EDİTÖRDEN
Sevgili Arpaboyu okurları;
Pek de sert geçmeyen bir kış mevsiminin ardından,
baharın ılık nefesini hissetmeye başladığımız bu günlerde hastanemizin sesi Arpaboyu’nun yeni bir sayısı
ile tekrar karşınızdayız.

Prof. Dr. Can SEVİNÇ
Göğüs Hastalıkları AD

Bu sayımızda da sizlere, mutfağımızda hazırlanan
lezzetli sayfalar ile merhaba diyoruz.
Gelişimini ve büyümesini sürdüren hastanemizden
son haberlerin yanı sıra, bazı yararlı bilgiler ve sizi
eğlendireceğini düşündüğümüz sayfalar oluşturmaya
çalıştık.
Dergimizin bu sayısında; kurumumuzun yenilenen ve en ileri teknikle donatılan üniteleri arasında
yer alan “Kapsamlı Onkoloji Merkezi, Radyoterapi
Kliniği”nin açılışını, hastane binamızın modern kimliklendirme çalışmasına ilişkin adımları okuyabilir,
meme kanseri tanısını bir adım ileri taşıyan “Tomosentez” cihazının tanıtımına ilişkin bilgileri görebilirsiniz. Hasta ve yakınlarının memnuniyetini yükseltmeye dönük sunulan hizmetleri derginizde bulacaksınız.
Üniversitemizden köşesinde; Türkiye’nin ilk Sağlık
Teknopark binası “Zeytin”in Sağlık Kampusü’nde
hizmete açılması ve bu alanda yapılan çalışmaları
derginiz Arpaboyu’ndan izlemeye devam edeceksiniz. Tınaztepe Kampusü’nde inşaası süren yeni hizmet binalarının güncel görüntüleri ve bilgileri de sayfalarımızda. Hastanemizdeki kalite değerlendirme
çalışmaları, tıp dünyasından haberler, hekimlerimizin müzikten tiyatroya birçok alandaki performansları fotoğraflarıyla yayınımızda yer alıyor. Kültür ve
Sanat, Eleştiri, Gezi, Horoskop ve Haydi Gülümseyin
sayfalarında renkli sunumlar sizleri bekliyor.
Yeni sayımızı keyifle okumanızı öneriyor, nice yeni
sayılarda birlikte olma dileği ile Arpaboyu editörler
grubu olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz…
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DEÜ Hastanesi’nden
kanser tedavisinde büyük hizmet

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, kanser
tedavisinde kamuda en gelişmiş sistemin kullanıldığı yenilenmiş “Kapsamlı Onkoloji Merkezi,
Radyoterapi Kliniği”ni törenle hizmete açtı.
Türkiye’deki kamu hastaneleri içerisinde bir
ilk olan yeni Radyoterapi Ünitesi’nde, radyoterapi tekniklerinin hepsini tek cihaz üzerinde en gelişmiş şekilde uygulayabilen Truebeam STx cihazı kullanıma sunuldu. Devlet desteği ile kurulan
yeni sistemde, üç boyutlu ileri görüntü teknolojisi sayesinde; radyoterapinin çok kısa sürede, normal dokuya en az hasarla yapılabileceği ve hasta
konforunun üst düzeye taşınacağı belirtildi.
Gelişmiş cihazlarla donatılmasının yanı sıra
fiziksel alanları da baştan aşağı yenilenen Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda düzenlenen açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Koca, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin önceki Rektör Prof. Dr. Namık
Çevik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas adına Başhekim Yardımcısı Prof.
Dr. Kazım Tuğyan, Başhekim Yardımcıları, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Fadime Akman, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.
Rektör Füzün konuşmasında, “Üniversitemiz,
önceki Rektörlerimizden Namık Çevik hocanın
öncülüğünde kanser alanında çok büyük gelişme
kaydetti ve bugünlere geldik. Ben Dokuz Eylül’e
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1988’de geldiğimde kolorektal kanserle ilgilenen
bir hekimdim. O dönemden bugüne pek çok yenilik oldu. Ünitenin yenilenmesinde başta Kalkınma Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik törende duygularını şöyle dile getirdi: “1987’de rektör olarak
atandığımda hemen onkolojiyi başlatmak için çalışmalar yaptım. 1990’larda buranın planını çizdik, her yerini santim santim biliyorum. Aradan
yıllar geçti. Şimdi yenilenmiş Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nı gezince şaşırdım, pırıl pırıl modern bir görüntüye kavuşmuş. Nereye baksam her şey çok gelişmiş. Bu bir eserdir ve bu
eserin kurulmasında Rektör Füzün’ün gayretleri
çok önemlidir. Kendisine ve tüm emeği geçenlere
teşekkür ediyorum.”
Açılışa katılan Türk Radyasyon Onkolojisi
Derneği Başkanı Prof. Dr. Koca da konuşmasında, “Dokuz Eylül Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi camiası içinde önder kimlik taşıyan, kendini
sürekli yenileyen bir kurumdur. Bu kurumun ge-

liştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Tıp Fakültesi Dekanı Canda, “Radyasyon Onkolojisi bizim gözbebeklerimizden birisi. Radyasyon
onkologları, diğer onkologlar gibi hasta ile hem psikolojik hem hekimlik yönünden birebir uğraşan
çok özverili bir bölüm. Onkoloji konseylerini fakültemizde ilk başlatan önceki rektörlerimizden Prof.
Dr. Namık Çevik’tir. Münir Kınay hocamız geldikten sonra da tümör konseylerini kurdu. Bugün hastalarımız dünyanın kabul ettiği protokoller çerçevesinde tedavi ediliyor. Yenilenen bölümün hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Kazım Tuğyan, “Bugün, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin tarihinde bir kilometre taşıdır. Kalkınma Bakanlığımızın katkıları ile Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı’nda makine parkını yenileme, geliştirme imkanı bulduk. Radyasyon Onkolojisi son iki yılda
ayakta günübirlik tedavi olarak yaklaşık 30 bin hastaya hizmet vermiştir. Yapılan yeni yatırımlarla birlikte hizmet yelpazesinin daha da genişleyeceğini düşünüyorum” dedi.
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Akman da 23 yıl önce adım attığı
bölümün, her 10 yılda bir en modern tekniklerle lider konumunu koruduğunu ifade ederek duygularını şöyle dile getirdi: “23 yıl önce bu kapıdan girdim. O zaman ilktik, en modern kliniktik. 10 yıl sonra yenilendik, yine en modern kliniktik. Eğitimde, teknolojik gelişmede birçok ilke imza attık. Üçüncü kez Türkiye’de bir ilke imza attığımız için mutluyuz. Sistemin kurulmasına büyük katkıları için
Sayın Rektörüm Mehmet Füzün ve Başhekimim Refik Mas ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
DEÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı’ndan emekli olan Onkoloji Enstitüsü eski Müdürü Prof.
Dr. Münir Kınay, “Türkiye’nin kamuda en iyi yerini açan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin yöneticileri ve bölümde hizmet veren tüm hocalarımızı, herkesi kutluyorum” dedi.
Açılışın ardından İnciraltı Yerleşkesi Derslikler Grubu binasında, “Radyoterapide Keskin Sınırlarla,
Hızlı Tedavi Dönemi” konulu sempozyum yapıldı. Türkiye’den ve yurtdışından alanlarında otorite
isimlerin katıldığı sempozyumda, radyoterapide yeni teknolojilere neden gereksinim duyulduğu konusu
anlatıldı, kanser tedavisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
TrueBeam STx cihazı nedir?
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 önemli bir referans merkezi olacak.
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Tıp Fakültesi’nin 36.yılı
görkemli bir törenle kutlandı

İzmir’in köklü eğitim kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 36. Kuruluş yıldönümü, İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. 1 Mart 1978
yılında Ege Üniversitesi bünyesinde 12 öğretim üyesinin öncülüğünde kurulan fakültenin
36. Yılı etkinlikleri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Tülay Canda
Rektör
Dekan
Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Yaparel, Prof. Dr. Murat Özgören, Üniversite Genel Sekreteri
Prof. Dr. Can Karaca, Dekan Yardımcıları, Başhekim Yardımcıları başta olmak üzere akademisyenler, idareciler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Tıp Fakültesi’nin 36. yaşgünü, İzmir’in
köklü sanat kurumlarının (İzmir
Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, DEÜ Devlet Konservatuvarı, EÜ Devlet Konservatuvarı ve TRT) sanatçılarından
Prof. Dr. Sevin Özdeniz
Prof. Dr. Nedim Çakır
oluşan Turkish Brass Ensemb- Prof. Dr. Serpil Salaçin
le Orkestrası’nın müzik ziyafeti ile başladı. Konserde Wolfgang Amadeus Mozart’ın (Rondo Alla Turca Turkish March)
Türk Marşı’ından , Johannes
Brahms (Hungarian Dance) Macar Dansı’na, Aşık Veysel’den
Prof. Dr. Sedat KaraKaracaoğlan’a, Şeyh Şamil’den Prof. Dr. Meral Sakızlı Prof. Dr. Serpil Salaçin
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Dedeefendi’ye kısaca ulusal müzik kültürümüzü yansıtan eserlerin yanı sıra evrensel eserler
seslendirildi. Konser sırasında İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçıları da değişik koreografiler ile görsel şölen sundu. Ayrıca Resim Heykel sanatçıları sahneye kurulan tuvale, Atatürk,
Hasan Tahsin, Yüzbaşı Şerafettin Bey ve DEÜ Tıp’ın 12 kurucusunu sembolize eden yıldızların
yer aldığı bir resim çalışması yaparak beğeni topladı. Etkinlikte, Ege Üniversitesi Hak Oyunları
Bölümü Halk Dansları Sanatçısı Selim Özyol da “Kerimoğlu Zeybeği” performansı ile alkışlandı.
Daha sonra; fakülteden 2013-14 yılında emekli olan Prof. Dr. Sevin Özdeniz, Prof. Dr. Nedim Çakır, Prof. Dr. Meral Sakızlı, Prof. Dr. Serpil Salaçin, Prof. Dr. Sedat Karademir ve 15 ile
30. hizmet yılını dolduran toplam 21 öğretim üyesi, Tıp Fakültesi ve DEÜ Hastanesi’nde 30 ve
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15. yıllarını dolduran 141 personele “Hizmet Onur
Plaketi” verildi.
Kaat-ı sanatından örnekler sergilendi
Kuruluş yıldönümü anısına, Kaat-ı Sanatçısı Sahide Çınar’ın hazırladığı Osmanlı Kaat-ı Sanat
Sergisi de Tıp Fakültesi Derslikler Grubu giriş katı
fuayede bir hafta süre ile beğenilere sunuldu.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, 36.
Kuruluş yıldönümü kutlamasında şöyle konuştu:
“Dokuz Eylül Üniversitesi’nin en köklü kurumlarınSahide Çınar
dan biri olan Tıp Fakültemiz 1978’de 12 cengaverin
bu işe atılması ile hayata başladı ve bugünlere geldi.
Üniversitemizin 6 belirgin özelliği var; birincisi Dokuz Eylül Üniversitesi, mensuplarına çok bağlıdır,
onlara çok değer verir. İkincisi AR-GE’ye, üçüncüsü Kadın Hakları’na, dördüncüsü sanata, beşincisi
Denizciliğe çok önem verir. Bir diğer temel özelliği ise Türkiye’nin gözbebeklerinden olan hastanesidir. 1978’de 12 öğretim üyesi ile yola çıkan Tıp
Fakültesi’nde, 2013 sonu itibarıyla 387 üst düzey
öğretim üyesi kadrosu hizmet vermektedir. 3 yıldır
artan poliklinik sayısı ile yılda 1 milyon 100 bin civarında hastaya bakılmaktadır. Yılda 38 bin ameliyat
yapıyor, 65 bin kişiye de yataklı tedavi hizmeti veriyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde toplam 8 bin
400 kişi çalışıyor. Bunun 5 bin 24’ü Sağlık Kampusü’nde yer alıyor. Bunun 4 bini de Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışıyor. Görüldüğü gibi devasa bir yapı mevcut. Ben bugünlere gelmemize
emek veren tüm hocalarımız ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, doğum gününüzü kutluyorum.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da, 36 yıl önce büyük zorluklarla DEÜ Tıp
Fakültesi’nin kurulmasını sağlayan tüm emektar hocalara teşekkür ederek, “Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, kuruluşu ile eş zamanlı olarak 90’ı aşkın tıp fakültesi öğrencisini bağrına basmış ve doktor olmalarını sağlamış, toplu yatay geçiş ile öğrenci alınması Türkiye’de tek örnek olmuştur. Bugün kuruluşunu hep birlikte coşku ve onurla kutladığımız Tıp Fakültemizi yüceltmek, ulusal ve
uluslararası alanda saygınlığını yükseltmek, bize teslim edilen bayrağı nitelikli genç kuşaklara
teslim etmek hepimizin görevidir. Dekanlık görevim süresi içinde fakültemize her alanda büyük
katkı ve destek sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün ve çalışma arkadaşlarına, bugüne kadar görevlerini en iyi biçimde yapan rektörler, dekanlar, idareciler, çalışanlar ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Tören, geleneksel tavuklu pilav ve lokma ikramı ile sona erdi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servis’inde fiziki koşullar, genişletme ve yenileme çalışması ile iyileştirildi. Uzun yıllar Acil Servis ile aynı ünitede hizmet veren Çocuk Acil Servisi, Sağlık Kampusü’nde inşaa edilen Nevvar-Salih İşgören Çocuk
Hastanesi’ne taşınınca mevcut alanda erişkin hastaların kullanımına yönelik revizyona gidildi. Genişletme ve tadilat sonrasında Resüstasyon Bölümü’ndeki 5 olan yatak sayısı 9’a yükseltildi. Monitörlü Gözlem bölümündeki yatak sayısı da 6’dan 11’e çıktı. Toplam
11 olan motinörlü gözlem yatağı yeni düzenlemede 20’ye yükselmiş
oldu.
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersin Aksay, yatak kapasitesinin 2014 yılı itibarıyla artmasının yanısıra tıbbi malzeme anlamında da yenileme yapıldığını, yatak başı monitörler ve sedyeler
alındığını belirterek şöyle konuştu:
“Acil Servisimiz açıldığı tarihten itibaren ilk kez bu kadar kapsamlı
tadilattan geçiriliyor. Başhekimimiz Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın
önderliğindeki ilk iyileştirmenin ardından hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinde artış oldu. Hasta Hakları Birimi’nden bize iletilen şikayetler azaldı. Halen 10 yatağın yer aldığı Resüstasyon biriminde eskiden ‘Bakı’ birimimiz vardı. Yataklarımızın çoğunu monitörlü gözlem yatağına çevirdik. Yataklar arasındaki mesafe genişledi, hasta konforu arttı. Durumu daha kritik olanların yer aldığı bu bölümde, tanısı konulan ve aslında hastanenin Yoğun Bakım Servisi’ne
yatması gereken hastalar, yer olmaması durumunda birkaç gün bölümümüzde kalabiliyor. Bu hastaları izleyebileceğimiz yatak sayısı yetersizdi. 2014 itibarıyla iyileştirme sağlandı. Yenilemeler, önümüzdeki günlerde triyaj (hastaların ilk alındığı bölüm) ünitesinde devam edecek. Acil Servis’in giriş yeri değişecek. Durumu kritik olmayan ‘hızlı bakı’ dediğimiz ve Sağlık Bakanlığı’nın ‘Yeşil alan’ olarak tanımladığı hizmet alanı kurulacak. (Yeşil
alan, Acil Servis’e gelip herhangi bir ilaç ya da uygulama yapılmadan değerlendirilerek taburcu edilen
hastalara yönelik birim.) Acil Servis’ten kaynaklı şikayetlerin azalmasındaki bir önemli etken de, hafta
içinde her gün bir öğretim üyesinin sabah 08.00 akşam 21.00 arasında sürekli olarak Acil Servis’te kalmaya başlaması oldu. Yeni uygulama ile öğretim üyelerimiz mesai saatleri dışında da hizmetlerini sürdürüyorlar. Hafta sonunda da bir öğretim üyesi icapçı olarak görev yapmaya devam ediyor.”
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Acil Servis genişletildi
yatak sayısı arttı

Ameliyat Sonrası Bakım Ünitesi
hizmete girdi
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Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
2014 yılı itibarıyla bir ilk gerçekleştirildi ve
PACU (Post-op
Anesthesia Care
Unit) adı verilen
Ameliyat Sonrası Bakım Ünitesi
kuruldu.
Ameliyattan çıkan hastalardan durumu
ciddi olan, uzun
süreli ameliyat
geçiren ve yandaş hastalığı bulunanların “Değerlendirme Ünitesi” ile “Yoğun Bakım Ünitesi” arasındaki bir kademede takibinin yapıldığı yer olan PACU’da, hastalar en modern tıbbi cihazlar eşliğinde uzman ekip gözetiminde izleniyor. 6 yataklı ünitede, iki hemşire gündüz, iki hemşire gece, bir sorumlu öğretim üyesi, bir
sorumlu uzman ve cerrahi branşlardan bir nöbetçi asistan hizmet veriyor. Ameliyat sonrası 6 saat, 12 saat
ya da bir gün solunum desteği sağlanan hastalar, bir ya da iki gün içinde durumlarına göre ya ilgili servise ya da Yoğun Bakım Ünitesi’ne gönderiliyor.
Ameliyat Sonrası Bakım Ünitesi’nin hastaların 24 saat aralıksız takip edildiği ve tüm dünyada kullanılan modern bir sağlık hizmet alanı olduğunu belirten DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atalay Arkan şu bilgileri verdi:
“Modern ameliyathanelerde hastaların bakımı için mutlaka bir PACU olması gerekiyor. Hastanemizde
daha önce bu hastaların takibi direkt Yoğun Bakım’a gönderilerek sağlanıyordu. Yoğun Bakım’daki doluluk oranının fazlalığı nedeniyle de sıra bekleme sıkıntısı yaşanıyordu. Bu ara ünitenin açılması, ameliyat olmak için yoğun bakım bekleyen hastaların bekleme sorununu ortadan kaldırdı. Yoğun Bakım
Üniteleri’ne Acil’den, diğer hastanelerden ve servislerden hastalar geldiği için burada sirkülasyon çok.
Dolayısıyla bekleme listesi kabarıktı. Yeni kurulan ünitede üç ayda 200’ün üzerinde hasta takibi yapıldı
ve bekleme listemizde hiç hastamız kalmadı. Bu hastalara beklemeden ameliyat olma şansı doğdu. Destekleri için Başhekimimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz.”
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Sağlık Kampusü’nde hastalara
ve çalışanlara ücretsiz ulaşım

Başhekim Profesör Mas, yeni uygulamayı Hastane Başmüdürü
Tevfik Eser ve Hastane Müdürü Yaşar Akar ile birlikte anlattı.

Hasta Nakil Aracı

Personel Nakil Aracı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, günlük hasta sirkülasyonunun çok yoğun olduğu Polikliniklerde
hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının ulaşım konforunu üst düzeye çıkaran üç önemli hizmet sağladı.
Yürüme güçlüğü çeken hastaların otobüs durakları ile poliklinikler arasında gidiş dönüşlerini sağlayabilmek amacıyla 6 yolcu kapasiteli, akü ile çalışan “Ücretsiz Nakil Aracı”
kullanıma sunuldu. Ayrıca daha önce poliklinikler girişinden
hastane içindeki bölümlere yürüyerek ulaşmakta güçlük çeken hastalar için 16 adet olan tekerlekli sandalye sayısı 75’e
yükseltildi. Refakatçısı bulunan hastaların kimlik bırakmak
suretiyle tekerlekli sandalyelerden yararlanarak ilgili polikliniklere rahat ulaşmaları için kolaylık sağlandı. Refakatçısı olmayanlara da DEÜ Hastanesi görevlilerinin
eşlik etme imkanı tanındı. Hafta içi her gün mesai saatlerinde otobüs duraklarından poliklinikler girişine
kadar ring hizmeti veren nakil aracı, hasta ve yakınlarının yüzünü güldürdü.
Bunun yanı sıra Sağlık Kampusü’nde uzak mesafedeki binalara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrencilerin yararlanabileceği akülü “Ücretsiz Servis Aracı” kullanıma sunuldu.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, “Sağlık hizmetinde hassasiyetle üzerinde durduğumuz konulardan birisi hasta ve yakınlarının konforu ve memnuniyeti. Hastalarımızın tedavi olacakları bölümlere ulaşımında kolaylık sağladık. Ayrıca Sağlık Kampusü alanında akademisyenler, sağlık personeli ve öğrencilerimizin belirli durak noktalardan kullanabileceği 10 dakikada bir servis yapan bir nakil aracını daha
hizmete sunduk. Bu uygulamalardan herkes mutlu” dedi.

DEÜ Hastanesi’nden
meme kanseri tanısında
ileri teknik cihaz
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Prof. Dr. Pınar Balcı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, meme kanseri tanısını bir adım daha ileriye taşıyacak olan
ve memenin üç boyutlu görüntülenmesini sağlayan “Tomosentez” cihazı alınarak hizmete açıldı.
Memenin tomografisi olarak nitelendirilen ve 1 milimetre kalınlıkta tomografik görüntülerle tüm
memenin taranmasını sağlayan Tomosentez, lezyonun saptanmasında duyarlılığı arttırmasının yanı sıra
Manyetik Rezonans (MR) gibi ek tanı yöntemlerinin kullanım gereğini azaltması, hasta konforunu yükseltmesi bakımından tercih edilen ileri bir yöntem olarak kullanıma sunuldu.
DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Balcı, meme kanseri tanısında bugüne kadar kullandıkları Mamografi ile Tomosentez arasındaki farkları şöyle anlattı
“Toplumda her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri ile karşılaşıyor. Mamografide yapılan
taramalarla meme kanserinden ölümler % 15-50 oranında azaltılıyor. Bu yönüyle değerli ve yaygın bir
tanı yöntemi. Ancak, meme kanserlerinin yaklaşık % 20’si mamografide gözden kaçıyor. Olguların %
10’u da başka pozisyon ve yöntemlerle incelenmek üzere tekrar çağırılıyor. Bunun en önemli nedeni
mamografinin en önemli sınırlaması olan yoğun meme dokusudur. Bu konuda akla gelen önemli sorular ve yanıtlarını şöyle özetleyebiliriz:
Yoğun meme dokusu tanıda sıkıntı mı yaratmaktadır ?
Evet. Çünkü, meme dokusu ve kitle mamografide aynı dansitede yani aynı renkte görülür. Meme dokusu yoğunsa kitle veya kalsifikasyonu maskeleyerek saklar. Tomosentez bu durumu kesit alarak ortadan kaldırır ve lezyonu açığa çıkarır.Yani lezyonun saptanmasında duyarlılığı arttırır.
Tomosentez sadece lezyonun saptanmasında mı yararlıdır ?
Hayır, bir yadan da meme dokusu mamografide üst üste gelerek yalancı kitle görünümleri oluşturmaktadır. Bu taklit lezyonlar hastanın gereksiz biyopsiler geçirmesine yol açar. Tomosentez bunları da ayırt ederek gereksiz cerrahileri önleyebilmektedir. Ayrıca saptanan lezyonun
özelliklerini ; sınır, iç yapı gibi daha iyi tanımlayarak iyi ve kötü huylu lezyonun ayırt edilmesine yardımcı olur. Manyetik Rezonans gibi ek
tanı yöntemlerinin kullanım gereğini de azaltacaktır.
Tomosentez nasıl yapılır ? Mamografiden farklı mı ?
Aslında çok farklı değil. Mamografide tek bir X ışını verilişi söz konusu iken bu yöntemde X ışını tüpü bir yay boyunca hareketlidir ve alınan
bilgiler kesitler halinde bilgisayarlarca radyoloğa sunulur.
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İşlem uzun sürer mi ?
Hayır. Mamografi ile eş sürede görüntüler alınır. Ancak kesit sayısı daha fazla olduğundan (10-15) değerlendirme süresi doktor için biraz daha uzundur.
Hastanın aldığı radyasyon dozu mamografiden fazla mıdır ?
Hayır, mamografiye yakın bir doz ile işlem gerçekleştirilir
Mamografide kadınların en büyük yakınması ağrı duymaktır. Bu işlemde de meme sıkıştırılıyor mu?
Maalesef basının tümüyle kaldırıldığını söyleyemeyiz. Bir miktar kompresyon bu işlemde de var. Ama
daha az olduğundan hasta konforu daha yüksek.
Her olguya tomosentez mi yapılmalı ? Mamografi artık yapmayacak mıyız ?
Hayır. İleri yaşta veya yağlanmış meme dokusunda lezyonu saklayacak bez yapısı azaldığından, yani
doku yoğun olmadığından mamografi yeterlidir. Ancak genç, menopoz öncesi olgularda dokunun yoğun olduğu durumda tomosentez kullanılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören çocukların yaptığı birbirinden güzel resimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda görücüye çıktı. Kurum bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü müfredatı ile eğitim gören küçüklerin hazırladığı resimler, Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi’nin fuaye alanında 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sergilendi.
Resim Sergisi’nin açılışına İzmir Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Balçova Milli Eğitim Müdürü Orhan Demiral, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören, Çocuk
Hastanesi Müdürü Secaattin Ece, İlköğretim Okulu Müdürü Avni Koşar, hekimler, sağlık çalışanları, veliler ve çocuklar katıldı. Açılış kurdelasını kesen İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, “Bugünün küçüğü, yarının büyüğü çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Böyle bir etkinliğe katılmaktan
mutluluk duydum” dedi.
İlköğretim Okulu Müdürü Avni Koşar, öğretmenler Nergiz Uğur, Miray Cinel ve Mine Tekin, okuldaki çalışmalar ve resimler hakkında bilgiler verdi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hale Ören, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
ilgi ve desteğinden büyük
memnuniyet duyduklarını belirterek, törene katıldığı için Müdür Vefa
Bardakçı’ya teşekkür etti.
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Çocukların resim sergisini
Milli Eğitim Müdürü açtı

Hastanede doktora tezli
yönlendirme sistemi

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Yrd. Doç. Tuğcan Güler

Prof. Dr. M. Refik Mas

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Fiziksel mekanları her yıl yeni ünitelerin katılımı ile devasa bir yapıya ulaşan Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde kurum dışı ve içi yönlendirmeler, devrim niteliğindeki bir projenin hayata geçirilmesi ile uluslararası standartlara uygun hale getirilmeye başlandı.
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Tuğcan Güler’in yaklaşık 10 yıl önce
bir ABD gezisi sırasında edindiği izlenimlerden esinlenip kendisine tez konusu seçtiği “Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımı (Sinyalizasyon) Projesi” DEÜ Sağlık Kampusü’nün yeni imaj projesi
oldu ve tüm bölümlere uyarlanmak üzere düğmeye basıldı.
Daha önce kullanılması planlanan, ancak Tuğcan’ın askerlik sürecinde askıya alınan çalışma, DEÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın
önderliğinde yürürlüğe girdi. Yrd. Doç. Güler’in doktora tezi olan konu, finansman desteği için ilk
etapta Dokuz Eylül Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)’nin onayına sunuldu. 2013’te alınan onay ile sistemin kurulmasına yönelik start verildi.
Yrd. Doçent Tuğcan, şimdiye kadar hiçbir kamu sağlık kuruluşunda bu ölçekte örneği bulunmayan sinyalizasyon çalışmasının bir maketini hazırladı. Herşeyin 18 ayda tamamlanması için
A’dan Z’ye tasarım yaptı. İsimliklerden, yönlendirme panolarına kadar tüm malzemelerin el işi
olarak hazırlanacağı sinyalizasyon, 2014’ün ilk günlerinden itibaren önce tadilattan geçirilen Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, ardından Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda uygulandı.
Yeni yöntem, kullanım kolaylığı ve estetiği ile konfor sağladı.
Yrd. Doç. Tuğcan, bir sağlık kuruluşuna gelen kullanıcının (hasta veya yakınının), sadece yönlendirme panolarını izleyerek tüm bölümlere rahatlıkla ulaşıp, kimsenin yardımına gerek duymadan çıkışa da kolayca ulaşabilmesini sağlayacak bir sistem hazırladığını belirterek şöyle konuştu:
“Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, uzun yıllar içinde çok fazla ünitenin eklenip kapsamlı değişikliklerin yapıldığı büyük bir yapı. İlk kez gelenler yön bulmakta ciddi sıkıntı yaşayabilir, ya da
sadece bir bölüme giden hasta, diğer bölümlerin yerini bulmakta zorlanabilir. Dünyanın her ye-
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rindeki köklü sağlık kuruluşlarında benzer güncellemeler oluyor. Buna çözüm olarak kapsamlı
yönlendirme çalışmaları uygulanmış. Bizim projemizde toplam 23
adet totem (yerden dikilmiş yüksek aliminyum pano), 28 adet dış
mekan tabelası olmak üzere 51
pano yer alıyor. Totemlerin 10’u
6 metre yüksekliğinde olacak ki,
bunlar bir binanın iki katı yüksekliğine eşdeğer. Dış mekanda
bir otobüsün yüksekliğinin 2.40
metre olduğunu düşünürsek görünülürlüğü böyle sağlayabileceğiz.
Dış mekanda toplam 6 totem yer
alacak. Diğer totemler 4 metre
yükseklikte. Araçların trafik yaptığı yerde yüksek, yayaların trafik
yaptığı yerde alçak olanları tercih
ediyoruz. Yaklaşık 250 civarında başüstü (tavandan
sarkıtmalı) panomuz olacak. Sadece polikliniklerde
net 105 tane ihtiyaç var. Bunun yanında bayrak tipi
diye ifade ettiğimiz duvara yandan monte edilmiş
panolarımız olacak. ‘İsimlik’ olarak ifade ettiğimiz
bin adet kapı tanımlama panosu hazırlanacak. İki
tip kapı tanımlaması var birisi birim, diğeri isimlikler. İsimlikler değişken, birimlerinki kalıcı özellikte.
Bir malzemenin değişebilir olması ona artı bir maliyet getiriyor. Dolayısıyla bütçeye uygun tercih yapıyoruz. Projede önemli bir ayrıntı da 100 civarında tuvalet bilgi panosu yer alıyor. 2014 itibarıyla ilk sinyalizasyon uygulamasını Göz Hastalıkları ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları’nda
yaptık. Sırada Acil Servis ve Radyoloji yer alıyor. Tadilattan geçirilen bölümler öncelikli uygulama alanlarımız oldu. Projemizin ana özelliği, her şeyin el yapımı olması. Kısaca örnek verirsek,
otomobil yapan robotlar var ama yönlendirme panosu yapan robot henüz yok. Bu nedenle sinyalizasyon çalışmamız farklı anlam taşıyor. Panolar nerden baksanız 20 yıl kalacak. Bu ciddi bir süre.
Yurtdışında ABD Boston Massachusetts General Hospital’deki yönlendirme altyapısı bizim için
güzel bir model. 90 yıllık bir sağlık kuruluşu ve sürekli güncellemeler yapılmış. Bizdeki yapılanmaya çok benziyor. Yönlendirme projesi, kullanımda sağladığı kolaylığın yanı sıra kurum imajına
ciddi katkı sağlayan bir çalışma. 2015 yılında sistem tümüyle hizmete girmiş olacak.”
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Sağlık Bakanlığı’ndan
hastanede kalite kontrolü

Türkiye genelinde kamu
ve özel hastanelerde kalite değerlendirmesine yönelik incelemeler yapan Sağlık Bakanlığı görevlileri Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’ne de
bir günlük ziyaret turu yaptı.
Dr. Ali Çınar önderliğindeki
dört kişilik heyet, DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Kazım Tuğyan gözetimindeki idareciler ve kalite birimi yöneticileri ile biraraya gelerek bakanlık çalışmaları hakkında bilgiler içeren bir sunum yaptı.
Dr. Çınar daha sonra ekibi ile birlikte bir dahili ve bir cerrahi klinik, hemodiyaliz birimi, patoloji laboratuvarı, ameliyathane ve yönetim hizmetleri birimlerini gezerek ilgili bölüm görevlileri ile
görüştü, uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Başarılı olunan konular ve eksik noktalar Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi yöneticileri ile birlikte değerlendirildi. Türkiye’nin her bölgesinde kapsamlı bir ziyaret programı uyguladıklarını ve deneyimler yaşadıklarını belirten Sağlık Bakanlığı görevlisi Dr. Çınar, karşılıklı fikir alışverişinin önemli katkılar sağladığını belirtti. Bu ziyaretten edinilen izlenimler doğrultusunda hazırlayacakları değerlendirme raporunu Başhekimliğe ileteceklerini bildirdi. Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Kazım Tuğyan da
bu değerlendirme ziyaretinin karşılıklı bilgi güncellemeleri için büyük önem
taşıdığını, yetkililerle yapılan görüşmelerin tüm kurumlara fayda sağlayacağıDr. Ali Çınar
nı belirtti.
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Türkiye’nin ilk Acil Tıp Anabilim
Dalı’nı 1994 yılında kurarak Acil Tıp’ın bir
uzmanlık eğitimi olmasına öncülük eden
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları, 28 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde 9’uncusu düzenlenecek “Acil Tıp Asistan Sempozyumu (ATAS) 2014” için seferber oldu.
Günümüzde 1000’e yakın acil tıp uzmanının ülke genelinde hizmet veriyor olması ve bu meşalenin İzmir’den yakılmış olmasından hareketle kentteki diğer kamu sağlık kurumları ile birlikte hareket eden Dokuz
Eylül Üniversitesi hekimleri, Türkiye Acil
Tıp Derneği işbirliği ile kapsamlı bir çalışma başlattı. Organizasyona Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği,
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil
Tıp Kliniği, Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği asistanları
da destek verdi. Gümüldür’de düzenlenecek
sempozyuma ülke genelinde 300’ün üzerinde acil tıp asistanının katılacağı belirtildi.
Acil tıp asistanlarının eğitimleri ve donanımlarının, tüm sağlık sisteminin geliştirilmesi için hayati önem taşıdığını belirten ATAS 2014 Organizasyon Komitesi Başkanı ve DEÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Asistanı Dr. Murat Çetin şöyle konuştu: “Yeni yetişen/yetişecek uzmanların ülkenin dört
bir yanına yayılmaları ile acil sağlık hizmetleri daha da gelişecek ve dünyanın gelişmiş ülkeleri seviyesine çıkarılacaktır. Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirileceğimiz organizasyon, tıp alanında asistanlar düzeyinde sürekliliği olan ilk ve tek bilimsel toplantıdır. Amerika Acil Tıp Derneği (ACEP)
Asistan Birliği olan EMRA bu sempozyumu destekliyor ve katkı sağlıyor. Etkinliğimiz, ülkemizden acil tıp akademisyenleri ve geleceğin acil tıp uzmanlarının yapacakları sunumlar, dünyaca ünlü
Acil Tıp profesörü ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzu yazarlarından olan Prof. Dr. William Brady’nin ATAS 2014 için hazırladığı video sunumu, kurslar, ultrasonografi beceri ve görüntüleme yarışmaları gibi acil tıp asistanları için ilgi çekici bilimsel organizasyonlarla zenginleştirildi. İzmir’in tüm devlet eğitim hastanelerinin katkı sağlayacağı toplantının sağlık ve acil tıp” için
önemli bir basamak olacağını düşünüyoruz.”
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Acil Tıp hekimlerinin
asistan eğitimi seferberliği

Dokuz Eylül’den MS tedavisinde
fizyoterapist eğitimi
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İzmir Multipl Skleroz Derneği’nin 2011 yılında başlattığı “Multipl Skleroz’da (MS) deneyimli
fizyoterapist yetiştirme kursu’nun ikincisi, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirildi.
İzmir MS Derneği Başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr.
Egemen İdiman’ın önderliğinde, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun katkıları ile verilen
eğitime bu yıl 15 kursiyer katıldı.
Mezun fizyoterapistlere MS hastalığı, hastalıkta ortaya çıkabilecek belirtiler ve uygulanabilecek
tedaviler anlatıldı. MS’in santral sinir sitemini tutan ataklarla seyreden nörolojik bir hastalık olduğu anlatılırken, bu hastalıkta görme problemleri, kas tonusunda değişiklikler, denge, koordinasyon, yürüme problemleri, yorgunluk, idrar inkontinasının sık görüldüğü ifade edildi. MS hastalığında çok önem taşıyan egzersizler, Dokuz Eylül
Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bilge
Kara, Prof. Dr. Sevgi Özalevli, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Sevi Yeşilyaprak, Dr. Fzt. Özge Çeliker Tosun,
Uzm. Fzt. Barış Gürpınar ve doktora eğitimi alan
öğrenciler tarafından anlatıldı. Hastaların hareket
sistemlerini etkileyen kas tonusundaki değişiklikler, solunum problemleri, yorgunlukları, idrar tutma problemleri ve fiziksel aktiviteleri konusunda
değerlendirmeler ve bu sorunlar için yapılabilecek egzersizler, özellikle su içi egzersizlerle 4 gün
boyunca MS hastalarına uygulanarak gösterildi.
İki yılda bir geleneksel olarak tekrarlanması planlanan bu eğitim ile; kliniklerde sıkça karşılaşılan MS hastalarının fizyoterapistler tarafından
en doğru şekilde tedavi olmalarını sağlamak ve
bu hastalıkta fizyoterapistler konusundaki farkındalığı artırmanın
amaçlandığı belirtildi.
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73 yeni asistan göreve başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
73 yeni Tıpta Uzmanlık Öğrencisi göreve başladı. Dekanlık Binası’nda düzenlenen iki günlük oryantasyon programında genç hekimlere kurum ile ilgili bilgiler verildi, tanıtım yapıldı. Bölümlerdeki işleyişin anlatıldığı programının ardından, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Başhekim
Yardımcısı Prof. Dr. Kazım Tuğyan kaProf. Dr. Tülay Canda
Prof. Dr. Kazım Tuğyan
tılımcılara birer teşekkür belgesi verdi.
Yeni asistanların bölümlere göre dağılımı şöyle: Acil Tıp AD (3), Aile Hekimliği (6), Anesteziyoloji (4), Ortopedi AD (2), Radyoloji
AD (4), Adli Tıp AD (2), Çocuk Sağlığı (6), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD (3), Genel Cerrahi (2), Göğüs Hastalıkları (2), Tıbbi Genetik (1), Göz Hastalıkları AD (3), Tıbbi Mikrobiyoloji
(1), Çocuk Cerrahisi (1), Deri ve Zührevi Hastalıklar (1), Halk Sağlığı (2), İç Hastalıkları (10),
Nöroloji (2), Tıbbi Patoloji (2), Kardiyoloji (4), Kadın Doğum (4), Kalp ve Damar Cerrahisi (1),
KBB (1), Beyin ve Sinir Cerrahisi (1), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD (3), İnfeksiyon Hastalıkları AD (1), Spor Hekimliği (1).

		
Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah
Atay, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu. Komutan Atay’ı,
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataç Sönmez, Hastane Başmüdürü Tevfik Eser ve Hastane Müdürü
Yaşar Akar, VIP Konuk Odası’nda ağırladı. Atay,
İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin önemli bir sağlık merkezi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin
örnek kurumlar arasında yer aldığını belirtti. Atay,
üniversite hastanesinin bu bölge için büyk bir avantaj olduğunu ifade ederken, hastane yöneticilerinin
konukseverliğine teşekkür etti. Başhekim Yardımcısı Sönmez ve Başmüdür Eser de komşu kurumlarla diyaloğun önem taşıdığını belirterek Komutan Atay’a nazik ziyareti için teşekkür etti.
2014 MART I arpaboyu 17

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Orgeneral Atay’dan
nezaket ziyareti
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Tüberküloz en çok
Marmara ve Karadeniz’de

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüce, “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkemizde bölgesel dağılıma bakıldığında hastalığın en
çok Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde görüldüğünü belirtti.
Tüberküloz (TB) kontrol uygulamalarının
bölgeler arası farklılık gösterebilmesi nedeniyle
olgu hızlarının ülkemizin farklı bölgelerinde değişProf. Dr. Ayşe Yüce
kenlik gösterdiğini ifade eden Profesör Yüce şöyle
konuştu:
“Tüberküloz 21. yüzyılda da dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birisidir ve tek bir enfeksiyöz etkene bağlı ölüm nedenleri arasında hala ilk sıralarda yer almaktadır. Verem savaş dispanserlerinde kayıtlı hastalar nüfusumuza oranlandığında, Türkiye’de en yüksek olgu hızları,
Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde görülmekte iken en düşük olgu hızı İç Anadolu ve Akdeniz
Bölgesi’ndedir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2012 verilerine göre yılda 13.535
yeni olgu bildirilmiş, bunların 672’ si ( yaklaşık yarısı) 15 yaş altında genç insanlardır. 102 olgu
ise HIV ile infekte olarak saptanmıştır. 604 olguda tedavi sonrası nüks saptanmıştır. Tedavi başarı oranı yeni olgularda %90, yeniden tedavi alanlarda % 68 olup, bu oranlar Dünya Sağlık
Örgütü’nün hedeflediği başarıya ulaşmaktadır. Özellikle son yıllarda farkındalığın artmasının
yanı sıra, moleküler tekniklerin kullanıma girmesi sonucu hızlı tanı ve tedavi mümkün olmaktadır. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı’nın 2012 yılı raporunda; 2010 yılında kayıtlı hasta sayısı 16 551, yeni olgu sayısı 15 183, olgu hızı 24/100.000 nüfusdan 22.5/100.000 nüfusa gerilemiştir.
Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı koordinasyonu ile sürdürülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı kapsamında; Tüberküloz olgularının tanımlanması, takibi ve ülke düzeyinde ilaç direncinin belirlenebilmesi için ilaç direnci sürveyans sisteminin kurulması planlanmış ve 2012 yılı itibarı ile ‘Ulusal Antitüberküloz İlaç Direnci Laboratuvar Sürveyans Ağı’ pilot çalışmaları kapsamında öncelikli olarak Ankara ve İstanbul illerinde laboratuvarlararası standardizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Tüberküloz tedavisinde kullanılan az sayıda etkili ilaç vardır ve bu ilaçlara direnç kazanmış çoğul ilaca dirençli (ÇİD-TB) olguları toplum için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Ülkemizde bu oran % 5 olup oldukça yüksektir. O nedenle tüberkülozda erken tanı, doğru ve uygun
tedavi hastalığın kontrolünde en önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Tüberkülozdan korunma ve kontrolünde aşı çalışmaları da büyük bir
hızla devam etmektedir. Halen kullanılmakta olan
BCG aşısına alternatif olarak, 200’den fazla yeni
aşı adayı geliştirilmiş, 11 yeni aşı adayı için klinik
çalışmalara başlanmıştır. Primer infeksiyonun yanısıra, T hücre cevabını güçlendirerek latent hastalığın reaktivasyonunu da önleyebilecek etkiye sahip olması beklenen bu aşıların klinik çalışmaları
halen devam etmektedir.”
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Hayırsever Süleyman Taştekin’e
Dokuz Eylül’den örnek vefa
İzmir’de sağlık ve eğitime yaptığı katkılarla tanınan ve Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne İnciraltı’nda 7 yıl önce 43 dönüm arazi bağışlayarak gönülleri kazanan Süleyman Taştekin (85), geçirdiği kaza sonrasında getirildiği DEÜ Hastanesi’nde örnek bir vefa ile tedavi edildi.
Yürüyüş yaptığı sırada bir taşıtın çarpması nedeniyle kalçasında kırık oluşan Taştekin, tedavi için getirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Ortopedi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan
Havıtçıoğlu ve ekibi tarafından aynı gün ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ertesi günü Taştekin yürümeye başladı, üniversite
yöneticilerinin gösterdiği yakın ilgiye ve doktorlarına teşekkür etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki duyarlılığın örnek olduğunu dile getiren hayırsever Taştekin, “Aslen Denizli Çivrilliyim.
1955 yılında geldiğim İzmir’e tekstil alanında hizmet verdim ve bir
okul (Bahçelievler’de Süleyman Taştekin Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi), bir de poliklinik (Eşrefpaşa Süleyman Taştekin Polikliniği) yaptırdım. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne de 2007’de 43 dönüm
arazi bağışı yapmıştım. Geçirdiğim kaza sonrası geldiğim hastanede Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
Sayın Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda başta olmak
üzere idareciler ve hekimler sağlığıma kavuşmam için seferber oldular. Hassasiyetleri için teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Taştekin’i ameliyat eden Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, “Hastamıza total kalça protezi ameliyatı
yaptık. Tüm hastalar bizim için önemli. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne büyük destekleri olan Süleyman
Bey’in bir an önce sağlığına kavuşması için de gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyattan bir gün sonra
yürümeye başladı, kısa sürede taburcu ediyoruz” diye konuştu.

İzmir’de yeni kurulan İçimdeki Çocuk Derneği yöneticileri, ilk sosyal yardım çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar-Salih
İşgören Çocuk Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Meral Müdüroğlu başkanlığındaki dernek yöneticileri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören
ile iletişime geçerek yardım yapmak istediklerini bildirdi. Hayırsever grup, daha sonra tedavi gören çocukların kullanımına sunulmak
üzere iki adet nebulizatör (ilaçların sıvı halde
alınmasını sağlayan tıbbi cihaz), iki adet buzdolabı, Hematoloji–Onkoloji oyun odasına oyuncak, kitap, masa, sandalye, duvar kağıdı bağışladı ve bu bölümü birlikte düzenledi. Dernek Başkanı Müdüroğlu, “Çocuklara hizmet veren tüm kurumlarla işbirliği içinde olmaya hazırız” dedi. Prof. Dr. Hale Ören de yardımsever dernek üyelerine teşekkür etti, “İhtiyacımız olan
malzeme desteğini sağlayarak sağduyu gösterdiler” ifadesini kullandı.
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İçimdeki Çocuk Derneği
tedavi gören küçükleri sevindirdi

Ötenazi sağlık ve hukuk
açısından masaya yatırıldı
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Prof. Dr. Füzün

Prof. Dr. Erdem Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUM) ve Avrupa
Genç Hukukçular Derneği (ELSA) işbirliğiyle, “Ötenazide Güncel Gelişmeler ve Yasal Durum” konulu panel DESEM Bordo Salon’da düzenlendi. Oturum başkanlığını Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Petek’in yaptığı panele SAHUM Müdürü Prof. Dr. Erdem Özkara, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Pınar Bacaksız, Gazeteci Banu Şen,
Hukuk Fakültesi Öğrencisi İlayda Koyuncu konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, toplumda her işin başının sağlık olarak bilindiğini ancak, adaletin olmadığı bir toplumda sağlığın hiçbir öneminin olmadığını ifade etti. Rektör Füzün, yasaların, memurunu sahtekar ve hırsız, vatandaşını da potansiyel düşman gözüyle bakılarak hazırlandığını belirterek, “Birey çok önemlidir. Bireyin, devlete karşı haklarının korunması gerekir. Bu haklar içinde, ötenaziyi bir cerrah olarak tasvip ediyorum. Izdırap içinde ölen hastalarımız var. Buna hakkımız olmadığını düşünüyorum. Bilinci yerinde olan insan iyileşme umudu yoksa, yaşamını sonlandırma
hakkı olmalıdır. Doğan insan, ölüm gerçeği ile birlikte dünyaya gelir, ölümü de rahat bir şekilde olmadır “diye konuştu.
SAHUM Müdürü Prof. Dr. Erdem Özkara, Ötenazi’nin iyileşemeyeceği ve dayanılmaz acıları ölümüne kadar süreceği tıbbi olarak kabul edilmiş olan, durumu kendi ve yakınlarınca bilinen, zihinsel yeterliliğe sahip bir kişinin kendi özgür iradesiyle yaşamını sonlandırma isteği olarak ifade edildiğini söyledi. Prof. Dr. Özkara, ötenazi çalışmalarının eski Roma Uygarlığı döneminde bile tartışıldığını belirterek,
şöyle konuştu: “Dünyada güncel yaklaşımlara bakıldığında Hollanda, Belçika ve Uruguay’da istemli ötenazi uygulanıyor. Son olarak Hollanda’da ağır anomalili yeni doğanlara da ötenazi yasalaştı. ABD’de ise
pasif ötenaziye tüm eyaletlerde genel olarak göz yumulurken, yardımlı intihar 23 eyalette suç olarak tanımlandı. Belçika, aktif ötenaziyi yasallaştıran ikinci AB üyesi ülke oldu. Ülkemizde ise ötenazi yasada
açıkça belirtilmemiştir. Ancak öldürme başlığı altında değerlendirilmektedir. Ötenazi konusunda ülkemize özgü koşulların araştırılması ve buna uygun yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlık
ve sigorta sisteminin de, ötenaziyle yakından ilgilendiği gerçeği göz
ardı edilmemelidir. ”
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yard.
Doç. Dr. Pınar Bacaksız ise ötenazi konusunda ülkemize uygun çözümler getirilmesi gerektiğini belirtirken, Gazeteci Banu Şen ise
ötenazinin medyadaki yansımaları konulu bir sunum gerçekleştirdi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi (SAHUM) yönetimi, hukuk sisteminde yaşamsal rolü olan
“Bilirkişilik” konusunu İstanbul’da düzenlediği ve bu alanda bir ilk
olan sempozyumda gündeme taşıdı. Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA - The European Law Students’ Association) ve İstanbul
Kadir Has Üniversitesi’nin de işbirliği ile gerçekleştirilen “Bilirkişilik ve Tıbbi Bilirkişilikte Güncel Durum” başlıklı sempozyumu yaklaşık 150 kişi izledi. Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’ndaki etkinlikte, üniversite mensuplarının yanı sıra sigorta şirketi ve medya
temsilcileri de konuşmacı olarak yer aldı.
Prof. Dr. Erdem Özkara
Bilirkişilik tek başına bir meslek değildir
Ülkemizde bilirkişilikteki son durum ile gelişmiş hukuk sistemlerindeki durum karşılaştırıldı. SAHUM Müdürü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Özkara, sempozyum sonundaortaya çıkan sonuçları şöyle özetledi:
“Bilirkişi adaletin oluşmasında yaşamsal bir role sahiptir ama yalnızca bilirkişi görüşüyle adaletin tecellisi hatalıdır. Bir davanın kazanılmasında ya da kaybedilmesinde en büyük pay bilirkişilerin olmamalıdır.
Türkiye’de her meslekten insan bu konuda özel bir eğitim almaksızın bilirkişilik yapabilmektedir. Standart
ve yeterli bir bilirkişilik eğitimi ne yazık ki yoktur. Bilirkişilikle ilgili etik ilkeler ve çalışma şartları mutlaka belirlenerek bir protokol haline getirilmelidir. Bilirkişilik tek başına bir meslek değildir. Bilirkişilikle
ilgili etik kurallar bu konuda ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi hayata geçirilmelidir. Türk Hukuk sisteminde
taraflardan biri istediği uzmandan konuyla ilgili bilimsel görüş-alternatif rapor alabilir. Uzman bilimsel
görüşü daha kaliteli bir adalet sunulması için son derece yaralıdır ve daha fazla kullanılmalıdır. Üniversiteler ve uzmanlık dernekleri bilirkişilikte daha aktif görev alarak Adli Tıp Kurumu’nun ve diğer kurumların yükünü azaltmalıdır. Özel sağlık sigortaları ve özel sağlık kurumları arasında yaşanan görüş ayrılıklarında tıbbi bilirkişilerin ve danışmanların katkılarıyla karar verilmektedir. Hastaların mağduriyetlerini önlemek için hekimin sorumlu olmadığı komplikasyonlarda oluşan zarar, sistem tarafından ödenmeli, hasta bu konuda yalnız bırakılmamalıdır. Günümüzde
çağdaş hukuk sistemlerinde kanaate dayalı bilirkişilik değil, kanıta
dayalı, gerekçeli
bilirkişilik geçerlidir.”
2014 MART I arpaboyu 21

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

SAHUM’dan Türkiye’de bir ilk
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DEÜ Hastanesi’nde
23 Nisan coşkusu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji tedavisi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’a
konuk oldu.
Büyük Önder Atatürk’ün, sağlıklı mutlu bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcayarak bu
kutlu günü armağan ettiği çocuklar, 23 Nisan’a özel bir davette ağırlanmanın tatlı heyecanını
yaşadı.
Hematoloji – Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocukları makamında ağırlayan DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Arısoy,
Prof. Dr. Kazım Tuğyan, Doç. Dr. Ataç Sönmez ve Hastane Başmüdürü Tevfik Eser ile idareciler küçüklere hediyeler verdi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof. Dr. Hale Ören ve Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamer Mutafoğlu gözetiminde velileri eşliğinde davete katılan çocuklar, kurum yöneticileri ile sohbet etmenin heyecanını yaşarken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Temsili Başhekim olarak Profesör Refik Mas’ın makam koltuğuna oturan küçükler, ne istediklerine yönelik sorulara
sağlıklı olmak, bir an önce hastaneden çıkmak, arkadaşları ile oynamak istediklerini ifade etti.
Kutlama gününde Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Feride Ceyda
Elkaya’nın yaptığı palyaço gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı. Yiyecek içecek ikramının
yapıldığı etkinlikte ayrıca yatarak tedavi gören çocukların odalarına tek tek ziyaret yapılarak
Türk bayrakları ve balonlar hediye edildi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, “Çocuklar
bizim yarınlarımız, onları en iyi şekilde hayata hazırlamak da en büyük görevimiz. Atatürk’ün
onlara armağan ettiği bu bayramda konuğumuz olmalarından büyük keyif aldık” dedi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas, haftanın
üç günü Sağlık Yerleşkesi Fitness Salonu’nda düzenli spor
yaparak, başkanlığını yürüttüğü Geriatri Bilim Dalı’nın çalışma alanında örnek kimlik
sergiliyor. Geriatri Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ile birlikte mesai sonlarında spor salonunun
müdavimi olan Başhekim Mas,
Prof. Dr. Ahmet Turan Işık
Prof. Dr. M. Refik Mas
“Geriatri Bilim Dalı’nın temel
prensibi başarılı yaşlanmak.
Başarılı yaşlanmanın gerekliliklerinden birisi de bireylerin günlük yaşamlarında spora da yer
vermesi. Bizler bölüm hocaları olarak bunu önemsiyor ve spora zaman ayırıyoruz” dedi.
Fitness Salonu’nun pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olduğunu belirten Arternör Oğuz
Üçer, sabah 06.30 ile 22.00 arasında açık olan tesiste akademisyenler ve idari personele her gün
12.00-13.30 ve 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini belirtti. Üçer, bu iki zaman dilimi dışında kalan saatlerde salondan öğrencilerin yararlandığını ifade etti. Çalışmaları Beden
Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi olan 5 asistan antrenörün gözetiminde yürüttüklerini belirten Antrenör Üçer şöyle konuştu: “Bir yıl önce hizmete açılan fitness salonumuz modern donanıma sahip. Güzel Sanatlar Fakültesi dahil olmak üzere Sağlık Yerleşkesi’nden çok sayıda üyemiz spor yapmaya geliyor. Rutin antrenman programlarının dışında,
grup aktivitelerimiz var. Her akşam 19.00-20.00 arasında bölgesel yer egzersizleri (karın-kalça sıkılaştırma çalışmaları) ve plates topları ile çalışmalar düzenliyoruz. İlgi ve katılım güzel. Günlük koşuşturma ve iş
yoğunluğu içerisinde hem kalp ve eklem sağlığına dikkat edip hem kilo vermek isteyenler düzenli spor için
salonumuza geliyor. Kendilerine zaman ayırırken eğlenceli de vakit geçirmiş oluyorlar. Katılımcılar, salondan çıkıp yüzme havuzundan da yararlanabiliyorlar.”
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Başhekim Refik Mas
spor yaparak da örnek oluyor

Hastane Başmüdürü Tevfik Eser
İzmir Tavla Şampiyonu

İzmir’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında İl
Sağlık Müdürlüğü’nün de katılımı ile düzenlenen “Üniversitelerarası Tavla Şampiyonası” büyük çekişmeye sahne oldu, birincilik kupasını Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Tevfik Eser kazandı. Bu yıl Katip Çelebi Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde düzenlenen Tıp Bayramı etkinliklerinde Tavla Turnuvası Ege Üniversitesi’nde yapıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
gerçekleştirilen ön elemeler sonunda Hastane Başmüdürü Tevfik Eser, Dekanlık Personeli Elvan Payamcı ve Yük. Hemşire Sevil Gümüşkesen turnuvada kurumu temProf. Dr. M. Refik Mas sil etmeye hak kazandı. Ege ÜniversiteTevfik Eser
si Tıp Fakültesi’nde düzenlenen İzmir Tavla Şampiyonası’nda Tevfik Eser tüm rakiplerini geride bıraktı ve final maçını 6-4 kazanarak birincilik kupasını aldı. Başmüdür Eser, 2014 yılının şampiyonluk kupasını
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’a hediye etti. Başhekim Mas,
sosyal faaliyetlerin çalışma yaşamında ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, sportmence mücadelesi ve başarılı sonuç için Başmüdür Eser’i kutladı.
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Karşıyaka Polikliniği’nde
40 yıllık cerrahın emeklilik onuru

Dokuz Eylül Üniversitesi Karşıyaka Polikliniği’nde 17 yıldır görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Handan Kocagözoğlu, 40 yıllık aktif meslek hayatını emekliye ayrılarak noktaladı. 1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk kadın genel cerrahi doktoru olarak meslek yaşamına adım atan ve 1986 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hekimliği sürdüren Kocagözoğlu, emeklilik heyecanını sağlık çalışanları ile paylaştı. Karşıyaka Poliklinik binasında düzenlenen emeklilik töreninde Dr. Kocagözoğlu’nu idareciler, akademisyenler ve sağlık çalışanları yalnız bırakmadı. DEÜ Hastanesi Başmüdürü Tevfik Eser, Dr.
Kocagözoğlu’na bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür etti, bir plaket ve çiçek verdi. Poliklinik çalışanları, emektar doktoru hediye ve çiçek vererek yeni yaşamına uğurladı.
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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri ve Öğrencilerinin düzenlediği “Kuvayi Milliye Destanı” konulu sunum ve müzik dinletisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çarşamba Etkinlikleri’nde sahnelendi. Raif Erişen’in hazırladığı Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye
Destanı’nı; slayt gösterisi eşliğinde; Sami Büyükgökçesu, Rüştü
Dağlaroğlu, Raif Erişen, Yavuz Gömeç, Hakan Özyuvacı, Tonguç Sülün, Hakkı Tanyeri, Berna Tarım, Meral Gül Uzman, Yağmur Yalçın ve Sema Yıldırım seslendirdi. Piyanoda Onat Artun,
klarnet ve bağlamada Diren Demirci, saksafon ve bendirde Hakan Özyuvacı ve vokalde Merve Demir, tarihten karelere müzik
dinletisi ile eşlik etti.
İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinlik ilgiyle izlenirken, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda sunumu
gerçekleştiren ekibin üyelerine tek tek teşekkür etti.
Dekan Canda şöyle konuştu: “Türkiye, sadece yerüstü ve yeraltı zenginlikleri ile değil, genç nüfusu ile birçok ülkeyi korkutan bir coğrafyadır. Biz gençlerimize güveniyoruz, yarınlar onlara emanet. Bu güzel sunumları için İstanbul Üniversitesi’nin değerli temsilcilerine teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiler.”
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İstanbul Üniversitesi
Kuvayi Milliye Destanı’nı sundu

8 Mart’ta Kadınlar Korosu konseri
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde farklı bir etkinliğe imza attı. Sağlık Yerleşkesi Çarşamba Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Dünya Kadınlar Günü Konseri”nde; çoğu Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde
görev yapan akademisyenler, Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin yetiştirdiği deneyimli sanatçılar
ile birlikte sahne aldı.
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener, Yrd. Doç. Dr.
Zehra Demiroğlu, Dr. Aygül Çiftçi, Dr. Tijen Özcan, Doç. Dr. Bilge Aykol, Yrd. Doç.
Dr. Feray Erselcan, Dr. Deniz Fer ve Elektro-
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nik Mühendisi Özen Sezen’den oluşan “Kadınlar Korosu”, deneyimli Soprano Selmin
Günoz’ün yönetiminde, solistler Özlem Nazlıaslan (Soprano), Selin Kaya (Soprano) ve
Piyanist İlgi Esin ile birlikte performans sergiledi. Profesyoneller ile örnek bir uyum sergileyen Kadınlar Korosu solistleri tatlı heyecan yaşarken, davetliler beğeniyle izledikleri keyifli sunumu uzun süre alkışladı. Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’ndaki etkinlik sonunda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tülay Canda, başarılı çalışmaları için katılımcılara teşekkür etti, çiçek ve teşekkür belgesi
verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin branşlarında isim yapmış doktorları, kendi aralarında kurdukları rock müzik grubu “Chimera” ile Sağlık Kampusü’nde düzenlenen Çarşamba Etkinlikleri’nde tarihi bir gün yaşattı.
Tıp Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Kurulu’nun organizasyonunda 6 kişiden oluşan “Chimera”
grubu; KBB Anabilim Dalı’ndan Profesör Enis Alpin Güneri (Elektro gitar – vokal), Hematoloji Bilim Dalı’ndan Profesör Güner Hayri Özsan (Elektro gitar – vokal), Barış Akıncı (Klavye), Sinan Alper (Davullar), Kaan Özmen (Bas Gitar) ve Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Profesör Kürşad Kutluk (konuk Akustik Gitar vokal) ile sahne aldı. Konsere büyük ilgi gösteren Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, asistanlar,
sağlık çalışanları ve öğrenciler Derslikler Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nu
tıklım tıklım doldurdu.
Pink Floyd’dan Bon Jovi’ye dünya çapında efsane olmuş grupların şarkılarını büyük bir ustalıkla seslendiren Dokuz Eylüllü hekimler, izleyenleri mest etti, büyük alkış topladı. Yıllar önce
kurdukları Chimera grubu ile daha önce fakültede bir konser daha verdiklerini belirten akademisyenler, hobi olarak başladıkları müzik çalışmalarında kaydettikleri büyük gelişme ile herkesin beğenisini topladı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, müziğe gönül veren başarılı hekimlere birer teşekkür plaketi vererek, “Her alanda güzel çalışmalarınızla örnek oluyorsunuz. Teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.
Chimera (Kimera) anlamı: Yunan mitolojisinde bir başı aslan, bir başı yılan, bir başı keçi olan ateş üfleyen canavar.
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Doktorların rock konseri
ünlüleri aratmadı
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Türkiye’nin ilk SağlıkTeknopark
binası DEÜ’de açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi’nde
inşaa edilen Türkiye’nin ilk ve tek sağlık temalı teknopark binası “Zeytin” törenle hizmete girdi. Üniversite ve sanayi buluşmasını gerçekleştiren ve firmalara
kapılarını açan DEPARK Sağlık’ın modern binasının
açılışı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt’un
katılımı ile yapıldı.
Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Vali Yardımcısı Celal Ulusoy, İzmir Bölge
Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kocabaş, Bilim, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Köse, Prof. Dr. Recep Yaparel, Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Dr. Rasim Akpınar, İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü Rektörü Prof. Dr Mustafa Güden, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, DEÜ İleri Biyomedikal AR-GE
Uygulama Araştırma Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, DEPARK Tınaztepe Teknoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, Sağlık Teknoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Adile
Öniz, DEPARK Genel Müdürü Necip Özbey, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Dekan Yardımcıları, Başhekim Yardımcıları, öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

28 arpaboyu I MART 2014

Füzün: Teknopark 5,5 yıllık
sürecin ürünü
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, uzun bir hazırlık döneminin
sonunda TEKNOPARK projesini
hayata geçirdiklerini belirttiği törende şöyle konuştu: “RektörlüProf. Dr. Mehmet Füzün
Doç. Dr. Cevahir Uzkurt
Prof. Dr. Murat Özgören
ğe 5,5 yıl önce geldiğimizde teknopark kurma fikrimiz vardı. Ancak şartlar çok farklıydı. Daha sonra bakanlığın da desteğiyle hem Tınaztepe’de hem de Balçova’daki
Sağlık Yerleşkemiz’de Teknopark açtık. Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Hakkı Bahar Hocalarımızla
başlayan Teknopark kurma süreci; Prof. Dr. Kemal Baysal, Prof. Dr. Halil Köse hocalarımızın da
gayretleri ile gelişti, Prof. Dr. Murat Özgören’le olgunlaştı. Emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Bugün aramızda bulunan Prof. Dr. Mehmet Öztürk Hocamızı üniversitemize transfer ettiğimizde asrın transferini yaptığımızı söylemiştim. Katılımıyla bize güç verdi. Teknoparklar, sanayi ile üniversitenin bir araya geldiği noktadır. Bizler üniversitede bilgi üretiyoruz. Ürettiğimiz bilgiyi, sanayi ile birleştirerek ülkemiz ve insanlığın hizmetine sunuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak; yaklaşık 64 bin öğrencisi, 8 bin çalışanı ile 13 fakülte ve 51 araştırma uygulama merkezi ile büyük bir kurumuz. Bugün çok önemli bir adımla Sağlık Teknoparkımızın ana binası Zeytin’i hizmete
açmaktan büyük onur duyuyoruz.”
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin AR-GE ve İnovasyon çalışmalarını ilgi ile takip ettiklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt ise,
İzmir’de 3 tane teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu ve 1 başvuru daha yapıldığını belirterek, “Ülkemiz son yıllarda AR-GE ve inovasyona dair önemli irade gösteriyor. Ülkemizde toplam 52 adet
teknoloji geliştirme bölgesi bulunuyor. Bakanlık olarak, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına çok ciddi finansal destekler veriyoruz. Yan kuruluşlarımızla birlikte TÜBİTAK ve KOSGEB’den maddi anlamda büyük destekler sağlıyoruz. Bakanlığımızın Santez Projeleri kapsamında İzmir’in 110 AR-GE
Projesi desteklendi. Özellikle sanayi-AR-GE çalışmaları kapsamında, sanayi bölgelerinde bakanlık
olarak akredite olan 154 AR-GE Merkezimizin 13’ü de İzmir’de bulunuyor” dedi.
ABD’deki Türk bilim adamları desteğe hazır
DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören de davetlilere sunum yaparak anlattığı Zeytin binasının adını, bin yıllar boyunca ürün verebilen, sağlık, barış ve
bilgeliğin simgesi olan zeytin ağacının ruhundan aldığını belirterek şöyle konuştu:
“Sağlık Teknoparkı, Türkiye’deki birçok girişim içinde önemli ve şanslılardan birisi. Sağlık alanı yaklaşık 5 milyar TL’lik büyük açık veren ve bu açığın sürekli arttığı, yerli üreticilerimizin birçok çabasını yurtdışına uzatmakta zorluk çektiği bir alan. EXPO 2020’nin sağlık inovasyon temasını içermesi
nedeniyle esasında İzmir’de bazı öncelikler kurgulanmış oldu. Belki İzmir bu önemli sergiyi alamadı
ama olimpiyatlarda yarışmak gibi, o yarışmayı götürürken birçok uluslararası etkileşimi de yaparak
pek çok kurguyu sağladı. Sağlık teknoparkımızda Biogenom alanında faaliyetlerimiz sürecek. Uluslararası klinik alt yapı merkezi olan TUCRİN’in
önemi her geçen gün artıyor. Birçok Avrupa ülkesinde böyle bir merkez yok. 64 bin öğrencimiz ve 51 araştırma ve
uygulama merkezimizle insanlığa büyük hizmetler yapacağız.” Profesör Özgören, uluslararası önem taşıyan bu
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merkezi çok kalabalık bir ekibin özverili çalışması ile hayata geçirdiklerini belirterek emeği geçenlere
teşekkür etti.
Prof. Dr. Özgören
daha sonra ABD’de
yaşayan Türk Bilim
adamları Prof. Dr.
Gökhan Hotamışlıgil
ve Prof. Dr. Mehmet
Toner ile salonda konferans görüşme sağlayarak duygu ve düşüncelerini aldı. Profesör Hotamışlıgil ve Profesör Toner, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki AR-GE ve inovasyona yönelik adımları heyecanla izlediklerini belirterek, bu çalışmaların yurtdışında hizmet veren Türk bilim adamlarının ülkemize dönmeleri için milat
sayılabilecek girişimler olduğunu ifade etti. İki Türk bilim adamı, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Zeytin Binası’nın açılış kurdelasının kesilmesinin ardından, konuklar “Geçmişten Günümüze
Sağlık”, “Zeytin” ve Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan “Ortaya Karışık” Sergileri’ni
gezdi.

25 yıllık sanat birikimini
mezun olduğu DEÜ Tıp’ta sergiledi
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Dr. Kamile Kurt

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
1994 yılında mezun olan Patoloji Uzmanı Dr. Kamile Kurt, 25 yıldır emek verdiği resim sanatında
hazırladığı eserleri, DEÜ Sağlık Kampusü Derslikler Grubu binasında sergiledi. Mezun olduğu
okula birbirinden güzel çalışmaları ile konuk olan
Dr. Kurt’un yağlıboya ve suluboya eserlerden oluşan sergisi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki
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Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarının katıldığı törenle açıldı.
Dr. Kamile Kurt, “Üniversite yıllarında Resim Kulübü başkanıydım ve her yıl Tıp Bayramları’nda
sergi açıyorduk. Ben bunu gelenekselleştirdim.
Amatör ruhla çalışmalarımı sürdürüyorum” dedi.
Dekan Canda, birbirinden güzel eserler için Dr.
Kurt’u kutladı, özellikle gençler için güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil Köse, mart ayında İnciraltı Yerleşkesi’nde
hizmete açılan DEPARK Sağlık Teknopark’ının ardından, Tınaztepe Kampusü’nde inşaatı devam eden Rektörlük binası, Hukuk Fakültesi, Adalet Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve DEPARK inşaatlarında incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı ve Yapı
İşleri Daire Başkanı Abidin Öztük’ten çalışmalar ile ilgili
bilgi alan Prof. Dr. Köse, “Tınaztepe Kampusü 3-4 sene
içinde çok gelişecek. Alsancak’taki Rektörlük binamızı
buraya taşıyoruz. İzmir’deki 5 bin kişi kapasiteli ikinci
amfi tiyatroyu kurduk. Hukuk Fakültesi’nin inşaatı devam ediyor. Öğrenci aktivite merkezimiz hizmet vermeye başladı. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun önümüzdeki
yıllarda bitirilmesi gündemde. Yurt-Kur’un yaptırdığı bin
300 öğrenci kapasiteli yurdun inşaatı bitmek üzere. En
büyük sorun su. Gölet projesiyle bu sorunu çözüp kampusü yeşil görünüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bu yapıProf. Dr. Halil Köse
landırmalarla birkaç yıl içinde zirve yapacağız. TaşındıkAbidin Öztürk
Rektör Yardımcısı
DEÜ Genel Sekreter Yrd.
tan sonra Alsancak’taki rektörlük binasını ise kültür ve
sanat merkezine dönüştürmek en büyük dileğimiz. Tüm
bunların yanında, dört yıldır teknopark kurmaya çalışıyoruz. En büyük engelimiz bürokrasiydi. Bütün sorunları çözdük. İnciraltı’nda Avrupa ve Ortadoğu’nun
en büyük, Türkiye’nin ilk ve tek sağlık teknoparkı açıldı. Üniversitelerin iki temel görevi olan bilgi üretme ve araştırma yapma olanaklarını artırmak için seferber olduk. Akademik yükselme kriterlerindeki çıtanın üniversitemiz için biraz daha yükseğe çıkarılması bunlardan biri. Bundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde akademik yükselmeler için daha çok gayret sarf edilecek. Ülkemizde yayın sayısı artarken, yayın başına yapılan atıf sayısında istenen artış ne yazık ki gerçekleşmedi. Amacımız, DEÜ olarak yayın sayısını ve kalitesini birlikte artırmak” dedi.
Prof Dr. Halil Köse, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 63 bin 500 öğrenci kapasitesi ile İzmir’in
sayı olarak en büyük üniversitesi olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Toplam 8 bin öğretim
üyesi ve personelimiz mevcut. Tınaztepe’de yapılmakta olan öğrenci yurtlarımız,
2015 yılında bitmesini planladığımız Rektörlük binamız,
Hukuk Fakültemiz ve Adalet
Meslek Yüksekokulumuz’un
yanı sıra 2016’da tamamlayacağımız Yabancı Diller
Yüksekokulumuz ve yapımı biten DEPARK’la önümüzdeki yıllarda yaklaşık
40 bin öğrencimizi Tınaztepe Kampusü’nde ağırlayacağız.”
2014 MART I arpaboyu 31

Ünivesitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Tınaztepe’ye 5 önemli
hizmet binası kuruluyor

Arpaboyu

Birimlerimiz

Sosyal Pedi̇ atri̇ Bi̇ li̇ m Dalı

Sosyal Pediatri; çocuk sağlığı, hastalıkları ve çocuk gelişimi üzerinde sosyal, politik, aile ve çevresel ortamın
olumsuz etkilerini araştırıp bu etkileri bilerek, eşitlik ilkesiyle, hem, tek tek her çocuğun hem de genelde tüm çocukların hastalıklardan korunması, erken tanı ve tedavi yoluyla çocuk ve aile sağlığının iyileştirilmeye ve geliştirilmeye çalışılması ile uğraşır.
Sosyal pediatrinin çalışma, araştırma ve eğitim alanları; sosyal ve çevresel nedenlerden kaynaklanan çocuk
sağlığı sorunları ve sosyal etkileri olan çocuk sağlığı sorunları ile toplumdaki çocuk sağlığı düzeyinin gerektirdiği etkinliklerdir. Bu nedenle sosyal pediatri; halen ülkemizdeki en önemli çocuk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik programlar, çevre ve çocuk, çocuk hakları, okul sağlığı, çocukların ihmali ve örselenmesi, çocukluk çağı hastalıklarında erken tanı, güvenli annelik ve bağışıklama uygulamalarını içeren bir dizi
alanda çalışmaktadır.
Sosyal pediatri alanı yalnız sağlıklı çocukların izlendiği ve bir dizi koruyucu sağlık uygulama ve önlemlerinin
alındığı alan olarak görülmemelidir. Yeni çevresel, sosyal ve biyolojik etmenler, yalnız çocuk sağlığını değil,
tüm toplumu olumsuz etkileyen, biyolojik hastalıkların da nedenlerinin değiştiği bir süreç oluşturmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında, çocuk sağlığı göstergelerinin daha da geliştirilmesi, bireysel hastalıkların önlenmesinden
çok toplumsal- koruyucu hekimlik uygulama alanlarında hem örgün eğitimde hem de mezuniyet sonrası eğitimde yeni çalışmaların oluşturulması gerekmektedir.
Bu açıdan, önümüzdeki süreçte çocuk çağlığı hizmetlerinin bütüncül yaklaşım içerisinde gelişmesi için sosyal
pediatri önemli bir rol oynayacaktır.
Çalışanlar:
Fakültemizde Sosyal Pediatri Bilim Dalı 21.10.2005 tarihinde kurulmuştur. Bilim dalımızda halen iki öğretim
üyesi (Prof. Dr. Adem Aydın ve Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal), iki hemşire (Nimet Aktepe, Gülfiye Aktaş), bir
sekreter görev yapmaktadır.
Bilim dalımız’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlık öğrencilerine ek olarak, Halk Sağlığı
Anabilim Dalı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı’ ndan rotasyonla gelen uzmanlık öğrencileri de çalışmakta, Tıp
Fakültesi Altıcı Dönem (intern) öğrencilerimiz eğitim görmektedir.
Hemşirelerimiz, bölümümüze başvuran sağlıklı bebeklerin ve çocukların, rutin izlem ölçümlerini yapma, uyguladığımız aşıların soğuk zincirlerini izleyerek aşıları uygulama ve kaydetme, aşı yan etkilerini izleme, annebaba eğitimi, anne sütü ile beslenmenin korunması, teşviki, desteklenmesi ve emzirme danışmalığı eğitimi ile
tamamlayıcı beslenme eğitimlerini vermektedirler.
Bölümümüzde yılda toplam 5000 bebek ve çocuğa sağlık hizmeti sunulmaktadır. Günlük, gelen her çocuğa bakılmakta ve genel olarak randevusuz çalışmaktayız. Bölümümüzde, ağırlıklı olarak 0-6 yaş grubu çocuklara hizmet verilmekle birlikte hedefimiz tüm 0-18 yaş grubu sağlıklı çocuklara sağlıklarını izleme, koruma ve geliştirme hizmeti vermek, daha da önemlisi bebek- çocuk- ergen ve ailesine sağlık danışmanlığı hizmeti vermektir.
Sosyal pediatrinin alanları:
• Çocuk sağlığını izleme
• Anne sütü ile beslenme ve emzirme danışmanlığı
• Büyümenin izlenmesi
• Bağışıklama
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• Tamamlayıcı beslenme
• Mental- motor gelişimin izlenmesi
• Çocukluk çağında ölüm nedenleri • Türkiye’nin demografik yapısı
• Çocukluk çağında taramalar
• Kazaların/yaralanmaların önlenmesi ve kontrolü
• Okul temelli sağlık hizmetleri
• Çevre sağlığı, çevrenin çocuk sağlığına etkisi • Çocuk hakları
Alt Birimler:
1- Sağlıklı çocuk izlem birimi (Çocuk sağlığını izleme birimi)
* Aşılama hizmetleri
* Sağlıklı çocuk izlemi ve danışmanlık hizmetleri
* Çocuk sağlığının değerlendirilmesi
2- Gelişimsel pediatri: Bölümümüze başvuran sağlıklı ya da riskli bebeklerin, bütüncül sağlık hizmeti alabilmeleri için, gelişimsel ve psikososyal alanlarda değerlendirilmeleri yapılarak gelişimlerini erken dönemde
desteklemek, gelişimin normal gidişinden sapmalarını erken tanıyabilmek, sapmaların engellenmesi ve düzeltilmesi için hizmet sağlanması amaçlanmaktadır. Bu birimimiz için bilimsel alt yapı çalışmaları sürmektedir.
3- Toplumsal pediatri
* Okul sağlığı hizmetleri ve danışmanlık verilmesi
* Çevre ve çocuk
4- Çocuk koruma birimi: Çocuklarda ihmal ve istismarın, kazaların/yaralanmaların önlenmesi
İlgili anabilim dalları ile işbirliği içinde akademik gelişim kursları düzenlemekteyiz. Bu kursların gelenekselleşmesi ve birimin alt yapısını oluşturma çalışmaları sürmektedir.

Eğitim çalışmalarını sosyal aktivitelerle
zenginleştiren Hemşirelik Fakültesi’nde, 3. sınıf öğrencilerine verilen “Psikiyatri Hemşireliği uygulaması” dersi bir dizi örnek çalışma ile
gerçekleştirildi.
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zekiye Çetinkaya başkanlığında
yürütülen “Stigma (Damgalama) ile Mücadele
Programı”na katılan öğrenciler, konu ile ilgili
farklı projeleri iki ayrı gruba ayrılarak üç haftalık program kapsamında yürüttü.
Damgalama (bir kimseyi diğerlerinden
olumsuzlayarak ayırma; etiketleme)” konusunda farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklerde; belgeseller, münazara, Şizofreni Dayanışma
Derneği’ni ziyaret, kısa videolar, vaka tartışması, kavram haritası, gazete oluşturma ve proje çalışması gibi uygulamalara yer verildi. Öğrenciler, çeşitli projeler oluşturma yoluyla damgalama ile mücadelede sorumluluk üstlenmiş oldu.
Bir grup öğrenci, şizofreni hastaları ve hasta yakınları ile İzmir Özürlüler Parkı’nda piknik düzenlerken, diğer bir projede Şizofreni Dayanışma Derneği’ne destek amacıyla Hemşirelik Fakültesi binası
önünde bir kermes düzenlendi, geliri derneğe aktarıldı.
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyelerinin gözetiminde sürdürülen çalışmaların amacının, öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik damgalayıcı tutumlarının ve nedenlerinin
farkına varmaları ve damgalamayla mücadelede sorumluluk almalarını sağlamak olduğu belirtildi.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Beşer, projeye emeği geçen eğitimciler ve öğrencilere başarılı çalışmaları için teşekkür etti.
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‘Psikiyatri Hemşireliği’ni
uygulamalı öğreniyorlar

Gezi Yazısı

Arpaboyu

BATI TRAKYA

Dr. Şehmi Şerifoğlu
İç Hastalıkları Uzmanı

Kuruluşundan beri görev yaptığım Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ilgi ile takip edip okuduğum Arpaboyu Dergisi’ne ben
de gidip, gezdiğim gördüğüm değil de doğup
20’li yaşlara kadar yaşadığım Batı Trakya ile
ilgili özetleyerek bazı konuları yazmak istedim. Sevgili editörümüz Nalan Ülker Hanım’a
da beni yönlendirdiği için teşekkür ederim.
Coğrafya olarak Batı Trakya, Edirne ilimizin
batısında, doğu sınırını belirleyen Meriç Nehri, kuzeyinde Bulgaristan, güneyinde Ege Denizi, batısında ise Karasu Nehri’nin belirlediği Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe illerinden
oluşan bir bölgedir. Suyun öbür tarafından gelen Balkan Türkleri söylemi, Meriç Nehri’nin
öbür tarafından gelen Türkler için kullanılan
bir Türkiye terimidir. Batı Trakya’nın kuzeyinde Rodop Dağları mevcuttur. Bizim oralarda Rodop Dağları’na ve neredeyse tüm dağlara “Balkan” kelimesi kullanılmaktadır. Değiİskeçe Saat Kulesi
şik ülkelere eteklerini sarkıtan Rodop Dağları nedeniyle o bölge ülkeleri de Balkan Ülkeleri olarak adlandırılmıştır. Tarih olarak Balkan Türkleri’nin kökeni 1360’lı yıllarda Anadolu’dan o
bölgeye göç edip yerleşen (Neredeyse İstanbul’un fethinden 100 yıl önce) Karamanoğulları Türklerine dayanmaktadır. 1923 Lozan Antlaşması’na kadar Osmanlı yönetiminde kalan bir bölgedir. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 1923’te Lozan Anlaşması ile İstanbul’da (Ortadoks Kilisesi’nin İstanbul’da olması göz önüne alınarak) Ortadoks Rumları’nın (90 bin civarı), Batı Trakya’da da o yıllarda 170 bin
civarında olan Müslüman Türkleri’nin mübadele harici tutulmasına karar verilmiştir. Bu arada Balkan Savaşları sırasında 1913’te Türk tarihinin ilk Türk Cumhuriyeti Devleti, Batı Trakya’da ilan edilmiştir. Kendi bayrağı, kendi milli marşı, kendi hukuk sistemi ve 30 bin civarında kendi askeri teşkilatı ile kurulmuştur. Süleyman Askeri Bey ve Eşref Bey tarafından kurulmuş tarihin ilk Türk Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Ancak değişik baskılar sonucu bu devletin ömrü 56 gün sürmüş ve
Sadrazam Sait Halim Paşa Hükümeti tarafından siyasi nedenlerle iptaline karar verilmiştir.
1939’da Bulgar işgali ve 2. Dünya Savaşı’nda
Alman işgaline uğramıştır.
Lozan Anlaşması sonucu Batı Trakya’da kalan
Müslüman Türk azınlıktan daha sonraki yıllarda değişik nedenlerle (bilhassa Türk-Yunan siyasi gerginliği anlarında) anavatan Türkiye’ye
100 binlerce göz verdiği kayıtlarda mevcuttur.
Buna rağmen şu an yine Batı Trak’a’da 120
Balabanlı (Vanianon)
bine yakın Müslüman Türk azınlık yaşamaya
Köyü İlkokulu
devam etmektedir.
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Batı Trakya Türkleri 1923’ten beri kendi
örf ve adetlerini korumuş, asla asimile olmamışlardır. Eğitim ilkokul, orta ve lisede 2 dilde (Türkçe ve Yunanca) yapılmaktadır. Yüksek öğrenime devam etmek isteyenler genellikle Türkiye’deki üniversitelere gelmek zorunda kalmışlardır. Şu an yüksek öğrenim görüp tekrar oraya dönen (bilhassa Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne girmesinden sonra) avukat, doktor, mühendis, veteriner, eczacı, din adamı ve gazetecilik gibi branşlarda oraya dönüp, Müslüman Türk azınlığa hizmet etmeye çalışanlaİskeçe Plajı
rın sayısı artmıştır. Tabii ki parçalanmış aileler çoktur. Çocukları Türkiye’ye göç etmiş, yaşlıları orada kalmış, çocukların bir kısmı orada kalıp, yaşlıların bilhassa Türkiye’nin batı illerine göç etmiş olanları çoktur. Azınlık haklarını kullanarak
kendi varlıklarını, dinlerini, dillerini, örf ve adetlerini korumaya çalışmaktadırlar. Yunanistan’daki
seçim barajı nedeniyle (yüzde 3), her seçim zamanı 2 veya 3 adet milletvekili değişik Yunan partileri çatısı altında Yunan Parlamentosu’na girerek Türk azınlığın haklarını savunmaya çalışmaktadırlar.
Bu arada gerek Batı Trakya’da ve gerek Türkiye’de değişik isimli dernekler, yaptıkları çalışmalar ile
soydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik değişik faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Batı Trakya Türklerinin en çok sevdiği liderler arasında Sayın Milletkvekili Dr. Sadık Ahmet’i (19471995) rahmetle ve saygı ile anıyoruz. Şu andaki Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu
da Batı Trakyalı ve Gümülcinelidir. Şu anda İzmir’deki sağlık kuruluşlarında onlarca saygıdeğer hekim ve sağlık çalışanımız da hizmet vermektedir.
Müslüman Türk azınlığın yaşadığı bu bölgeyi korunabilmiş tarihi eserleri ve coğrafi güzellikleri
ile gezmeye değer bir bölge olarak öneriyorum. Unutmayalım ki o bölgedeki Müslüman Türkler
Anavatan’dan gezmeye gelenlere her zaman konukseverliğini göstermiştir. Pasaport eşliğinde günübirlik ziyaretlerin de vizesis gerçekleşebileceği bölge günlük hayatın yanı sıra kültürel anlamda farklı bir mozaik sergiliyor. Sayfadaki görsellerimiz sizlere Batı Trakya ile ilgili fikir verecektir. Yazımı,
Gümülcine’den anonim bir mani ile noktalıyorum.
					
						 ÜLBE’NİN EVLERİ
		 Ülbe’nin evleri sazdan samandan		
Kuleler yaptırdım mermer direkli
		 İçinde durulmaz tozdan dumandan 		
İçinde oturanlar aslan yürekli
		 Aman Ülbe ne ettin beni			
Hoş geldin aşık garibim sen sefa geldin
		 Badet badet badette idirir			
Ben seni selam verişinden bildim.
		 Badet şerbetini içtim de geldim

Çeyiz sandığı

Bebek torbası

Damat traşı
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EŞZAMANLILIK VE
YÜZÜNCÜ MAYMUN

Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

‘Psişik varlığımızın en azından bir parçasının, uzay ve zamanın rölativitesi tarafından tanımlandığına inanıyorum. Bu rölativite, öyle görünüyor ki, bilince olan mesafeyle orantılı olarak, bir mutlak zamansızlık ve
uzaysızlık durumuna kadar artmaktadır. Eşzamanlılık, psişik ve psikofiziksel olaylar arasındaki zaman ve anlamın paralelliğini düzenler. Bilimsel bilgi şu ana kadar bunları ortak bir prensibe indirgeyememiştir.’
Carl Gustav Jung

Geçen hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Patoloji Uzmanı Dr. Kamile
Kurt’un resim sergisindeydik. Sergide her zamanki yağlı boya resimlerden başka ağaç yaprakları üzerine yapılmış mini resimler de vardı ve büyük bir emekle yapıldıkları belliydi. Kendisine bu ilginç fikri nerden bulduğunu sorunca, ‘Çok ilginç bir şey oldu’ diyerek söze başladı, bu mini resimleri tamamen doğaçlama bir şekilde yapraklar üzerine yaparken, tesadüfen bu tarz bir sanat akımının uzakdoğuda da varolduğunu öğrendiğini ve çok şaşırdığını ekledi. Bunun üzerine yanımda bulunan Arpaboyu Yazı İşleri Müdürümüz Nalan’a dönerek ‘İşte bu Eşzamanlılık!’ dedim..
Eşzamanlılık nedir?
İki ayrı olayın birbirleriyle bağlantılı bir biçimde aynı anda gerçekleşmesine ‘Eşzamanlılık’ adı verilir. Bu teoriye göre herhangi biri, bir konuda farkındalık yaşadığında, başka insanların da aynı konuda farkındalık yaşama olasılığı artmaktadır.
Bilim çağının prensi ve analitik psikanalizin kurucusu olarak bilinen ünlü düşünür Carl Gustav Jung,
eşzamanlılığın fikir babalarından ve en önemli takipçilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Freud’un
yakın bir çalışma arkadaşı olan Jung 1914’te ondan bağımsız olarak kendi analitik psikoloji ekolünü
oluşturmuştur. 1920′lerde Albert Einstein ile yediği bir akşam yemeği esnasında aklına birden ‘eşzamanlılık’ fikrinin geldiği söylenir.
Eşzamanlılık birbirine neden-sonuç ilişkisiyle bağlı olmayan, yine de aralarında anlamlı bir bağ
olan iki olayın gerçekleşmesini anlatır. Jung, birbiriyle ilgisiz gibi görünen olayların aslında bilmediğimiz bir bütünün parçaları olduğu için eşzamanlı meydana geldiğini söylemiş ve haberci rüyaları
buna örnek göstermiştir. İnsanlar zaman zaman rüyalarında birşeyler görürler, örneğin sevdikleri biriyle ilgili bir olayı ve ertesi gün gördüklerinin gerçekleşmiş olduğunu görürler. Bazen bir arkadaşımızı aramak için telefonu kaldırırız ve arkadaşımızın zaten hatta olduğunu görürüz. Çoğu psikolog bunları rastlantı olarak adlandıracak ya da gerçekleşme ihtimallerinin düşündüğümüzden çok daha fazla
olduğunu göstermeye çalışacaktır. Jung ise bunların, bizim insanlarla ve genel anlamda doğayla kollektif bilinç yoluyla nasıl bağlandığımızı gösteren işaretler olduğunu söyler.
1951’de İsviçre’deki Eranos Konferansında verdiği bir derste, Jung klasik eşzamanlılık olarak gördüğü olaylara örnekler vermiş ve bunları zihinsel olayların hem rüyalarda hem de uyanıklık halinde
kollektif bilinçaltını sembolik ve fiziksel varlık eş düzlemlerinde etkilemekle kalmayıp ondan etkilendiklerine ve çoğu zaman, uzay ve istatistiki olasılık kavramlarını aştıklarına bir kanıt olarak göstermiştir.
Bilimsel anlamda ilk kez tohumları Jung tarafından ekilen eşzamanlılık, daha sonraları kuantum fiziğinin de işaret ettiği üzere, evrenin her bir parçasının birbiriyle ilişkili oluşu ile birleşince, konu ünlü
biyokimya profesörü Rupert Sheldrake’in de ilgisini çekmişti. The Hundredth Monkey – ‘Yüzüncü
Maymun’ isimli teoride Sheldrake’in çalışmaları Macaca Fuscata denilen bir maymun türü üzerinde
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yapılan 30 yıllık bilimsel bir araştırma projesi kullanılarak anlatılır: Bir adada patatesleri yıkayarak
yemeyi öğrenen maymun topluluğundaki maymun sayısı belirli bir sınırı aştığı anda, farklı adalardaki maymunların da patatesleri yıkayarak yedikleri gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu adalar boyunca uzanan bir tür morfogenetik yapının varlığı nedeniyle maymunların aralarında iletişim kurdukları ileri sürülmüştür. Dr. Sheldrake’e göre, evrende bir olay sürekli tekrarlandığında morfik bir alan oluşuyor ve
bu alanla kurulan rezonans aynı durumun başka yerlerde de tekrarlanma olasılığını arttırıyordu. Yani
bir davranış modeli bir kere ortaya çıktığında değişim başlıyor, yeterince uzun süre tekrar edildiğinde
ise bunun morfik rezonansı tüm türü etkiliyordu. Teorinin önemli noktası şudur; morfik rezonansın bir
kez yayılmaya başlaması, tüm evrende yayılması demektir. Yani herhangi bir yerde yaşanan bir morfik alan, anında tüm evrende kıpırdanmaya başlayacaktır.
Kuantum fiziğinin kurucularından olan Niels Bohr’a göre, evrende A alanında yaşanan bir durum,
B alanında da yansıma yaratıyor fakat bunun nedeni bilinmiyordu.
İkinci nesil kuantum fizikçilerinden olan David Bohm ise ‘Holografik Düzen’ adlı teorisini ortaya koyarak, Jung’ın nedensellikten tamamen bağımsız olan eşzamanlılık görüşünün evrenin bütününde var olduğunu söylüyordu. Kozmik boyutlarda ele alınan Bohm teorisine göre; bir gezegen, bir
canlı organizma veya bir atomda, evrendeki tüm bilgi küçültülmüş bir versiyonuyla bulunmaktaydı. Modern bilim için alışılmışın çok dışında olan bu düşünce, aslında tasavvuf felsefesinin de, Mısır
Hermetizmi’nin de temellerini oluşturuyordu. Hermetik bilgiler “Yukarıda ne varsa, aşağıda da aynısı var” der.
Bu duruma en güzel örneği yine bilim dünyasında yaşanmış şaşırtıcı bir hikaye ile verebiliriz. 17. yüzyılda Isaac Newton İngiltere’de, C.W. Leibnitz ise aynı anda Almanya’da birbirlerinden habersiz bir
şekilde yeni bir hesaplama motoru geliştirmeye çalışıyorlardı. Aslında üzerinde çalıştıkları şey birebir aynıydı ve her ikisi de çalışmalarını eşdeğer sonuçlarla yayınladılar. Ama günümüzde Leibnitz’in
yöntemini kullanıyor, Newton’a güveniyoruz. Benzer bir durum Nikola Tesla ve Edison arasında da
yaşanmış, hatta eşzamanlılık yasasının öngördüğü üzere, benzer faktörler birbirlerini çekerek bu iki
adamı aynı çatı altında çalışmaya kadar itmişti.
Benzer bir algıyla, Nietzsche de gerçeğin dairesel olduğunu söylüyor ve makrokozmos ile mikrokozmosun birbirine karşılıklı bağlı olduğunu anlatıyordu. O, bu iki terimi dünya ve insan olarak kullanmıştı ama günümüzde mikro sınırlarımız atomaltı parçacıklara, makro sınırlarımız ise henüz bütününü göremediğimiz evrenlere işaret ediyor.
Nörolog Dr. Sultan Tarlacı’nın 2006 yılında kaleme aldığı makalesi (Jung’un Yanılgısı: Eşzamanlılık Yeni Bir Teori) ise eşzamanlılığı bir yanılgı olarak nitelendiriyor: Eşzamanlılık olayı bir anlamda,
adaptasyonun veya alışkanlık olayının kırılmasıdır. Günlük yaşamda olayların akışında, benzer olaylar
sıklıkla yan yana gelmezler. Çoğu
olaylar “eşzamansızdır”. Bu eşzamansızlık, dünyamızdaki olayların
doğal bir görünümdür. Dolayısı ile
günlük beyin girdisi için normâldir
ve buna “alışkanlık” geliştirmiştir. Ortaya çıkan eşzamanlılık bir
olay, bu alışkanlığı kırarak beyindeki farkındalık düzeyini arttırır ve
ardışık gelen olaylar dizisi beyinde mucize etkisi yaratır. Eğer sürekli eşzamanlılık olaylarının yaşandığı bir dünyada yaşayacak olsaydık, eşzamanlılık olaylara “alışacak/adapte olacak” ve “eşzamansızlıklar” bizim farkındalık düzeyimize ulaşarak mucize etkisi yaratacaktı.
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Tiyatrolar Günü’nde
öğrencilerden iki oyun
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Dünya Tiyatrolar Günü, iki güzel oyunun
sahnelendiği etkinlikle kutlandı.
Fakülte Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu tarafından 27 Mart 2014’te düzenlenen etkinlikte Dokuz Eylül Tıp Oyuncuları (DETO); Boğaziçi Oyuncuları’nın yazdığı ve Şirin Erol ile Mahmut Ünver’in yönettiği “Deli Aklı” adlı iki perdelik oyunu sahneledi. Ardından Ege Tıp Oyuncuları, Yazar
Kandemir Konduk’un “Yeni Yasaklar 2014”
adlı tiyatro oyununda yeteneklerini sergiledi.
Derslikler Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte büyük bir ustalıkla rollerini oynayan
öğrenciler izleyenlere kahkaha dolu bir gün
yaşattı. DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tülay Canda, eğitimlerinin yanısıra sanatta
da güzel işlere imza atan gençlere teşekkür
ederek kutladı.
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Tıp Dünyası

İzmir’de 17 yıldır faaliyet gösteren ve dört üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı hekimi olan Lityum Derneği Yönetim Kurulu, 30 Mart Pazar günü dünyada ilk kez kutlanan “Dünya Bipolar Günü” nedeniyle farkındalık mesajı yayınladı.
Dernek yöneticileri Dr. Deniz Ceylan, Tufan Özalp,
Firdevs Togar, Dr. Güneş Can, Mustafa Demircioğlu,
Prof. Dr. Zeliha Tunca, Dr. Başak Bağcı ve Prof. Dr.
Ayşegül Özerdem; ölümünden sonra geriye dönük olarak bipolar bozukluk tanısı konan dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum günü olan 30 Mart’ın
2014’ten itibaren her yıl Dünya Bipolar Günü olarak
kutlanacağını belirtti.
Bir duygudurum bozukluğu olan bipolar bozukluğun (iki uçlu bozukluk-manik depresif hastalık), taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemleriyle belirli, duygusal ve davranışsal iniş çıkışlarla giden, ara
dönemlerde kişilerin olağan hallerine döndükleri, yineleyici özellikte, yaşam boyu süren bir psikiyatrik rahatsızlık olduğunu belirten dernek yöneticileri, hastalığın coğrafya, ırk ya da cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm
dünyada benzer oranlarda ortaya çıktığını ifade etti.
Lityum Derneği yöneticileri hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:
“Bipolar bozukluğun dünya üzerindeki yaygınlığı %1 ile %2 arasındadır ve yaygınlığının %5’e kadar
çıkabildiği öngörülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bipolar bozukluk yeti yitimine yol
açan nedenler arasında altıncı sıradadır. Günümüz koşullarında bipolar bozukluk başarılı bir şekilde tanınabilmekte ve etkili biçimde tedavi edilebilmektedir. Hastalık genç yaşlarda başlayabilir. Özellikle depresyonla başladığı durumlarda ilk anda varlığı anlaşılamayabilir. Bu nedenle her depresyon, bipolar bozukluk
potansiyeli açısından dikkatle ele alınmalıdır. Erken tanı ve tedavi, özellikle düzenli koruyucu tedavi hastalık
dönemlerinin önlenmesinde yaşamsal önem taşır. Bipolar bozukluğun yineleyici doğası hasta, hasta yakını
ve sağlık çalışanları arasında sürekli bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu yönüyle hastalık, hastalar, sağlık çalışanları, aile bireyleri ve genelde toplum için belirgin zorluklar taşıyan bir hastalıktır. Bipolar bozukluk tıpkı
diyabet ya da kalp hastalıkları gibi tıbbi bir rahatsızlık olarak giderek yaygın kabul görmektedir. Ancak hala
dünyanın bazı yörelerinde hastalığa yönelik damgalama ne yazık ki hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellemekte ve erken tanı ve etkili tedavi almalarını aksatmaktadır. Dünyada yaygın olarak görülen bu
sorunla baş etmek için, dünya çapında bir çözüme gerek duyulmaktadır. Dünyanın değişik bölgelerinde bipolar bozukluğa yaklaşımdaki farklılıklara değinmek amacıyla, Asya Bipolar Bozukluk Ağı, Uluslararası Bipolar Vakfı ve Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği bir araya gelerek Dünya Bipolar Günü kavramı üzerinde çalıştılar. Dünyanın önde gelen uzmanlarının desteğiyle, bu uluslararası gruplar hastalığın biyolojik nedenlerinin, ilaç hedeflerinin, daha iyi tedavi ve
tanı yöntemlerinin, hastalığın genetik özelliklerinin ve bipolar bozuklukla daha iyi
bir yaşam sürdürme yollarının araştırılması yönündeki çabaları desteklemekte ve
bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etmektedirler. Söz konusu araştırmalar
ve araştırmacılarla destekleyici sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği giderek
büyümektedir ve Dünya Bipolar Günü bu önemli projenin başarısı için önemli bir
artı değerdir. Biz de hasta, hasta yakınları ve konunun uzmanı hekimler tarafından
Türkiye’de kurulmuş (1997) ilk dernek olan Lityum Derneği olarak bu günü desVincent Van Gogh
tekliyor ve konuyla ilgili farkındalığın artması için çalışıyoruz.”
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30 Mart ‘Dünya Bipolar
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1983 Mezunu

İzmir’i ilk defa 1967 - 68 yıllarında görmüştüm. O zamanlar babamın görevi nedeniyle
Balıkesir’de oturuyorduk. Hafta sonları benim gibi futbol aşığı olan babamla birlikte sabahın alacakaranlığında Balıkesir’den yola çıkar, soluğu Alsancak Stadyumu’nda alırdık. Ali - Ulvi - Çağlayan diye başlayan efsane Göztepe’yi, kömür tozu - toprak karışımı ile kaplı o statta çocuk gözlerimle ve maçın hiç bitmemesini dileyerek izlerdim. Elbette Kültürpark (parkına kültürpark diyen
yaşam felsefesini günümüz yöneticilerine nasıl anlatabiliriz ki ?) gezileri de hafızamdan çıkmayan
anılardı.
Erzurum’da geçen öğrencilik yıllarımda İzmirli arkadaşlarımın İzmir’den her bahsedişlerinde
çocukluk anılarım canlanır, adeta Alsancak Stadı’nda yediğim köfte-ekmeğin kokusunu duyardım.
Her tatilde onlarla birlikte benim de bir parçam sanki İzmir’e giderdi.
Yeni umutlar bizleri bekliyordu
Herkes için zor yıllardı, akşam sağ salim yurda döndüğümüzde dinlediğimiz Sezen Aksu şarkılarında adeta başka bir mekana yolculuk eder, günün stresinden kurtulmaya çalışırdık. O tarihte tek hedefimiz hayatta kalarak okulumuza devam etmek, en kısa sürede okulumuzu bitirip hayata
atılmaktı. Zaman zaman İzmir’de üniversite öğrenciliğinin nasıl bir şey olduğunu düşler, tatlı hayallerle kendimizi avuturduk. Biz bu hayallerle kendimizi avuturken, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkmış bir avuç bilim insanından elbette haberimiz yoktu. Sonra işler bizim için iyice çığırından çıktı, birçoğumuz okula devam edemez duruma geldik. Bir gün İzmir’de yeni bir tıp
fakültenin kurulduğu, bizlerin eğer istersek orada öğrenim hayatımıza devam edebileceğimizin haberi geldi. Çok mutluyduk, bizim için neredeyse çıkmaz bir sokağı andıran durum, bir anda sonsuz
ufuklara dönüşmüştü. Üçüncü sınıfın (dönem 2) ilk yarıyılını zar zor tamamladıktan sonra hayallerimizin şehrindeydik. En önemlisi hayattaydık, yeni bir şehir, yeni hayaller ve yeni umutlar bizleri bekliyordu.
Melahat Hoca’nın desteği hafızalarda
Korkmuştuk, geleceğe ait kaygılarımız vardı. Hepimiz kendi kararlarımızı verebilecek yaşta
olmamıza karşın yine de hepimizin anne şefkatine gereksinimi vardı. Mart ayına geldiğimiz halde henüz derslere başlayamamıştık, oysa hayat bütün hızıyla akıp gidiyordu, bir an önce temel tıp
derslerinin başlaması gerekiyordu. Bunun için uygun dershane ve laboratuvarların kurulması gerekiyordu. Bizler komite sistemi diye özetleyebileceğimiz bir sistem ile eğitim görmüştük, ancak
kurucu hocalarımız klasik eğitim sistemi ile eğitim veren Ege Tıp Fakültesi’nden ayrılmışlardı, bu
sisteme yabancıydılar. Bütün bu sorunları süratle çözecek deneyime, adeta sihirbaz yeteneğinde
beceri sahibi bir lidere ve anne şefkati ile örülmüş şal ile bizleri sarıp sarmalayacak ortama gerek40 arpaboyu I MART 2014

sinim duyuyorduk. Bütün bu özellikleri ve daha fazlasını bulduğumuz Melahat (Prof. Dr. Melahat
Okuyan) hocamızın unutulmaz desteği ve şefkatli elini her zaman sırtımızda hissetmiştik.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin o görkemli binasının bahçesinde mütevazi, 3 veya
4 katlı bir binanın bodrum katında bizler için dershane hazırlandı, üst katlardan birisine de mikrobiyoloji laboratuvarı kuruldu. Zaten başka bir bina da yoktu. O binaya hem fakültenin idari bölümleri, hem hocalarımızın odaları ve toplantı odası ile laboratuvar ve dershane ancak sığıyordu. Önceleri dershanenin yeri pek hoşumuza gitmemişti, ama günler geçip de İzmir’in meşhur sıcakları başladığında o dershanenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamıştık. O sene ÖSYM sınavı ile eğitime
başlayan birinci sınıflar, yakınımızda bulunan başka bir binada ders görüyorlardı. Bizlerle birlikte
1976 yılında Tıp Fakültesi’ne başlayan, ancak nakil sırasında hak kaybına uğrayan birçok arkadaşımız da yeniden birinci sınıftan itibaren eğitime başlamışlardı. Yakınımızda müzik okulu vardı,
bahar aylarıyla beraber açılan pencerelerden taşan solfej sesleri, soluklandığımız ders aralarında
en büyük moral kaynağımızdı.
Çocukluktan gençliğe geçerken belirginleşen kişiliklerimiz, ileride nasıl bir hekim olacağımızın
çizgilerini de çiziyordu. Çok çalışmayı, özveriyi ve idealizmi kendilerine şiar edinmiş hocalarımızı örnek almalıydık. Bu konuda ne kadar şanslı olduğumuzu gün geçtikçe daha iyi gözlemliyorduk.
Bazen bir fotoğraf, onlarca sayfa yazıdan daha çok daha fazla şey anlatır insana. Otuzuncu mezuniyet yılı buluşması için hazırladığım çalışmada kullanılmak üzere sınıf arkadaşlarımdan, ellerindeki fotoğrafları göndermelerini istemiştim. Birçok arkadaşım, gönderdikleri aynı fotoğraf için ‘’en
çok sevdiğim fotoğraf’’ notunu yazmışlardı. Eskiden baraka olarak tabir edilen o mekanı, patoloji
laboratuvarına çeviren değerli hocalarımız Tülay ve Şerefettin Canda hocalarımızın arkasında dururken kim bilir aklımızdan ne düşünceler geçmekteydi.
Üçüncü sınıf bitip de kliniklere başladığımızda, bizimle birlikte nakil olan ağabeylerimiz/ablalarımızın daha önce yaşadıkları hastane sorunu iyi kötü çözüme kavuşmuş, klinik eğitim için
Eşrefpaşa’daki Belediye Hastanesi ile anlaşma yapılmıştı. Bir üniversite tıp fakültesi için küçük
sayılabilecek bu hastanede bazı branşlar hariç bütün branşlar için bölümler ayrılmıştı. Sadece Göğüs Hastalıkları, İntaniye, Radyoloji, Adli Tıp stajları için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gidiyorduk. Dahiliye içinde de Romatoloji ve Hematoloji dallarının eğitimi, Ege Tıp’tan gelen hocalar
tarafından sağlanmaktaydı.
Sevgi, özveri ve dostluk örneği yıllar
Geriye dönüp baktığımda, aslında bazı açılardan ne kadar da şanslı olduğumuzu düşünüyorum.
İlk staja 5 kişi olarak Dahiliye’den başladık ve Ege Tıp’tan gelen hocalarımızı da sayarsak 5 öğrenciye karşılık 7 öğretim üyesi vardı. Bu haliyle bugünkü özel tıp fakültelerinde olmayan ‘’özel’’
kavramı adeta bizim için geçerliydi. Özel olma kavramı her açıdan çok belirgindi. O yıl ulusal gastroenteroloji kongresi İzmir’de düzenlenmişti, bizler stajyer halimizle sadece bilimsel programa değil, akşam düzenlenen gala yemeğine de katılmıştık. Bu bizim için çok büyük bir fırsattı, bu sayade
hoca-öğrenci ilişkileri, baba/anne - evlat ilişkilerine dönüşüyordu. Acaba günümüzde de, ders sonrasında öğrencilerini kendi arabasına doldurup muhallebi yemeye götüren hoca var mıdır ?
Fakültemiz büyük bir hızla gelişiyordu, bugün her biri saygın bilim insanı olarak fakültemize
hizmet eden birçok ağabey ve ablalarımızın ihtisasa giriş sınavı sırasındaki yüzlerini ve heyecanlarını daha dün gibi anımsıyorum. Asistan odalarını bizlerle paylaşmaktan rahatsız olmadıkları
gibi, sosyal hayatı paylaştığımız arkadaşlarımız da olurlardı. Bu tutum elbette bizleri daha ölçülü
ve dikkatli davranmaya yöneltirdi.
1976 yılında başlayan serüvenimiz 1983 yılı içerisinde gruplar halinde mezuniyetimiz ile sonlandı. Hepimiz çektiğimiz mecburi hizmet kurası ile Anadolu’nun dört bir tarafına dağıldık. Artık
birbirimizi 6 ayda bir Ankara’da yapılan TUS sınavlarında görebiliyorduk. Zamanla o fasıl da kapandı. Her birimiz kendi çizdiğimiz yolda meslek hayatımıza devam ettik.
Aradan tam 30 sene geçti, dile kolay neredeyse bir ömrün yarısı kadar bir süre. Aramızda bu
süre zarfında birbirini hiç görmeyenlerimiz de vardı, zaman zaman görüştüklerimiz de. Arkadaşlarımızı, hocalarımızı, okulumuzu özledik, özlendiğimizi hissettik.
30. Mezuniyet yılı töreninde tarihi buluşma
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Önceleri iki kişinin paylaştığı mezuniyet buluşması düşüncesi, sonra beş kişiye, daha sonra onlarca arkadaşımıza ulaştı. Bir anda cesaretimizi toparlayıp 30. mezuniyet yılında İzmir’ de buluşma fikrine dönüştü. Otuz yıl sonra yeniden bir araya gelecektik, her şeyin kusursuz olması gerekiyordu. Düzenleme komitesi olarak aramızda görev paylaşımı yaptık. Hepimizi, arkadaşlarımızı
ve hocalarımızı yeniden görmenin heyacanı sarmıştı. Sınıf arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğuna ve hocalarımıza ulaştık, 20 Nisan 2013 tarihinde fakültede buluşmak üzere organizasyonumuzu
tamamladık. Binaların, şirketlerin, kurumların ya da okulların kalbi veya beyni diye nitelenen çok
özel alanları vardır. Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu bence fakültemizin ‘’ruhunu’’ yansıtan çok değerli bir alan. O mekanda 35 yıl önce zorluklar ve yokluklar içerisinde biraraya gelen
ve daha sonra onlara katılarak fakültemizi bugünlere taşıyan çok değerli hocalarımızın inancını,
sabrını, çalışkanlığını, yurtseverliklerini hissedersiniz. Bu anlamlı günde bu mekanı bizlere açan
Sayın Dekanımız Prof. Dr. Tülay Canda’ya ve ev sahipliğini kusursuz bir şekilde yapan sınıf arkadaşımız Reyhan’a (Prof Dr. Reyhan Uçku) bütün sınıf arkadaşlarım adına teşekkür ederim.
Toplantı için neler yapabiliriz diye düşünürken aklıma bir konu takıldı. Bildiğim kadarı ile bizim fakültenin bahar bayramı vs. gibi etkinliklerde ortaya çıkan bir objesi yok. Bu objenin ne olabileceğini düşünürken aklıma mandalina geldi. Mandalina ile ilgili yaptığım araştırmada, bizim sınıf ile fakültemiz ile hekimlik mesleği ile ve ülkemiz ile benzeyen bazı yönlerinin olduğu dikkatimi çekti. Toplantıda bu fikrimden bahsettim ve hatta belki bir geleneği başlatabiliriz düşüncesi ile
“1. Mandalina Ödülü”nü sınıf arkadaşımız Dr. İrfan Yılmaz’ a oybirliği ile verdik.
Neden mandalina ?
1- Bu madde biraz kişisel, ama eminim hepimizin içinden geçen bir duyguyu da yansıtıyor.
İzmir’e ilk geldiğim günlerde İnciraltı yurtlarında kalmıştım. Özellikle yurda geç döndüğüm günlerde eski Çeşme yolundan yurda kadar yürürdük. İlkbaharda mandalina bahçelerinden yükselen
davetkâr koku, sonbaharda yeşilden turuncu renge dönen mandalinalar nedeniyle zaptedilmez bir
bahçelere girme arzusuna dönüşürdü. Zaten yurdun hemen arkasındaki mandalina bahçeleri neredeyse biz öğrencilere terkedilmişti. Yine de korka korka girdiğimiz bahçelerden bütün yurda yetecek kadar mandalina toplar, sonra da afiyetle yerdik. Suç işleyen kişi ne kadar zaman geçerse geçsin suç mekanına dönermiş ! Geçen seneki toplantıya gelirken aklıma bu hatıralar geldi.
2- Tıp Fakültesi binaları bu mandalina denizinin kıyısına yapıldı. Önce Çeşme otobanı ile bahçeler bölündü, sonra da kaçınılmaz son olan yapılaşma hızlandı. Bir yerde fakültenin de mandalina bahçelerine karşı vefa borcu var diye düşünüyorum.
3- Halk Sağlığı stajı, mesleğimizi icra ettiğimiz ilk alandı. Orada yaptığımız çalışmalar sırasında Narlıdere halkı bize bol bol mandalina getirirdi. Profesyonel olarak para kazanmadan önce yaptığımız hizmetin karşılığını mandalina olarak almıştık.
4- İçerisinde 8 -10 dilim mevcut, her birinin hacmi farklı, hiçbiri diğerine tam olarak benzemi42 arpaboyu I MART 2014

yor ama en üstte bir kabuk ile beraber duruyorlar. Kabuğu soyulsa bile bir arada durmanın verdiği
çekim gücü ile dilimler ayrılmıyor, beraber durmaya devam ediyorlar. Biraz da bugünlere gönderme ile birarada yaşama kavramına vurgu yapmak için bu özelliğini söylemiştim.
5- Koyu yeşil yaprakların arasında sarı - turuncu rengi ile hoş bir kontrast oluşturuyor, sferik
yapısı ile çok estetik görünen bir meyve.
6- A. Türkiye’de en çok Akdeniz’de, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde, Marmara Bölgesi ve
kısmen Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
B. Bizim sınıfın mezunların dağılımına bakıldığı zaman, en çok Ege ve Marmara’da çalışan
var. Akdeniz ve Karadeniz de de az sayıda mezunumuz bulunuyor.
7- A. 5-8 m’ye kadar boylanabilen bu hep yeşil ağacın, toprakta derine uzayan sağlam bir kök
yapısı, ince ama dikine boylanan bir gövdesi vardır.
B. Bizim fakülte kurulalı 35 yıl oldu, sağlam bir kökten rahatlıkla bahsedebiliriz.
8- A. İlkbaharda ağacın bir yıllık sürgünlerinin ucunda ya da yaprak koltuklarında açan çiçekleri beyaz renkli ve çok hoş kokuludur. Bu çiçekler, mandalina türlerine göre sonbahar başı, ortası ve sonunda olgunlaşıp mandalina meyvesine dönüşür.
B. Bizler de ilkbahar sonlarında adeta hocalarımızın koltukları altından beyaz önlüklerimiz ile
mezun oluyoruz, son defa bu kadar uzun tatil yapabileceğimizin ayırdına vardığımızdan, tatilimizi uzatabildiğimiz kadar uzatıp sonbaharda da çektiğimiz kura yerlerine giderek göreve başlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan Mini Voleybol Kız
Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği İzmir Mini Voleybol İl Turnuvası’nda
çeyrek finale kadar yükselme sevinci yaşadı. 2002-2003 doğumlu sporcuların yer aldığı ve bu
sezon Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde ilk kez çalışan ekip, katıldığı mücadelede tatlı bir
rekabet yaşadı.
Ece Günesen, İdil Ada Ünal, Tuna Uslu, Deniz Tuğrul, Bade Kolcuoğlu, Candan Budak,
Cansu Doğanbaş, Bengi Çelik, Nur Avcı, Doğa Çalışkan, Duru Yavuz ve Elen Çelik’ten oluşan voleybol takımı, 40 takımın katıldığı organizasyonda üç tur atlayarak ilk 10 takım arasına girme başarısı gösterdi. İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde Voleybol Spor Okulları ve Alt Yapı
Sorumlusu Antrenör Serbay Kos, Yardımcı Antrenörler Aslı Çatalağaç ile Berkay Kos gözetiminde çalışan küçük voleybolcuların azmi ve mücadelesi takdir topladı. Antrenör Serbay Kos,
bundan sonraki hedeflerinin yıldız ve küçük kız takımlarında da başarılı performans sergileyerek Dokuz Eylül Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.
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Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Filenin minikleri ilk yılda
çeyrek finali gördü

Kültür - Sanat

Arpa boyu

Sevgili Arpaboyu okurları, yazı karşıladığımız bu sayıda, sizlerle sanat ve tarihi bize
sevdiren iki değerli kitabı ele alacağız. Yine çok reklamı yapılmadığı için fazla bilinmeyen ama çok değerli kitaplar seçmeye özen gösterdik. Bu kitapları Arpaboyu okuru olan
Dr. Gözde Yeşiltepe ve Dr. C. Ferat Buran ile birlikte değerlendirdik. Okur katkısını çok
önemsiyorum ve ileriki sayılarda da sürmesini diliyorum. Çünkü bu dergi okurların görüş ve katkılarıyla daha iyi yerlere gelebilecektir. Keyifli okumalar…

Biz okuduk

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Tıp Anabilim Dalı

RÖNESANSTAN GÜNÜMÜZE RESİM SANATININ ÖYKÜSÜ
Yazan			
Yayınevi: 		

: Anna Carola Krausse
: Literatür Yayıncılık / Güzel

Sanatlar Dizisi- İstanbul, 2005

Okurlarımızdan Dr. Gözde Yeşiltepe’nin katkılarıyla
ele aldığımız kitabımız, resim sanatının tarihini, görsel sunumlarla ve oldukça keyifli biçimde aktarıyor okuyucuya.
Anna Carola Krausse tarafından yazılmış kitap ilk olarak
2005 yılında Almanya’da basılmıştır. Berlin’de Freie Üniversitesi Sanat tarihi enstütüsünde akademisyen olarak çalışmakta olan yazar kitabında rönesanstan (1420-1600) soyutlama ve figüratif resime (1945-günümüz) resim sanatının geçirdiği değişimleri, akımları örnek resimler ve ressamlar üzerinden anlatıyor. Aynı zamanda dönemin siyasi sosyal kültürel özelliklerine de değinerek, resimlerle dönemi harmanlayarak anlattığı için, okuyuculara keyifle ve
aydınlanmayla geçireceği zamanlar hediye ediyor. Bütün
kitapla ilgili bilgi vermek için yeterli yer olmadığından bu
yazıda kitapta anlatılan ilk 3 sanat akımından bahsedeceğiz.
RÖNESANS VE YÜKSEK RÖNESANS
Kitap rönesans ve manyerizim akımını anlatarak işe
başlıyor. Floransa’da ressamlar 14. Yüzyılın başlarında
perspektifi geliştirerek, resimlerinde 3 boyutlu bir hava yakalıyorlar. Bu döneme kadar resim sanatı sadece dinsel temalarla ilgilenir, okuma yazma bilmeyen
halk, İncili’i anlayabilsin diye kutsal kitaplardan sahneler ve öyküler resmedilirdi.
		 Kitabın en güzel yerlerinden biri ise İncilin aynı sahnesini resmeden ressamların (örn: Fra Angeliko ve Leonardo Da Vinci’nin “Meryem’e Müjde” tabloları) resimlerini birbirleriyle kıyaslamanıza ve tarz farklılıklarını görmenize olanak sağlamasıdır. Aynı zamanda bu rönesans ressamlarının kutsal sahneleri sadece esinlenmek amaçlı kullandıklarını da düşündürmektedir.
Yine rönesans döneminde portre resimleri yandan çizilirken 15. Yüzyılın sonlarına doğru bu teknik değişmiş ve kişinin yüz hatlarının karakteristik özelliklerini ortaya koyan “dörtte üç profil kullanılmaya başlanmıştır.
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birine sayfalarca methiyeler düzülmesi gereken en önemli ressamlarıdır ve bu yazıda onlardan ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye kalksak sayfalar yetmeyecektir. Kitapta Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello’dan
(kitabın ilerleyen sayfalarında
dönemlerinin diğer ünlü ressamları da aynı şekilde ele alınmıştır) biraz daha ayrıntılı bahsedilmiş ancak belki de okuyucu sıkmamak için çok da detaylara gi-

rilmemiştir.
O dönemde Venedikle Hollanda’nın yakın ticari ilişkilerinin olması ve bu sayede Venedikli resamların yağlı boyayla tanışmalarının anlatıldığı bölüm oldukça dikkat çekicidir. Yağlı boya, daha yumuşak sürülmesi daha geç kuruması ki bu sayede resimde değişiklikler yapılabiliyor, hatalar düzeltilebiliyordu ve kasnak üzerine boyama yapılabilme imkanı tanımasıyla daha önceleri kullanılan temperayla kıyaslandığında çok daha üstün özelliklere sahipti. Kasnak üzerine boyama yapılabilmesiyle daha resim kuruyunca kumaş kasnaktan çıkarılıyor ve rula yapılarak rahatça uzak mesafelere taşınabiliyordu. Böylece Venedikliler sanatlarını ihraç edebildiler. Aynı zamanda yağlı boyanın kullanılmasıyla Vendik ressamları resimde renkleri ön plana çıkararak, şekli ön planda tutan Roma ve Floransa resimlerinden ayrıldı.
MANİYERİZM
Avrupa’da Martin Luher’in katolik kiliseye karşı başlattığı reform hareketi, Amerika’nın keşfi, dünyanın yuvarlaklığının kanıtlanmasıyla birlikte insanlar değişen dünya karşısında akılcı dengeye dayalı sanat yapmanın zorlaştığını fark ettiler ve maniyerizm(Üslupçuluk) akımı doğdu. Maniyerizmde ressamlar nesneleri kendi istedikleri gibi yorumladılar ve uyum yasalarını
reddettiler. Kitapta Pontormo
(Parmak uçlarında ayakta duran kadınlar) ve Parmigianino
(Orantısız vücut hatlarına sahip
Madonna resmi) ’nun resimleri
bu baş kaldırışın güzel bir örneği olarak verilmiştir.
Kitapta aynı zamanda
Hollanda Almanya gibi diğer
Avrupa ülkelerinde rönesansın
etkileri de anlatılmıştır.
BAROK
Resim sanatında Barok dönemi 1600’lü yılların gelmesiyle başlar. İtalya’da Barok dönem aslında
maniyerizmin abartılı süsleme sanatından uzaklaşarak rönesansın canlı etkilerinin tekrar görülmeye
başlandığı bir dönemdir. Fransızlar ise İtalyanların bu durumunu yine fazla gösterişli bulmuş ve barok dönem eserlerinde sadeliği tercih etmişlerdir. Kitapta bu dönemin en ünlü ressamları Caravaggio,
Poussin ,Rubens, Vermeer, Rembrant biraz daha ayrıntılı anlatılmış, yazarların hayat hikayelerine birbirlerinden nasıl etkilendiklerine, resimleriyle dünya görüşlerinin nasıl iç içe geçtiğine değilmiştir.
Bütün bu harika resimler arasında biz doktorlar için en önemli olan herhalde Rembrant’ın Dr.
2014 MART I arpaboyu 45

Tulp’un Anatomi Dersi tablosudur herhalde. Hepimiz bu resimle eğitim hayatımızın bir döneminde amfi süslemelerinde, hoca sunumlarında, hastane duvarlarında karşılaşmışızdır. Rembrant 1961
yılında Amsterdam’a taşınır ve cerrahlar loncasının isteği üzerine ilk grup portesini yapar. O dönem
Hollanda’sında grup porteleri düşük maliyeti nedeniyle oldukça talep görmekteydi ve insanlar belirli bir ücret karşılığında kadavraların incelenmesini izleyebiliyorlardı. Nitekim Dr. Tulp’un Anatomi
Dersi tablosunda kol kaslarını inceleyen Dr. Tulp ve ortadaki 3 kişi haricindeki kişilerin pek de diseksiyonla ilgilenmez hallerine bakacak olursak aslında bu tablodaki diğer kişilerin halktan insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Zaten arkadaki adamın elinde tuttuğu kağıtta resimdeki insanların adları yazmaktadır. Dr. Tulp sağ alt köşedeki
kitaba bakarak kol kaslarını anlatıyor dik duruşu ve karşısındakilere
sabitlenmiş gözleriyle kendinden
emin bir hava yaratıyor. Rembrant bu resminde Caravaggio’nun
öncülüğünü yaptığı “chiaroscuro”
tarzını kullanmış, öndeki kaynağı belli olmayan ışıkla aydınlattığı açık renkli figürleri arka planda
kullandığı koyu renkle öne çıkarmıştır. Bir de küçük anekdot aktaralım, bu tabloda üzerinde çalışılan
ceset hırsızlıktan mahkum bir suçludur.
Rembrant- Dr. Tulp’un Anatomi Dersi

Kısaca toparlamak gerekirse Anna Carola Krausse’nin “Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü” resim sanatı adına yazılmış, akıcı üslubu, özenle seçilmiş resimleri, dönemin siyasi ve
kültüürel olaylarından bahsederek toplum yapısına ışık tutuşu da göz önünde bulundurulduğunda yazılmış en sade en okunulası sanat kitaplarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Arkasında bulunan
resim sanatına ait 178 kavramdan oluşan bir sözlük ve önemli 186 sanatçı hakkında kısa bilgilerden
oluşan diziniyle her zaman kütüphanede bulunması gereken bir resim sanatı ansiklopedisi niteliğindedir. Arpaboyu olarak okuyucularımıza sanat zevkini aşılaması ve sıkılmadan resim alanına yönlendirmesi açısından bu kitabı öneririz. İyi okumalar…

Biz okuduk
TARİH TIBBI KONUŞTURDU
Suikastlar, Sır Ölümler, Esrarengiz Olaylar
Yazan		
Yayınevi:

: Talha Uğurluel, B. Muammer Kayatekin.
: Timaş Yayınları, İstanbul, 2014

Sizlere bu hafta tanıtımını yapacağımız ikinci kitabı Dr.C.Ferat Buran ile birlikte inceledik. Kendisini TRT Radyo 1’deki “Dünya Gezgini” programı ve TRT Türk’teki “Tarihin İzinde” programlarından tanıdığımız tarihçi yazar Talha Uğurluel ile fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan
Prof. Dr. B. Muammer Kayatekin hocamız tarafından kaleme alınan ve geçtiğimiz günlerde Timaş
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Yayınları’ndan çıkan “Tarih Tıbbı Konuşturdu” kitabını
ele alacağız.
Son yıllarda hepimizin tarihe ilgisinin arttığı ve tarihimizdeki merak edilen birçok konunun popüler kültürde
yer bulduğunun, bu konuda da ekranlardaki televizyon
programları ve dizilerin da önemli bir payının olduğunun farkındasınızdır. İşte yazarlarımız böyle bir dönemde; gerek antik dönem tarihinin gerekse de kendi tarihimizin merak edilen ve ilgi çeken konularından kendi seçtikleri merak uyandıran 19 konuyu aydınlatmakla kalmamış, bunu daha önceden alışkın olmadığımız bir yöntemle; “Tıbbı Konuşturarak” yapmışlar.
Her ne kadar “Tıp” ve “Tarih” ayrı ayrı değerlendirildiğinde günümüzde popüler kültürde yerini bulmuş olsa
da, hala tarihsel olgular belki de öğrencilik hayatımızdan
kalan bir alışkanlık sonucunda çoğumuzda bir can sıkıntısına yol açar ya da bu konularla ilgili bir kitabı okumak
istemeyiz. Fakat kitabımız; ele aldığı tarihsel konuları ve
olayları o kadar güzel bir dille ele alıyor ve karanlıkta kalan noktaları “Tıbbı Konuşturarak” öyle bir aydınlatıyor
ki; okurken zaman zaman kendimizi tarihsel bir gizemi çözen bir kaşif gibi hissediyor ve bu heyecanı
yaşıyoruz. Zaman zaman da sayfaları peşi sıra çevirirken kendimizi padişahın rahatsızlığına şifa bulmaya çalışan saraydaki bir hekimbaşı gibi hissetmekten alıkoyamıyoruz. Tüm bunları hissetmemizde ve kitabı bir solukta bitirmemizde, yazarlarımızın akıcı dilinin olduğu kadar kitabın içeriğindeki
tarihsel olaylara ait fotoğrafların ve çizimlerin katkısı inkar edilemez. Yazarların üslubunda beğendiğimiz bir noktayı da vurgulamakta yarar var; olayların olası nedenlerini anlatırken analitik bir düşünce sistematiğiyle her nedeni olabilirliği ve olamazlığını bilimsel verilere dayanarak ortaya koymuşlar. Bu da gerekçeli, analitik düşünce örneği olarak göze hoş görünüyor doğrusu.
Kitabımızın arka kapağı; kitabı okurken bizi hangi gizemlerin aydınlanmasına ışık tuttuğu hakkında fikir veriyor:
- Mısır Piramitleri insan gücüyle mi inşa edildi?
- Dünyaya boyun eğdiren Büyük İskender’in ani ölümünün altında yatan gerçekler nelerdi?
- Tarihte boyunca ne tür işkence yöntemleri uygulandı?
- Kişi onurlandırılarak nasıl öldürülür?
- İnsanlar savaş meydanlarında neden “su” diye inlerdi?
- Fatih Sultan Mehmed’in ölümünün yıllardır çözülemeyen sırrı nedir?
- Yavuz Sultan Selim’in ölüm sebebi nedir?
- Hürrem Sultan hangi hastalıktan öldü?
- Yemen’e gidenler çoğunlukla neden geri dönemezlerdi?
- İngilizler Mısır’daki esir askerlerimizi kör etmişler miydi?
- Turgut Özal’ın cenazesine nasıl bir tahnit yöntemi uygulandı?
Bu konuların da olduğu 19 aydınlanmayı bekleyen tarihi olgu hiçbir yerde göremeyeceğimiz birçok resim ve renkli tasarım, yine mukayeseli anlatım eşliğinde genç-yaşlı herkesin okumaktan zevk
alacağı mükemmel bir tarihî şölen olarak sunuluyor bize. Kitabın hazırlanmasında alanında uzman
birçok bilim insanından destek alınmış, bizim de küçük bir katkımız olmuştu, teşekkür bölümünde buna değinilmesi de ayrı bir hoşluk oldu okurken. Emeğin hoyratça sömürüldüğü bir dünyada bu
nezaketi görmek çok nadir oluyor. Tarihi seviyorsanız, önemli soruların aydınlatılmasında bilimin
önemli bir parçası olan tıbbın yansıttığı ışığın kullanıldığı, görsel motiflerle süslü bu kitabı da beğeneceğinizi umuyoruz.
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Çocuklar
Biz günü gün edemedik

Gururdan vazgeçemedik

				

				

gelin çocuklar

geçin çocuklar

Hep güldürdük gülemedik

Biz dünyayı sevemedik

				

				

gülün çocuklar

sevin çocuklar

Biz ektikte biçemedik

Biz hiç hayal kuramadık

				

				

biçin çocuklar

kurun çocuklar
Elvan Çınar

DEÜ Matbaa Personeli
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Yavaşla

Erzurum’a bilgisayarın daha yeni yeni gelmeye başladığı zamanlara ait bir anı:
Bir işyerine bilgisayar ve stok programı satılır. Teknik servis elemanı bilgisayarı işyerine kurduktan sonra stok programının kullanımı ile ilgili bilgi verir ve ayrılır.
Aradan bir iki saat geçer, işyerinden telefon:
“Kardeşim sizin anlattıgınız kimi yapirem
fegat program düzgün çalışmiir.”
Teknik servis elemanı sorar:
“Nasıl yapıyorsunuz?”
“Senin anlattıgın kimi.”
“Hata ne?”
“Yazdıgım bilgiler kaydetmeme ragmen
saklanmiir.”
“İşlem basamaklarını tek tek anlatır mısınız?.”
“Tamam” diyor ve başlıyor anlatmaya...
“Programı açirem. Malın adı bölümüne adını, adedi bölümüne adedini, birim fiyatını
vb. yazirem. Hepsini yazdıhtan sonra senin
anlattıgın kimi kayıt bölümüne basirem. Ekrana bir yazı geliir:
Kaydetmek ister misiniz?
E / H yazısı çıkir.
Ben de diyirem Hee...”

Temel otobanda köklemiş gazı, gidiyor...
Bakmış bir tabela: “YAVAŞLA 80 km.” Hızını
o an 80’e indirmiş Temel.
Az sonra bir tabela daha: “YAVAŞLA 60
km.” Temel 60’a inmiş.
Merakla giderken yeniden bir tabela: “YAVAŞLA 40.” - “Yolda çalışma var galiba!”
deyip 40’a düşürmüş hızını.
Epeyce sonra yine bir tabela: “YAVAŞLA 15
km.” Talimata uyarak 15 km.’ye düşmüş Temel. Yolun en sağından tıngır mıngır gidiyor. Ama meraktan da çatlayacak. Uflaya
puflaya bir saat daha gittikten sonra yeni
bir tabela görmüş: “YAVAŞLA’YA HOŞ GELDİNİZ, NÜFUS: 2500”
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Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

Erzurum
Bilgisayar

Horoskop

Arpaboyu

ASTROLOJİ KÖŞESİ
2014 YILININ YAZ AYLARINDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?
Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Koç’lar, kişisel becerilerinizi geliştirmek ve bu anlamda kendinizi daha iyi noktalara taşıyabilmek adına birçok fırsatla karşılaşacağınız bir yaz olacaktır. Maddi anlamda önünüze birçok fırsat çıkacak ve
bu fırsatlar değerlendirmek için aceleci davranacaksınız. Beklentileriniz
doğrultusunda size bir şeyler katacak
olan 2014 yılı sizin için oldukça verimli geçecek ancak bu fırsatları iyi
değerlendirmeniz gerekiyor. Finansal
(Yükselen burcunuzu da okumalısınız)
anlamda sıkıntı yaşayacağınızı söylemek saçma olur çünkü fırsatları değerlendirecek kadar zeki bir insansınız.
Eski dostlarınıza bu dönemde veda edebilirsiniz ve onların hayatlarında meydana gelecek değişiklikler uzaklaşmanıza da neden olabilir ve artık herkes kendi hayatına odaklanabilir. Mistik eğilimler sayesinde yaşamınız çok farklı bir hale gelebilir ve hiç beklemediğiniz anlarda yeni dostlar elde edebilirsiniz.

BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Boğa’lar, kariyerinize ilişkin gelişmeler sizi sıkıntıya sokabilir ancak hedefe odaklanmış
bir birey olarak yolunuza devam ederseniz yazının başında da belirttiğimiz gibi sorunsuz bir dönem
geçirebilir ve gücünüzü sizler de kolayca fark edebilirsiniz. Boğa burcu her zaman güçlüdür ve bu dönem onların çok daha güçlü olmasını gerektiren dönemlerden bir tanesidir. Daha kaliteli işler yapmak
isteyeceksiniz ancak iş yaşantınızda buna müdahale edecek isimler olacaktır. Bu isimlerden kurtulmak için çaba harcamayın çünkü onlar sizin daha iyi olduğunuzu fark ederek zaten geri adım atacaklardır. Maddi ve manevi zenginlik arasında gidip gelme dönemine merhaba diyebilirsiniz… Bu dönemde bazı zorluklar yaşayacaksınız ancak hep söylediğimiz gibi sabırla beklerseniz sürprizler sizleri hayata geri döndürecektir.

İKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili İkizler burcu mensupları, sıra dışı alanlar ve etkinlikler bu dönemde ilginizi çekecek ve
sizler kendinizi biraz daha soyutlamaya başlayacaksınız. Bu soyutluk yakın çevrenizi rahatsız edebilir ancak bir süre sonra onlar da bu duruma alışacak ve sorunsuz bir şekilde yanınızda yer alacaktır.
İçgüdüleriniz ile hareket etmeye devam edeceksiniz ve bunu en iyi şekilde yapabilirseniz iş hayatında sizleri büyük sürpriz ve başarılar bekliyor olacaktır. Farklı kararlar almayı seviyorsunuz ve bu kararları uygulamaya koymak için de sabırsızlanıyorsunuz. Alternatif fikirleriniz sizi başarıya götürebilir ancak zaman zaman fark yaratmak için abarttığınız dönemler de olacaktır bu yüzden sakin kalmaya ve ortama uygun hareket etmeye özen göstermeniz gerekiyor.

50 arpaboyu I MART 2014

YENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Yengeç’ler, zodyak çarkının kayırdığı ve ön plana çıkardığı burçlardan biri olarak karşımıza çıkan Yengeç bu dönemi oldukça mutlu geçirecek ve sorunsuz bir yıl ile daha fazla mutlu olacaklardır. Büyük bir aşk sizleri bekliyor ancak çok fazla sürpriz bekleyerek de beklentilerinizi yüksek
tutmayın! Aşk burcu olan yengeç daha yoğun duygular yaşamak ve karşı tarafa bağlanmak için hazır
ancak bu bağlılık dönemi onu zaman zaman üzebilir ve küçük tartışmalar bile onu yıpratabilir.
Zaten bir ilişkiniz varsa ya da evli iseniz çok daha fazla mutlu olmaya hazır olun! Onun sürprizleri bu
dönemde sizleri daha fazla mutlu edecektir çünkü bu yıl sizin yılınız ve kusursuz bir mutluluk sizleri
bekliyor. Hediyeler, partiler, sürprizler ve daha birçok şey eşiniz tarafından sizlere sunulacaktır. Tepkileriniz daha net olacak ve aşkınızı gizleyemeyeceksiniz.

ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Aslan’lar, sezgileriniz bu yıl biraz daha kuvvetli ve özellikle iş hayatınızda alacağınız kararlar sizleri bir hayli olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Sezgisel davranmaya ve hareket etmeye devam edin çünkü yanlış sayınız bu sayede biraz daha azalacak ve çok daha mutlu olacaksınız. İş hayatı zorlu bir alan ve bu alanda barınabilmek için zaman zaman farkınızı ortaya koymanız gerekiyor,
eğer sizler de bu farkı en iyi şekilde ortaya koymak istiyorsanız geleceğe yönelik hareket edin ve sorunlarınızı tek başınıza değil bilirkişiler ile halletmeye özen gösterin! Yardım almaktan korkmayın ve
daha deneyimli isimler ile çalışmayı kendinize iş edinin. Onların fikirleri sizleri daha iyi noktalara taşıyacak ve sizlere daha kusursuz bir yaşamın kapılarını aralayacaktır. Kusursuz olmak için çok fazla
çaba harcamanıza gerek yok sadece bencil davranmayın ve karşı tarafı dinlemeyi ihmal etmeyin.

BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Başak burcu mensupları, istikrarlı bir tempo ile iş hayatınızdaki yeniliklere ve başarılara
merhaba diyebilirsiniz. Sorunsuz bir iş hayatı için kararlı tavırlarınızdan vazgeçmeyin ve ilişkilerinizde de kıskançlık sorunlarını bir kenara bırakın! Bu dönemde tam anlamıyla mutlu olmak için hazırsınız ve bireysel hareket ettiğiniz takdirde gerçekten güzel bir kariyerin sizleri beklediğini söyleyebiliriz. Özellikle iletişim ve medya ile ilgili bir dalda kariyerinize başladıysanız ve kendinizi bu alanda
geliştirmeyi uygun gördüyseniz bireysel çalışmalarınız sizlere mutluluk getirecektir. İlişkilerinizdeki
sorunlarınızı çok iyi biliyoruz ve sizler çok fazla kıskanç olduğunuz için onu kısıtlamayı seviyorsunuz
ancak yaşadığınız sosyal hayattan onun da keyif almasını ve onun da arkadaş çevresinin olmasını anlayışla karşılamanız gerekiyor ve onu biraz daha rahat bırakmak ikiniz için de iyi olacaktır.

TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Terazi’ler, 2014 yılı yaz ayları sizin için karmaşık ilişkileri de beraberinde getiriyor ve bu ilişkileri tek tek gözden geçirmeniz gerekiyor. İlişkilerinizi mercek altında tutmanız için sorunsuz bir şekilde hareket
etmeniz şart ve adım atarken de iki kez düşünmeniz gerekiyor. İlişkilerinizi dengelemeniz konusunda çevrenizden herhangi bir yardım almayacaksınız ve özellikle ailevi ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanız gerekecek! Dengeleri en iyi şekilde kurabilmeniz için yardım almanıza gerek yok çünkü tek başına bu sorunlar
ile mücadele edebilecek karaktere sahipsiniz. Eşiniz ya da sevgiliniz bu konuda sizlerden çok daha fazla şey
bekliyor ve aileniz de bu anlamda destek bekliyor. Parasal anlamda rahat bir süreç karşınıza çıkacak ve başarılarınızın karşılığını en iyi şekilde alacaksınız. Çalışmaya ve gayret etmeye devam edin çünkü bu sene bu çalışmaların meyvelerini en iyi şekilde toplayacağınız yıl olacaktır. Sorunsuz bir dönem geçirmek istiyorsanız
kafanıza çok fazla takmayın ve çok fazla düşünmemeye özen gösterin…

AKREP BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Akrep burçları, yeni şeyler öğrenmeye hazırsınız ve özellikle teknolojik gelişmeler konusundaki bilgi ve birikiminiz bu dönemde biraz daha artacak en önemlisi ise iş hayatınızdaki yükselişiniz hız kesmeden
devam edecek! Başarılarınız arkadaşlarınız tarafından takdir görüyor ancak sizi kıskanan kesim de olacaktır.
Onlara aldırış etmeden ve muhattap olmadan yolunuza devam edin ve öğrenmeyi de ihmal etmeyin. Sürekli
çalışmak sizin işiniz çünkü sizler çalışmayı fazlasıyla seviyorsunuz ve bundan sıkılmıyorsunuz. Öğrenmeye
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bayılıyorsunuz bu da sizlere başarıyı getiriyor. Kariyer basamaklarını teker teker tırmanacaksınız ve makam
sahibi olacaksınız. Maaş konusunda bu yıl artış söz konusu ve sizler de bundan nasibinizi alacaksınız. İş hayatınızda sorunlar elbette olacak fakat sorunlardan daha çok başarılar elde edeceğiniz için bu sorunlar çok da
fazla gözünüzde büyümeyecektir.

YAY BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Yay’lar, hedefe odaklanmanız gereken yıl bu yıl ancak az önce de belirttiğimiz gibi yalnız kalmayı tercih ettiğiniz için sıkıntılarınız biraz daha içselleşecek ve zor günleri de beraberinde getirecek. Zor günleri
yoga sayesinde atlatmaya çalışın! Beden ve zihinsel fayda sağlayan yoga sayesinde sizler de kusursuz bir yıl
geçirebilirsiniz. Hedefe odaklanma konusunda iyi düşünün ve kendi alanınız ile ilgili bir yükseöğretim programından faydalanmayı düşünün. Eğitim konusunda bu yıl sizler için oldukça parlak geçecek gibi görünüyor
ve sizler de bu yılı en iyi şekilde değerlendirerek kendinizi daha iyi noktalara taşıyabilir ve eğitim anlamında
daha başarılı bir noktaya gelebilirsiniz. Kusursuz olmayı seviyorsunuz ve bunu da eğitim programları ile sağlamanız mümkün olacaktır.

OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Oğlak’lar, muhtaç olmayı sevmeyen bir yapıya sahipsiniz ve bu yüzden insanlardan almak yerine
insanlara vermeyi tercih ediyorsunuz. Ne kadar zor durumda kalırsanız kalın borçlu olmayı sevmiyorsunuz.
Borç alan ve sürekli olarak muhtaç durumda olan insanlara yakın duramıyorsunuz çünkü bu sizler için kabul
edilebilir bir durum değil! Bu yıl sizlere kötü bir haberimiz var ve maddi anlamda sıkıntılar yaşayacağınız bir
dönem sizleri bekliyor. Verdiğiniz sözleri belki tutamayabilirsiniz ve sizler de borç almak durumunda kalabilirsiniz. Güçlü bir karaktere sahipsiniz ancak bu kez muhtaç durumda olmanız kaçınılmaz gibi görünüyor.
Kararlarınızda net davranarak yine muhtaç duruma düşmek istemeyebilirsiniz bu yüzden sosyal ortamlardan
biraz daha uzaklaşmayı tercih edebilir ve yalnız kalabilirsiniz ancak bu zor günlerinizde de arkadaşlarınız yanınızda yer almaya ve sizlere destek vermeye devam edecektir.

KOVA BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Kova’lar, özgürlük konusunda kısıtlanmaya gelemiyorsunuz ancak fedakarlık yapmazsanız yalnız kalmaya mecbursunuz. Bu yıl sizleri büyük bir aşk bekliyor, ya da büyük bir yalnızlık bu anlamda karar
verme süreci oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor. Karar vermek için acele etmeyin ancak karşı tarafa da
değer vermeyi unutmayın! Özgür ruhunuz nedeniyle onu zaman zaman ihmal edebiliyorsunuz ve bu da ilişkilerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Yeni bir ilişki sizleri kör kütük aşık edebilir ve o özgür ruh bir anda duygusal bir karaktere dönüşebilir. Duygularınızı gizlemeyin artık çünkü aşık olmak istiyorsanız kusursuz bir şekilde hareket etmeli ve dürüst olmalısınız! Büyük aşk kapıda ancak siz yalnızlığı da seviyorsunuz bu yüzden karar vermek için dikkatli davranmanız gerekiyor.

BALIK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Balık burcu mensupları, zekanız insanlar tarafından büyük bir övgü ile bahsediliyor ve birçok ortamda artık zekanın yerine tatlı olduğunuz konuşulacak! Duygusal anlamda yoğun bir dönem de sizleri bekliyor ve kusursuz bir ilişki de kapıda diyebiliriz! İlişkilerinize yön vermeyi seviyorsunuz ve duygusal dönemleriniz de oldukça yoğun geçiyor. Bu yoğunluğu 2014 ile birlikte çok daha fazla yaşayacaksınız ancak iş hayatınızdaki yoğunluk da bu anlamda sizleri biraz olsun kısıtlayacaktır. İş hayatınızda çalışmalarınız ile dikkatleri üzerinize çekmeye devam ediyorsunuz ve yaptığınız işler sayesinde göz doldurmaya da devam edeceksiniz ancak sağlığınız ve eğitiminiz aksamaya başlayacak ve bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Eğitimlerinizi aksatmanız sizleri fazlasıyla üzebilir çünkü kişisel gelişime ve öğrenmeye çok fazla önem
veriyorsunuz.
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