Aydın Şanlı, bu hastalarda yaşamı kaybetme sebebinin enfeksiyon olduğunu belirterek, pil sayesinde enfeksiyon riskinin çok azaldığını vurguladı.
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yada ilk kez 7 yaşındaki bir hastaya bu uygulamayı yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: “Şu anda
Avrupa’daki en iyi seri bizde. Bu işlemi bir kişinin başarısı olarak görmemek gerek. Nöroloji,
Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve
en önemlisi, Fizyoterapi ekipleri ile birlikte çalışmak zorundayız. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın
hastaların transferinde çok büyük desteği var. Sadece ALS hastalarında değil, özellikle boynu kırılıp felç olan hastalarda ALS hastalığının tersine
tamamen yüz güldürücü bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Bu hastalar hemen solunum makinesinden
ayrılabiliyor. Sebepsiz solunum durmasında da
hastalar ertesi gün solunum cihazından ayrılabiliyor. Bu bir ameliyat. Hasta genel anestezi alıyor.
Hastaya 5 elektrot yerleştiriliyor. Bu elektrotların kişiye özel ayarı var. Ameliyat sonrası elektrik mühendislerinin gelip ayarladığı bir sistem
var. Hastaların sürekli bakım ve gözetimi gerekiyor. Pil ayarlarının sürekli güncellenmesi gerekiyor. Dolayısıyla kurumsallık şart. Rektörümüz ve
Başhekimize bu koşulları sağladıkları için teşekkür ediyoruz.”
Nöron ölümünü yavaşlatıyor
Doç. Dr. Şanlı, diyafragma kasının gögüsle
batını ayıran bölümde yer aldığını ve solunumda
önemli bir yeri olduğunu belirterek sistemin işleyişini şöyle anlattı: “ ALS hastalarında bir süre
sonra diyafragmanın çalışması yavaşlıyor, hatta bazılarında duruyor. Bunu çalıştırdığınız taktirde solunumu oldukça normal bir hıza getiriyoruz. Böylece kandaki oksijen düzeyi artıyor, karbondioksit düzeyi düşüyor ve nöron ölümünü yavaşlatıyor. Genel anestezi altında yapılan ameliyatla iki elektrot ve elektriği taşıyan hatlar vücudun içerisine yerleştiriliyor. Hat bir soket ile göğüs bölgesinde vücut dışına çıkartılıyor. Vücuttan dışarıya çıkan kabloya pil sistemi takılıyor.
Hastaya yedek olarak 3 pil veriliyor. Operasyonun ardından mühendisler tarafından bilgisayar
ve jeneratörle hastaya uygun ayarlar yapılıyor.
Dört pil 2 bin dakika sistemin
çalışmasını sağlıyor. Cihaz bazı hastaların solunum cihazından bağımsız yaşamasını sağlarken,
bazı hastaların ise solunum cihazına bağlı kalmadan yaşama süresini artırıyor. Bu hayat kurtaran
bir pil. Bu uygulamada en önemli nokta, kimlere yapmayacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Maliyetli bir uygulama ve SGK karşılıyor. “
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Geriatri Günleri’nde “Yaşlılık
ceza mı ödül mü” yorumu

Başarılı yaşlanmanın anahtarı “Kişisel kontrol”
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri
Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen “Geriatri Günleri”, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
yapılan panelle başladı. İki gün sürecek etkinliğe,
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, Türk Geriatri Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Rüvide Bayraktar, çeşitli üniversiteler
ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katılırken, dünya üzerinde
giderek artan yaşlı nüfusun sorunlarına dikkat çekildi.
Rektör Füzün açılış konuşmasında, yakın bir zamana kadar
genç nüfusu ile övünen Türkiye’nin, Batı ülkeleri gibi yaşlanma sürecine
girdiğini, geriatri bilim dalı ve geriatristlere çok ihtiyaç olacağını belirterek, “Üniversitemizde biraz geç
kalmış olan Geriatri Bilim Dalı’nı, bir takım zorlukları da aşarak kurduk ve bugün bir Geriatri Sempozyumu yapabilir duruma geldik, bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Ben tüm katılımcılara emeklerinden, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da
toplumdan soyutlanmamış, verimli süreçte yer alan
yaşlıların her zaman genç nüfusa örnek olacağını ifade ederek, “Geriatri Bilim Dalı’nın fakültemizde kurulmasını çok destekledim ve bundan mutluluk duyuyorum. Bilim dalları kuruldukça bu bölümler gelişecek ve multidisipliner anlayışla sorunlar ortaya konulup çözümleri bulunacaktır. Katılımcılar arasında
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palyatif ve evde bakım ünitesi ekiplerinin bulunması
da bunu göstermekte. Yaşlı nüfus bir çok ülkede arttı.
Türkiye’de de 70’li yaşları dinamik yaşlar diye görüyoruz. Bu süreci ne kadar verimli geçirirsek ülkemiz
için de o kadar iyi olacaktır. Genç nüfusa örnek olacak kişiler bunlardır. Fakültemize böyle bir bilim dalının kurulmasına öncülük eden Sayın Rektörümüze
ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ne gelerek bu bölümün
açılmasına vesile olan Sayın Başhekimimiz Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas’a ve çalışma arkadaşlarına çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sempozyuma ev sahipliği yapan DEÜ Hastanesi
Başhekimi ve Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, 2040 yılında ülkemizde yaşlı nüfusumuzun yüzde 12 olacağını ifade ederek şu bilgileri verdi: “Türkiye’de geriatri çok
yeni alanlardan birisi. Üniversitemiz Geriatri Bilim
Dalı yeni kurulmuş bir bilim dalı. Hiç unutmamamız gereken rakamsal bir özellik var, şu anda 65 yaş
üzerindeki nüfusumuzun popülasyondaki oranı yüzde 7.2’dir. 2040 yılında bu oran 12 olacak. Bu şu anlama geliyor; Geriatri Bilim Dalı Türkiye’de de dünyada da gittikçe önem kazanacak bir bilim dalı. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nün
önemini de vurgulayacak şekilde böyle bir etkinliğe
öncülük ettik. Sayın Rektörümüze büyük destekleri
için teşekkür ediyoruz.”
Açılışın ardından Geriatri Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Işık’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Türk Geriatri Vakfı Başkan Vekili
Prof. Dr. Rüvide Bayraktar, “Yaşlılık ceza mı, mükafat mı” konulu sunumu ile çarpıcı noktaları dile getirdi. Bayraktar, özellikle ABD ve Batı ülkelerinde görülen “Yaşlı ayrımcılığı”nın çok olumsuz tablo yarattığını belirtti, başarılı yaşlanmanın kriterlerini şöyle
özetledi: “Zaman içinde ömür süresi uzarken, yaşlı
nüfus ile ne yapacağını bilemeyen toplumda, yaşlılık

olumsuz özelliklerle
ilişkilendirilmeye
başlandı.’İhtiyar,
moruk,
azgın
teke, bunak’ gibi
bir takım aşağılayıcı hitaplar
kullanıldı… Ve yaşlılar sosyal insiyatiften yoksun,
ihmal edilmiş ve üretken dünya için bir ayak bağı
gibi algılanmaya başlandı. Yaşlı popülasyon ne yazık ki gerçeği yansıtmayan bu imajın kurbanı oldu.
Yaşlı ayrımcılığının ortaya çıkmasında ‘Ölüm korkusu’ da önemli bir etken oldu ve özellikle Batı dünyasında ölümle yaşlılık eş anlamda kavramsallaştırıldı. Yaşlı ayrımcılığı, gençler ve orta yaştakilerin,
bağımlılık, işe yaramamak, hastalık ve ölümle ilgili korkularının bir çeşit dışa vurumu oldu. Bir diğer
etken de, yine ABD ve Batı dünyasında çok yaygın
olan, medyada gençliğe, fiziksel çekiciliğe ve güzelliğe önem verilmesi. Fiziksel görünüşleri kimlikle-

rinin bir parçası olanlar için yaşlanmak bireyin özgüvenini azaltmakta ve yaşlılığa karşı olumsuz tutumlar sergilemelerine neden olmakta. Başarılı yaşlanma, yaşanan günlerin sayısı değil, zevkli bir yaşam sürme kapasitesidir. Araştırmalara göre bireylerin fiziksel sağlığı, işlevi, bilişsel yani zihinsel durumu ile sosyal alanlar çok önemli. Bu üç alan arasında devamlı bir etkileşim var. Araştırmalar, başarılı yaşlanmada en önemli kriterlerin başında ‘kişisel kontrol’ün geldiğini gösteriyor. Yapılan pek çok
çalışma sonucu, kaderimizin büyük ölçüde kendi
kontrolümüz altında olduğu öne sürülüyor. Kontrol,
yaşa bağlı olanakların etkin biçimde kullanılması ve
aynı anda yaşa bağlı sınırlamaların dikkate alınması ile mümkün olur. Bir başka deyişle kaliteli yaşam
için bireyin etkin başa çıkma stratejileri ile yaşanan
kayıpları kabullenmesi gerekiyor ve aynı zamanda
bunları telafi etmesi çok önemli. Bu sözünü ettiğimiz kontrol ise yaşlılığa geldiğimiz gün kazanılmıyor. Kontrolü çok küçükten, bebeklikten itibaren kazanmak gerekiyor.”

Göz hekimleri ‘Tıbbi Uygulama
Hataları’ kursu aldı

Tıbbi uygulama hatalarını her yönüyle ele alan etkinlikte; Adli Tıp, Oftalmoloji, Hukuk, Sigorta ve Medyanın konuya yaklaşımı, bu alanlarda aktif çalışan
konuşmacılar tarafından anlatıldı. Sağlık Hukuku alanında Türkiye’nin en aktif merkezlerinden biri olan SAHUM’un
Müdürü Prof. Dr. Erdem Özkara, kursun düzenlenmesindeki destek ve katkıları için tüm konuşmacılara ve özellikle
Prof. Dr. Erdem Özkara
Dernek Başkanı Prof. Dr. Süleyman KaySAHUM Müdürü
nak ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Zeliha
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi bünyeYazar’a teşekkür etti.
sinde hizmet veren Sağlık Hukuku Uygulama ve
“Adaleti aklın ve bilimin yardımı olmadan
Araştırma Merkezi (SAHUM), eğitici nitelikteki etkinliklerini, Göz hekimlerine yönelik kurs yerine getirmek imkansızdır” ifadesini kullanan
ile sürdürdü. SAHUM ve TOD işbirliği ile dü- Profesör Özkara, “Bu tür etkinliklerle hekimlezenlenen kursa Türk Oftalmoloji Derneği üyesi rimizin ve sağlık çalışanlarının bilgilendirilmegöz hekimlerinden oluşan 32 kişilik grup katıl- sine büyük önem veriyoruz. Sağlıkta çok hızdı. İki günlük programda, “Tıbbi Uygulama Ha- lı bir değişimin olduğu bugünlerde böylesi eğitalarında Güncel Durum” anlatıldı, bu konuda timler hem hastaları hem de hekimleri korumakTıbbi Bilirkişilik İlkeleri kursu düzenlendi. İn- tadır” diye konuştu. Özkara, SAHUM ile ilgili
teraktif sunumlarla gerçekleştirilen eğitimi katı- bilgi almak isteyenlerin http://www.sahum.deu.
edu.tr web adresini ziyaret edebileceğini belirtti.
lımcılar ilgiyle izledi.
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Tıp Fakültesi’nde 350 yeni öğrenci
beyaz önlük giyerek Hipokrat yemini etti
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
2013-14 eğitim öğretim yılı, Derslikler Grubu
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
düzenlenen törenle açıldı. Açılışda; Rektör Prof.
Dr. Mehmet Füzün, Hacettepe Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Tuğrul Pırnar, Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof.
Dr. Şerefettin Canda, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, diğer fakültelerden dekan, dekan yardımcıları, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Başhekim yardımcıları, yüksekokul, enstitü müdürleri, öğretim
üyeleri, akademik, idari personel, öğrenciler ve
veliler katıldı.
Salonu dolduran konukların duygulanarak izlediği törende, bu yıl fakülteye ilk üç sırada giren Osman Onur Sarı, İbrahim Eryılmaz ve Ülkü
Yılmaz’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda birer steteskop ve altın Atatürk rozeti he-

Prof. Dr. Tülay Canda
Dekan
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Dr. Helin Yılmaz

diye etti. Profesör Canda, fakülteden birincilikle
mezun olan ve 2013 Eylül dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Türkiye çapında ilk 30 içinde yer alan Dr. Helin Yılmaz ile Dr. Can Beşer’i
de kürsüye davet ederek kutladı. Fakülteye kayıt yaptıran 350 yeni öğrenci, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya’nın öncülüğünde
Hipokrat Yemini ederek beyaz önlüklerini giydi.
Öğrenciler adına konuşma yapan İntörn Dr. Güniz Yanık’ın, hekimliği ve Dokuz Eylül Tıp’ta
verilen eğitimi anlatan, Yüce Önder Atatürk’ün
önemine işaret eden özgün cümleleri coşkuyla alkışlandı.
Açılış konuşmasını yapan Dekan Canda, “1
Mart 1978’de kurulan fakültemiz bugüne kadar
4796 mezun verdi. Bu yıl fakültemize katılan 350
Dönem 1 öğrencisi dahil toplam 1641 öğrenci ile
eğitime başladık. Eğitim kadromuz, 283 profesör,
97 doçent, 36 yardımcı doçent, 31 öğretim görev-

Dr. Can Beşer

ca büyük bir aileyiz. Tabii ki bu büyüklük bilimsel içerik açısından da olmalı. Dokuz Eylül Üniversitesi, son yıllarda bu anlamda hak ettiği yerin biraz altında kaldı. Göreceksiniz, önümüzdeki
günlerde o düzeyi de yakalayacağız. Sayın Dekanımızın bahsettiği yurt meselesi ile ilgili görüşüyoruz. Valimizle görüşüyoruz. İnşallah bu sorunu
da çözeceğiz.”
DEÜ
Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas
da, öncelikle insan
olma vurgusunu öne
çıkardığı konuşmasında, bir hekimin
sahip olması gereken
Prof. Dr. M. Refik Mas
özelliklerin başında
Başhekim
insanı sevmek olduğunu söyledi. Profesör Mas, mesleği dogmalardan uzak, bilimsel ve dürüst icra etmek gerektiğini, tüm yetkin akademik ve idari çalışanı ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2013-14 öğretim yılına dinamik bir şekilde girdiğini ifade etti.
Dönem 1 Kurulu Başkanı Prof. Dr. Banu
Önvural, öğrencilere 6 yıllık uzun eğitim süreci için öğütler verdi, danışman öğretim üyelerinin öğrencilere her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirdi. DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nı kuran ve kurumdan
2003’te emekliye ayrılan Prof. Dr. Ayşen Baykara da “Hekim Olmak” konulu konferansta hastahekim iletişiminin bu mesleğin püf noktası olduğunu söyledi. Açılışa, Güzel Sanatlar Fakültesi
Opera ve Şan Bölümü Öğrencileri Berk Köseoğlu (Piyano), Başak Karataş (Mezzo Soprano), Erşah Gülerbaşlı’nın (Bariton) sunduğu müzik dinletisi renk kattı. Tören bitiminde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve lokma ikram edildi.
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lisi, 19 uzman
olmak
üzere
toplam 466 kişiden
oluşuyor. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı 3.5 ve bu
az bir sayı değil. Artan öğrenci sayısı ile
Prof. Dr. Mehmet Füzün
birlikte sorun
Rektör
ve
sorumluluklarımız da arttı. Fakültemiz gerek donanım,
gerek altyapı açısından her türlü hazırlığı yaptı. Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için desteğini esirgemeyen Rektörümüze hepiniz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde bir soruna değinmeden geçemedim; o da şimdiye kadar hem kız hem erkek öğrencilerin kaldığı İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdu ve Bornova’daki
Öğrenci Yurdu’na ilişkin değişiklik. Bu yıl İnciraltı yurdunun erkek, Bornova’dakinin kız yurdu
olarak hizmet verdiğini öğrendik. İnciraltı Yurdu fakültemize 10 dakika yürüyüş mesafesinde.
Bornova’ya ise aktarmalı ulaşım 1,5 saat. Gidiş
dönüş 3 saatlik süre Tıp Fakülteleri öğrencileri
için çok önemli. Üstelik bu çocukların gece nöbet değişimleri var. Sorunun çözümü için Sayın
Rektörümüz ve Ege Üniversitesi’nin rektörü, ilgili kurumlarla yazışmalarını yaptı. Dileğimiz bir
an önce çözülmesi yönünde. Bu durum bize şu
mesajı da veriyor, bundan sonraki ivedi görevimiz, bu yerleşkeye modern bir kız yurdunu kazandırmak” dedi.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi
olarak her yıl Tıp Fakültesi açılışlarında konuşma yaptığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün de, sunumu ile kalplere dokunan İntörn Dr.
Gizem Yanık’a teşekkür ederek başladığı cümlelerinde şu ifadelere yer verdi: “Dokuz Eylül Üniversitesi 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında olmayı sürdürüyor.
Bugün 13 fakültemiz, 10 yüksekokul ve bir konservatuvarımız, 10 enstitü ve 48 tane araştırma,
uygulama merkezimiz, 63 bin 478 öğrencimiz
var. İzmir’deki 9 üniversite içinde öğrenci sayısı
en yüksek üniversiteyiz. Yarısı akademisyen olmak üzere 8 bin civarında çalışanımız var. Kısa-
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Profesör Kaynak
İngiltere Avam Kamarası’nda
Türk sağlık sistemini anlattı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Göz Hastalıkları
Anabilim
Dalı ÖğreMilletvekili Nick Debois
Prof. Dr. Süleyman Kaynak
tim Üyesi ve Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof.
Dr. Süleyman Kaynak, İngiltere Avam Kamarası’nın
(House of Common) davetlisi olarak gittiği İngiliz
Parlamentosu’nda Türkiye’deki sağlık sistemini değerlendiren bir sunum yaptı. Muhafazakar Parti North
Enfield Milletvekili Nick DeBois’den davet alarak
İngiltere’ye giden Profesör Kaynak, Londra’nın merkezindeki tarihi Parlamento binasında; İngiltere Avrupa Birliği Bakanı David Lidington başta olmak
üzere, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın ve konuya ilgi duyan vatandaşların da
katıldığı toplantıda ilgiyle izlendi.
Profesör Kaynak, “What is real in new Turkish
healthcare system: Magic or reality (Türkiye’deki
Yeni Sağlık Sistemi’nde Gerçekler ve Sihirli Rakamlar)” adlı sunumunda, Türkiye’deki sağlık sistemini
Sağlık Bakanlığı verilerinden yararlanarak anlattı ve
sağlık uygulamalarını artı ve eksileri ile değerlendirdi.
Türkiye de Avrupa gibi giderek yaşlanıyor
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Ülkemiz ve Türk Oftalmoloji Derneği adına Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu olarak böyle bir davet almaktan onur duyduğunu belirten Profesör Kaynak; “İngiliz Parlamentosu’nda ‘Açık
Sunumlar’ adı altında halka
açık uygulanan programlar var.
Bu programları milletvekilleri
planlayıp düzenliyor. Milletvekillerine değişik konu ve konuşmacılar öneriliyor. Beni de ITSEB adlı sağlık profesyonelleri
tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütü önerdi.
Bunun üzerine Milletvekili DeBois’den resmi davet
aldım. Sunumumda, Türkiye’deki sağlık uygulamalarını rakamlarla anlattım. Türkiye’nin hala genç bir
nüfusa sahip olmakla birlikte, yaşlı nüfusunda yüzde 7-8’leri bulacak şekilde giderek arttığını, 2050 yılı
projeksiyonuna bakarak, orta yaşlı ve yaşlı nüfusunun batı ülkelerine yaklaşacağını belirttim. Avrupa
Birliği’nde de 2025-50 yılı projeksiyonlarına baktığımızda bu ülkelerdeki nüfusun yüzde 50’ye yakınının 60 yaş üzerinde olacağını, bunun; üretimden çekilmiş, sadece tüketen ve uzun yaşadığı için maliyeti
yüksek sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir nüfus anlamına geldiğini vurguladım. Ayrıca Türkiye’de, sağlık
sistemine yılda 700 milyona yakın hastanın başvurduğunu, ortalama her vatandaşın yaklaşık ayda bir
kez sağlık sistemine girdiğini ve bunun yaklaşık 90
milyonunun acile gittiğini, bu rakamların çok yüksek
olduğunu vurguladım” dedi.
Son 6 ayda 6580 sözlü ve fiili saldırı oldu
Profesör Kaynak konuşmasında yer verdiği diğer konuları şöyle özetledi: “Ülkemizde elektronik
randevu sisteminde günde yaklaşık 6 milyon randevu talebi var. Bu hasta yüklenmesi, oransal olarak hekim yetersizliği olduğu kanısını uyandırmakla birlikte aslında, Türkiye’de yeterli hekim bulunuyor. Sadece aşırı ve gereksiz hasta yüklenmesi oluyor. Bunun sonucunda, hekimlerin hasta başına ayırdığı süre
kısaldıkça aslında gerçek tedaviye ulaşmak zorlaşı-

yor. Bu aşırı yüklenmenin getirdiği en önemli sorun, hasta- hekim ilişkilerinde kriz diye değerlendirebileceğimiz sözlü ve fiili saldırılar olarak dikkat çekiyor. Bunun sonucunda son altı ayda yaklaşık 6580 dolayında sözlü ve fiili sorun kaydı yapılmıştır. Kısa hasta- hekim görüşme süresi, tetkik
ve ilaç açısından yüksek maliyetlere yol açmakta, ciddi hastalar da diğerleri arasında yeteri kadar
ilgiye ulaşamamaktadır. Bu nüfusun sağlık problemlerinin çözümünde, batı ülkelerindeki sosyal
güvenlik sistemleri ile Türkiye’deki sağlık organizasyonu işbirliği yapılarak Sağlık Turizmi’nin de

ötesinde ‘Entegre Sağlık Sistemleri’ oluşturulabilir. Bugün Sağlık Turizmi başlığı altında yapılan
uygulamalar aslında hekim kuruluşları ve devletler arasındaki işbirlikleri ile daha organize ve spesifik amaçlara ve çözümlere yönelik olabilir.” Sunumunun sonunda bazı doktorlar ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Profesör Kaynak, karşılıklı diyalogların geliştirilmesi açısından verimli bir toplantı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Süleyman
Kaynak’ı beğeniyle izleyerek takdirlerini belirten
Milletvekili Nick Debois, Türk profesöre plaketle
teşekkür etti.

Organ bağışında Dokuz Eylül’e
Sağlık Bakanlığı’ndan iki ödül

Prof. Dr. M. Refik Mas

Her gün 3-4 bin ölümün gerçekleştiği ülkemizde, son üç yılda Türkiye’nin en çok organ bağışı yapılan 5 sağlık kurumu arasında yer alan Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği törenle ödüllendirildi. Her yıl Kasım ayının ilk
haftasında gerçekleştirilen “Organ Bağışı ve Nakli
Haftası” kutlamaları çerçevesinde Ankara’da düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin en iyi 5 hastanesi arasında yer alan DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas’a ve “Organ Nakil Koordinasyon Ekibi” adına DEÜ Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Hem. Pakize İstan’a plaket verildi.
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan,
Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterleri,
Bölge Koordinasyon Ekipleri ve yaklaşık 2000 davetlinin katıldığı programda, Başhekim Prof. Dr. M.
Refik Mas ve Uzm. Hem. Pakize İstan, iki ödül alarak büyük onur yaşadı.
Organ naklinde çok deneyimli ekiplerle
Türkiye’nin her bölgesinden gelen hastalara hizmet verdiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, her bağışın yeni bir yaşam anlamı-

na geldiğini, bilinç ve duyarlılığın artması yönünde
çaba harcadıklarını ifade etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde son üç yılda 54 beyin ölümünün
tespit edildiği, 27 ailenin organ bağışında bulunduğu
belirtildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin, en acılı anlarında aldıkları paha biçilmez karar ile 97 organ
nakli bekleyen hastaya yeni yaşam hediye ettiklerini
belirten Uzm. Hem. Pakize İstan, “2012’de ülkemizde 1474 beyin ölümü gerçekleşti ve 347 aile (yüzde
24) organ bağışında bulundu. Ege Bölgesi ve İzmir
pek çok konuda olduğu gibi “Organ Bağışı ve Nakli” konusunda lider olma özelliğini sürdürdü. Kentimizin bu başarısının temelinde; Ege, Dokuz Eylül
ve Katip Çelebi Üniversite Hastaneleri, Bozyaka ve
Tepecik Eğitim Araştırma Hastaneleri gibi toplam 6
bin yatağa sahip köklü merkezleri bünyesinde barındırması ve bu hastanelerin donör tanılama ve organ
bağışı konusundaki özverili çalışmalarının yattığını
görüyoruz. Geçen yıl toplam 3985 nakil gerçekleşti.
Bağış yetersizliği nedeniyle bekleme listesine kayıtlı hastalarımızın çoğu da ne yazık ki organ nakli olamadan hayatını kaybediyor.”
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İngiliz donörün organları ile yaşam
buldu, sevinç gözyaşı döktü

Tatil için geldiği Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki İngiliz vatandaşı Nathan
Dean Anderson’un karaciğer ve böbreği ile hayat
bulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
ve Türk vatandaşı Latif Barut (57), organ naklinin gerçekleştirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde mutluluk gözyaşı döktü. Kıbrıs’ta şoförlükten emekli olan ve 2009’da
safra kesesi ameliyatı geçirdikten sonra 2010’dan
beri DEÜ Hastanesi’nde karaciğer yetmezliği tedavisi gören, böbreğinin de iflas etmesi üzerine
çifte nakil için listeye alınan üç çocuk babası Latif Barut, yatmakta olduğu DEÜ Hastanesi’nde
24 Eylül 2013’te gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası yeniden doğduğunu belirtti. Eş zamanlı yapılan operasyonda; Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve ekibindeki
Doç. Dr. Tarkan Ünek karaciğer naklini, Prof. Dr.
Seymen Bora ve ekibi de böbrek naklini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Astarcıoğlu hastanın durumunun hızla iyiye gittiğini belirtti.
Latif Barut, organ beklediği 3 yıllık süreçte her
ay İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne
gelerek kontrollerini yaptırdığını, tedavi olduğunu, bağış umudunu ise hiç yitirmediğini belirterek, iki organın birden bulunmasının büyük şans
24 arpaboyu I HAZİRAN 2013

olduğunu ifade etti. Sevinç gözyaşları döken
Barut, “Bağış haberi geldiğinde hastanede yatıyordum, dünyalar benim oldu. Donör
ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Doktorlarım bana yeni bir yaşam hediye ettiler, minnettarım. Yeni hayatların kurtulabilmesi için herkesi organ bağışına davet ediyorum” diye konuştu.
KKTC Konsolosu moral verdi, bağış çağrısı
yaptı
Yavru Vatan’dan tedavi için İzmir’e gelen Latif Barut’a Türkiye’de desteklerini esirgemeyen
KKTC Konsolosu Uğur Umar da, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Öznacar ile birlikte Latif Barut’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konsolos Uğur Umar, “Latif Bey
çifte vatandaşlığı olan bir hastamız. Kendisi bir
umutla devamlı gelip gidiyordu. Nakil gerçekleşti çok mutluyuz. Organ bağışı çok önemli. Gerek
bizim ülkemiz, gerekse Türkiye’de oldukça sorunlu bir konu. Çağımızda insanlığa bir miras bırakmak istiyorsak organ bağışına duyarlı olmalı-

KKTC’li Latif Barut, sevincini oğlu Çağlar Barut’la paylaştı.

yız” dedi.
Prof. Dr. Astarcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde kadavradan hem karaciğer
hem böbrek naklinin ilk kez gerçekleştiğini belirterek, daha önce 5’i eş zamanlı, biri önce böbrek, ardından karaciğer olmak üzere aynı hastaya
6 adet aynı canlı vericiden karaciğer ve böbrek
nakli yaptıklarını ifade etti.
Nakillerde sayısal düşüş var
yeni düzenleme yapılmalı
DEÜ Hastanesi’nde 1992’den bu yana böbrek, 1997’den itibaren de karaciğer nakilleri yapıldığını, ancak son dönemde Türkiye’deki tüm
kamu nakil merkezlerinde olduğu gibi kendi merkezlerinde de nakillerde sayısal düşüş yaşadıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Astarcıoğlu, sistemde
düzenleme yapılmasının şart olduğunu belirterek
şu bilgileri verdi:
“Organ nakillerinde kamuda sadece İzmir değil Türkiye genelinde hızlı düşüş var. Nakillerin yüzde 60’ı özel merkezlere kaymış durumda.
Bu da eşit olmayan rekabet koşullarını beraberinde getiriyor. Bugün Türkiye’de yapılan organ nakillerinin yüzde 98’i böbrek ve karaciğer nakli.
2012’de yaklaşık 3000 böbrek, 1000 karaciğer
nakli gerçekleştirildi. Kamu ve özel nakil merkezlerine, SGK nakil başına aynı ödemeyi yapmasına rağmen, bu gelirin özel nakil merkezlerindeki dağılım oranı, kamu nakil merkezlerindekine göre çok daha avantajlı bir şekilde, nakil yapan ekip lehine gerçekleşmektedir. Bu farklılık,
nakil ekiplerinin maddi avantaj nedeniyle, giderek özel nakil merkezlerine kaymasına neden olmakta ve buna paralel olarak bu merkezler alıcı
havuzuna da hakim olmaktadırlar. Bunun sonu-

cunda, kamu nakil merkezlerinin nakil etkinlikleri giderek azalmakta ve yeni nesillerin eğitimi
ve bu alandaki temel araştırmalar olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu gidişle, önlem alınmadığı takdirde, kamu nakil hastanelerinde nakil etkinliği “yapılıyormuş gibi” durumuna düşecektir.
Ayrıca, özel nakil merkezleri işleyişlerinin tabiatı
gereği, sistemden aldıklarından çok daha az oranda (%5-10) sisteme kadavra donör sunmaktadırlar. Kadavra donör temini, uzun süreli yoğun bakım yatışlarını, tanı ve tedavi süreçlerini gerektirmektedir. Bu sürece, beyin ölümü tanısı ve bağış
sürecinin de eklenmesi, yoğun bakımda kalış süresini uzatmaktadır. Üstelik beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi organ bağışında bulunduğu
takdirde bu hastadan prensip olarak ücret alınmamaktadır. Tabiî ki böyle bir hasta potansiyeli özel
hastanelerin işleyişi ile bağdaşmayacağı için özel
nakil merkezleri kamu hastanelerinden kadavra
organ temin etmeyi tercih etmektedirler.
Ülkemizde 2012 yılı ve 2013 yılı ilk dokuz aylık beyin ölümü ve kadavradan organ teminini verilerini karşılaştırdığımızda hem beyin ölümü tespitlerinin hem de kadavradan organ temininin yüzde 10 oranında azaldığını görmekteyiz.
Bu azalmanın temel nedenleri arasında kamunun
şu soruyu sormasının rolü olduğu düşünülebilir:
“Karşılıksız bağışladığım organlar ne kadar karşılıksız takılıyor?”
İzmir Organ Nakli Merkezi’nin kurulması
için çalışma başlatıldı
Bir diğer konu, Kadavra Nakil Programı’nda
Türkiye, kadavradan organ temini sayısını arttırmak istiyor. Ülkemizde 2012 yılında milyon
kişi başına 4.7 kadavra donör temin edilebiliyor.
Bu oran İspanya’da milyon kişi başına 35. Dolayısıyla bu ülkede yapılan tüm organ nakillerinin ancak yüzde 2’si canlı verici kaynaklı. Oysa
ülkemizde böbrek için yüzde 80, karaciğer için
de yüzde 75 oranında canlı vericiler organ kaynağı olarak kullanılıyor. Kadavra verici sisteminin gelişmesi lazım ki canlı verici kaynağının yerini mümkün olduğu kadar kadavra verici kaynağı alsın. Biz İzmir’de kamu nakil merkezlerinin
tekrar güçlenmesi ve bu alanda daha etkin eğitim ve araştırma hizmeti verebilmesi için Sağlık
Bakanlığı’na bağlı diğer kamu hastaneleri ile birlikte bir ‘İzmir Organ Nakli Merkezi’ veya ‘İzmir
Organ Nakli Enstitüsü’ kurmak üzere ön çalışma
başlattık. Belli bir olgunluğa eriştirdikten sonra
Ankara’ya ileteceğiz” dedi.
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Organ Bağışı ve Nakli Haftası’nda
kutlama ve farkındalık mesajı

Her yıl kasım ayının ilk haftasında kutlanan
“Organ Bağışı ve Nakli Haftası” nedeniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde de bir etkinlik yapıldı. DEÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi
Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun
ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, organ
bağışının önemine vurgu yapıldı, duyarlılığın artması amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Akademisyenler ve sağlık çalışanlarının katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Astarcıoğlu ve Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda birlikte
pasta kesti. Organ nakilleri ile ilgili Türkiye’deki

genel durum hakkında bilgi veren Organ Nakli Merkezi Mesul
Müdürü Astarcıoğlu şöyle konuştu:
“1985 yılından itibaren bu işin
içinde olan bir hekim olarak,
Türkiye’nin temel sorununun
oturmuş büyük kurumların sahip
oldukları organ nakil programlarının can çekiştiğini söyleyebilirim. Bu durumu daha önce de ifade etmiştim. Neredeyse bütün programların özel nakil merkezlerine doğru kaydığını görüyoruz. Bu nedenle, yetkin kamu merkezlerinde organ nakli yapan cerrah sayısı giderek azalıyor. Bu böyle giderse yakın bir zamanda cerrah kalmayacak, hizmet daha
pahalıya gelecek. Kamu nakil merkezleri, özel
merkezler ile eşit rekabet koşullarına getirilmeli. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir’deki Sağlık
Bakanlığı’na ait diğer kamu hastaneleri ile ‘İzmir
Karaciğer Nakli Enstitüsü’ kurulması için çabamız sürüyor.”
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Fizik Tedavi’de 129 yeni öğrenci

kanı Prof Dr. Zuhal Bahar ve FTR Yüksekokulu binasını kuruma bağışlayan Erdoğan Özgörkey’in konuk olduğu açılış töreni, tanıtım filmi gösterimi ile
başladı, plaket ve ödül töreni ile devam etti.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı, okula en yüksek puanla kayıt yaptıran öğrencilere hediye verirken, kurumda 20. Yılını dolduran akademik
ve idari personele törenle plaket sunuldu. Toplam öğrenci sayısı 450’ye ulaşan FTR Yüksekokulu’nun
açılış töreni, DEÜ Reha Midilli Foça Turizm İşletFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, meciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü Doç. Dr.
2013-2014 eğitim öğretim yılına 129 yeni öğren- Avşar Kurgun’un “İletişim“ başlıklı konferansı ile
sona erdi.
ci ile başladı. Hatay Mustafakemal
Üniversitesi önceki
Rektörü Prof. Dr.
Şerafettin Canda,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Tülay Canda, Hemşirelik Fakültesi De26 arpaboyu I HAZİRAN 2013

Kuruluşunu yakın
zamanda tamamlamış olan
Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği’nin, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp
Fakültesi Çocuk Genetik
Hastalıkları Bilim Dalı ev
sahipliğinde düzenlediği
“I. Ulusal Çocuk Genetik
Prof. Dr. Stefan Mundlos Sempozyumu”, yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımı ile yapıldı. Derneğin, İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda iki gün süren etkinlikte, Almanya Charité, Universitätsmedizin
Berlin, Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik” departmanından Prof. Dr. Stefan Mundlos genetiğin geleceği üzerine konuşma yaptı.
Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergül Tunçbilek, dünyada ve ülkemizde genetiğin büyük bir hızla
önemli bir noktaya geldiğini belirtirken, “2000’li yıllarda genetik artık çok popüler, güven duyulan, inanıProf. Dr. Ergül Tunçbilek
lan bir bilim dalı haline geldi. Bu kadar hızlı ve sansasyonel bir şekilde popülerize olan bu bilim dalı ile ilgili ortalıkta yanlış yorumlanan bilgiler de dolaştı. Bugün artık yazılı, sözlü
basında, ilanlarda her yerde genetiği görüyoruz. İnsanlar genetiğin yaptıklarına, yapacaklarına büyük
hayranlık duyuyorlar ve aynı zamanda çekiniyorlar.
Belki hayatın doğal akışına biraz fazla müdahalecilik
olarak görüyorlar. Bu nedenle eğer genetik tıpla ve
çocuk hastalıkları ile bu kadar iç içe olacaksa, çok iyi
yetişmiş, olayları çok iyi özümsemiş, bunları anlayabileceği şekilde hasta yakınına sunabilen, çözümler
sunan kişilere ihtiyaç var.
Bu bakımdan çocuk genetik uzmanlarına önümüzdeki yıllarda büyük
görevler düşecek” ifadesini kullandı.
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Prof. Dr. Tülay Canda
Canda, “Tarihimizde bir

ilk olan böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmış
olmamız bizim için bir onurdur. Yıllar önce benim
de hocalarım olan, genetikle uğraşan hocalarımın ne
kadar özveri ile zorlukları başardıklarını bugün çok
daha iyi anlıyorum. Dünyanın kabul ettiği bir gerçek
var ki bu da, artık bir çok hastalığın genetik olarak tanısının ve tedavisinin yapılabileceği. En büyük buluşlar insanlık için en büyük destek ve umuttur. Geleceğin insanlık için en önemli bilim dallarının başında
genetik olacak” dedi.
Sempozyum
Eş
Başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Derya Erçal da konuşmasında, “Genetik, mulProf. Dr. Derya Erçal
tidisipliner bir daldır. Pediatri (Çocuk) Servislerinde yatan olguların yarısından fazlasında genetik bir nedenin bulunması, çocuk
genetik konusundaki bilgi ve eğitimin önemini ortaya koyar. Ülkemizde her zaman saygıyla anacağımız
‘Klinik Genetik Hizmeti’nin kurucularının büyük
çoğunluğunun pediatrist olması bir rastlantı değildir.
Bu nedenle özellikle pediatristlere, genetik bilimindeki gelişmeleri aktararak bilgi düzeyini yükseltmek,
sadece hastalarımıza çağdaş sağlık hizmeti vermek
değil, aynı zamanda hepimizin hedefi olmalı. Çünkü genetik danışmanlık artık çağımızda tıbbi hizmetin altın standardıdır. Çocuk genetik yan dal uzmanlığı asla tıbbi genetik uzmanlığının alternatifi değildir. Çünkü çocuk genetikçi olgunun sadece genetikle
ilişkili sağlık sorunları ile ilgilenirken, tıbbi genetikçi ilgi alanı daha da genişleyerek yakın akrabalar da
dahil olmak üzere tüm aileyi kapsar. Bu nedenle ilgili
meslektaşlar birbirlerinin tamamlayıcısı olarak çalıştıkları taktirde ideal sağlık hizmeti verilebilmesi olasıdır. Bugün hem kurumumuzda hem de başka alternatif kurumlarda tıbbi genetikçi, moleküler biyolog
ve pediatrik genetikçinin bir arada uyum içinde çalıştıkları örnekleri vardır. Bu örneklerin giderek artacağı umudunu taşıyorum. Derneğimizin ilk eğitim
etkinliğinin programlamasında eksiklerimiz olabilir.
Derin bilgileri ile etkinliğimizi zenginleştiren, aramıza Almanya’dan katılan üç değerli misafir konuşmacımıza, ülkemizden yoğun destek veren konuşmacı
ve oturum başkanı hocalarımıza ve sponsorlarımıza
içten teşekkür ederim” dedi.
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İlk Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu
Dokuz Eylül’de yapıldı

Anne sütünün önemini anlattılar

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Emzirme Danışmanlığı Merkezi hemşireleri, her yıl 1-7 Ekim tarihleri
arasında kutlanan “Emzirme Haftası”nda stant kurarak tanıtım yaptı. Hastane Servisler ve Poliklinikler Girişi’nde
geleneksel sunumlarını yapan merkez yöneticileri, ailelere, anne ve anne adaylarına anne sütünün önemini anlattı,
broşürler dağıtıp bilgi verdi. Uzman Hemşire Handan Doğan, yapılan tanıtımlarda, anne sütünün bağışıklığı artıran
temel besin olduğunu, buna eşdeğer başka gıda bulunmadığını ifade etti, halkın bilinçlendirilmesi ve duyarlılığı artırma yönünde önerilerde bulunduklarını söyledi.

Dr. Refik Kunt’un uzmanlık sevinci

Nöroloji Anabilim Dalı’nın genç hekimlerinden Refik Kunt, Eylül 2013’te tamamladığı uzmanlık eğitimini, bölüm hocaları ve
özel konuğu Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un katıldığı kutlama ile taçlandırdı. 4 yıllık uzmanlık eğitiminin ardından büyük heyecan yaşayan Dr. Kunt, mutluluğunu eşi Duygu Aslan Kunt, Nöroloji Anabilim
Dalı öğretim üyeleri ve bölüm çalışanları ile
paylaştı. Kutlamaya katılan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Dr. Refik Kunt’a mesleğinde ve yaşamında başarı ve mutluluk diledi.
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Nefroloji Bilim Dalı çalışanı
yeni görevine uğurlandı

Ayla - Sercan Lale

DEÜ Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı sekreteryasında 10 yıl görev yapan Ayla Yavaş Lale ve eşi Tıbbi
Malzeme Birimi çalışanı Sercan Lale, Bergama Meslek Yüksek Okulu’na tayin olmanın heyecanını yaşarken, hocalarının katıldığı renkli törenle yeni görev yerine uğurlandı. Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Taner Çamsarı öncülüğünde akademisyenler, asistan hekimler ve digger çalışanların katıldığı veda gününde Ayla Lale duygulu anlar yaşadı. Ayla Lale, Tıp Fakültesi bünyesinde kazandığı deneyimlerle, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bir başka güzide kuruluşunda hizmet verecek olmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti,
kendilerini yalnız bırakmayan büyüklerine ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
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Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nın
Kurucu
Öğretim
Üyesi ve akademik
camiada renkli ve
aktif yönü ile tanınan
Prof. Dr. Orhan Terzioğlu törenle emeklilik yaşamına adım
attı. Rektör Prof. Dr.
Mehmet Füzün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki
Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Dekan Yardımcıları, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik
Mas, Başhekim Yardımcıları, öğretim üyeleri ve sağlık
çalışanlarının katıldığı törende Profesör Terzioğlu duygulu anlar yaşadı.
Akademisyenliğinin yanı sıra fotoğrafçılık ve
dağcılıkta başarılı çalışmalarla iz bırakan, Fakülte Sosyal ve Kültürel Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürüten, 67 yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılan
Profesör Terzioğlu’na Rektör Füzün ve Dekan Canda birer plaketle teşekkür etti. Deneyimli akademisyenin, Öğretim Görevlisi olarak fakülteye hizmetlerinin süreceği belirtildi.
Rektör Mehmet Füzün, “Hem hüzünlü, hem güzel bir gün. Orhan gibi bir kişi söz konusu olunca
ortamın neşeli, keyifli olmaması mümkün değil, ama kağıt üzerinde de olsa emekliliğin hüzünlü bir
tarafı var. Kendisi araştırmayı çok seven bir insan. Bilimin bir sonu, kuralları var. Bir yere gelip orada duruyorsunuz. Ama Orhan hoca için sonu olmayan tasavvuf gibi başka alanlar var. Bilimdeki doygunluk tatmin etmeyince o alanda yürümeye başladı. Hayatı dolu dolu inceleyen, tadına varan bir insan. Bundan sonraki süreçte başarı ve mutluluğunun devamını diliyorum” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da Orhan hocanın her yönüyle bir gönül insanı olduğunu, 1980 yılından itibaren geldiği DEÜ Tıp Fakültesi’ne çok şey kattığını ifade ederek şöyle konuştu: “Kendisi ile aynı katları paylaştık, ailesini de yakından tanıdım. Öğrenci burslarında sürekli
bağışçımız olan gönlü zengin bir insan. Orhan hoca Burs Komisyonu ve sosyal faaliyetlerde fakültemiz için çalışmaya devam edecek. Kendisi emeklerini bize helal etsin.”
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atabey de Profesör Terzioğlu’nun katkılarını, “Yaklaşık 60 kişi ile rutin hizmet, eğitim ve araştırmaları sürdüren bir anabilim dalı olmamız, Orhan hocanın DEÜ Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nı kurması ile başladı. Şu anda 20
binden fazla genetik tanı vermiş, 100’den fazla uluslararası yayına dönüşmüş araştırmalar yapmış ve
dünyanın her yerinde görev yapmakta olan 77 öğrenci mezun etmiş anabilim dalıyız ve bütün bunlar
Orhan Bey’in attığı bir taşla başladı. Kendisine şükranlarımızı sunuyorum” diyerek özetledi.
Terzioğlu’nun ilk yüksek lisans öğrencisi Prof. Dr. Selim Uzunoğlu ile son yüksek lisans öğrencisi Dr. Özlenen Şimşek de, hayatlarında unutulmaz değer olarak ifade ettikleri hocaları ile ilgili keyifli ve esprili anılarını anlattı. Prof. Dr. Terzioğlu da Anadolu ezgilerinden oluşan canlı müzik eşliğinde fotoğraf çalışmalarından örnekler sundu. Tören kokteylle sona erdi.
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DEÜ Tıp’ın renkli ismi
Profesör Terzioğlu emekli oldu

Prof. Dr. Terzioğlu
fotoğraflarını fakülteye hediye etti

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Terzioğlu, ülkemizde tıp tarihine ilişkin çektiği fotoğraflardan oluşan bir koleksiyonu Tıp Fakültesi Dekanlığı’na hediye
etti. Terzioğlu’nun deklanşöründen kareye yansıyan görüntüler, Konferans
Salonu’nun yer aldığı Dekanlık Binası
4. Kat fuaye alanının duvarlarını süsledi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, değerli çalışmaları nedeniyle Profesör Terzioğlu’nu kutladı, bu güzel anlamlı armağan için de tüm kurum
çalışanları adına kendisine teşekkür etti.
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Ünlü Şef İbrahim Yazıcı’dan
unutulmaz piyano resitali

Yurt içi ve dışında verdiği konserlerle dünya çapında övgü alan piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal ve
Kültürel Etkinlikler Kurulu’nun düzenlediği Çarşamba
Etkinliği’nde sağlık çalışanlarına unutulmaz bir “Piyano
Resitali” sundu. 2008-12 yıllarında İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası’nın şefliğini sürdürürken, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kompozisyonve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı’nda ders veren ve halen Mersin
Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi olarak çalışmalarını sürdüren Yazıcı’nın konseri büyük ilgiyle izlendi.
Dekan Canda’dan teşekkür
Başarılı performansı ile ustalığını bir kez daha sergileyen İbrahim Yazıcı’yı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda başta olmak üzere tüm davetliler ayakta alkışladı. Dekan Canda, Dokuz Eylüllüleri özel konser ile onore eden ünlü sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti.
Yurtdışında sayısız konser verdi
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere tüm Devlet Senfoni
Orkestraları’nda şeflik yapan, yurtdışında Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, İsrail, Güney Kore ve Kıbrıs’ta konserler veren İbrahim Yazıcı, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi ailesi
ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi akademisyenleri ve çalışanları Ramazan Bayramı nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat fuayede geleneksel kutlamasını yaptı, keyifli bir buluşma yaşadı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat Özgören’in konuk olduğu törende, ülke ve insanlık için sevgi ve barış mesajları dile getirildi.
Rektör Prof. Dr. Füzün, zaman zaman konuşmalarında ifade ettiği hayat felsefesini “Edep, Hizmet, Adalet ve Hoşgörü” kavramları ile özetlediğini belirterek, “Edep ve hizmet anlayışı bana babamdan miras. Buna adalet ve hoşgörüyü ben ekledim. Bu anlayış toplumun her kesimi için çok önemli. Özellikle adaletin olmadığı yerde sağlığın önemi kalmıyor. Dokuz Eylüllüler olarak
bu yaşam biçiminin hakim olduğu mutlu bayramlar geçirmemizi
temenni ediyorum” diye konuştu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin büyük bir aile
olduğunu, zorluklar yaşansa da el birliği ile bunların üstesinden gelen bir çalışma anlayışı sergilediklerini belirtti, tüm Sağlık Yerleşkesi çalışanlarının bayramını kutladı.
Bayramlaşma daveti Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur
Olgun, Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Koray Atila, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Mağden, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Atalay Arkan’ın ev sahipliğinde düzenlendi.
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Rektör Füzün’den bayramda
dört önemli mesaj
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Sağlık Yerleşkesi’nde geleneksel Kurban
Bayramı kutlaması, akademisyenler ve idari personelin yine keyifli buluşması sahne oldu. Dekanlık Binası 4. Kat fuayedeki bayramlaşma töreni İnciraltı’ndaki fakülte dekanları ve enstitü
müdürleri ile başhekimin ev sahipliğinde gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Ey-

lül Üniversitesi ailesinin sağlıklı, huzurlu, mutlu
bayramlar geçirmesi dileğinde bulundu, hep birlikte daha güzel günler için çalışacaklarını belirtti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda,
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas da tüm sağlık çalışanlarına ve üniversite
mensuplarına iyi bayramlar diledi.
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Kurban Bayramı’nda mutlu buluşma

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Türkiye’nin kamudaki ilk
Yara İyileştirme Polikliniği
DEÜ Hastanesi’nde

Türkiye’nin kamudaki ilk “Yara İyileştirme Polikliniği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde bir
yıldır hastalara şifa dağıtıyor. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Ali
Barutçu’nun Başkanlığında kurulan bölümde; Şeker Hastalığı’na bağlı Diyabetik Ayak yaralarından,
Kalp Damar gibi damarsal hastalıklara bağlı ayaklarda oluşan ülser ve yatak yaraları gibi aylarca sürüp
tekrarlayan yaraların tedavisi yapılıyor. Türkiye’deki
ilk ve tek Yara İyileştirme Bilim Dalı olarak DEÜ
Hastanesi’nde haftanın beş günü sunulan poliklinik
hizmeti diğer sağlık kuruluşlarına da örnek oluyor.
Kronik yaralar öne çıkıyor
Yara Bakımı’nın multidisipliner bir yaklaşım olduğunu, birden fazla bölümün hastası ile ilgilenerek
koordinasyon görevi üstlendiklerini belirten Yara İyileştirme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barutçu şöyle konuştu: “Biz hangi bölümün hastası olursa olsun
yara tedavisinde devreye giriyoruz. Hastaları polikliniğimizde ya da yatışlarının yapıldığı ilgili bölümlerde tedavi ediyoruz. Yara Bakımı dediğimizde özellikle ‘Kronik Yara’ dediğimiz iyileşmeyen yaralar
öne çıkıyor. Dünya literatüründe farklı farklı tanımlansa da ortalama üç ay süreyle iyileşmeyen yaralara kronik yara diyoruz. Bu yaralar her bilim dalı için
problem. Şeker Hastalığına bağlı ayak yaraları (Diyabetik Ayak), aylarca süren ve tekrarlayan yaralardır. Damarsal hastalıklara bağlı ülserleri yine biz tedavi ediyoruz. Bir de hastane bakımı ne kadar mü34 arpaboyu I HAZİRAN 2013

kemmel olursa olsun yatak yaraları var ve bu kaçınılmaz bir yüzdede oluyor. Özellikle Yoğun Bakımlar,
Göğüs Cerrahisi ve Ortopedi Bilim Dalları’nda daha
fazla görülüyor. Bilim Dalı olarak öncelikle yatak yaralarını önlemeye çalışıyoruz. Oluşursa da tedavisini
yapıyoruz. Ayaktan hastalar hariç yılda ortalama 280
yatak yarası tedavi ettik. Diyabetik Ayak ve Endokrin
için her hafta konseyimiz var. Şeker hastalığı dünyada ve ülkemizde hızla artan bir hastalık haline geldi.
Şeker hastası olduğunu bilmeyen çok kişi var. Ayağında yara, gözünde problem çıkınca gelen hastalar
var. Bu nedenle yara tedavisinin önemi gün geçtikçe
artıyor.”
Avrupa’da öncüler arasındayız
Prof. Dr. Ali Barutçu, yara tedavisinde dünya öncüsü Avrupa’yı yakından takip ettiklerini de belirterek, “Bütün dünyada yara konusunu kimse üstlenmediği için bu bilim dalı doğdu. Avrupa Yara Bakım
Derneği (EWMA) kurulur kurulmaz, 10 yıl önce biz
de Türk Yara Bakımı ve Onarımı Derneği’ni kurduk. Türk Yara Bakımı Derneği’nin Kurucu üç üyesinden birisiyim ve İkinci Başkan olarak görev yapıyorum. Avrupa’da öncüler arasındayız. Türkiye’de
sadece Ankara’da bu konu ile ilgili özel bir merkez
kuruldu ama bürokratik nedenlerle işlevsel olamadı.
Kamu’da ise Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bir ilke
imza attık. Üniversitemiz yöneticileri Yara İyileştirme Bilim Dalı’nın kurulmasına büyük destek verdi.
Ayrıca Türk Yara Bakım Derneği olarak da Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne destekleri için müteşekkiriz.
Bu hizmetin tüm üniversitelere örnek olmasını diliyoruz” dedi.

Arpaboyu

Üniversitemizden

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2013-14 akademik yılı açılışı, Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen tören ve ardından Tınaztepe Sosyal
Tesisleri’nde yapılan kutlama ile gerçekleştirildi.
Üniversitenin değişik bölümlerinden derece
ile mezun olan ve en yüksek puanlarla kayıt yaptıran öğrencilere ödül verilen törende Rektör Prof.
Dr. Mehmet Füzün, “Bilgi üretmek için daha çok
çaba harcamak zorundayız” mesajı verdi. 20122013 akademik yılında 8 bin 772 gencin mezun
olduğunu, bugüne kadar üniversitenin mezun sayısının 181 bin 621’e ulaştığını belirten Rektör Füzün, “Öğrenci sayımız bu yıl 63 bin 472’ye yükseldi. İzmir’deki 9 üniversite içinde en yüksek sayıya sahip üniversiteyiz. Türkiye’nin de ilk sıralarındaki yükseköğretim kurumlarından biriyiz.
Kurumumuz bünyesinde 13 fakülte, 10 enstitü, 1
konservatuvar, 4 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 49 araştırma ve uygulama merkezi bulunuyor. Üniversitelerin iki temel görevi olan bilgi
üretmek ve mükemmel eğitim için adeta seferber
olduk. Ancak gelinen nokta itibarıyla bilgi üretme açısından istenilen düzeyde olmadığımızı itiraf etmek zorundayım. Üniversitelerin temel görevlerinden olan bilgi üretmek konusunda daha
çok çaba harcamak zorundayız. Dünya ve Türkiye
sıralamalarında daha yüksek noktada olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Akademik yükselme kriterlerindeki

çıtanın, üniversitemiz için biraz daha yükseğe çıkarılması bunlardan biridir. Bu amaçla kurduğumuz komisyonlar çalışmalarına başladı. Bundan
sonraki süreçte akademik yükselmelerin DEÜ’de
daha zor olacağını ilan ediyorum” dedi.
Rektör Füzün, akademik anlamda 2000 yılında
6 bin 983 yayınla 26’ncı sırada olan Türkiye’nin,
2011 yılında 28 bin 989 yayınla 18’inci sıraya
yükseldiğini ancak yayın başına atıf sayısının artması gerektiğini dile getirirken, DEÜ olarak yayın
sayısı ile kalitesini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.
“Bilim insanları her kesimle işbirliği yapmalı”
Prof. Dr. Mehmet Füzün, bilimin, doğru kullanıldığında ülkelerin kalkınmasında sihirli anahtar
görevi üstleneceğini ifade ederek şöyle konuştu:
“Bilim insanları olarak, elimizdeki imkanları en
verimli şekilde kullanarak başarılı olabilmenin yollarını bulmak ve bunun için başta ülkeyi yönetenler olmak üzere, her kesimle işbirliği yaparak, dayanışmak zorundayız. Türkiye Patent Enstitüsü’ne
2003 yılında bin 152 olan başvuru sayısı, 2011’de
10 bin 242’ye ulaştı. Üniversitemiz bünyesindeki
AR-GE Merkezi için yaklaşık 100 milyon liralık
yatırımın tamamlanması aşamasına yaklaştık. İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi de çalışmalarına
başladı. Artık gelişmiş ülkelerin bilimini, teknolojisini alıp kullanmak yerine, bilimi de teknolojiyi de üretme zamanı gelmiştir. Bunun için genç2013 HAZİRAN I arpaboyu 35
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DEÜ’de 2013-14 eğitim yılı
coşkulu başladı

lerimizin akıllarını özgürleştirip, yaratıcılıklarını
öne çıkararak bilgi üreten yeni teknolojiler yaratan genç beyinler yetiştirmek ve gelişimlerine fırsat tanımak zorundayız. Öğrencilerimizi kendi evladımız gibi görüp, iyi bir insan, iyi bir vatandaş
olarak yaşama hazırlarken, bir yandan da öğrenci
odaklı eğitim anlayışı ile onlara eğitim gördükleri
alandaki en yüksek bilgi ve mesleki donanımı kazandırmaya gayret ediyoruz.”
Rektör Füzün, üniversite bünyesinde kurulan
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) ile Türkiye’de yükseköğretim camiası ile

AR-GE faaliyetlerine önemli bir dinamizm kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Açılışta öğrenciler adına konuşma yapan Hukuk Fakültesi öğrencisi Çağla Tokkuzun de hukukun temeli olan adaletin bekçileri olarak yetiştirildikleri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde topluma en
iyi hizmeti sunmaya ant içtiklerini belirtirken, davetlilerce uzun süre alkışlandı. Konuşmaların ardından, şef Jean Baily yönetimindeki DEÜ Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası dinleti sundu. Topluluk, “Köçekçe” ve “İzmir Marşı”nı seslendirdi.

Vali Mustafa Toprak Sosyal Tesisler’deki
kutlamaya katıldı

Tınaztepe Sosyal Tesisleri’nde akşam yapılan üniversitenin akademik yıl açılış kutlamalarına İzmir Valisi Mustafa Toprak, Devlet eski Bakanlarından Işılay Saygın, DEÜ önceki rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik, akademisyenler ve idari personel katıldı. Vali Mustafa Toprak konuşmasında,“Böyle güzel bir üniversitemizin açılış gecesinde sizlerle birlikte olmak bana
kıvanç verdi. İzmir ilimiz önemli bir kent ve 9
tane üniversitesi var. En köklü olanlardan birisi kuşkusuz Dokuz Eylül Üniversitesi ve kat
ettiği yolla bugün önemli bir noktaya gelmiş
durumda. Fiziki mekanların yenilemesi, öğretim üyeleri ve öğrenci kapasitesi, kampusleri
ile günden güne gelişiyor. Gençlerimizin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanacağı bu aile yuvamızda güzel insanlar yetişecek olmasından
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gurur duyuyorum. Sizler var oldukça onlar geleceğe daha iyi
bir şekilde hazırlanacaklar, kentimizi hem ülkemizde hem uluslararası alanda en iyi şekilde
temsil edecekler. Bu kutsal yolda gösterdiğiniz büyük fedakarlıklar için teşekkür ediyor, yeni
eğitim yılının hayırlı olmasını

diliyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Füzün de “İzmir’e yeni gelen
Sayın Valimize bizi yalnız bırakmadıkları, teşrif
ettikleri için onur verdiler, çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Füzün, toplantılarda sık
sık gündeme getirdiği “Her işin başı adalet, sonra
sağlık” cümlesini yenileyerek yeni akademik yılın başarılı geçmesini diledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi I No’lu
Buca Kreş ve Anaokulu binası yenilendi
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Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na bağlı olarak Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi içinde hizmet veren 1 No’lu Kreş ve Anaokulu,
bu yıl fiziki şartlarla ilgili bakım ve onarım çalışmalarıyla yepyeni bir görüntüye kavuştu. A ve B binalarının
çatıları komple yenilenmiş olup; iç ve dış duvarları boyanan, kapı girişlerindeki vestiyer ve kitaplıkları ihtiyaçlara göre yenilenen, binaların mutfakları komple yenilenip; hazır mutfakla modernize edilen, araç-gereç ve ekipmanları tamamlanan Kreş ve Anaokulu eğitim-öğretim çalışmaları hizmetine devam etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu programlar
esas alınarak eğitim verilen okulda, eğitim programı öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayalı olup; öğrencilerin sadece eğitim açısından değil, sosyal, duygusal ve bedensel açıdan gelişimlerini sağlayacak şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.
Toplam dört sınıf ve 55 öğrenci kontenjanı bulunan ve 260 metrekarelik kapalı alan içerisinde eğitim verilen okulda 1 kreş sorumlusu, 1 hemşire, 4 öğretmen, 2 yardımcı öğretmen ve 4
yardımcı personel görev yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulduğu yıldan itibaren üniversite mensuplarının çocuklarının eğitim gördüğü kreş ve anaokulunda 3-4-5-6 yaş grubu küçüklere okul öncesi eğitim hizmeti veriliyor.
Mutlu bir aile ortamında eğitim gören öğrenciler, yıllık öğretim programının bir parçası
olan eğitim araçlarını kullanırken, oyun alanlarında da öğretmenlerinin eşliğinde keyifli zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.
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Eski milli atlet Semra Aksu
dopinge dikkat çekti

İzmir’in Türk atletizmindeki efsane ismi eski milli atlet ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin ilk kadın Atletizm Federasyonu Başkanlığını yapan Semra Aksu,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Çarşamba Etkinlikleri”ne konuk oldu, çarpıcı
açıklamalar yaptı.
Spor Hekimi Dr. Aylin Çeçen Aksu’nun moderatörlüğünü yaptığı söyleşide; Türkiye’nin spor iklimi,
Türk atletizmi ve doping konusunu değerlendiren 51
yaşındaki Semra Aksu, günümüzde spor etiği kavramının çok zayıfladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Doping konusu şu anda Türk sporunun en önemli sorunudur. Ben 1979-97 yılları arasında aktif spor
yaptım. Spora ilk başladığım dönemler, çivili ayakkabıların ödünç alındığı, bir formanın ütülenip saklanarak iki yıl giyildiği yıllardı. Bizim dönemimizde Balkan ülkeleri atletizmde çok ileri düzeyde idi. Doping

kontrolleri o zaman da vardı ama ben ve hiçbir
sporcu arkadaşım o günlerde dopingden yakalanma durumu ile karşı karşıya kalmadı. Çünkü spor gerçekten çok amatörceydi ve temizdi. 1984’te Sofya’da aldığım 23 Yaş Altı Salon
Türkiye Rekorum 29 yıldır kırılamıyor. Dilerim
en kısa zamanda Türk atletleri bunu başarırlar,
ancak ülkemizde son yıllarda devletin koyduğu teşvik ödüllerinin çok büyük rakamlar olduğunu, bu rakamlara ulaşmak için Türk sporcularının her şeyi göze aldığını düşünüyorum. Biz
yüreğimizi ortaya koyarak koşuyorduk, şimdi onlar
yasaklı madde kullanıp ciğerlerini ortaya koyarak koşuyorlar. Gelinen nokta düşündürücü. Sporcular, antrenörler, yöneticiler her şeyi göze alıyor. Atletizm Federasyonu Başkanlığı yaptım. Her yıl federasyon bütçeleri, uluslararası müsabakalarda kaç madalya alındığına göre yapılır. Doping yaşının yıldızlar kategorisine (14-15 yaş) kadar indiği, konunun Meclis’te değerlendirildiği ve dünyanın bizi ciddi anlamda uyardığı şu dönemde dilerim gerekli düzenlemeler yapılır.”
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Spor Bilimleri, Balçova’daki
gençlere sporu sevdirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü, Balçova
Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Yaz Kampı”nda bölgedeki gençlere sporu sevdirdi. Atletizm, jimnastik, yüzme, futsal (Salon futbolu), tenis, basketbol gibi branşlarda düzenlenen eğitimler, 40 rekreasyon uzmanı ve gönüllü öğrenciler gözetiminde yapıldı. Tatilde hem eğlenip, hem de spor yapma imkanı bulan gençler,
kamp programını Balçova Belediyesi’nin düzenlediği gezi ile tamamladı. Öğrenciler Alman Adası, Efes Antik Kenti, Şirince gibi turistik yerleri gezme fırsatı buldu.
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10 Kasım’da Ata’ya görkemli anma

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün
ebediyete intikalinin 75. Yılında düzenlenen 10
Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Sabancı Kültür Merkezi’nde İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Vali
Mustafa Toprak başta olmak üzere Mülki, Askeri,
Adli Erkan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının amir ve
memurları, milletvekilleri, eğitimciler, öğrenciler ile
vatandaşların katıldığı tören davetlilere duygulu anlar yaşattı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün,
konuşmasında, “Hiç şüphe yok ki Büyük Atatürk,
dünya tarihinin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden
biridir. Türk milletinin en zor günlerinde sahneye çı-

karak ülkesini bağımsızlığa kavuşturmuştur. Atatürk bir konuşmada ‘Benim en büyük eserim Cumhuriyettir’ diyordu. Büyük Önder’e
bir kez daha kendi adıma, çocuklarım adına, torunlarım adına, gençler
adına ve tüm millet adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Daha sonra DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün
katkıları ile hazırlanan ve Selanik’te
Atatürk’ün evinde sunumu yapılan belgesel film Türkiye’de ilk kez gösterildi. Ulu
Önder’in hayatında önemli yer tutan Selanik, Manastır, İstanbul ve Ankara’ya dair anlatı ve görüntüler ile
Atatürk’ün çocuklarla ilgili duygularını yansıtan karelerin yer aldığı “Konu Odaklı 5 Belgesel Film”den
oluşan özgün yapım hayranlıkla izlendi. Ardından,
DEÜ Devlet Konservatuvarı “Kurtuluş” adlı eseri
seslendirdi ve öğrencilerin okuduğu Andımız ayakta alkışlandı.
Son olarak Sabancı Kültür Merkezi fuaye alanında
açılan Selanik Atatürk Evi Afiş Sergisi’ni gezen davetlilere, Ata’nın çok sevdiği üzüm suyundan yapılan içecek ikram edildi.

10 Kasım Ata’yı Anma Günü’nde; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de Büyük Önder’in en çok sevdiği çiçek olan kırmızı karanfillerin sunulduğu Atatürk Büstü önünde bir tören yapıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tülay Canda’nın ev sahipliğindeki tören, pazar günü saat
9’u 5 geçe Ata’ya saygı duruşu ile başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, akademisyenler ve İnciraltı Yerleşkesi’nde görev yapan idari personel ile sağlık çalışanlarının katıldığı
anma gününde büyük devlet adamı Atatürk’ü anlamak, onun değerlerine sahip çıkmak ve anlatmanın önemine vurgu yapıldı.
Dekan Prof. Dr. Tülay Canda konuşmasında, “Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan bedenen ayrılışının 75. Yılında, kendisine olan özlemimizi, minnetimizi, saygımızı belirtmek üzere biraraya geldik. Her geçen gün değerini daha fazla hissederek yaşamaktayız. Atatürk bize özgür yaşamayı bıraktı. Hangi inançta olursak olalım herkes inancını uygulamak ve yaşamak özgürlüğüne sahiptir. Bize bıraktığı emanetleri korumak, kollamak, o günleri yaşamak sıradan bir olay değil, bunu sahiplenmemiz ve bundan ödün vermememiz gerekiyor.
Bundan güzel bir Cumhuriyet, bundan güzel kazanımlar olamaz. Atatürk’ün bıraktığı emaneti nesiller boyu
koruyacağımıza, geliştireceğimize hepimiz adına söz veriyoruz” ifadesini kullandı.
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Tıp Fakültesi’nde karanfillerle şükran

Evde Bakım Kursu’na büyük ilgi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Evde Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi etkinlikleri kapsamında 1-7 Temmuz 2013’te
düzenlenen “Evde Bakım Hemşireliği Kursu” ve
“1. Uluslar arası Evde Bakım Kongresi” büyük
ilgi gördü.
Paul Hartmann Tıbbi ve Hijyenik Ürünler Ltd. Şti. tarafından desteklenen Evde Bakım
Kursu 85 katılımcı ile yürütüldü. Üç gün süren
eğitimde, evde stoma bakımı , kanser hastasının
son dönem bakımı ve semptom yönetimi, nörolojik sorunu olan hastalar, inmeli hastalar, diyabetli hastalar, KOAH ve kalp hastaları ile ameliyat olan hastaların evde bakımı, evde bakım veren bireylerin psikososyal bakımı konuları işlendi. Program sonunda katılımcılara; Sağlık
Bakanlığı’na başvurularak onaylanabilecek olan

katılım belgeleri ve Hartmann tarafından verildi. Ayrıca kursun bir gününde uygulamalı olarak evde yara bakımı anlatıldı. Kursun ardından
Crowne Plaza Otel’de “1. Uluslararası Evde Bakım Kongresi” gerçekleştirildi. Multidisipliner
olarak yürütülen kongrede; farklı ülkelerden yedi
konuşmacı söz aldı. Evde bakıma yönlendiren
faktörler, Türkiye’nin evde bakım ile ilgili stratejileri, farklı ülkelerdeki evde bakım uygulamaları, evde bakımda farklı disiplinlerde kanıta dayalı uygulamalar, evde bakım hizmetlerinde etik,
kanser hastalarında evde bakım, evde demanslı hastaların bakımı, kalp yetmezliği olan hastalarda evde bakım, gibi konular kapsamlı olarak
tartışıldı. Yöneticiler ilgilenenlerin, 4-6 Haziran
2014’te yapılacak üçüncü kursa katılabileceğini
belirtti.

Hemşirelik Fakültesi ailesine 400’e
yakın öğrenci katıldı

Prof. Dr. Zuhal Bahar
Dekan
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Sağlık Kampusü’nde eğitim veren Hemşirelik Fakültesi, 2013-14 eğitim öğretim yılına 381 yeni öğrenci ile başladı. Tıp Fakültesi Derslikler
Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapılan açılış
töreni klasik müzik dinletisi ile başladı, açılış konuşmalarının ardından fakülteye en yüksek puanla kayıt yaptıran üç öğrenciye ödül verildi. Dekan Prof. Dr. Zuhal Bahar, yeni akademik yıla heyecanla başladıklarını belirterek, gerek akademisyen, gerekse öğrencilere başarılı bir akademik yıl diledi. Geleneksel açılış konferansında
Doç. Dr. Özgül Karayurt,
“Hemşire Olmak” adlı sunumu yaptı.

Birimlerimiz

Arpaboyu

Nörometabolik hastalıklar
Nörodejeneratif hastalıklar
Nörogenetik hastalıklar
Doğuştan ve sonradan gelişen beyin anomalileri
Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar
Öğrenme güçlükleri
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Gelişim basamaklarında gerilik
Konuşma gecikmesi ve konuşma bozuklukları
Yürüme gecikmesi ve yürüme bozuklukları
Hareket ve denge bozuklukları
Uyku bozuklukları
Hipotonik (gevşek) bebek
Beyin felci (Serebral palsi)
Spastik engelli çocuklar
Çocuk Nörolojisi Nedir ?
Çocuk Nörolojisi 0-18 yaş çocuklarda sinir Güçsüzlük
sistemi ile ilişkili sorunlara tanı koymak, bunları Felçler
önlemek veya azaltmak ve mümkün olan durum- Kas hastalıkları
larda tedavi etmek, nörolojik handikapı olan ço- Periferik sinir hastalıkları
cukların daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak amacı güden, multidisipliner olarak çalışan Bölümümüzde yapılan inceleme ve
çocuk sağlığı ve hastalıkları dahilindeki bir bilim işlemler
dalıdır. Bebek daha doğmadan gebeliğin başlan- • Elektroensefalografi (EEG) (Kısa ve Uzun
gıcı ile başlayıp erişkinlik dönemine kadar süre- Süreli EEG-Video Monitorizasyon)
cek olan sinir sistemi gelişiminin normal ve so- • Elektromyografi (EMG)
runsuz olması birey, aile ve toplum sağlığı açı- • Psikometrik testler
sından çok önemlidir. Bu nedenle Çocuk Nöro• Girişimsel işlemler
lojisi bölümünde öncelikle bebek ve çocukların
sağlıklı bir beyin gelişiminin sağlanmasını hedeflemekteyiz. Bunun yanında bölümümüzde ço- Çocuk Nörolojisi Öğretim Üyeleri:
cukluk yaşlarında görülen ateşli havale, epilepsi, Prof. Dr. Semra Hız  
gelişme geriliği, beyin felci, nörometabolik, nö- Doç. Dr. Uluç Yiş
rogenetik ve nörodejeneratif hastalıklar, hareket
bozuklukları, başağrısı, kas ve periferik sinir has- Çocuk Nörolojisi Uzman Doktorları:
talıkları gibi çok sayıda nörolojik sorunun çözüUzm. Dr. Pakize Karaoğlu
müne yönelik yatarak veya ayaktan tanı ve tedavi
hizmeti verilmektedir. Çocuk Nörolojisi Polikli- Uzm. Dr. İpek Kalafatçılar
niğimizde her mesai günü 08.30-12.00 ve 13.3017.00 saatleri arasında hasta muayeneleri yapıl- Psikometrik Test Odası
maktadır.
Uzm. Psk. Meral Avcı

Çocuk Nöroloji tedavi ve uğraş alanları
Ateşli havale
Ateşsiz havale
Epilepsi (Sara hastalığı)
Bayılma
Katılma (Soluk tutma nöbetleri)
Başağrısı
Başdönmesi

Poliklinik EEG Laboratuvarı
Tekn. Beyza Akburak
Yataklı Servis EEG laboratuarı
Tekn. Yasemin Atik
Tekn. Cengizhan Coşar
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ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI

Kültür - Sanat

Arpa boyu

Merhaba, kışa adım attığımız bu sayımızda, yine farklı bir formatla karşınızdayız.
Bu sayıda ilk defa bir kitabı ve bir filmi değil, değeri günümüzde çok daha iyi anlaşılan
bir filozofun keskin gözlemlerini yansıtacağız. Friedrich Nietzsche (1844-1900) kısa
özgeçmişi ve yazılarından süzülen değerli aforizmalarıyla sayfalarımıza konuk oluyor.
Kimilerine göre “Dünyaya gelen en zeki filozof” olarak kabul edilen Nietzsche’nin, her
birisi saatlerce tartışılabilecek Aforizmaları ile hayata farklı bir pencereden bakıp, etkileyici bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Biz okuduk

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Tıp Anabilim Dalı

FRİEDRİCH NİETZSCHE – AFORİZMALAR
Derleyen: Orhan Düz
Yayınevi: İlgi Kültür Sanat, 2012

“Acı çeken birisi için gözlerini kendi acısından başka bir yere çevirebilmek baş döndürücü bir mutluluktur”
Bu sözlerin sahibi, sıra dışı filozof Nietzsche’nin yaşam öyküsü de hayli ilginç.
Nietzsche’nin Yaşamı: Bir zamandizin
1844 Nitczsche 15 Ekim’de, Kralın doğum yıldönümüyle aynı günde,
Lützen yakınlarındaki Röcken’de doğdu. Babası Karl Ludwig (doğum
tarihi 1813) papazdır.
1851 Weber Enstitüsü’nde W. Pinder ve K.Krug eşliğinde dersler. Yunanca ve Latince öğrenimi. Dostlarının evinde klasik müziği (Krug’ların
evinde) ve Alman klasiklerini (Pinder’lerde) keşfeder. Annesi ona bir piyano armağan eder ve Nietzsche ilk müzik derslerine başlar.
1854 İlk kompozisyon denemeleri.
1864 Bonn Üniversitesi’nde ilahiyat eğitimi.
1878 İnsanca, Pek İnsanca, Serbest Düşünceliler İçin Bir Kitap’ın yayımlanması. Wagner’le aralarındaki kopukluk kesinleşir.
1879 İnsanca, Pek İnsanca 2: Karışık Fikirler ve Vecizeler. Chopin’in müziğine hayranlık duyar. Şiddetli baş
ağrıları nedeniyle derslerine son verir. Nietzsche, iklimi kendisine uygun biricik yeri bulduğunu düşürür.
1880 Gezgin ve Gölgesi’nin yayımlanması. Sağlık durumu önemli ölçüde ciddileşir. 1881 Tan Kızıllığı yayımlanır.
1882 Şen Bilgi. Sonunda, Malwida von Meysenbug ile Paul Ree’nin daveti üzerine Roma’ya gider, orada, 25
Nisan’da, Saint bazilikasında Lou von Salome ile karşılaşır. Ondan büyülenir. Paul Ree’yi, Salome’ye evlilik
teklif etmekle görevlendirir, ama Ree de Salome’ye aşıktır. Sonbahard, Paul Ree ve Lou von Salome ile birlikte Orta Gölü kıyılarında, sonra Triebschen ve Lucerne’de kalış.
1883 Böyle Buyurdu Zerdüşt, Herkes İçin ve Hiç kimse İçin Bir Kitap 1 ve 2 yayımlanır. Paul Ree’yle bozuşma. Kız kardeşinin, Wagnerci önde gelen Yahudi düşmanı olan lise öğretmeni Bernhardt Förster ile nişanlanması.
1884 Böyle Buyurdu Zerdüşt, Herkes İçin ve Hiç kimse İçin Bir Kitap 3 yayınlanır.
1885 Böyle Buyurdu Zerdüşt 4, dördüncü ve son bölüm el altından yayımlanır. Durumu ağırlaşmaya devam
eder. Rahatlayabildiği bazı ender anlarda piyano çalmaya ya da gezinmeye imkan bulacaktır.
1900 Nietzsche’nin ölümü, 25 Ağustos.
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AFORİZMALAR
-İnsan kendisini sevmeyi öğrenmeli, -bunu öğretiyorum ben- insan kendisine katlansın ve orada burada sürtmesin diye. Kendini sevmek bir hamilelik göstergesidir.
-İnsan ne denli derinine bakarsa yaşamın, o denli derinden görür acıyı.
-İnsan, aşılması gereken bir şeydir; işte bu yüzden erdemlerini sevmelisin-çünkü onlarda yok olacaksın.
-Doğrusu şu ki, insan kirli bir nehirdir. Kirli bir nehiri, kirlenmeden içine alabilmek için bir deniz olmak gerek.
-Görüyorsunuz, insandan üstün olmayı öğretiyorum size. Üstüninsan yeryüzünün anlamıdır.
-Bakın, ben yıldırımın habercisiyim ve ağır bir damlayım buluttan düşen; Üstüninsan’dır bu yıldırımın adı!
-İnsan, hayvanla üstüninsan arasında bir iptir: uçurumun üstüne gerilmiş bir ip. Tehlikeli bir geçiş, tehlikeli bir
yolculuk, tehlikeli bir geriye bakış, tehlikeli bir ürperiş ve duraksayış.
-Yalnızlık kimine göre hasta insanın kaçışıdır, kimine göre de hasta insanlardan kaçış.
-Yaratıcılık ve keşif acıda ve yalnızlıkta saklıdır.
-En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.
-İnsanoğlu hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır.
-İnsan kendini bir tanrı sayabilirdi, belden aşağısı olmasaydı.
-İnsan geçimini bir düşmanla savaşarak sağlıyorsa, o düşmanın ölmemesi onun çıkarınadır.
-Kadın erkekten ölçülmez derecede daha kötüdür; daha akıllıdır da. Bir çeşit yozlaşmadır kadında iyilik.
-Kadınla buluşmaya gittiğinde yanına kırbacını almayı unutma.
-Kadın gençken çiçekli bir mağaradır. Yaşlanınca mağaradan bir ejder çıkar.
-Kadın, çocukları erkekten daha iyi anlar. Lakin erkek, daha çocuktur kadından.
-Seni seviyorsam sana ne bundan.
-Bir genci bozmanın en iyi yolu, ona aynı düşüneni farklı düşünenden daha çok saymayı öğretmek.
-Aşk insanın nesneleri olmadığı şekliyle gördüğü durumdur.
-İnsanları sevdiğinizi söylüyorsunuz! Ama daha derine indiğinizde sevdiğinizin onlar olmadığını göreceksiniz. Siz bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz.
-Kolay yaşamak istiyor musun? Sürüde kal ve sürü sevgisi uğruna kendini unut.
-Sürü hayvanının zayıflığının ürettiği ahlak, yozlaşmanın ürettiği ahlaka çok benzer. Bunlar birbirini anlar ve
bir ittifak oluştururlar.
-Köpekler kurtlardan nasıl nefret ederse, işte öyle nefret eder halk da özgür ruhlu kişiden; zincirlerin
düşmanından, tapınmayandan, ormanı mesken edinenden.
-Bir barbarlık dönemi başlıyor; bilimler de ona hizmet edecek.
-Bir nesneyi sevebilen hem de onunla alay edebilen kimse, dehaya erişmiş demektir.
-Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi on cümlede anlatmaktır.
-Benzetmelerin tümü, iyiye ve kötüye verilen adlardır; dile gelmezler, göz kırparlar sadece. Bir budaladır, onlardan bilgi almaya çalışan!
-Öğrenip ölçmek istediğin nesneden hiç olmazsa bir zaman için uzaklaş. Ancak kentten ayrıldığın zaman evlerin üzerlerinde yükselen yüce kuleleri görebilirsin.
-Her sabit düşünce sahibi için zindandır.
-Küçük kötü düşünceler, insanı büyük kötü eylemlerden uzak tutar.
-Birini suçlamak üzere ileri uzattığın elinin 3 parmağının seni gösterdiğini unutma!
-Ebedi gerçeklik olmadığı gibi, mutlak doğru yoktur.
-Kutsal olan gerçekler değil kişinin kendi gerçeği için çıktığı arayıştır.
-Gerçeğin düşmanı tabular ve inançlardır.
-Doğruluk kendi başına bir güç değildir: gücün yanında yer almazsa, hemen batıp gider.
-İnsanlık bugün inanıldığı gibi, daha iyiye ya da daha güçlüye ya da daha yükseğe doğru bir gelişme göstermemektedir, “ilerleme”, modern bir düşüncedir yalnızca, yani, yanlış bir düşünce.
-Birçok zalim vardır ki, zalim olmak için yalnızca fazla korkaktır.
-Bir meslek yaşamın korsesidir.
-Budizm uygarlığın sonunun ve yorgunlaşmasının dinidir, Hristiyanlığın önünde ise, uygarlık daha yoktur
bile, -onu belirli koşullarda kuracaktır. Budizm bir kez daha söylersek, yüz kez daha soğukkanlı, dürüst, nesneldir.
-İyi ve kötü konusunda herkes kendinin “bilirkişi” olduğuna inanır ve yanılır.
-Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır.
-Uçurumları sevenin kanatları olmalı.
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KUŞAK FARKINI ANLAMAK VE ANLATMAK

X KUŞAĞI

Y KUŞAĞI

Z KUŞAĞI

Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Henüz buluğ çağını yaşayan
yüzü sivilceli bir genç kız iken
anne ve babamla anlaşmak, onları anlamak öyle zordu ki, onların o yaşlara gelip, nasıl olup da
öyle davranabildiklerini sorgulardım sürekli. Şimdi onların yaşına geldiğimde, nasıl düşündüklerini yeni yeni kavrıyorum ve
hayrete düşüyorum.. Bir yerler-

de duyduğuma göre buna KUŞAK FARKI deniyormuş☺
Şimdi yetişen yeni nesil ile bazen neden anlaşamadığımızı da bu kuşak farkı teorisi çok güzel açıklıyor, ama henüz tam vakıf olamadığımız bir şey var: Belli dönemlerde yetişen insanların psikolojik,
davranışsal ve sosyolojik anlamda aynı özellikleri gösterip, farklı ve özgün bir insan topluluğunu temsil ediyor olmaları.. Bu yeni teoride farklı yıllarda doğmuş dönemsel kuşaklardan dem vuruluyor.
O zaman bu yeni kuşak teorisine şöyle bir göz atalım ne dersiniz?
Sessiz Kuşak (1925-1945): Ekonomik buhran ve ardından II. Dünya Savaşı ile karşılaştılar. Bu büyük
olaylar onların hayatını yönlendirdi. İçine kapanık ve muhafazakâr oldular. Milli ve ailevi duygular söz
konusu olunca gurur ve güven konusunda en tutucu kuşaktı. Ancak kişisel gelişim anlamında özgüvenden yoksun bir kuşaktılar. Teknolojiye karşı uzak ve tutucu, geleneksel yapıyı savunan bir görünümdeydiler. Bu kuşaktan olan ailemizin büyükleri cep telefonuna ve bilgisayarlara hala alışamadılar ve hala
sofrada tabağımızdakileri bitirmemiz gerektiği konusunda ısrar ediyorlar☺
Büyük Bebek Patlaması Kuşağı (1945-1964): II. Dünya Savaşı sırasında ya da hemen sonrasında doğan soğuk savaş kuşağı. Eğlence ve lüks sayılabilecek harcamalar bu dönemde önem kazandı. Bu yüzden hiyerarşiye saygılı bir iş hayatları oldu. Toplum olaylarına oldukça duyarlılardı ve ilk defa bu kuşak,
İnsan Hakları savunuculuğundan bahsetti. Baby Boomer kuşağı tüm dünyayı politik olarak etkileyen 68
kuşağını oluşturan çocuklardır. Gramofon, radyo, buzdolabı ve televizyon teknolojisine doğdular.
Generation X / Baby Busters (1965-1976): Özellikle 1965-1976 yılları arasında doğan ve eskisine
göre daha gerçekçi, çalışkan ve kanaatkar kuşak olup, o dönemde yaşanan ekonomik krizlerden ve sosyal sancılardan etkilenen bir nesildir. Bu kuşak için eğitim önemlidir. X kuşağı teknoloji ile sonradan
tanışmıştır. Bugün dünyanın birçok ülkesini “X kuşağı” olarak adlandırılan 40’lı yaşlardaki liderler yönetiyor. Bu nesil, dinamizmi ve yaratıcılığıyla önceki kuşaktan ayrılıyor. Bu kuşağın üyeleri, yetiştikleri farklı dünyanın değer yargılarını ve daha dinamik, cesur, bağımsız bir liderlik tarzını yansıtıyor. Şimdi X jenerasyonunun liderleri ellerinden düşürmedikleri akıllı telefonlarıyla programlarını takip ediyor,
sosyal paylaşım siteleri facebook, twitter hesaplarıyla milyonlarca insana ulaşıyor, gençlerle iletişim
kurmayı başarıyor. Bu kuşağın bir üyesi olarak ben bizim kuşağın fazlasıyla statükocu olduğunu düşünüyorum izninizle☺
Y Kuşağı / Echo Boom / Millennials (1977-1996): Onlar genç, akıllı, özgürlüklerine düşkün ve teknoloji tutkunu. Otoriteye meydan okuyan, önce ailelerini sonra da patronlarını sorgulamaktan çekinmeyen ve kısa zamanlamalarda iyi iş çıkarmaya odaklı bir kuşak. İş hayatında son derece seçici, diğerlerinden hızlı çalışıp başarısını çabuk kanıtlama çabasında. Y nesli şu ana kadar yaratılmış en eğitimli, en
medeni, en teknolojiye açık, bilgiyi kaynaklarından öğrenebilen, global olarak dünyayı keşfetmeye çalışan insan topluluğu.
Z Kuşağı (1997-Şimdiki zaman): Z kuşağı bizim Milenyum gençliğini de içine alan 1996 sonrası doğan kuşak. Z kuşağının, önceki kuşaklardan en büyük farkı internetin, teknolojinin içine doğmuş olmaları. Haberleşmek için e-posta’yı değil, sosyal medyayı tercih ediyorlar. Z kuşağı Y’lerden farklı olarak
yeryüzüne gelmiş en bağlantılı (Connected) kuşak. Ben Z kuşağının geleceğimizi şekillendireceğine, en
büyük teknolojik buluş ve devrimleri de onların yapacağına inanıyorum..
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KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE:

Yaklaşık bir yıl önce Göğüs Hastalıkları alanında, Küba’da 13-17 Kasım 2012 tarihlerinde yapılacak bir toplantıyı düzenleme daveti aldım. Yapılacak toplantının Küba Sağlık Bakanlığı ile Göğüs
Hastalıkları Dernekleri’nin daveti ile yapılacağını
öğrendim. Hangi konuları seçmeliydim, başlığı ne
olmalı idi? Mesleki bilgim beni Küba’da önemli bir
gelir kaynağı olan tütün, puro ve sigara üretimi ile
bunların tüketimi sonrası sık görülen, alanım ile ilgili akciğer hastalıklarına yönlendirdi. Başlığı şöyle düşünmüştüm. “Farklı kültürler, benzer solunumsal sorunlar.” Kübalı meslektaşlar ile ülkemiz meslektaşları, tütün ekonomisi, tütün kullanımına bağlı akciğer hastalıkları ve bunların görülme sıklıkları konularını iki ülke şartları ve verileri ile karşılıklı

Prof. Dr. Atila AKKOÇLU
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

tartışsın istedim. İlk gidişimdi. Uzunca süren uçuşumuzda, Küba hakkında İstanbul’da uçuşumuzu beklerken satın aldığım “KÜBA Fidel Castro’nun Ülkesi Değişimin Eşiğinde” yazılı National Geographic /
Türkiye dergisinin son sayısını “Kasım 2012” dikkat ve heyecan içinde okumuştum. Okuduklarımdan
çok etkilenmiştim. İndiğimiz havaalanı eski, küçük
ve özel bir isme sahipti “Jose Marti.” Bu ismi uçakta dergilerde okumuştum, ona ”Ulusal Kahraman”,
“Bağımsızlık Savaşçısı” diyorlardı. Hemen otobüsün içinden havaalanının fotoğrafını çektim. “Havana Uluslararası Jose Marti Havaalanı. Yol boyunca gördüklerim beni çok eskilere götürmüştü. Çok
eski model (50’li yıllar) arabalar, otobüsler, otobüs
bekleyen kalabalık insan grupları, yürüyen, bazıları
sigara, puro içen insanlar, çocuklar, evlerin önünde
oturan birbirleri ile sohbet edenler, bisiklet ve bisiklete benzer araçlara binenler, çok eski, bazıları boyasız, bakımsız, terkedilmiş görünümde, genelde tek/
iki katlı sütunlu evler, kafeler, tarihi özel mimarisi
olan muhteşem binalar, meydanlar, parklar, heykeller, kaleler, koyu mavi renk içinde deniz… Birbiri
sıra geçiyorduk. En çok sütunlu binaların çokluğu,
düzgün sokak ve caddelerde duvarlarda, binalarda
büyük boy “Che Guevera, Fidel Castro ve onlarla
birlikte tanımadığım kişilerin resimleri ve ispanyolca mesajları” ile büyük küçük heykeller, meydanlar,
parklar, bazı yerlerde uzun insan kuyrukları dikkati-
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KÜBA

mi çekmişti...
Afro-Kübalılar ve sanat eserleri çok etkileyici
Uzun bir yolculuk sonrası 1930 yapımı otelimize geldiğimizde gördüklerimin hepsi tarih olarak eski, fakat çok ilginçtiler. Üç yarım gün Kübalı doktor meslektaşlarım ile ortak sağlık sorunlarımızı tartıştık. Geri kalan zamanlarımızda Havana ve Pinar del Rio şehirlerini görme imkanlarımız
oldu. Ekmek almak için ellerinde belge olan insanların oluşturduğu kuyruklar, düzgün, planlı, mimarisi zengin ve bol sütunlu binalar, kaleler, kiliseler
ve caddeler, kültür ve sanatsal aktivitelerin zenginliği, büstler ve heykeller, binaların ve duvarların cephelerinde şehrin kurucuları olarak ifade edilenlerin
resimleri ve ülkenin değişik insanları, özellikle de
‘Afro-Küba’lılar ve sanat eserleri beni çok etkilemişti. Bu insanların kısıtlı imkanları ile eski, bakımsız fakat gösterişli, sütunlu mimari evlerdeki yaşantılarına rağmen sağlıklı ve mutlu olmaları ve hemen
her mekanda Küba bayrağı ile Jose Marti’nin yer alması!.
Gördüklerimden; farklı ırklardan (siyah, beyaz,
melez), çok eski bir tarihe ve kültüre sahip, mutlu
görünen, Che’yi ,Castro ve bazı kişileri belli ki çok
seven bir ülke izlenimi edinmiştim. Ama en ilginç
olan rehberimizin iyi Türkçe bilen Kübalı genç Fidel Tapanes olması ve onun anlattıkları idi. Fidel
bazı heykelleri (Atatürk büstü ve Simon Bolivar,
Jose Marti..) ve resimleri gösterirken şöyle diyordu:
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Küba bugünlerini, ülkeyi bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşturan, canlarını bu uğurda feda eden bu insanlara borçludur. Aynı ülkenizdeki kahraman Atatürk gibi!. Onlar olmasaydı, bugünler böyle olmayacaktı. Bu rejimde bile Fidel Castro onlar için “benim kurtarıcılarım” der.
Bağımsızlık 1 Ocak 1899’da yürürlüğe girdi
Ülkeme döndükten sonra öğrendiklerim beni
daha da heyecanlandırmıştı. Küba bir “Özgürlük
Adası” idi. Resimlerini, heykellerini ve her yerde
isimlerini gördüğüm bu kişiler, ülkede toplumun
ve rejimin kahramanları idiler ve rejimi, hatta ülke
Anayasa’sını onlar yönlendiriyor ve belirliyorlardı.
Araştırdığım Küba tarihi örnek alınacak kadar ilginçti ve sizlerle mutlaka paylaşmalıydım. Fidel Castro
öncesi Küba’nın ilk sakinleri Güney Amerika’dan
adaya gelen yerlilerdi. Sayıları 80-100 bin dolayında olan bu halk, barışçıl ve tarım işçisiydi. Kaynaklara bakıldığında Kristof Kolomb’un birinci yolculuğunda keşfederek (Ekim 1492) İspanyol toprağı
ilan ettiği Küba’ya, Eylül 1493’de İspanya’dan 17
gemi ile 1500 kişi (misyonerler, işçiler, kaçak yolcular) ile tarım aletleri, sığır, tohum gelmişti. 1511
yılında ilk vali olarak İspanya’dan Diego de Velazques, bölgeyi sömürgeleştirmek üzere bir askeri birlik eşliğinde geldi. İlk işi kendisini karşılayan yerlileri öldürmek oldu. Böylece ilk Yerli- İspanyol savaşı başlamış oldu ve yerlilerin “Taynolar’ın” reisi Ha-

tuey (İlk ulusal kahraman) öldürüldü. Küba 400 yıldan fazla bir süre İspanya’nın sömürgesi olarak kaldı. Sömürgecilerin baskı ve sömürüsü, salgın hastalıklar, katliam, firar, isyan, açlık ve göçler yerli nüfusunu beş bine kadar düşürdü. 18. yy’ a girilirken
bölgede sağlanan barış ve düzenle birlikte sömürgenin nüfusu 50 bine ulaştı. Nüfus: Yerli+ İspanyol+
köle siyahlar+ Çinli+ Meksikalılardan oluşuyordu.
İspanyolların adada gelişen özerklik talebine ödün
vermemesi ve vergileri daha da arttırması, Otuz Yıl
Savaşları’nın (Bağımsızlık) (1868-1898) başlamasına neden oldu. İspanyollar bu savaşta kentleri, halkı
ile birlikte yaktılar. Bu savaşın ustaları Antonio Maceo ve Maximo Gómez alt sınıfların ve yoksulların yararlarını savunan önderlerdi. 1886 yılında kölelik yasal olarak kaldırıldı. 10 Ağustos 1898’de imzalanan Paris Antlaşması’yla İspanya, Küba üzerindeki bütün haklarından vazgeçti. Küba’nın bağımsızlığı 1 Ocak 1899’da Amerika Birleşik Devletleri işgali altında yürürlüğe girdi. 1933’te Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ile Fulgencio Batista, en ünlü diktatör olarak uzun yıllar Küba yönetimine damgasını vurdu. 1960’larda artan askeri
harcamalar ekonomide sarsıntıya yol açtı. 1970’ler-

de ekonomide başlayan düzelme
ile birlikte parti ve devlet istikrarlı bir yapıya kavuşturuldu. Halkın yüzde 97.7’sinin anayasa lehine oy kullanması sonucunda 1976
yılında Küba Anayasası kabul edildi. İnsan haklarına saygılı, eğitim,
sağlık ve çocuk bakımı hizmetlerinin ücretsiz olmasını güvence altına alan, kadın-erkek eşitliğine de
önem veren, herkesin konut hakkı
olduğu ifade edilen yeni anayasa
tümüyle halkı korumaya yönelikdi.
Özellikle çocuklarla ilgili koruma
önlemleri çok genişti. 1970’lerde ekonomide başlayan düzelme ile birlikte parti ve devlet istikrarlı bir
yapıya kavuşturuldu. 1990’ların sonlarından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’ne ya-

kınlaşan Küba, Latin Amerika’da da (özellikle Venezuela ve Bolivya) yeni müttefikler buldu. 31 Temmuz 2006’da Fidel Castro başkanlık görevini kardeşi Raul Castro’ya devredip 19 Aralık 2007’de koltuğunu bıraktı.
Fidel Castro yaptığı son konuşmasında “1959 yılında önderliğimde gerçekleştirilen Küba devriminden günümüze kadar geçen dönemde Küba’da köklü değişimler yaşanmıştır. Eğitim ve kültür alanındaki dönüşüm, Küba devriminin ayakta kalabilmesinin ilk ve en önemli adımlarıdır” demiştir.
Halkın tamamına yakını okur yazar
Küba’da bu yüzden eğitim harcamaları hala büyük öncelik taşımaktadır ve Kübalılar haklı olarak
ücretsiz eğitim ve sağlık sistemleriyle gurur duymaktadır. Sporda ve sanatta dünya çapında gösterdikleri başarılar dikkat çekicidir. Küba’da eğitim,
Küba Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir ve her aşamada ücretsizdir. Hükümet tüm özel
eğitim kurumlarını devletleştirmiş ve devlet kontrollü bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Özel okullar ve özel üniversitelere izin verilmeyen Küba’da
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öğrenciler üniversiteler de dahil eğitimlerinin hiçbir
aşamasında okul harcı ödememektedir.
Dünyada sağlık ölçütleri en iyi olan ilk 30 ülkeden biri
İlke olarak, ekonomik sıkıntıları sosyal alanlara yansıtmamayı sürdürmeye çalışan Küba, “sağlık,
devrimin bir önceliğidir” ve “sağlık ve eğitim, devrimin en önemli edinimidir” yaklaşımını korumaya
özen göstermiştir. Sağlık alanında göstermiş olduğu büyük performans ile özellikle son yıllarda tüm
dünyanın dikkatini çekmektedir. Bugün Küba’da
yaklaşık 12 milyon nüfusta 71.489 hekim (158 kişiye bir hekim, 21 bin uzmanlık eğitiminde), 21 tıp
fakültesi ve 243 hastane, 164 diş kliniği 10.751 diş
hekimi (1049 kişiye bir diş hekimi), 142 yaşlı bakım evi, 37 engelli bakımevi, 13 araştırma enstitüsü,
26 kan merkezi, belediye bünyesinde 217 fizyoterapi, 24 hemodiyaliz, 88 göz, 118 yoğun bakım ünitesi mevcuttur. Doktorların büyük bir bölümü (>%50)
aile hekimi olarak çalışmaktadır. Sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında 7 binden fazla yapılandırma
ve yenileme projeleri başlatılmıştır. Doğum sonrası
ölüm oranı % 0.6 (dünyada ilk 25 ülke arasında ) ve

ortalama yaş 76’dır . UNİCEF raporlarına göre anne
ölümleri yüzbinde 18.2’den (1960), 29.2’ye (1989),
akut ishale bağlı ölümler yüzbinde 57.3’ den 2.7’ ye,
bulaşıcı ve paraziter hastalıklara bağlı ölümler yüzbinde 94.4’den 8.6’ya düşürülmüştür. Kronik hastalıklara bağlı ölümlerden 1972-88 arasında kalp hastalıkları (196.2’ den 176.4’e), kanserler (122.6’ dan
114’ e), damar hastalıkları (71.1’ den 59.7’ye), pnömoni ve enfluenza (45.2’den 33.8’e), böbrek hastalıkları (10.8’ den 7.2’ye) ve diğer birçok hastalıklardan ölümler azaltılırken, şiddete bağlı (kaza, intihar,
cinayet) ve diabete bağlı ölümlerde artış olmuştur.
Dünyadaki 189 ülke arasında, sağlık ölçütleri en iyi
olan ilk 30 ülkeden biri olan Küba, Latin Amerika
ve Karayipler bölgesi’ nde en iyi durumdaki ülkedir.
Her köşe başında amatör müzik grupları…
Sanat tüm Latin Amerika’da olduğu gibi Küba’da
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da gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Sanatsal faaliyetleri düzenleme ve yaygınlaştırma amacıyla kurulan Kültür Merkezleri ve sanat okulları
(289 müze,122 sanat galerisi, 307 kültür merkezi),
aynı zamanda sanatı kullanarak ahlaki, sosyal ve politik değerler kazandırmayı da amaçlamaktadır. Öğrencilerin derslerden sonra haftada en az altı saat sanat çalışması zorunludur. Küba’da her üniversitede
Güzel Sanatlar Akademisi bulunmaktadır. Uzun bir
geçmişe sahip olan Küba müziği, coşkulu ve hareketli eserlerden oluşup, geniş bir yelpazeye sahiptir
(Mambo, Rumba, Ça-ça-ça, Bale..). Küba edebiyatının özellikle şiir alanında zengin ve nitelikli bir mirası vardır. Kuzey Amerika ile olan tarihi bağları nedeniyle Amerikan sporları (beyzbol, yüzme, basketbol gibi) halk arasında yoğun ilgi görmektedir.
Yılda 2 milyon turist ziyaret ediyor
Ekonomi, Sosyalist ilkelere dayanan devlet kontrollü bir planlı ekonomidir. Son yıllarda özel sektör
yatırımları artmakla beraber üretim araçlarının büyük bir kısmı devlet tarafından işletilir. Sovyetler
Birliği’nin çöküşünden sonra oluşan depresif dönemden sonra tarımdan sanayiye geçilmiştir (çimento, mobilya, tarım makinaları, ayakkabı üretimi). İş
gücünün yüzde 21’inin çalıştığı tarım sektöründe
şekerkamışı, tütün, muz, turunçgil, patates, kahve
ve pirinç önemli üretim ve ihracat kalemlerindendir. Küba mutfağı, genel olarak İspanyol-Karayip
karışımıdır. Domuz eti, deniz mahsulleri, mısır, siyah fasulye, patates, yeşil muz, lahana çok tüketilir.
Yıllık ortalama sıcaklık 26 derecedir. İki mevsimli yarı tropikal iklimde ( kurak: Kasım-Nisan, yağışlı : Mayıs-Ekim) nem oranı yüksek (%78-89) olup,
Haziran-Ekim döneminde kasırgalar görülebilmektedir. Ağaçlandırma, yüzölçümün yüzde 30’udur.
Özellikle Kanada ve Avrupa Birliği’nden gelen turistler sayesinde turizm Küba ekonomisinin itici
gücü haline gelmiştir (Yılda 2 milyon turist). Ekonomide ana amaç tüm insanların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti sağlanması, mükemmel bir eğitim verilmesi, düzenli bir iş sahibi olmalarının sağlanması, fiziksel
ve ruhsal kapasitelerini tamamıyla kullanabilmeleri için tüm kültürel etkinlikler ve spor etkinliklerine katılmalarının sağlanması gibi devrimci projeleri
uygulamaya sokmaktır.
Geçmişi ile günümüz Küba’sının tarihi ilginç
değil mi ? Atatürk’ü örnek alan bu ülkeyi herhalde görmek gerekiyor. Ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Ama öğrendiklerimden sonra tekrar görmeyi çok isterim.
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Şiir

SENDEN BAŞKA
SEN VAR MI ?

Sanma ki dünya senin için dönüyor
Hayat zor bir yol, fakat bu kervan yürüyor
Bilmez misin ki, ne kalplerde ne duygular yatıyor
Sebepsiz heyecanlarda, nice nefisler eriyor.

Yaşıyorsan, arama sebebini, elinde değil
Tanı kendini, bu beden kimsenin emrinde değil
Yoğuştur zihninde, yargılama hükmünde değil
Hazmetmek her insanın harcında değil

Sen, ben, o, ya başkası var mı ?
Yaşamın sırrı sevgi, başka bir yol var mı ?
Hepsi bu işte, farklı bir dünya var mı ?
Senden başka sen var mı ?

Teoman AKTEPE
Hastane Müdürü
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ASTROLOJİ KÖŞESİ
2013 SONBAHAR AYLARINDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?
Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Koç’lar, 28 Eylül tarihine kadar ilişkileriniz konusunda daha hassas davranmanız gerekebilir. 8. evinizde bulunan gezegenler nedeniyle
yatırımlar para konusunda eli açık olmamanızda
fayda var. 5 Ekim’de işyerinizde tansiyon yükselebilir, elinizden geldiğince rasyonel davranın.
Mümkünse Kasım ayına dek mali konularda yeni
kararlar almayın. Kasım ayının 3’ünden itibaren
para konusunda şansınız açılıyor ve işyerinizde
de güzel haberler alıyorsunuz.

(Yükselen burcunuzu da okumalısınız)

etkinliğiniz ve popülerliğiniz çok artacak ve kariyer fırsatları getirecek. Özellikle 19 Ekim’i, bir
Sevgili Boğa burcu, Eylül ayı sosyal faaliyetkenara not edin, işle ilgili çok güzel bir haber alaler ve hobileriniz için güzel günler vaat ediyor. 11
bilirsiniz. Kasım ayı oldukça romantik bir ay ve
Eylül sonrası romantizminiz had safhada olacak.
sosyal hayatınız da oldukça canlı. Kasım ayının
Mars’ın 4. evinizde ilerliyor olmasıyla evle daha
sonunda zor ve tartışmacı kişilerden uzak durmafazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ekim
ya gayret edin.
ayının 19’unda dolunayın da etkisiyle kendinize
daha fazla zaman ayırmak ve biraz gevşemek isASLAN BURCUNDA DOĞANLAR
teyebilirsiniz. Kasım ayının ilk haftasında para
Sevgili Aslan, Eylül ayında evinizi yenilemek
konularında çok şanslısınız. Evlilik, nişan ya da
veya yeniden dekore etmek isterseniz en uygun
ortaklık düşünüyorsanız bu ay tam zamanıdır.
zaman olacak. Eylül’ün ikinci yarısında parasal
konular ön planda olacak, çok para kazanabilirİKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR
siniz ancak aynı hızla harcamak da isteyeceksiEylül ayı yarım kalmış projelerinizi tamamlaniz, kendinizi frenleyin. Ekim ayı oldukça eğlenmak için çok ideal. 19 Eylül’de işyerinde kendiceli geçebilir, küçük bir tatil fırsatı kapınızı çanizi gösterebilecek, belki de terfi edebilecek kolacak. Ekim sonu ve Kasım’ın ilk yarısında alışnuma gelebileceksiniz. Ekim ayında Ay tutulması
veriş yaparken önceden plan yapın, para sandığınedeniyle pek çok arkadaş ve dostunuzla yeniden
nızdan fazla gidebilir. Kasım ayı işyerinde çalışbir araya gelme fırsatı bulabileceksiniz. Mali koma azminiz son derece yüksek olacak ancak tannularda fazla açılmamaya dikkat edin. Kasım ayı
siyon da aynı oranda yüksek olabilir, tartışmalarişler ve işyerindeki yoğunlukla geçecektir, zinde
dan kaçının.
kalmaya ve sağlığınıza özen göstermeye gayret
edin. Kasım sonunda umut verici gelişmeler olaBAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR
caktır.
Sevgili Başak burcu, Eylül ayında oldukça
iyimsersiniz ve bu ay size başarı vaat ediyor. AnYENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR
cak beklenmedik harcamalar ay sonunda belinizi
Sevgili Yengeç, Eylül ayı seyahat etmek için
bükebilir, dikkat. Ekim ayında evinizde daha huo kadar uygun ki, eğer tatile çıkmadıysanız hezurlu olacaksınız. 21 Ekim-10 Kasım tarihleri
men biletinizi ayırtın. Ekim ayında işyerindeki
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arasında kardeşlerinizle anlaşmazlık yaşabilirsiniz, ancak sonuçta tatlıya bağlanacak.
Kasım ayı seyahate çıkma isteğiniz zirvede
olacak. Ayrıca yeni bir şeyler öğrenmek ve
eğitim almak için de oldukça güzel bir ay Kasım ayı..
TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Terazi burcu, Eylül ayında üyesi olduğunuz gruplar ya da organizasyonlar, arkadaşlar ve dostlarla ilgili konular gündeminizi oluşturacak. Üyesi olduğunuz kurumlardan ya da arkadaşlarınızdan ayrılma kararı alabilirsiniz, çok
düşünmeden karar vermeyin. Çatışmaların ortasında bile sessiz ve sakin kalmaya özen gösterin. Ekim ayında yaratıcılığınız ve sakinliğiniz
geri gelecek, konuşmalarınızla çevrenizdekileri
etkileyebileceksiniz. Kasım ayı parasal konular
önem kazanabilir, şans oyunlarından veya beklenmedik bir yerden para gelebilir.

AKREP BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Akrep, Eylül ayı hobiler ve tatil için
çok güzel bir ay. Yeni arkadaşlıklar kurabilir,
yepyeni çevrelere girebilirsiniz. Mars gezegeni
enerjinizi yükseltiyor ancak çok yorulup tükenmeden önce biraz dinlenmeye gayret edin. Ekim
ayında çekiciliğiniz had safhada olacak. Zihniniz
vızır vızır çalışırken pek çok konuya çözüm bulabileceksiniz. Ancak bir hizada toplanan gezegenler nedeniyle araç kullanırken dikkatli olun.
Kasım ayı yeni bir ilişki ya da ortaklık getirebilir.
Parasal durumunuz da her zamankinden iyi olacak.

YAY BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Yay burcu, henüz bekarsanız Eylül ayını iyi değerlendirin; geçmişten biri de sürpriz bir
şekilde tekrar karşınıza çıkabilir. Ekim ayı ilişkiler ve kariyer açısından çok başarılı olabileceğiniz
bir ay. Ancak bir grup ya da arkadaşlarınızla fikir
anlaşmazlığına düşmeniz olası görünüyor. Kasım
ayında parasal harcamalarınıza dikkat edin, beklenmedik masraflar çıkabilir. Kariyerinizde 17’sinden itibaren çok olumlu gelişmeler var.

Sevgili Oğlak burcu, Eylül ayı seyahat etmek
ve yepyeni kültürler öğrenmek için biçilmiş kaftan. Ayrıca yeni şeyler öğrenmek ve kurslara gitmek için de ideal bir ay. Ekim ayında sizden yaşlı
insanların vereceği tavsiyeler çok yararlı olabilir.
İş yaşamınızda kendinizi akıntıya bırakmak en
iyi çözüm gibi görünüyor. İletişim kurmak size
her zamankinden zor gelebilir. Kasım ayında ilişkileriniz tadında olacak ve sosyal hayatınız da hiç
ummadığınız kadar aktifleşecek.

KOVA BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Kova’lar, Eylül ayında Mars’ın Aslan burcundaki hareketi nedeniyle çatışmalara balıklama atlayabilirsiniz ancak enerjinizi bu şekilde harcamak yerine sosyalleşebilir ve tutkulu bir
romantizme yelken açabilirsiniz. Eğer mümkünse
bu ayki seyahatlerinizi erteleyin. Ekim ayında akrabalarınızla ilişkilerinize her zamankinden fazla
özen göstermelisiniz. Ayrıca yeni bir işe ya da projeye başlamak için de ideal bir ay. Kasım ayı evinizde yenilik, dekorasyon yapmak için çok uygun.
Ayrıca kariyerinizdeki olumlu gelişmeler sizi fazlasıyla memnun edecek.

BALIK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Balık’lar, Eylül ayı oldukça romantik
bir ay, seyahat yapacaksınız hoş sürprizlere hazırlıklı olun. Yalnız beklenmedik harcamalara karşı
da dikkatli olmalısınız. Ekim ayında kariyerinizde olumlu gelişmeler var, bir terfi söz konusu olabilir. Bu ay seyahatten uzak durun. Kasım ayında tatil çok keyifli olabilir, bütçenizi ayarlayın.
Kasım ayında işyerinde de dikkatleri daha fazla
üzerinize çekebileceksiniz. Mars Başak burcunda iken tartışmaya istekli olabilirsiniz, dikkat.

OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR
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Salakla zekinin farkı

Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

Çocuk bir gün öğretmenine sorar:
- Hocam salakla zeki arasındaki farklar nelerdir?
Öğretmen: Salaklar her zaman kesin konuşur
ama zekiler daima şüphecidir..
Öğrenci: Emin misiniz hocam?
Öğretmen: Kesinlikle...
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Camcı
Kadının evinde cam kırılmıştı, camcıyı
aradı ve siparişi verdi, yarım saat sonra zil çaldı.
Kadın megafondan seslendi,
“Kim o ?”
“Camcı be ya..”
Kadın kapıyı açtı ve camın takılacağı
yeri gösterdi beş dakika sonra yine zil
çaldı.
“Kim o ?”
“Camcı be ya..”
Kadın;
“Yanlışlık var, az önce bir camcı gelmişti ?!..
“Düştük be ya....”
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