EDİTÖRDEN
Sevgili Arpaboyu okurları;
Editör yazıma, sıcak yaz günlerinde bütün bir kışın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalıştığım tatil dönemimde çocuklarımla birlikte okuduğumuz birkaç kitap ismini sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum.Çocuklar için “Şimdiki Çocuklar
Harika (Yazar: Aziz Nesin)”, “Şeker Portakalı (Yazar: Jose
Mauro De Vasconcelos)”, biz yetişkinler için de “Puslu Kıtlalar Atlası (Yazar: İhsan Oktay Anar) ve “Nietzshe Ağladığında (Yazar: Irwin D. Yalom)” kitaplarını önerebilirim. Neden kitaplardan bahsettim derseniz; aslında okumanın beni
dinlendiren olumlu etkisini, hayata küçük molalar verme hissini sizlerle paylaşmak istememdi.
Günlük koşuşturmalar, rutin işler, üzerimize aldığımız iş,
aile ve sosyal çevre ile ilgi giderek artan sorumluluklar; yaşarken farkında olmadığımız ancak hayata mola verdiğimizde fark edebildiğimiz hızlı ve yorucu bir yaşam temposunu gözden kaçırmamak gerektiğine işaret ediyor. Bu nedenle
kısa da olsa kaliteli, aile ve arkadaşlar ile geçirilecek bir tatilin hepimiz için gerekli olduğunu düşünüyorum. Sağlık hizmeti verdiğimiz kurumumuzda iyi işler yapmak ve hastalarımızı iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken, kendi ihtiyaçlarımızın farkında olarak fazlalıklardan kurtulmayı ihmal etmemeliyiz.
Dergimizin bu sayısında yine çok dolu bir gündemle karşınızdayız. Sağlık Kampusü’nde hayata geçirilen birbirinden
önemli ve güzel çalışmalara ilişkin haberler ve tıp dünyasından başarılı adımlar Arpaboyu Dergisi’nde gayet güzel özetleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin Türkiye’de
bir ilk olarak düzenlediği “Asklepios Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu” ve 40 günde tamamlanan bu sağlık-sanat
etkinliğinin ayrıntılarını sayfalarımızda okuyacaksınız. 36.
Dönem tıp mezunlarının diploma sevinci, hastanemizde yeni
açılan üniteler, buluş ve araştırmaları ile örnek bilim insanı olan Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nun gençlere ışık tutacak çalışmalarını, el hijyeninin önemini anlatan projeyi keyifle okuyacaksınız. Eleştiri sayfasında Beyin Cerrahı Prof.
Dr. Gazi Yaşargil’in deneyimlerine göz atıp, Tıp Dünyası
sayfasında “Nasıl beslenelim” sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz. “Gezi Yazısı” ve “Haydi Gülümseyin” köşelerinde
eğlenceli satırlarla buluşurken, “Kültür ve Sanat” sayfasındaki film ve kitap önerilerinin takipçisi olmanızı öneririm.

Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya
Dekan Yardımcısı

Sağlıkla ve mutlulukla kalın.
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DEÜ’den Türkiye’de bir ilk:
Hastane heykellerle donatılıyor
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Üniversite yöneticileri, protokol konukları ve heykeltraşlar, saten örtülerle kapatılan heykellerin kurdelalarını birlikte çözerek açılışı yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Hastanesi çevresini heykellerle donatmak üzere Türkiye’de bir
ilk olarak düzenlenen 40 günlük
“Asklepios Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu”nun kapanışı, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 7
eserin sergilendiği görkemli bir töProf. Dr. M. Refik Mas
Yrd. Doç. Gökçen Ergür
Prof. Dr. Mehmet Füzün
renle yapıldı.
Başhekim
Heykel Bölüm Başkanı
Rektör
Yerli ve yabancı heykeltraşlar Aldo
Shiroma Uza (Peru), Michail Vouzounerakis (Yunanistan), Sequoyah Aono (Japonya), Volodymyr
Kochmar (Ukrayna), Michail Vouzounerakis (Yunanistan), Sequoyah Aono (Japonya), Volodymyr
Kochmar (Ukrayna) ve DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) mezunu Türk heykeltraşlar Kadriye
Kantık, İsmail Atar ile Tonguç Sercan’ın birbirinden güzel eserleri, 40 günlük çalışma görüntülerinin
yer aldığı 40 fotoğrafla birlikte sergilendi. 12 Mayıs -20 Haziran tarihleri arasında yoğun çalışma ile
tamamlanan 2-3 metre boyundaki heykellerin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bir hafta sergilendikten
sonra DEÜ Hastanesi çevresindeki uygun alanlara yerleştirileceği belirtildi.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Halil Yoleri’nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
desteği ile düzenlenen etkinliğin kapanış sergisine; B.Şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu temsilen Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal
Kocabaş, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, DEÜ önceki Rektörü Prof. Dr. Fethi İdiman, Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof.
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Dr. Halil Köse, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Başhekim Yardımcıları,
sponsor
lar, mermer bağışçıları, akademisyenler ve idari personel katıldı.
Heykeltraşların
çalışmalarını yansıtan film gösterimi ve müzik dinletisi ile başlayan sempozyumda Rektör Prof. Dr. Füzün şöyle konuştu:
“Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 6 temel özelliğinden birisi, sanata ve sanatçıya verdiği önem ve bu konudaki atılımlardır. Bu anlayış içinde birkaç ay önce Başhekimimiz, hastanemize heykeller kazandıracak bu projeden söz edince ‘derhal hayata geçirelim’dedim. Birbirinden değerli projeler sunuldu.
Sanatçıların alın terleri, vicdanlarının ve kalplerinin güzelliği ile güzel eserler ortaya çıktı. Başta başhekimim ve çok değerli sanatçılara, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer sponsorlara, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas projenin önemini dile getiren konuşmasında; “Asırlardır Anadolu toprakları derin kültürel kökleri bünyesinde barındıran mirasın beşiği olmuştur. Bizler bu mirasın çocukları olarak bu topraklardan gelen seslere kulak vermeliyiz. Batı’da 17. Yüzyılın sonlarında üniversitelerin kurulmaya başlanması ile toplumsal gelişimin nasıl hızlandığını çok iyi biliyoruz.
Üniversiteler hem bilimsel bakış açıları, hem de eşsiz öngörüleri ile toplumun lokomotifi olma özelliğini hiç kaybetmemelidir. Sayın Rektörümüzün önderliğinde, Üniversite Hastanemiz ile Güzel Sa-

Rektör Füzün, 7 esere hayat veren heykeltraşlar ile projeye katkıda bulunan sponsorlara birer plaket ve çiçekle teşekkür etti.
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natlar Fakültemizin birlikte organize ettiği Taş Heykel Sempozyumu, hastanemize çok değerli 7 sanat eseri kazandırdı. Bu eserlerin hastanemiz bahçesinde yerlerini alması, hem kurumumuz hem de
güzel İzmirimizin doğal örtüsü ve kimliğine katkı sağlayacaktır” dedi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Gökçen Ergür de 40 gün önce Türkiye’de
ilk olan bir süreci başlatıp milat sayılan bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Ergür, “Söylenecek
çok şey var. Heykel ve Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerimizin de görev yaptığı bu proje akademik
bir çalışmadır. Sahne önünde olduğu kadar sahne arkasında pek çok insan var. Başta Sayın Rektörümüz, Başhekimimiz ve sponsorlarımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu destekler ile her şeyi yapabileceğimizi görüyor, organizasyonun sürekliliğine inanıyorum” diye konuştu.

Sponsorlar: Nail Özkardeş Turizm İnş. Tic. San. A.Ş, Bülent Akgerman (ESİAD Yön. Kur. Bşk

ve AKG Yalıtım İnşaat Malzemeleri),Sezgin Canözden (Yatsan Mobilya Yön. Kur. Bşk), Tayfun Demirkıran (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü), Kalyon Medikal Ltd. Şti., Özdilek
Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi A.Ş. Wyndham İzmir Özdilek, İZDİM Kültürlerarası Diyalog
Merkezi, Prof. Dr. Mehmet Ergin,Yalçın Kandemir.

Mermer Bağışçıları: Muhammet Ercan (Ermaş Madencilik Tur. San. ve Tic. A.Ş., Abdullah Ko-

çar (Koçar Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş), Mevlüt Kaya (İZKO Mermer Yön. Kur. Bşk.), Halil İbrahim
Çoban (Çobanlar Mermer A.Ş), Ersin Çakım (Özçakım Mermer)
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Heykel Sempozyumu
tarihi bir törenle start almıştı

Türkiye’deki diğer sağlık kuruluşlarına da örnek olacak nitelikte bir proje olan “Asklepios Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu”nun açılış organizasyonu da 12 Mayıs 2014’te Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde (GSF) düzenlenen törenle yapıldı. GSF bahçesine vinçlerle taşınan tonlarca ağırlıktaki
mermerlere başlama vuruşunu DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün gerçekleştirdi. DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Halil Yoleri’nin
ev sahipliğindeki açılışa Narlıdere ve Balçova protokolü, üniversite ve hastane yöneticileri ile sponsor firma temsilcileri konuk oldu. Rektör Füzün açılış konuşmasında; “Bu devirden, asırlar sonrasına mesajlar götürecek, mektup yazacak olan bir sanat etkinliğini başlattığımız
için mutluyuz” dedi.
GSF Dekanı Prof.Halil Yoleri de “Güzel Sanatlar Fakültemiz 40. yaşına girerken böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak
bana mutluluk veriyor. Açılışını yaptığımız
bu sempozyum, sağlık – sanat kampusü ola4 arpaboyu I HAZİRAN 2014

rak her geçen gün gelişen işbirliği ve gönül birliğimizin en güzel organizasyonlarından biridir. 40 gün
boyunca çalışmalarımızı izlemek isteyenleri fakültemize bekliyoruz” diye konuştu.
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak kimliklendirme çalışmasına katkısı olacağını düşündüğümüz bu kültürel etkinlik ile bir ilki gerçekleştirmekten onurluyuz. Güzel Sanatlar Fakültesi başta olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür
ediyoruz” dedi.
GSF Heykel Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Gökçen Ergür konuşmasında, “Hastaneler 24 saat yaşayan
yoğun ve hareketli mekanlar. Alandaki insanların izleyeceği, hatta hayran olacağı heykeller onları bir
parça da olsa sıkıntılarından uzaklaştıracaktır. Ayrıca heykeller, çalışanların kuruma aidiyet duygusunu artıracak değerli kazanımlar olacaktır” ifadesini kullandı. Güzel Sanatlar Fakültesi Opera Bölümü
öğrencilerinin bir gösteri sunarak renk kattığı açılış, kokteylle sona erdi.
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Tıbbi Onkoloji Servisi yenilendi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Onkoloji Binası’nın 2. Katında hizmet veren
Tıbbi Onkoloji Servisi yenilenerek törenle hizmete açıldı. İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde kanser hastalarına şifa dağıtan Tıbbi Onkoloji Bilim
Dalı bünyesindeki servisin fiziki koşulları daha
konforlu hale getirildi, sıhhi tesisatlar yenilendi, 11 olan yatak sayısı 19’a yükseltilerek kapasite artırıldı. Poliklinik ve yataklı servis hizmetlerini yürüten ve Kemoterapi Ünitesi’nde ayaktan tedavileri de uygulayan Tıbbi Onkoloji Bilim
Dalı’ndaki revizyon, kanserli hastalara moral veren bir ortam sağlamış oldu.
Başhekimliğin revize ettiği ünitenin açılışına, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Öztop, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nın kurucu öğretim üyeleri, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında; “Dokuz Eylül Üniversitesi kanser çalışmalarına
önceki Rektörlerden Prof. Dr. Namık Çevik hoca döneminden bugüne çok önem verdi. Onkoloji Bilim Dalımızın kurucusu Cavit Çehreli hocamın her zaman söylediği bir laf vardır, “3 K’dan korkmak
lazım; kalp, kanser ve kaza. Onkoloji Servisi’nin yenilenmiş olması,
kanser hastalarımıza daha iyi şartlarda hizmet verecek olmamız bizi
çok mutlu ediyor. Yakında Enstitü
haline çevirerek açmayı düşündüğümüz AR-GE merkezimizde özellikle kanser ağırlıklı çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Üniversitelerin halkla temas ettiği önemli noktaların poliklinik ve
klinikler olduğunu belirten Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas
da kurumdaki yenileme çalışmalarını sürdürerek standartları daha ileriProf. Dr. İlhan Öztop
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. M. Refik Mas
ye taşıdıklarını belirtirken, “Bir süre
Tıbbi Onkoloji BD Bşk.
Rektör
Başhekim
önce Radyasyon Onkolojisi Anabi6 arpaboyu I HAZİRAN 2014

lim Dalımızı yepyeni bir yapıya
kavuşturduk. Şimdi de Onkoloji
Servisimizi yeniledik. Kanser tedavisinde iyi hizmet vermenin kıvancı içindeyiz” diye konuştu.
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. İlhan Öztop da
her yıl 1500’ü yeni olmak üzere yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verdiklerini belirterek şöyle
konuştu: “Tıbbi Onkoloji Bilim
Dalı 1991 yılında, ilk Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Cavit Çehreli’nin önderliğinde kuruldu. O zaman Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı olarak hizmet veriliyordu, 2006 yılından itibaren Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı olarak çalışmalar devam etti. Yıllık 30 bin hastanın 12 bini kemoterapi ünitesinde tedavi görüyor. 11 yataklı servisimizde şimdiye kadar yılda yaklaşık 600 hasta tedavi ediliyordu. Bu yoğun hasta sirkülasyonu içinde yatak kapasitemizi artırırken, fiziki alanları da daha konforlu hale getirdik. Bugünlere gelmemizde emeği geçen Cavit Hoca, Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar ve Prof. Dr.
Uğur Yılmaz’a ve bu yenilemenin gerçekleşmesine öncülük eden Sayın Başhekimimiz ile Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Erişkin Psikiyatri hastalarına yönelik Balçova Halk Eğitim
Merkezi’nin işbirliği ile 2013 yılında ilk
kez “El Sanatları Kursu” düzenledi. Bir yıl
önce başlatılan kursa, ayaktan tedavi görenlerin de yer aldığı 40’a yakın hasta katıldı.
Balçova Halk Eğitim Merkezi eğitimcilerinin gözetiminde devam eden kurslarda katılımcılara takı, ahşap boyama, seramik vs.
gibi el sanatları öğretildi. Eğitim programının sonunda ortaya çıkan birbirinden güzel eserler Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi Servisler Girişi’nde düzenlenen sergi ile beğenilere sunuldu. Serginin
açılış kurdelasını Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berna Binnur Akdede, Balçova Milli
Eğitim Müdürü Orhan Demiral, Balçova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Bekmezoğlu, Psikiyatri
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Cimilli ve Halk Eğitim Merkezi Şube Müdürleri birlikte
keserken, bu etkinliğin tüm bölümlere ve sağlık kuruluşlarına örnek olmasını dilediler.
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Erişkin Psikiyatri’den örnek
‘El Sanatları Sergisi’

Balçova’da 7’den 77’ye
sağlık seferberliği

Ahmet Beyoğlu

Prof . Dr. M. Refik Mas

M.Ali Çalkaya
Dr. Mehmet Nil Hıdır

Balçova Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü,
Balçova Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği; ilçe halkının sağlığını koruma ve bilinçlendirme
çalışmalarını içeren “7’den 77’ye Sağlık Projesi” için
el ele verdi. DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın ilçedeki kurum temsilcilerini 2014
yılı başında biraraya getirerek öncü adımlarını attığı
Yenal Duğral
sağlık seferberliği için Balçova Kaymakamlığı, İzmir
İlçe Sağlık Müdürü
İl ve Balçova Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri biraraya geldi. Balçova Kaymakamı Ahmet Beyoğlu, projenin tanıtımını DEÜ Hastanesi Öğretim Üyeleri Yemek Salonu’nda ev sahipliğini üstlendiği bir kahvaltı etkinliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Kaymakam Beyoğlu, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ayhan İzzettinoğlu, İl Halk Sağlığı
Müdürü Dr. Mehmet Nil Hıdır, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ve İlçe Sağlık Müdürü Yenal Duğral önderliğindeki Balçova bürokratları ve DEÜ Hastanesi yöneticileri katıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Yenal Duğral yaptığı sunumda; Balçova’daki 39 bin 220 hanede yaşayan 77 bin
843 kişiyi kapsayacak kapsamlı proje ile Balçova halkını sağlık taramasından geçireceklerini ve bilinçlendirme çalışması yapacaklarını belirtti. Duğral, 31 ayda tamamlanacak projede hekim, hemşire/ebe ve
memur/tıbbi sekreterden oluşan 4’er kişilik üç ekibin görev yapacağını, amaçlarının bireyin ve toplum
sağlığının güvenliğinin yükseltilmesine yönelik davranış şekli oluşturmak, bilgi ve farkındalığı artırmak
olduğunu ifade etti. Duğral, hane sağlık kartları oluşturarak sağlık sorunları ve ihtiyaçların belirleneceğini ve bunların karşılanması yönünde çalışmalar yapılacağını belirtti.
Balçova Kaymakamı Ahmet Beyoğlu da paydaş kurumlar ile örnek bir çalışma başlatmaktan büyük
mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Başhekimimiz Profesör Refik Mas’a bize ışık tuttuğu için teşekkür ediyorum. Yeni dönem devlet modelinde müşteri memnuniyetine odaklı bir hizmet anlayışı var. Artık ‘governors (karşılıklı yönetişim)’ öne çıktı. Yöneten de yönetilen de bu yönetim eyleminin içerisinde yer alıyor. Yaklaşık 3 yıllık zaman dilimi içerisinde Balçova’da girilmedik ev, kendisi ile
temasa geçilmemiş kişi kalmayacak. Vatandaş herhangi bir sağlık ihtiyacında yanıbaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nden nasıl yararlanabilir, burada ne tür hizmetler verilir, Acil’i hangi şartlarda kullanır, kanserle mücadele gibi konularda bilgilendirilecek. Bu çalışmada bizlerle birlikte olan tüm
kurumların temsilcilerine teşekkür ediyorum.”
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, daha önce halk sağlığına yönelik projeler yürüt8 arpaboyu I HAZİRAN 2014

tüklerini ve deneyimli olduklarını belirtirken, “Koruyucu halk sağlığı projelerinin
her zaman içinde olur ve destek vermekten memnuniyet duyarız” diye konuştu. İl
Sağlık Müdür Yardımcısı Ayhan İzzettinoğlu ise halk sağlığını koruyucu bu projenin tüm ilçelere örnek olmasını diledi.
İl Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Nil Hıdır,
“Bugün sağlık deyince vatandaşımızın ilk algısı hep hastaneler ve tedavi hizmetleridir.
Yani akla önce ikinci basamak geliyor. Ne yazık ki ikinci basamakta, acil servis, klinikler, yoğun bakımı ve hasta potansiyeli ile yük hayli artmış durumda. Birinci basamağın güçlendirilmesi olmazsa olmazımız. Sağlık Bakanlığı bu bilinçle, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde öncelikle denetim görevine geçmeyi hedef olarak
aldı. Erken kanser yakalamasında kişi başına yapılan maksimum harcama bin dolar, gecikmiş kanserlerde hastanın estetiğine verilen zararın dışında devletin cebinden çıkan minimum rakam 19 bin dolar. Biz 2014-15 yılını İzmir ilinde erken teşhis dönemi ilan ettik. Değerli Kaymakamımız, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Başhekimimizin attığı bu önemli adımı öğrenince çok memnun olduk. Ümit ediyorum ki bunu diğer ilçelerimizde diğer
üniversitelerimizin işbirliği ile yürütürüz. Yerel yönetimlerimiz de her alanda bizim olmazsa olmazımız.”
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, projelerin başlangıcı kadar sürdürülebilirliğinin önem
taşıdığını, belediyeler başta olmak üzere tüm kurumların ciddiyetle bu işin üzerine gitmesi gerektiğini ifade etti.

Ünlü Modacı Yorgancıoğlu’ndan
DEÜ Hastanesi’ne destek

Zühal Yorgancıoğlu

belirtti. Hastane VIP Konuk Odası’nda
misafir edilen modacı, tasarımcı ve ressam Yorgancıoğlu, gördüğü ilgi ve güler yüzden duyduğu memnuniyeti bildirdi. İki yıl ABD’de yaşayan ve uluslararası birçok projeye imza atmasına
karşın İzmir sevgisi ağır bastığı için yaşadığı şehirden ayrılmadığını vurgulayan Yorgancıoğlu, “Bu güzel kente hizmet eden herkese teşekkürler” dedi.

Modada Türkiye’nin ismini dünyaya duyuran ve 60 yılı
aşan meslek kariyerinde “Madam Z” olarak ün yapan
İzmirli Zühal Yorgancıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nin örnek bağışçısı oldu. Sağlık Kampusü’nde
inşaası süren KİTVAK Konukevi’ne sağladığı desteğin
ardından, DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde yeni açılacak Geriatri Kliniği tefrişatı için de katkı
vereceğini, ayrıca özel bir defile de düzenleyerek yaşlılarımıza sağlık hizmeti verecek kliniği yürekten destekleyeceğini açıkladı. Başta Rektörümüz olmak üzere Hastane
Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ı da “SağlıkSanat Kampusü” projesine hayat verdikleri için tebrik
eden Yorgancıoğlu; ziyatleri sırasında Geriatri ile Beyin
ve Sinir Cerrahisi polikliniklerinde ve Radyoloji bölümünde kontrollerini yaptırdığını, DEÜ Hastanesi’nde verilen sağlık hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu
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Sağlık çalışanlarına
“Temiz Eller Hayat Kurtarır”
kampanyası

Sağlık
çalışanlarının her
dönemde karşılaşabileceği
sağlık bakımı
ile ilişkili enfeksiyonlara
önlem almayı
Prof. Dr. Mehmet Füzün
ve farkındalık
Rektör
yaratmayı hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde örnek bir kampanya gerçekleştirildi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Sema Alp Çavuş’un, Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencileri ile birlikte yürüttüğü ders kapsamında hayata geçirilen çalışma, Dünya Sağlık Örgütü’nün 5 Mayıs’ta düzenlediği “Global El Hijyeni Kampanyası” ile birleştirilerek ses getiren bir organizasyona dönüştürüldü.
Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencileri İzel Selin Özsoy, Duygu Uzun, Ayşegül Gencer, Ali Fırat Ülgüt, Ömer Faruk Tekin ve İrem Peker; 2013-2014 Öğretim Dönemi Özel Çalışma Modülü (ÖÇM)
kapsamında hazırladıkları “El Hijyenini Arttırmaya Yönelik Girişim Çalışması” konulu araştırma, Hastane Personel Yemek Salonu’nda üç hafta süren bir kampanya ile tanıtıldı. Hekim adayları, “Temiz Eller Hayat Kurtarır” konulu bilgilendirici, uyarıcı broşürler ve tanıtım materyallerini, Yemek Salonu’nda dans gösterileri eşliğinde sağlık çalışanlarının dikkatine sundu. Hijyenin önemini
anlatan renkli etkinlik, kurum yöneticileri ve akadeProf. Dr. Tülay Canda
misyenlerin de
Dekan
büyük desteği
ile başarılı bir
organizasyon
olarak dikkat
çekti.
Yrd. Doç. Dr.
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Prof. Dr. Didier Pittet

Sema Alp Çavuş, dünyada 2010 yılından bu yana sürdürülen 5 Mayıs El Hijyeni Kampanyası’nın,
her yıl farklı bir slogan ve konunun farklı bir yönü ele alınarak sürdürüldüğünü belirterek şu
bilgileri verdi:
“Bu yılki kampanya sloganı “Bugün başlamazsak yarın yaşatamayacağız (No action today; no
cure tomorrow)” başlığı ile sunuldu. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar, hastanelerde verdiğimiz hizmetin en önemli yan etkisi. Herhangi bir nedenle hastaneye yatan hastalarda, yatıştan 48-72 saat sonra gelişen enfeksiyonlara, “hastane enfeksiyonları”, yeni adıyla “sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar” diyoruz. Gelişmiş ülkelerde her 100 hastadan 7’sinde, gelişmekte olan ülkelerde 10’unda hastane enfeksiyonu gelişiyor. Yoğun bakımlarda bu oran 30 hastaya
kadar ulaşabiliyor. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde bilimsel olarak kanıtlanmış olan
en kolay, en ucuz, en hızlı sonuç alınan yöntem, sağlık çalışanlarının hasta bakımı sırasında el
hijyeni sağlamasıdır. Biz de bu konu hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Geçtiğimiz Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dirençli mikroorganizma
sorununa yönelik kapsamlı bir rapor yayınladı. Dirençli bakteriler tüm dünyada artıyor. Bunları tedavi etmek için kullanılacak antibiyotikler çok kısıtlı, bazıları için neredeyse seçenek yok.
Yakın gelecekte yeni antibiyotikler keşfedilecekmiş gibi de görünmüyor. Bu nedenle enfeksiyonları önlemek tedavi etmekten daha önemli bir konu haline geldi. Bugün tüm hastalar için
tüm zamanlarda standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uymazsak, yarın hastane enfeksiyonu
geliştiğinde yaşatmak için verecek antibiyotik bulamayacağız.
2010 yılından bu yana sürdürülen 5 Mayıs kampanyalarının fikir babası İsviçre Cenevre
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Didier Pittet. Pittet, el hijyeni konusundaki çalışmaları nedeniyle
2009 yılında Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID)’nin
yılın bilim adamı ödülünü aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2009 yılında yayımlanan El
Hijyeni Rehberi’nin yazımında da görev alan Pittet’nin, bu konuda yayımlanmış 300’den fazla
makalesi ve kazandığı çok sayıda ödülü var. Hastane enfeksiyonlarının büyük bir kısmı, ‘doğru el hijyeni’ sağlanması ile önlenebilir. Doğru el hijyeninden, ellerin doğru zamanda ve doğru şekilde temizlenmesini anlıyoruz. DSÖ’nün belirlediği doğru zamanlar “Dünyayı değiştirecek 5 an” sloganıyla vurgulandı, biz de bunları “DSÖ 5 Endikasyon Kuralı” olarak duyurduk:
1- Hastaya dokunmadan önce
2- Temiz ya da aseptik bir işlemden önce
(katater, sonda takılması, damar yolu açılması,
pansuman yapılması vb)
3- Vücut sıvıları ile temastan sonra
4- Hasta ile temastan sonra
5- Hasta çevresi (yatağı, dreni vb)
ile temastan sonra
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El hijyeni deyince sabun ve suyla el yıkama ya da alkol bazlı el dezenfektanı ile el ovalamayı
anlıyoruz. Gözle görülür kirlenme olduğunda mutlaka sabunla yıkama yapmalıyız ancak gözle görülür bir kir yoksa alkollü el dezenfektanı ile ovalama hasta bakımı sırasında bize büyük bir zaman
kazandırıyor. El yıkamaya bağlı oluşan irritasyon, egzema gibi durumlar el dezenfektanı ile ovalama ile daha az görülüyor. En önemlisi el dezenfektanları sabundan daha yüksek antimikrobiyal etkinliğe sahipler.
El yıkamanın önemli bir basamağı, yıkadıktan sonra ellerin kağıt havlu ile kurulanması. Nemli kalan ellerde mikroorganizma üremesi daha hızlı oluyor. Bir de yine sık yıkama nedeniyle zarar
görmemesi için de ellerin kurulanması önemli. El dezenfektanı ile ovalanan eller havada kuruduktan sonra bakım vermeye hazır hale geliyor. Alkol içerdiği için el dezenfektanı kurumadan ateşe
yaklaşmamak gerekiyor.
Doğru el hijyeni ile neyi anlatmak istiyoruz?
Eller yıkanırken gözden kaçan noktalar söz konusu: başparmaklar, tırnak dipleri, avuç içi çizgileri, parmak araları, el bilekleri. Özellikle bu bölgelerin de yıkanması gerekiyor. Koreografisini
ÖÇM grubumuzdan İzel Selin Özsoy’un hazırladığı dans gösterimizde de bu bölgeleri gösteren figürlerimiz vardı. El dezenfektanı kullanırken de dezenfektanın tüm el yüzeyi ile temas etmesinin
sağlanması için gözden kaçan bölgelerin dikkatlice ovalanması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü,
sık yıkama nedeniyle zarar görmemesi için ellerin günde iki kez kremle nemlendirilmesini öneriyor. Kampanya sırasında değerlendirme anketini dolduran personelimize krem dağıtarak bunu vurgulamaya çalıştık.
Bu yılki kampanyaya 168 ülkeden 16000’den fazla hastane katıldı, biz de bunlardan birisi olduk. DSÖ ’ye kayıtlı olarak, onlarla birlikte kampanyayı yürüttük. İlk olarak 25 Nisan’da girişim
öncesi anketimizi uyguladık. 28 Nisan’da masalara ‘Ben hastane mikrobuyum ellerinizle bulaşırım” broşürlerini dağıttık. 29 Nisan, 30 Nisan ve 2 Mayıs’ta 5 endikasyonu anlatan broşürleri dağıttık. 5 Mayıs günü de dans gösterimizi sunduk. Sonrasında her bir endikasyon için 1 gün ayırmaya karar vererek kampanyamızı uzattık. Sağlık çalışanları sabah bilgisayarlarını açtıklarında
Probel’de 1. endikasyonu gördüler. Öğlen yemekhaneye geldiklerinde menünün yazılı olduğu tahtada günün yemeğini değil günün endikasyonunu okudular. Balonlarla süslediğimiz yemekhanede
masalardaki peçeteliklerin üzerinde günün endikasyonu yazılı olan broşürü ve kreş çocuklarımızın parmak boyası ile yaptıkları renkli el baskılarını gördüler. El maskotumuzda günün endikasyonu asılı idi, onunla birlikte fotoğraf çektirdiler. Ve dans gösterimizi izlediler. Bu süreç her bir
endikasyon için ertesi günlerde devam etti. 13 Mayıs 2014’de final gösterimiz yaptık. 16 Mayıs’ta
değerlendirme anketimizi uyguladık. Bizim için çok keyifli ve öğretici bir çalışma oldu.
Enfeksiyon Kontrol Ekibi olarak el hijyeninin önemi ve doğru el hijyeni sağlanması konusunda hastanemizdeki tüm personelle bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bunu her bölüm için yılda en
az bir kez, salgın gibi durumlarda daha sıklıkla yapıyoruz. El hijyenine uyumun daha yüksek düzeye çıkarılmasını ve kalıcı olmasını sağlamak için hatırlatıcı kampanyalar önem taşıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde de benzer çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Dans grubumuza katılmak isteyen personelimizi bekliyoruz, başka kampanyalarda daha büyük bir dans grubu olmak
istiyoruz. Bu çalışmada emeği geçen tüm hastane personeline ve destekleri için yöneticilerimize
teşekkür ediyoruz.”
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi’nde “14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları
Günü” bir tanıtım etkinliği ile kutlandı. Prof. Dr. Fatih Demirkan’ın sorumluluğundaki Kan Merkezi ekibi,
gönüllü donörlerin konuk olduğu anlamlı günde farkındalık yaratacak tişörtler giydi, gönüllüler kan bağışında bulundu, Hastane Servisler Girişi’nde açılan stantta da ziyaretçiler ve personele broşürler dağıtılarak bağış
çağrısı yapıldı, bilgilendirici mesajlar verildi.
Kan bağışının önemli bir vatandaşlık bilinci olduğunu, yılda üç dört kez gelip kan bağışlayan gönüllü donörlerinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Demirkan şöyle konuştu:
“Ülkemizde maalesef kana ihtiyaç doğduğunda önemi anlaşılıyor. Kan, yeri başka bir ilaçla veya suni bir
madde ile doldurulamayan bir şey. Mutlaka bu biyolojik maddeyi kullanmak zorundayız. Tüm toplumun ortalama yüzde 2 ya da 3’ü gönüllü kan bağışçısı olduğunda, hem acil hem rutin kullanıma yetecek kadar kan
bağış stoğu oluyor. Genele baktığımızda sadece ihtiyaç halinde bu aklımıza geldiği için henüz işleyiş tam çalışmıyor. Tüm kan bankalarının ideal olarak acil durumlara yetişebileceği üç günlük kan stoğunun bulunabilmesi lazım. Biz henüz bundan çok uzağız, günübirlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece bizde değil Kızılay
Kan Bankası’nda da böyle. Bir çarpıcı gerçek var ki; Türkiye’de durumu en iyi olan il İzmir. Yeterli olmamasına rağmen vatandaşlık bilincine ulaşan insan sayısı burada daha fazla. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi’nin de gönüllü donörleri var, yılda 3-4 kez gelip bağış yapıyorlar. Telefonları kayıtlı. Acil ihtiyaç olduğunda bizi kırmayıp bağışta bulunuyorlar. Bağış oranımız yüzde 85 ve bunu büyük ölçüde gönüllülerimize borçluyuz. Bu tabii İzmir için gurur duyulabilecek bir durum. Başta İstanbul olmak üzere bundan
çok uzak olan iller var. Kızılay Kan Merkezi de İzmir’de daha başarılı durumda. Bağışlarımız yeterli olmadığında Kızılay’dan talep yapıyoruz. Kızılay, bizim gibi Bölgesel Kan Merkezi hüviyetine sahip birkaç merkezin dışında olan İzmir’deki tüm devlet hastaneleri ve ilin kan ihtiyacını karşılıyor. Her yıl 14 Haziran’da kutlanan Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde farkındalık yaratacak etkinlikler düzenliyoruz, donörlerimizi davet ediyor, teşekkür ediyoruz. Hastanemiz çalışanlarını da gönüllü donör olmaya bekliyoruz. Dünyada
da bu şekilde pek çok örnek kurum var. Kendi çalışanlarımızın buna katılmasını arzu ederiz.”
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Dokuz Eylül Kan Merkezi’nden
kan bağışına davet
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Tıp Fakültesi’nde
36. Dönem mezuniyet coşkusu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 öğretim yılı 36. Dönem öğrencileri, Tınaztepe
Kampusü Amfi Tiyartosu’nda düzenlenen törenle doktorluk mesleğine adım atmanın heyecanını yaşadı.
Soma’daki maden kazasında hayatını kaybeden 301 madenci anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak başlayan törende genç hekimler, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya’nın okuduğu “Hipokrat Andı”nı tekrarlayarak meslek yaşamlarının tarihi mutluluğunu yaşadı. Törene Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Yaparel, Prof. Dr. Murat Özgören,
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Tabip Odası Başkanı
Opr. Dr. Suat Kaptaner, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Tülay Canda, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Bu yıl toplam 179 öğrencinin mezun olduğu törende, Dönem Birincisi Dr. Anıl Tanki, Dönem İkincisi Dr. Öznur Tokatlı ve Dönem Üçüncüsü Dr. Buse
Güneri’ye diplomalarını Rektör Füzün verirken, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da ilk üçe
giren öğrencileri birer plaket ve hediye ile kutladı.
Ardından, Dönem Birincisi Dr. Anıl Tanki sahneye
Dönem Birincisi Dr. Anıl Tanki, ikinci Dr. Öznur Tokatlı ve getirilen yaş kütüğe birincilik plaketini çaktı.
üçüncü Dr. Buse Güneri diplomalarını Rektör Füzün’den aldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün gençlere öğütler verdiği konuşmasında; “1975 yılı mezunuyum ve
yaklaşık 40 yıllık hekimim. Bugüne kadar hekimlerin hep sorunları oldu. Hepsiyle başa çıktık, bundan sonra da başa çıkacağız. Mezuniyet törenlerinde gençlere birkaç öğütten bahsediyorum. Her zaman sevgi dolu olun, kendinize ve tüm topluma karşı hoşgörülü olun, çalışkan olun ve en önemlisi Büyük Önder Atatürk’ün temel ilkelerinden asla vazgeçmeyin. Anneler babalar emekleriniz çok büyük,
ne kadar öğünseniz az, hocalarıma da çok teşekkür
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, ilk üçe giren öğediyorum” dedi.
rencileri birer plaket ve hediye ile kutladı.
14 arpaboyu I HAZİRAN 2014

İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Suat
Kaptaner, ülkenin olumsuz koşullarında hekimliğe adım atmanın şanssız bir durum olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Çünkü bugün hekimlerin
yaşadığı en önemli sorun şiddete uğramak. Başka
söze gerek yok. Bir ulusun önüne bilimi ve aklı
koyan bir önderin çocuklarıyız biz. Onun önerilerine yıllar sonra sahip çıkmak hepimizin görevi.”
4985 tıp doktorunu ülkeye kazandırdı
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda
da Tınaztepe Amfi Tiyatro’da 3. kez mezuniyet
töreni düzenleme mutluluğu yaşadıklarını belirttiği konuşmasına, Soma’da 13 Mayıs 2014’te hayatını kaybeden şehit madencilere Tanrı’dan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.
Profesör Canda konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu tür iş kazalarının olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Dünyada insan yaşamından daha değerli hiçbir maden ve değer
yoktur. Bu amfi tiyatroda 3. kez mezuniyet törenimizi yapıyoruz. Bu amfi tiyatronun gerekliliğine inanarak kısa sürede yapımını gerçekleştiren başta Rektörümüz sayın Prof. Dr. Mehmet
Füzün olmak üzere, tüm emeği geçenlere ve devletimizin kurumlarına teşekkür ediyorum. 1 Mart
1978 yılında kurulan fakültemiz ilk mezunlarını
1979 yılında verdi. Bugün 179 tıp doktoru mezun
ediyoruz. Fakültemiz, bugüne kadar toplam 4985
hekimi ülkemize kazandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm rektörlere, dekanlara, yöneticilerimize, akademik, idari ve yardımcı personelimize candan teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca dekanlık görevim sırasında sizlerin eğitim alanlarınızın iyileştirilmesi ve ihtiyaçlarınızın ivedilikle
karşılanması, huzurlu bir ortamın sağlanmasında
gösterdiği destekler için sayın Rektörümüz Prof.
Dr. Mehmet Füzün’e teşekkür ederim. Artan öğrenci sayısı, sağlıkta yeni yasal düzenlemeler, kısıtlı bütçe ve bu yıl İnciraltı Öğrenci Yurdu’na

kız öğrencilerin alınmaması gibi birçok sorunlar ile karşılaştık. Bu sorunları öğrencilerimiz ile
birlikte aşmaya çalıştık. Onlara hak ettikleri ortamı istediğimiz ölçüde sağlayamadık ama onların
da desteği ile birlikte hafifletmeye çalıştık. Buradan ilgililere ve yetkililere sesleniyorum; İnciraltı Yerleşkesi’nde kız öğrencilerimiz için de devletin gücü ile Öğrenci Yurdu yapılması ve öğrencilerimizin güven içinde barınmalarının sağlanmasını istiyorum. Fakültemizin gururu olan hekimlerimizin yetişmesinde birçok kişi ve kuruluşun önemli destekleri oldu. Huzurlarında çok değerli öğretim üyelerimize, genç doktorlarımızın
yetişmesindeki emek ve katkıları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli anne-babalar ve genç
doktorlarımızın yakınları; bu mutlu gününüzde
sizleri kutluyorum. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz
için sizlere teşekkür ediyorum. Bize en değerli
varlığınız olan evlatlarınızı emanet ettiniz. Bizler emanetinize sahip çıktık, onları tekrar sizlere
ve ülkemize birer hekim olarak emanet ediyoruz.
Çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız yeridir.
En içten teşekkürlerimden biri de, öğrencilerimize burs vererek katkıda bulunan, öğretim üyelerimize, öğretim elemanlarımıza, duyarlı gönüllü bireyler ve kuruluşlaradır. Gençliğinin en güzel yıllarında yılmadan, bıkmadan uykusuz, yorulmadan, büyük özveri ile çalışan siz genç hekimler; bu günlere geldiniz, başardınız, çok onurlu bir mesleğe sahip oldunuz, sizleri kutluyor ve
tüm emekleriniz için çok teşekkür ediyorum.
Şifa dağıtırken kendi sağlığınızı da koruyun
Genç meslektaşlarıma bazı önerilerde bulunmak istiyorum: Bundan sonra sizleri büyük bir
sorumluluk ve özverili bir görev bekliyor. Devletin ve ailelerinizin olanakları ile yetiştiniz. Göreviniz; iyi hizmet vererek, kendi onurunuzu ve
mesleki saygınlığınızı korumak, Devletimize, çalıştığınız kurumlarımıza sahip çıkmaktır. Vereceğiniz her türlü kararı ön yargısız araştırıp, özgür
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irade ve vicdanınızla vermeniz, adaletli olmanız. Bu tutum size yaşam boyu huzur ve güvenilir bir
kimlik kazandırır. Genç meslektaşlarım; sizler bizim için son derece değerlisiniz, hastalarınıza şifa
vermek için çalışırken kendi sağlığınızı da korumalısınız. Bunun için düzenli bir yaşam tarzını benimsemeli, kendinize zararlı olabilecek her türlü alışkanlıklardan, çevresel etkenlerden uzak kalmalısınız. Oldukça uzun, ama aydınlık bir yoldasınız, başarının ve mutluluğun anahtarı sizdedir. Bundan
sonraki yaşamınızda birlikte çalışacağınız meslektaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, aileniz ile dayanışma içinde olmalısınız. Sorunların parçası değil, çözümleyicisi olun. Hedefiniz evrensel düzeyde
hekimler ve bilim insanı olmak olmalıdır. Bu konuda sizlere güvenim tam. Çünkü bu fakülteden mezun olan, şu anda kendi fakültemizde ve ülkemizdeki diğer üniversitelerde öğretim üyeliği görevleri
yanı sıra idari görevlerde bulunan hekimlerimiz çok. Hekim, kendisine ihtiyaç olunan her görevi başarı ile yapabilecek güçtedir. Fakültemizden mezun olan, çeşitli üniversitelerde rektör, dekan, başhekim, öğretim üyesi meslektaşlarımız yanı sıra belediye başkanları, milletvekili meslektaşlarımız var.
Yine fakültemizden mezun olan yurtdışında görev yapan, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bilim
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insanlarımız var. Bizler onların her biri
ile ayrı ayrı onur duyuyoruz. Sizlerin de
bu görevlerde olacağınıza bizler kadar
sizler de inanın. Sizler ülkemizin dört
bir yanına, daha sonra da dünyanın birçok ülkesine dağılarak ışık saçacaksınız.
Şunu unutmayın ki, hekime nerede ihtiyaç varsa hekim orada görevini yapar,
buna hiç kimse engel olamaz, olmamalıdır da. Bu duygu ve düşünceler ile, ulu
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
gösterdiği aydınlık yolda, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanmış hekimler
olarak sizlere bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk, şans ve mesleğinizde başarılar diliyorum, yolunuz açık
ve aydınlık olsun.”
Mezunlar adına Dönem Birincisi Dr.
Anıl Tanki’nin bir konuşma yaptığı tören öncesinde davetlilere lokma ve yiÜç yıl önce hizmete açılan DEÜ Tınaztepe Amfi Tiyatrosu’nda yecek içecek (soğuk sandviç, meybu yıl üçüncüsü yapılan Tıp Fakültesi mezuniyet organizasyonu, Tıp Fakültesi Sekreteri Yunus Karlı ve Sosyal İşler Kuru- ve suyu) ikramı yapıldı. Veda gecesilu Üyesi Nejla Kılıç Çapkur’un başarılı koordinasyonu ile ger- ne, Özgün Halk Dansları Topluluğu’nun
çekleşti. Kareografiden sunuma sahnedeki çalışmaları ustalıkla yöneten Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener (sol başta), bu yılki tö- “Anadolu’dan Esintiler” adlı gösterisi de
reninin sunuculuğunu Yrd. Doç. Dr. Zehra Demiroğlu (sağdan renk kattı. Aileleri ile birlikte büyük heikinci) ile birlikte gerçekleştirdi.
yecan yaşayan genç hekimler, tek tek davet edildikleri sahnede bugüne kadar kendilerinin yetişmesinde büyük emekleri olan öğretim üyeleri ya da çeşitli üniversitelerde akademisyen olan yakınlarının elinden diplomalarını alma mutluluğunu yaşadı. Kapanış bölümünde; yurdun her tarafına ışık saçacak genç hekimleri sembolize eden ışıklı kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Mezunların kep fırlatma seremonisini ayakta izleyen
konuklar tören sonunda hepbirlikte 10. Yıl Marşı’nı söyledi.

Dönem Birincisi Dr. Anıl Tanki’nin mezunlar adına yaptığı konuşma

Konuşmama başlarken 24 gün önce Soma’da yaşanan faciada hayatını kaybeden 301 madenciye Allah’tan rahmet ve tüm ailelerine baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. 6 yıl önce sayın Prof. Dr. Türkan
Saylan hocamızın bizlere aktardığı hayat ve hekimlik tecrübelerinin ışığıyla başlayan eğitimimizi bugün tamamlayarak mesleğimize ilk adımımızı atıyoruz. 6 yıllık eğitimimiz boyunca hem usta-çırak ilişkisi içinde mesleğimizi öğrendik hem de nasıl birer doktor, nasıl birer insan olmamız gerektiğini gördük. Aslında hepimiz kendimize birer hekim kimliği oluşturduk. Bu süreçte ileride onlar gibi
olmak isteyeceğim, örnek alabileceğim ve çok şey öğrendiğim değerli hocalarım olduğu gibi; hastalarına hatta bizlere karşı tutum ve davranışlarını doğru bulmadığım benDr. Anıl Tanki
den yaşça kıdemli meslektaşlarım da oldu. Belki de farkında olmadan bizlere nasıl hekimler olmamamız gerektiğini
göstererek büyük katkıda bulundular. Bu yüzden onlara da
kendi adıma minnet duymaktayım.
Bu konuşmayı hazırlarken fakültemizde geçirdiğim 6 yıl
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boyunca yaşadığım zorluklardan veya eleştirilmeyi hak eden durumlardan söz edip etmemeyi çok
düşündüm, ancak bu özel günde sadece fakültemi ve eğitimimi eleştiren bir konuşma yapmayı doğru bulmadım. Üstelik hekimliğin tarihinde hiç bir dönemde olmadığı kadar zor günler yaşadığı ülkemizde eleştirilecek çok daha fazla insan, karar, uygulama, durum varken…
Özellikle son yıllarda tıp fakültelerinde planlamasız, altyapı hazırlığı olmadan kontenjan artışları gerçekleştirilmekte, yeterli sayı ve nitelikte öğretim üyesi olmadan tıp fakülteleri açılmaktadır. Bunun neticesinde gelecekte yetişecek hekimlerin mesleki yetersizliklerinin korkutucu sonuçlar doğurabileceğini düşünmekteyim. Kısmen daha az kişiyle eğitim gördüğümüz ve çok değerli hocalarımızdan eğitim alabildiğimiz için bu konuda kendimi ve dönem arkadaşlarımı daha
şanslı görüyorum. Ülkemizin hekim sayısının arttırılmasının daha planlı ve akılcı bir çözüme ihtiyacı olduğunu düşünmekteyim. Hekimlik, doğası gereği her alanda az veya çok fedakarlık gerektirir. Bu fedakarlık kimi zaman uyumadan 36 saat çalışmak, kimi zaman kendine, ailene, sevdiklerine vakit ayıramazken hastalarına vakit ayırmak, kimi zaman da en kötü hissettiğimiz anlarda bile hiçbir şey olmamış gibi davranabilmektir. Nazım hikmet de yaşamaya dair şiirinin bir
bölümünde bu konuyu çok güzel şekilde vurgulamıştır.
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Yaşamayı ciddiye alacaksın,
Yani o derecede, öylesine ki,
Mesela, kolların bağlı arkadan,
sırtın duvarda,
Yahut kocaman gözlüklerin,
Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,
Hem de yüzünü bile görmediğin
insanlar için,
Hem de hiç kimse seni buna
zorlamamışken,
Hem de en güzel en gerçek şeyin
Yaşamak olduğunu bildiğin halde.
Hekimlik insanlığın ilk zamanlarından bu yana hep kutsal bir uğraş alanı olarak görülmüş ve saygı duyulmuştur. Eski toplumlarda insanların değer verdiği, hatta bazı kabilelerin kutsadığı rahipler,
kâhinler, büyücüler hekimlik yapmış ve dolayısıyla mesleğe mistik bir anlam yüklenmiştir. Tarihin
her döneminde ve dünyanın her yerinde saygınlığını korumuştur. Küçüklüğümden hafızamda kalan
bir anım, gözlemim, doktorun odasına girerken babamın önünü iliklediği karedir. Şimdilerde ise hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı sağlık sistemi nedeniyle bırakın saygı duyulmayı hekimler her gün hakarete uğruyor, darp ediliyor ve hatta öldürülüyor. Ölüm ne bir madencinin ne bir işçinin ne de bir hekimin hatta hiçbir mesleğin kaderinde
olamaz olmamalıdır. Unutulmasın ki, her karanlığın bir aydınlığı, her gecenin de bir gündüzü vardır.
Hekimler adına yaşanan bu zorlu günlerin de elbet son bulacağını genç bir hekim olarak ümit etmek
istiyorum. Karanlıkta kaldığımız her anda yolumuzu aydınlatacak olan bilimin ışığı olacaktır, insan
sevgisi olacaktır. Her alanda en büyük rehberimiz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi
“bu ulusa ve bu ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir.”
Konuşmamı bitirmeden önce, tüm hayatım boyunca benim yanımda olan, desteklerini hiç bir zaman
esirgemeyen, bu konuşmayı yapmamda çok büyük emekleri olan canım anneme ve tüm aile üyelerine, bugüne kadar eğitimime katkıda bulunan tüm değerli hocalarıma, 6 yılımı birlikte geçirdiğim tüm
dönem arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her birini kardeşim abim ablam yerine koyduğum can dostlarım Servet, Pınar, Sebla, Buse ve Yılmaz’a özel bir teşekkürü borç bilirim. En özel teşekkürümü de
bugün fiziken aramızda olmayan ama beni gördüklerine ve duyduklarına inandığım 8 yıl önce kaybettiğim ağabeyim ve 2 yıl önce kaybettiğim babama gönderiyorum.
Hepinize saygılar sevgiler sunarım.”
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KİPA desteği ile öğrencilere
burs ve okuma salonu

Prof. Dr. Tülay Canda
Dekan

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktor adayı gençlere katkıda bulunmak için harekete geçen KİPA yönetimi, Tıp Fakültesi Burs Kurulu ile “Gençler için
Yeni Fırsatlar Yaratırız Projesi” kapsamında işbirliği
yaptı.
Dekanlık ve Burs Kurulu’nun organizasyonunda
Kipa’nın Tıp Fakültesi’ne bağışladığı F&F markalı çok sayıda giysi, ayakkabı ve aksesuardan oluşan
ürün sembolik ücretlerle satıldı. Satıştan elde edilen
gelirle öğrencilere burs sağlanırken, fakülte kütüphanesinin okuma solonunda yer alan 300 sandalye yenilenerek öğrencilere daha konforlu bir ortam hazırlandı.
Örnek çalışmanın gerçekleşmesinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda başta olmak üzere, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya,
Prof. Dr. Pınar Tuncel, Burs Kurulu Üyeleri Prof.
Dr. Banu Önvural, Prof. Dr. Ayşe Yüce, Prof. Dr.
Ayşe Gelal, Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Prof. Dr. Dayimi Kaya, Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken, Doç. Dr.
Çiğdem Bircan, Dr. Zafer Şişli’den oluşan kurul rol
aldı. KİPA CEO’su Jeff Adams, Kurumsal Sorumluluk Müdürü İlke Gülseren ve yönetimindeki ekip ile
biraraya gelen Dokuz Eylüllü akademisyenler, örnek
projeyi başarıyla sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, destekleri için KİPA CEO’su Jeff Adams’a teşekkür plaketi sunarken, çalışma ile ilgili şöyle konuştu:
“KİPA yönetimimin bağışladığı ürünlerin sembolik
rakamlar ile satışından elde edilen tüm gelir Tıp Fakültemizin öğrencileri için ayrıldı. Bir kısmı öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarına, bir kısmı da her gün saat

08.00-23.00 arasında sürekli yararlandıkları, ders çalıştıkları okuma salonundaki sandalyelerin yenilenmesinde kullanıldı. Bu projede büyük duyarlılık gösteren ve desteğini esirgemeyen KİPA’nın değerli yöneticilerine fakültemiz Burs Kurulu adına teşekkür
ederim.”
KİPA CEO’su Jeff Adams da “Gençler için Yeni
Fırsatlar Yaratırız” projesi kapsamında bir dizi çalışma yaptıklarını, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne verilen
destek aracılığıyla gençlerin eğitim hayatına katkıda
bulunmaktan büyük mutluluk duynuğunu belirtti.
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Jeff Adams
KİPA CEO’su
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500. karaciğer nakli
törenle kutlandı

Organ nakillerinde Türkiye’nin önemli referans merkezlerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Hastanesi’nde 500. Karaciğer Nakli törenle kutlandı. Karaciğer nakillerine 1997 yılında başlayan,
1999’da Avrupa ve Türkiye’de ilk canlı vericiden sağ karaciğer naklini Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve ekibi ile gerçekleştiren köklü sağlık kuruluşu, toplam nakil sayısında 500 sayısını aşarak önemli bir başarıya daha imza attı. Canlı ve kadavradan nakil sayısı Haziran 2014 itibarıyla 511’e ulaştı.
500 sayısını aşmanın onuruna, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas ve Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun ev
sahipliğinde Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nda tören yapıldı. Karaciğer nakli yapılan hastalar ve ailelerinin de katıldığı törende konuşan Rektör Füzün, “Her bireyin kendine özgü hayat hikayeleri vardır. Bu hikayeler zaman zaman hüzünlü, zaman zaman mutludur. Ailede ciddi bir hastalık söz konusu
ise bu acı dayanılmaz olur. Ardından gelen başarılı bir tedavinin de tadına doyum olmaz. Bugün güzel örneklerle dolu Dokuz Eylül Üniversitesi’nin başarılarının kutlandığı gün. Hastanemiz hem ekip
donanımı, hem de deneyimleri ile Türkiye’nin örnek kurumu. Bir cerrah olarak saatlerce ameliyathanede uykusuz kalmanın ne olduğunu çok iyi biliyor, başta Profesör İbrahim Astarcıoğlu olmak üzere
tüm ekibini yürekten kutluyorum, hastalarımıza mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas da konuşmasında, hastalıklarla mücadele ve organ bağışında
farkındalığın önemine işaret ederken, Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu ile ekibini önemli başarıları nedeniyle kutladı.
Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu Türkiye’de 1988 yılında Ankara’da
başlayan karaciğer nakillerinde yıllar içinde çok önemli yol katedildiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“Bizim nakillere başladığımız 1997’de Türkiye’de toplam 38 karaciğer nakli yapılmış iken 2013’te bu
sayı 1248 oldu. Ülke olarak bu büyük bir başarıdır ve bu alanda iddialı tüm ülkelerin dikkati Türkiye’ye
çekilmiştir. Ancak nakillerin sadece yüzde 20’sini kadavradan yapabiliyoruz. Bu da bizim gelişmiş
ülkeler ile bu alanda rekabete girmemizi önlüyor. Canlı verici nakillerde başarılarımız çok üst düzeyde. Bir yıllık sağ
kalımlarda başarı oranımız yüzde 90 ve 10 yıllık sağ kalımlarda yüzde 70’i geçiyor. Bu aşamaya
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. M. Refik Mas
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu
gelmemizde en az
Doç. Dr. Tarkan Ünek
Rektör
Başhekim
Organ Nakil Merkezi Mesul Md.
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bin emeği var. Ne öğrendiysek hastalarımızdan öğrendik, bize öğretmeye devam edecekler. Bizlere
destek veren tüm üniversite yöneticilerine teşekkür ediyoruz.”
DEÜ Karaciğer Nakli Ekibinde yer alan Doç. Dr. Tarkan Ünek de Karaciğer Nakli Merkezi’nin faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Şubat 1997’den Haziran 2014 yılına kadar toplam 511 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Türkiye ve
Avrupa’da ilk canlı vericiden sağ karaciğer nakli, 1999’da merkezimizde yapıldı. 511 naklin 287’si
canlı verici, 224’ü kadavra vericidir. Buna ek olarak 7 hastamıza eş zamanlı hem karaciğer ve hem
böbrek nakli yapıldı. 511 karaciğer naklinin yüzde 69.5’ini erkek, yüzde 30.5’ini kadın hastalara yaptık. Hastalarımızın ortalama yaşı 44’tür. Hastalarımızın 3’te 1’ini de Hepatit B’ye bağlı hastalar oluştmaktadır. 2006 yılından beri Avrupa Transplantasyon Kayıt Sistemi’ne bağlıyız ve bütün sonuçlarımız her yıl denetleniyor. Sağ kalım oranlarımız Avrupa’daki sonuçlara göre oldukça iyi. 11 kadın hastamızda 13 gebelik gerçekleşti ve hastalarımız bebeklerle birlikte hayatlarını sürdürüyorlar. Bunlar
bizim için en mutluluk verici gelişmeler. Özet olarak ifade edersek yaşama bağlanan yolun organ naklinden geçtiğini düşünüyoruz.”
Törende, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin 500. Karaciğer nakil hastası olan emekli Hüseyin
Tunca (63) ve donörü olan kızı Zeynep
Orta, sevinçlerini doktorları ile paylaştı. Karaciğer tümörü ve hepatit B nedeniyle kızı Zeynep Orta’dan karaciğer nakli yapılan Hüseyin Tunca yeniden doğduğunu söyledi. Karaciğer nakilli en son hasta 6 yaşındaki İlhan Batan da donörü olan annesi Zeliha Batan
ile birlikte 500. Nakil pastasının mumlarını üflerken büyük heyecan yaşadı.
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KİMLER KATILDI?
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kocabaş, Narlıdere Belediye Başkanı
Abdül Batur, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hakan Bayrakçı, KKTC İzmir Konsolosu Uğur Umar,
Dokuz Eylül Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Fethi İdiman, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Halil Köse, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Dekan Yardımcıları, Başhekim Yardımcıları, İzmir Kamu Hastaneleri Güney Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan, Diş Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Sinan Evcil, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Gökhan Afacan, Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Okan Korkmaz, Organ Nakil Hemşiresi Filiz Özbek, İl
Sağlık Organ Nakil Şube Müdürü M. Fatih Ekren, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi
Prof. Dr. Abdullah Taşyurt, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Serdar Bayrak,
DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, yöneticiler ve sağlık çalışanları.
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Dokuz Eylül Merkez Laboratuvarı
2014’te de Türkiye lideri

Türkiye’nin kamuda ISO 15189 belgesini alan ilk Merkez Laboratuvarı olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi, 2012 yılında başlayan süreçte yıllık akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamlayarak
ülke lideri olmaya devam etti. Temel ilkeleri hastanın güvenliği, çalışanın güvenliği ve sonucun güvenliği olmak üzere üç ana başlıkta toplanan
akreditasyonda en yüksek çıtayı koruyan Merkez Laboratuvarı, diğer tüm
kuruluşlara örnek oldu.
Yılda yaklaşık 7,5 milyon ve günde ortalama 20 bin 547 testin yapıldığı, 25’i akademik olmak üzere, toplam 135 çalışanın görev yaptığı birimde son olarak “DEÜLIS adı verilen otomasyon sistemi projesi” hayaDoç. Dr. Ali Rıza Şişman Doç. Dr. Cem Ergon
ta geçirildi, önemli bir çalışmaya daha imza atıldı.
Merkez Lab. Bşk.
Merkez Lab. Bşk.Yrd.
Merkez Laboratuvarı yönetiminde 2013 yılından itibaren bulunan
ve halen Başkanlık görevini yürüten Doç. Dr. Ali Rıza Şişman ile Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cem Ergon,
Merkez Laboratuvarı’ndaki işleyiş ve yeni gelişmeleri şöyle özetledi:
“ISO 15 189 belgesini 2012 yılında alarak uluslararası standartları sergileyen merkezimizde bizim görevimiz
bunu daha ileriye taşımak, sürekli dinamik kalmak, yeni hamlelerle, iyileştirmelerle kalitemizi artırmak. Haziran 2014’te yapılan akreditasyon denetimini başarı ile geçerken, 2013 yılında hazırlıkları başlayan “Otomasyon sistemi” ni hayata geçirerek kalitede bir adım daha ileriye gittik. Özellikle ilaç analizlerinde Ege
Bölgesi’nde 7/24 açık tek laboratuvar olarak ve Türkiye’nin pek çok kuruluşuna örnek gösterilen birimimizde cihaz donanımına ilişkin yeni bir çalışma yaptık bu da, cihazın da önüne geçebilen bir Laboratuvar Bilgi
Sistemi (LBS) oldu. LBS, gerek sonuçların kolay ulaşılabilir ve doğru olması, gerekse iş akışını kolaylaştırması ve iş yükünü azaltması bakımından çok önemli bir sistem. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün, Başhekimimiz Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ve yöneticiliğini Prof. Dr. Süleyman Sevinç’in yürüttüğü Hastane
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü’nün büyük destekleri ile geçen yıl güzel bir proje başlatıldı. Proje 2014’te
tamamlandı ve tüm birimlerimizde uygulamaya geçildi. Projenin hedefi, Merkez Laboratuvarı’nın tüm otomasyonunu kendi yazılımımız ile sağlamaktı. Yeni uygulama bize büyük güç kattı. Dışardan aldığımız bu
hizmeti artık kendi bünyemizde sağlıyoruz. Bu bize veri güvenliği kontrolü ve yazılımı iş akışına göre şekillendirebilme imkanı sağlıyor. Laboratuvar Bilgi Sistemi’ni kendi iş akışımıza uydurarak iş akışını kolaylaştırmayı hedefledik ve başarıya ulaştık. Performansı gittikçe artıracak bu sistemin önemi, barkodun basılmasından, sonucun tekrar doktora ulaşmasına kadar geçen sürecin otomasyonu. Bütün bilgiler Laboratuvar Bilgi Sistemi’nde var. Barkod ne zaman basıldı, laboratuvara ne zaman geldi, sonuç ne zaman çıktı, kim onayladı, hangi saatte onayladı bunların izlenebilirliğini sağlamış oluyoruz. Örneğin Mikrobiyolojiye bugün kaç
örnek gelmiş, işlemini ne zaman bitirmişiz bu örneklerin, geride çalışmadığımız örnekler var mı bunları takip
edebiliyoruz. Yeni sistemde ikinci hedefimiz laboratuvar istatistikleri. Daha önce bunu almamız zordu. Şimdi sistemi biz kontrol edeceğimiz için bilgiyi çok kolay işleyeceğiz. Örneğin gece kanlar kaçta alınıyor ve sabah bize kaçta geliyor? Bunların listesini çıkarabileceğiz, gecikme noktalarını bulup bunları çözeceğiz. LBS
sadece bilginin depolanması değil, işlerin de kolaylaşmasını sağlayacak. İlk başta tanımlayıcı, iş yükü istatistiklerini alacağız, ardından hasta yararına olan istatistikler çıkacak.”
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Dokuz
Eylül
Üniversitesi
Hastanesi’nin 2012 yılında akredite
edilerek ISO 15189 Belgesi alan Merkez Laboratuvarı, DEÜLIS (Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvar Informasyon (bilgi) Sistemi) adı verilen yeni bir
otomasyon sistemine geçti. Hastane
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet veren Başhekim Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Sevinç ve ekibinin kurduğu yeni sistemde; Merkez
Laboratuvarı bünyesinde bulunan yaklaşık 45 cihaz ile 23 laboratuvarın tüm sonuçlarının takip ve kontrolünün otomatize edildiği belirtildi. Yılda 7.5 milyon, günde yaklaşık 20 bin tetkikin yapıldığı laboratuvarda kurulan sistemin, veri analizleri ve
iş akışının hızlanması konusunda büyük kolaylık sağladığı belirtildi. Profesör Sevinç yeni sistem hakkında Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’a bilgiler verdi.
Prof. Dr. Süleyman Sevinç, yeni iş fikirleri ve yaklaşımların entegrasyonu ile sürekli güncelleyip geliştirebilecekleri güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirterek sistemi şöyle anlattı:
“Merkez Laboratuvarı içinde genetikten serolojiye, hematolojiden bakteriyolojiye, biyokimyadan endokrine pek çok laboratuvar var. Bu laboratuvarlardaki numunelerin ve yapılan tetkiklerin kalitelerini sağlayacak
süreçlerin tamamen otomasyon ile takip edildiği, kontrol edilebilir ve tekrarlanabilir hale getirilmesine yardımcı olan bir sistem kurduk. Merkez Laboratuvarı’nda otomasyona girmiş cihazların kalite kontrolleri ve
kalibrasyonlarını takip edebiliyoruz. Tüm verilerin grafiksel takibi yapıldığı için tıbbi doğruluğunu kolaylıkla teyit ediyoruz. Hastanemizde konulan teşhisler ve uygulanan tedavilerin kaliteleri, önemli ölçüde Merkez Laboratuvarı’nın ne kadar doğru çalıştığı ile doğru orantılı. Hastalardan alınan numuneler üzerinde yapılan tetkiklerin, kontrol edilen, takip edilen kalibrasyondaki sonuçları üretmesi, hastanenin işlevselliği açısından
ve bizim tıbbi başarımız açısından büyük önem taşıyor.
Projenin startını 2013 yılının başında verdik ve 2014’te
tümüyle aktif hale geldi. Bu çalışmanın hayata geçirilmesinde öncülük eden başta Sayın Rektörümüz ve Başhekimimiz olmak üzere bizlere destek veren Merkez Laboratuvarı Başkanlığı ile her laboratuvarın sorumluluğunu
yürüten hocalarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum.”
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Laboratuvar otomasyonunda
DEÜLIS imzası

Üniversite döner sermaye bütçesi
Özgür Sırçacı
ve ekibinin denetiminde

KİMDİR: 1975 doğumlu olan Özgür Sırçacı, DEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1995’te tamamladı. DEÜ
Hastanesi’nde 1996 yılında Klinikler’de göreve başladı. Yarı zamanlı Servis Sekreteri ve İdare Amiri olarak hizmet verdiği kurumda 2000 yılına kadar Diyaliz, Yoğun Bakımlar ve tüm yataklı servislere idare amiri olarak görev yaptı. 2000-2004 arasında
hastanede ilk kez kurulan Malzeme Yönetim Sistemi projesinin yürütülmesi sürecinde yer aldı. 2004-2008 arasında Üniversitenin
Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Rektörlük’te Döner Sermaye Koordinatörü olarak devam etti.
2013 Eylül ayından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2004
yılında henüz 27 yaşında iken belki
de Türkiye’nin en genç Döner Sermaye İşletme Müdürü tayin edilen
ve dev bir bütçeyi 4 yıl yöneterek
büyük deneyim kazanan Özgür Sırçacı, 2013 yılı Eylül ayından itibaren yeniden devraldığı bayrağı zirveye taşımak için kolları sıvadı.
Yıllık 300 milyon TL bütçeli Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme
Müdürlüğü’nün tüm finans işlerini A’dan Z’ye yöneten, yıllarca Öğretim Görevlisi olarak dersler de
verdiği üniversitede mali rotayı çizen Sırçacı, yaklaşık 200 kişilik bir
ekip ile birlikte bu dev sistemi yürütürken, tıp kökenli yöneticilerin işletme açısından vereceği kararlara
ışık tutuyor. Rektöre bağlı görev yapan İşletme Müdürü ve ekibinin iş
yeri İnciraltı Sağlık Kampusü’nde
yer almasına karşın; faaliyet alanı
sadece hastane değil, Mühendislik
Fakültesi’nden, Hukuk Fakültesi’ne,
Güzel Sanatlar’dan AR-GE’ye, Deniz Bilimleri’nden, Torbalı Meslek
Yüksekokulu’na kadar üniversitedeki 50’nin üzerinde Döner Serma-

ye İşletme bütçesini kapsıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin pek çok alanda olduğu gibi işletme anlamında da Türkiye’deki özel ve kamuda pek çok sağlık kuruluşuna model teşkil ettiğini belirten Sırçacı, “Bugüne kadar çok sayıda kuruluş ‘Dokuz Eylül ne yapıyorsa biz de onu uygulayalım’ diye çalışmalarımızı örnek aldı. Ben değişik sağlık kurumlarında eğitimler verdim. 1996 yılında göreve başladığım Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2000 yılında dönemin yöneticileri ile birlikte ilk kez ‘Malzeme Yönetim Sistemi’ni kurduk. O zaman sadece Demirbaş
Depo ve Eczane’den ibaret olan yapı şimdi çok büyüdü. İşletme müdürünün işi, tıp kökenli yönetici hekimlerin finans ve yatırımlar konusunda verecekleri kararlara ışık tutarken, sağlıkı sonuçları görebilmek için fizibilite yapmak ve bu etapları iyi takip etmektir. Son yıllarda devlet politikalarının da etkisi ile diğer üniversite
hastaneleri gibi biz de zorlu süreçten geçtik. Ama bu yıl ilk kez denk hatta artı bütçe yaptık. Borçlanma marjımız azalıyor. Daha iyiye gideceğimize de kesinlikle inanıyoruz. Çünkü çalışıyoruz ve üretiyoruz. Sorunların farkındayız. Çözüm önerilerini tespit ettik ve kaliteli hizmet sunma konusunda inancımız tam. Biz hastalara en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Hastaya müşteri denilmesini sevmiyoruz ama işletmelerde müşteri
memnuniyeti çok önemli, biz de Dokuz Eylül farkı ile en iyiyi sunmaya önem veriyoruz. Şu anda çok iyiyiz
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dersek bulunduğumuz yerde durmuş oluruz. Durmuyoruz, daima daha iyiyi hedefliyoruz” dedi.
Üniversitedeki diğer birimlerin Döner Sermaye Birimlerinden iletilen dökümanların Rektörlük’teki Merkez
Ofisi aracılığı koordine edilerek kendilerine aktarıldığını belirten Özgür Sırçacı, çalışmalarını şöyle özetledi:
“Döner Sermaye, üniversitelerin bağlı olduğu 2547 Sayılı yasanın 58. Maddesine istinaden kurulmuş, finansal bir yapıyı yönetme işlemlerini içeren bir yapıdır. Gelir getirici işlemlerin, kurulan döner sermayenin yönetmeliği ile beraber tanımlanması gerekiyor. Örneğin hastanede sağlık hizmeti verilirken, diğer fakülteler
ya da yüksekokulların çalışma alanları farklı. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sınava girecek öğrencilere dersler verilip kurslar düzenlenerek gelir elde edilebilirken, Hukuk Fakültesi’nde bir akademisyen özel bir kuruluşa hukuk danışmanlığı yaparak döner sermayeye girdi sağlar. Üniversitedeki faaliyetlerin dışında gelir getirici işlemler ve bunların gelirleri, belirli yasal kesintilerden sonra akademisyenlere ve çalışanlara geri döner.
Bu bize devletin gönderdiği bütçenin dışında kendi üretimimiz ile kazandığımız öz kaynaktır. Öz kaynakları istediğiniz kadar büyütme, küçültme ya da kapatma imkanı var. Dolayısıyla Döner Sermaye ne kadar çalışıp üretirseniz o kadar güçlenecek bir yapı. Daha kaliteli, konforlu hizmet, çalışanlara daha ergonomik, nezih
üniteler oluşturmak için bütçe gerekiyor. Döner Sermaye de özerk bir bütçe olarak yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor.”
Gelir ve giderlerin takibi farklı departmanlarda
“İşletme Müdürlüğü gelir ve gider bütçesi dediğimiz iki kompanentten oluşuyor. Biz gelirimizin yüzde
99’unu hastalara sağlık hizmeti sunarken kazanıyoruz. İşletme Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden birisi Satın
Alma. Harcama kalemlerimiz de; hastaya aldığımız yumurtadan kalp piline ve MR’a, teknik hizmetler için
aldığımız çivi contadan, silgiye 30 bini aşkın hareket gören bir malzeme yelpazesini kapsıyor. Satın alma işlemlerini 8 kişilik bir ekip gerçekleştiriyor. İşletme Müdürlüğü’ne bağlı birimlerimiz arasında Faturalama,
Planlama ve Depolar yer alıyor. Bunların muhasebeleştirilmesini de Saymanlık sağlıyor. Akademisyenlerin
döner sermayeleri dahil ödeme yaptığımız Katkı Payı Ödeme birimimiz var. Özetle paranın hareket ettiği, finansal yönetimin söz konusu olduğu her yerde İşletme Müdürlüğü var. Bu işleyişte her şey bir birimin bir ihtiyaca yönelik talep yapması ile başlıyor. Bu ihtiyacın gerçekliği, gerekliliği, gerekliyse ne kadar devam edeceği Planlama Birimi’nin takibinde. Onay veriliyorsa, işlem Satın Alma’ya gidiyor. Bu birim de mevzuata uygun doğru ürünü, doğru zamanda tedarik edip depoya teslim etmekle yükümlü. Depolar, kendisine teslim edilen ürünleri, muayene aşamasından sonra ilgili birime teslim fişleri karşılığında sunar. Satın aldığımız ürünlerin faturalarının düzenlenmesi, bütçeleme işleri de Tahakkuk Birimi’nde yapılıyor ve Saymanlığa teslim ediliyor. Saymanlık da normal muhasebe işlemini yapıyor ve bütçeden ilgili ödeme işlemini gerçekleştiriyorlar.
Özetle harcama kısmı bu şekilde. Kazanma kısmı ise klinik çalışmalar, BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)
çalışmaları, düzenlenen kurslardan elde edilen gelirler, sağlık ile ilgili her türlü gelir kısmı da Faturalama’da
yer alan 50 kişilik bir ekip ediliyor.”
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Hemşirelik Haftası’nda sorunlar
anlatıldı, çözüm istendi
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Prof. Dr. Zühal Bahar
Dekan

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi ve DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği “Hemşirelik Haftası Etkinliği” Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda yapıldı. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Süheyla Nergiz’in de konuk olduğu etkinlikte, hemşirelik mesleğinin zorlukları ve son yıllarda eğitim ve meslekte yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi.
Her yıl 12-18 Mayıs tarihlerinde yapılan Hemşirelik Haftası kutlaması, Soma’da meydana gelen maden kazası nedeniyle rötarlı gerçekleştirilirken, tüm ülkeyi yasa boğan üzücü olay nedeniyle taziye mesajları yenilendi.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Bahar, “Soma’da kaybettiğimiz işçilerimizi saygıyla anarak sözlerime başlıyorum. Bugüne kadar fakülte olarak başardıklarımız ve başaramadıklarımız oldu. Birincisi fakülteleşmeyi başardık. Eğitimde, akademisyenler doçentlik unvanını psikiyatri ve pediatri alanında alamıyorlardı. Bu sorun YÖK onayı ile aşıldı. Bir diğer önemli çalışma, Araştırma ve Evde Bakım Merkezi kurduk.
Uluslararası bir kongre ile Dokuz Eylül’ü ve Türk hemşireliğini dünyaya tanıtmış olduk. Çok sayıda hemşire
arkadaşın katıldığı kurslar yaptık. Son iki yılda kongreler ve okul toplantıları yaptık. Birçok Avrupa ülkesinde projeler yürüterek fikir alışverişini sürdürüyoruz. Tüm etkinliklerimizde bize her zaman destek olan Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’ya teşekkür ediyorum. Bunların yanında başaramadıklarımız da var.
Bunlar içerisinde sağlıkta dönüşüm programına dur diyemedik. Sağlık herkesin bu hizmete eşit ulaşabilmesi için tüm sistemlerin desteklenmesi gerekiyor. Hemşireler bağımsız rollerini yapamıyorlar. İkinci basamak
hizmetlere baktığımızda üniversitemizde hemşirelik hizmetleri müdürlüğümüz var. Bu sistemde performansa dayalı hizmet var. Sistem esnek çalışmayı getiriyor. Dünyada Türk hemşireleri en az ücret alan grupta yer
alıyor. İş güvencesi ve sendikal hakların yok olduğunu, sözleşmeli personel olarak hizmet verdiklerini görüyoruz. Eğitim alanında baktığımızda, üç tane eğitim var; Sağlık Meslek Lisesi, Ön Lisans Hemşireliği ve Lisans Hemşireliği. Bu sistem de kaos yaratır. Bizim materyalimiz insan. Canla uğraşan bir meslek üyesinin hiç
hata yapmayacak oranda yetişmesi lazım. Bizler hemşire olarak kendimizi, anamızı babamızı teslim edecek
hemşireler yetiştirmek zorundayız. Fakültemizin fiziksel koşulları buna uygun değil. Öğretim elemanlarının
yükü fazla. Uygulama alanlarında yine sorun var” dedi.
Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Süheyla Nergiz de şöyle konuştu: “12 Mayıs Hemşirelik
Haftası programını Hemşirelik Fakültesi ile birlikte hazırladık. Program kapsamında 27 Mayıs’ta biraradayız. Bu yıl ICM önemli
bir konuya dikkat çekti.
Bu yıl özellikle hemşirelerin çalışma koşullarına ve iyi istihdam edilirlerse daha kaliteli hasta bakımı almayı öngörSüheyla Nergiz
Uzm. Hem. Zerrin Ataman
dü. Hemşireler çalışırHemşirelik Hiz. Md. Yrd.
Hemşireler Dern. Şub. Bşk.
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ken birçok sorunla baş etmek durumunda. Bugünlerde öncelikli konulardan birisi iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları. Fazla mesai başta olmak üzere arkadaşlarımızın yaşadığı pek çok sıkıntı var. Uzmanlık kadrosunun henüz bakanlıkça ihdas edilmiş olmayışı gibi konular gündemde. Sağlık meslek mensupları görev
tanımlarına bakıldığında hemşirelik giderek daha farklı boyutlara çekilmeye çalışılıyor.”
Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uzm. Hemşire Zerrin Ataman konuşmasında hemşirelik mesleğinin sağduyu, şevkat, özveri, gelişim, güçlü olmak, yenilik, sabır ve empati demek olduğunu ifade ederek,
“Günümüz koşullarında tüm bu özellikleri taşımak ve mesleğe yansıtabilmek gittikçe zorlaşıyor. Mesleğimizde Hemşirelik Kanunu’nun işler durumda olmaması, eğitim sisteminde uzaktan eğitimle lisans tamamlama, öğrenci sayısının giderek çoğalması, yardımcı hemşire kapsamında sağlık meslek liselerinde okuyan
öğrenci sayısının artması mesleğimizdeki kaosu eğitim sürecinde de artırıyor. Mezun olan hemşireler bu nedenle aktif çalışabilecek bilgi ve donanıma ne yazık ki sahip olamamakta. Birçok hastanedeki gibi hastanemizde de hemşire sıkıntısı fazlasıyla yaşanıyor. Bu durum çalışan hemşirelerimizin motivasyonunu son derece olumsuz etkilemekte ve bu nedenle bizler için hemşirelik haftası kutlamalardan uzak, sadece sıkıntıların paylaşıldığı bir haftadan ibarettir. Sorunların çözümlendiği huzurlu, mutlu ve güvenli iş ortamlarının sağlandığı koşullarda çalışmayı diliyorum. Bu zor süreçte özveri ile çalışan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinlik, “Hemşirelik değişim için bir güç, sağlık için hayati bir kaynak” başlıklı panelle devam etti. DEÜ
Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Seren İntepeler’in moderatörlüğündeki panele Yrd. Doç.
Dr. Özlem Bilik ve Hemşire Nihal Müezzinler Evsine konuşmacı olarak katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Önen,
(51) mücadele ettiği kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Değerli akademisyeninin
genç yaşta vefatı camiayı yasa
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Tülay Canda
boğdu. Yardımcı Doçent Önen
Prof. Dr. Fatoş Önen
Rektör
Dekan
için DEÜ Tıp Fakültesi İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda tören yapıldı. DEÜ Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Önen’in eşi olan bir kız evlat sahibi Yrd. Doç. Dr.
Önen’in naaşı kırmızı karanfillerle konferans salonuna getirildi.
Bir dakikalık saygı duruşunun yapıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün,
“İnsan hayatı başlıyor ve bitiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık kampüsünde bugüne kadar
birçok değerli meslektaşımızı yüreğimiz yanarak sonsuzluğa uğurladık. Bu vefat beni çok yaraladı. Ben inanan bir insanım. Bundan sonrası da var. Ahmet’in bundan sonrasında huzurlu ve
mutlu olacağına canı gönülden inanıyorum. Ona rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Böyle
erken yaşlarda acıları inşallah bir daha görmeyiz” diye konuştu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, “Bugün acımız çok büyük. Ahmet Önen ho2014 HAZİRAN arpaboyu 27
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Tıp Fakültesi’nin acı kaybı

camızı çok genç yaşta beklenmedik bir dönemde kaybettik. Acısı yüreğimize çöreklendi. Genç
ölümler bu fakülte için hep derin izler bıraktı. Elimizden gelen; en ağır üzüntüyü yaşayan sevgili eşi Fatoş’a destek olmak. Ahmet hocamızla üç yıl Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nda birlikte çalıştım. Sağlık durumunun sıkıntılı olduğunu yakınen bilenlerdendim. Hocamızın sağlığının
riskli dönemlerinde bile koşa koşa ameliyatlara girmesi, fedakarlığı asla unutulamaz. Hocamıza
tanrıdan rahmet, başta Fatoş hoca olmak üzere tüm ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun” dedi.
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezih Özdemir de sağlık camiasının bir pırlantasını, yıldızını kaybettiğini belirterek, “(Bu hastaya kimse dokunmaz denilen) zor durumdaki hastaları ameliyat ederek hayata bağladı. Hayata küsen, spor yapamayan yüzlerce genç insana
şifa dağıttı. Ahmetimizi çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Törende güçlükle ayakta duran Önen’in eşi Prof. Dr. Fatoş Önen “Ahmet’le tanıştığımızda 18
yaşındaydım. En iyi arkadaşım, eşim, her şeyim oldu. En hasta olduğu dönemde bile kendinden
önce beni ve kızını düşündü. Bana çok güvendiğini biliyorum. Kızımı, o varmış gibi yetiştireceğim. Hastalığı boyunca kol kanat geren tüm doktorlarına, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gözyaşları arasında alkışlarla Tıp Fakültesi’nden uğurlanan
Önen’in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınan öğle
namazını tabiken Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.
KİMDİR?
9 Şubat 1963 Ankara doğumlu olan Ahmet Önen, ilk ve ortaokul eğitimini Ankara Namık Kemal Ortaokulu’nda tamamladı.
Mimar Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1987 yılında
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Afyon Sandıklı’da
mecburi hizmetini tamamladıktan sonra İzmir Bornova Merkez
Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekimlik yaptı. 1992 yılında Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997’de Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak İzmir Bozyaka SSK
Hastanesi’nde çalıştı. 2002 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı
Doçent olarak göreve başlayan Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Önen, 2010-2013 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu
Üyeliği yaptı. DEÜ Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Fatoş Önen ile evli
olan Yrd. Doç. Önen’in Öykü Naz
Önen isimli bir çocuğu var.
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Dokuz Eylül Üniversitesi
Geriatri Bilim Dalı’nın ev
sahipliğinde düzenlenen
2. Geriatri Günleri, Sabancı Kültür Merkezi’nde
“Yaşlılarda
Deliryum”
konu başlığı ile yapıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Alzheimer Vakfı, Geriatri ve Gerontoloji Derneği ile Türk Geriatri
Prof. Dr. M. Refik Mas
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Vakfı’nın işbirliğinde gerProf. Dr. A. Turan Işık
Türk Geriatri Vakfı Bşk, Başhekim
Rektör
çekleştirilen sempozyumda konunun uzmanları, insan ömrünün uzaması ile ön plana çıkan yaşlılık
hastalığı olan “Deliryum’a (bilinç, dikkat bozukluğu)” dikkat çekti. İngiliz
oyun yazarı Shakespeare’in Kral Lear oyununda sergilediği bir tablo olarak dile getirilen Deliryum’un tarihte ilk tanımlanmış ruhsal bozukluklardan biri olduğu belirtildi. Sempozyumun onur konuğu olan ünlü heykeltraş
Mehmet Aksoy (75) da “Sanatçı gözüyle kafa karışıklığı”nı anlatan bir sunum yaptı. Aksoy, “Biz sanatçılar dünyanın her yerinde anlaşılan bir form
dili ile konuşuruz. Bunlar bazen karışık görünür. Eğer bu dile vakıfsanız
olayları öyle bir incelikle anlatırsınız ki herkes anlar, kendi yorumu ile tanımlar ve çoğalır. Sanat bir fikri çoğaltır, zenginleştirir, güzelleştirir. Bütün
mesele, merak, ilgi ve iyi konsantre olmaktır” dedi.
Mehmet Aksoy
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, sempozyumun açılış konuşmasında,
Heykeltraş
“1982 yılında kurulmuş üniversitemiz genç mi yaşlı mı bir karar veremiyorum, ama dinamik bir üniversiteyiz. Toplumsal önem taşıyan, çok spesifik ve yararlı olacağına inandığım bir etkinliği gerçekleştirmekten mutluyuz” dedi. DEÜ Hastanesi Başhekimi ve Türk Geriatri Derneği Başkanı, aynı zamanda Geriatri Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Refik Mas da “Günümüzde
önemi her geçen gün artan bu konuda toplumu bilinçlendirme çalışmalarımız sürüyor. Deliryum, Geriatrinin önemli alanlarından birisi. Çok sık rastlanıyor. Bize büyük sorun oluşturan bu sendrom ile ilgili tanı
ve tedavi yöntemlerini, bu alandaki gelişmeleri çok değerli akademisyenlerimiz ile bu etkinlikte değerlendiriyoruz” dedi.
DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Işık da moderatörlüğünü
yaptığı toplantının ilk sunumunda Deliryum ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Deliryum bir dikkat bozukluğudur. Büyük çoğunlukla geçici bir travma olarak karşımıza çıkar. Latince
etimolojik köken incelendiğinde yoldan çıkma anlamı taşıyan ‘deliria’ kökenli kelimeden gelir. Tarihte ilk
tanımlanmış ruhsal bozukluklardan biridir. Shakespeare, Kral Lear’ında bir deliryum tablosu tanımlamış.
Yaşlı ile uğraşan herkes bu konuyu çok iyi bilir. Deliryum aslında bir dahiliye hastalığıdır. Geriatri ve Yoğun Bakım kliniklerinde en çok görülen veya anestezi
yoğun bakım kliniklerinde oldukça sık görülen bir tablo olması nedeniyle, tıbbın yaşlı ile uğraşan her alanının
bilmesi gereken bir konudur. Kardiyak cerrahi yaşayan
yaşlıların neredeyse 3’te 2’sinde, ortopedik cerrahi yaşayan yaşlıların da yarısında görülme oranı var. Demansta
da (bunama) yüzde 30 ile 90 arasında bir orana sahiptir
deliryum. Bu karışıklık tablosuna tanı konulup hastaların
tedavisi zorlu bir süreçtir.”
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Yaşlılarda ‘Deliryum’a dikkat

15 patentli profesörden
buluş ve araştırma önerileri

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1993 yılından itibaren yaptığı araştırmalarda toplam 15 patent alarak örnek bilim insanı olan ve çalışma sürecini, yayınladığı kitapta anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, “Araştırma, buluş ve
yaratıcı düşünce teknikleri” konusunda konferans vererek önerilerde bulundu.
Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğindeki “Çarşamba Etkinlikleri”ne konuk olan
Profesör Havıtçıoğlu, Türkiye’de bilimsel yayın sayısında belli bir birikim olmasına karşın, bu
birikimin bilimsel teknolojiye dönüşmesinde sıkıntılar yaşandığını belirterek şöyle konuştu:
“Ülkemizde yapılan araştırmaların yüzde 15’i buluşa dönüşebiliyor. Buluşa dönüşebilenlerin
topluma ulaşması da yüzde 3 civarında. En iyi yapılan çalışmalarda bile topluma dönüşmede sıkıntı var. Bunun nereden kaynaklandığını sorduğumuzda; yeterince yaratıcı düşünce, kavram ve
tekniklerinden yararlanmadığımızı görüyoruz. Bir yenilik ya da yaratıcılıktan bahsettiğinizde,
‘Başka işin gücün yok mu? Of başımıza iş çıkarma, böyle iyi. Eski köye yeni adet getirme. Şimdi sırası değil’ tarzında negatif yaklaşımlarla karşılaşabiliyorsunuz. Araştırma, buluş ve yaratıcı düşünce birbiri ile bağlantılı ve önemli kavramlardır. Halka dönüşümde yapılan araştırmaların sorusunun yeterince oluşturulamadığı ya da önceden yapıldığı için yeterince yaratıcı olmadığı ve tekrar içerdiği için sınırlı kaynakların olumsuz kullanılmasına neden olduğu için gelişemediğini görüyoruz. Çoğu zaman, ‘Eyvah bu problemi çözemem, ben yapamam, ben yaratıcı değilim’ gibi düşünceler de engel teşkil ediyor. Bizim için; çocukça söylenen, masumiyet içindeki
görüşler de çok önemli olabiliyor. Motivasyon, deneyim ve yaratıcı düşünce, yaratıcılığın önem-

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, yeni yayınlanan “Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Araştırma ve Buluş” adlı kitabını da konferans sonrasında imzalayarak dağıttı.
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li etkenleridir. Yaratıcı kişilerin IQ’sunun çok yüksek olması gerekmediğini de bugüne kadar yapılan yayınlarda görüyoruz. Tam tersine ortalama bir yaratıcı zekaya sahip olabilmek yeterli.
Türkiye’nin yayın sayısında giderek artış olsa da patent oranlarına baktığımızda; ABD’nin bile
diğer ülkelerin gerisinde kaldığını, ülkemizin hemen hemen hiç olmadığını, Güney Kore, Çin ve
Hindistan’ın artış gösterdiğini görüyoruz. Üniversitemizde teknopark ve teknoloji transfer ofisi
gibi yeni kavramlarla bu konulara yönelmeye başladık. Birçok yaratıcı düşünce tekniği var. Üniversitelerin en çok uyguladığı yöntemlerden birisi beyin fırtınası. Bir de süresizlik prensibi var.
Örneğin her gün işyerine aynı yoldan giderseniz, yeni yerleri görüp, yeni şeyleri keşfedebilme
şansınızı kaybedersiniz. Yaşantıda da yeni yollara, yaklaşımlara şans vermek gerekiyor. İmitasyonu (taklit) küçümsüyoruz ama kaç düşünce orjinaldir diye sormak lazım. Bazı araştırmacılar,
taklit edin ama üzerine mutlaka bir şeyler koyun diyor. Toplumun bir şeyi sorgulamadan kabullenmesi de en tehlikeli yaklaşım. Sadece düşünmekle bir yere varılamaz. Günlük yaşamda sürekli koşuşturuyoruz. Arada bir mola vermeli ve düşünmeliyiz. Problem çözümünde neden diye
sorup, ardından dört kez daha nedenini düşünmeliyiz. Buluş; bilgi ile dolu bir bardağın, tecrübe
ile harmanlanıp, ilham veren yeni fikirler ile yaratıcı düşünceye dönüştüğü noktadır. Bir çok yeni
düşünce mantıksal gerçeklik ile çelişse de marjinal olsa da ihmal edilmemeli. Çünkü mantığımız,
mantığını bildiklerimiz üzerine kuruludur. Yaratıcılık ise gelecekteki mantığımız olabilir. Bütün
umudumuz; sorgulayan, araştıran, sentez yapan, çalışan dinamik beyinlerde.”
KİMDİR?
KKTC Larnaka doğumlu olan Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde Cumhurbaşkanlığı bursu ile tamamladı.
DEÜ Tıp Fakültesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda 1980 – 85 yılları arasında asistan doktor olarak görev yaptı. Akademik kariyerine aynı klinikte 1988’de Öğretim Görevlisi olarak başladı. 1991’de
ABD Mayo Clinic’te Ortopedik Onkoloji ve Biyomekanik Laboratuvarı’nda çalıştı. 1993’te doçent, 1998’de
profesör oldu. 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi bulunan ve ilk patentini 1993 yılında alan Profesör Havıtçıoğlu’nun 15 patenti bulunuyor. 1996-2001 yıllarında Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü’nde Transplantasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Profesör Havıtçıoğlu, 2011 yılından itibaren DEÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütüyor. 2003 yılında Sağlık Bilimleri’nde Türkiye’de ilk olan BiyomeHemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Ba- kanik Anabilim Dalı’nın kurulmasında görev alan Hahar, Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör
Havıtçıoğlu’na sunumu için teşekkür ederek plaket verdi. vıtçıoğlu, halen bu bölümün başkanlığını da sürdürüyor.
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Hastanede yangın tatbikatı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sivil Savunma Amirliği, olası bir yangın ve yaşanabilecek olağanüstü haller için çalışanlara “Yangın söndürme eğitimi” verdi. Ali Özgün ve Mesut Dibek önderliğindeki ekibin teorik ve uygulamalı tatbikat programına Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri’nden
Eğitmen Cevat Turna Temel konuk oldu. Deneyimli eğitimci, yangın söndürme cihazlarının türleri
ve kullanım şeklinden, yangın çeşitleri, riskleri ve müdahale tekniklerine kadar tüm ayrıntıları videolar ve görsellerle anlattı. Teorik bilgilendirmenin ardından, bahçe alanında ateş yakıldı ve çalışanlara yangın söndürme cihazları ile nasıl müdahale edileceği öğretildi. Sağlık çalışanlarının kısa sürede
pratik kazandığı tatbikatta, tüm dünyada uygulanan yöntemler anlatıldı.
Cevat Turna Temel, hastanede yaşanabilecek bir yangın durumunda yapılması gereken ilk işlemin
yardımlaşmayı sağlayabilmek için alarm butonuna basmak olduğunu, ardından tüm Türkiye’de numarası 110 olan itfaiyenin aranması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
“Küçük yangınlarda en kolay söndürme yöntemi kazak, ceket, havlu çarşaf gibi bir nesneyi üzerine
kapatarak ateşin hava ile oksijenle irtibatını kesmektir. 1. dakikanın sonunda alevlerin boyutu yükselir, üzerini bir kazak veya havlu ile kapatma şansımız kalmaz, yanına yaklaştığımızda yaralanma gibi
olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu pozisyonlarda en büyük kurtarıcımız yangın söndürme cihazlarıdır. Bu cihazlarla yangını bu aşamada çok rahat söndürebiliriz. Yangın olayından etkilenecek kişilerin kurtarılması amaçlı tüm personele haber verilmesi çok önemlidir. İkinci olarak elektriğin kapatılması gerekir. Elektrik yangın bölgesindeki risklerden biridir. Yangının büyümesi için bir araç olabilir.
Üçüncü olarak yanıcı patlayıcı maddeler varsa (mutfak tüpü, doğalgaz ya da mazot sistemi) bunların
da ana vanasının kapatılması gerekir. İtfaiyeyi aramak çok önemli. Bu zorunlu bir eğitim. Ama bunu
bir eğitim olarak görmeyelim. Her an her yerde karşımıza çıkabilecek bir olay. Hastanemizde mükellef olduğumuz hastalarımız var. Özellikle yataklı bölümler ve yoğun bakımlarda çıkabilecek yangınlar çok büyüt boyutlara ulaşabilir. Evlerimiz de bu konuda hassas alanlardan birisi. Eğitimimizin
amacı, başlangıç aşamasındaki yangınlara nasıl müdahale edilebileceği konusu. Yagın anında en büyük tehlike, yanmamış gaz dediğimiz gazlar, yani duman tabakası. Duman öncelikle tavan bölgesine
doğru yükselir. Odanın alt kısmında hala kullanabileceğimiz temiz hava mevcuttur. Mahsur kalmış,
dışarı çıkamamış kişilerin kurtarılması sırasında bu bölgeyi kullanabiliriz. Yangın çıkışlarına, kapıla-
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rına kadar gidebilmemiz için çömelerek, gerekirse emekleyerek bu bölgeden uzaklaşabiliriz. Koşarak
gitmek daha fazla dumana maruz kalmamıza neden olur. Yangını ilk görenin ilk müdahale etmesi ve
yangın söndürme cihazlarını doğru kullanabilmek çok önemlidir. Başhekim tarafından tahliye emri
verildiğinde tüm hastaların dışarı çıkarılmasının sağlanması gerekiyor. Asansörleri kesinlikle kullanmamalı, kullandırmamalıyız. Çünkü asansörler bu tür acil durumlarda en tehlikeli alanlardır. Özellikle yangın anında asansör boşlukları baca görevi görecektir ve dünya istatistiklerinde dumandan boğulma olayları bu alanlarda çok olmuştur. Orta merdiven dediğimiz merdivenler de her zaman risktir. Alt katlardaki yangınlarda dumanı üst katlara taşıyan alanlardır. Hastanemizde yangın çıkış kapıları ve merdivenler var. Duman geçirmez kapılarımız var. Hastalarımızı veya personeli yangın merdiveninden en yakın çıkışa yönlendirmemiz gerekiyor. Bir odada yangına müdahale edemez durumdaysak, hiçbir şey yapılamayan anda o odanın kapısını kapatmamız gerekiyor. Gerekirse hava boşluğu varsa alt kısımlarını ıslak havlu vs. ile kapatıp odanın dışına duman ve ateşin sıcaklığın çıkışını
engellemeliyiz. İtfaiyenin gelmesi anına kadar bu bize zaman kazandırır.”

Tabiatın var oluşundan bu yana her canlı, çeşitli tehlikelere karşı kendisini, yakınlarını, sevdiklerini,
barındığı yuvasını, üzerinde yaşadığı toprağını, yaşam için gerekli olan her şeyini savunagelmiştir.
Hayvanlar yuvalarını genellikle çeşitli tehlikelerin ulaşamayacağı mekanlarda seçmişlerdir.
İlk tabiatın var oluşundan bu yana her canlı, çeşitli tehlikelere karşı kendisini, yakınlarını, sevdiklerini, barındığı gününden bu yana insanoğlu; tabiat olaylarından, vahşi hayvanların tehlikelerinden,
düşmanlarının saldırılarından korunabilmek için, barınaklarını gerektiğinde bir gölün üzerine kurmuşlar, mağaralarda barınmışlar, zamanla yüksek tepeler üzerinde şatolar ve kaleler inşa ederek, kendilerini korumaya çalışmışlardır.
Toplumların bünyeleri değiştikçe istek ve ihtiyaçları artmış, dolayısıyla kişiler ve toplumlar arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş, bunların çözümü için de çoğu kez savaşlara başvurulmuştur. Savaşlar, insanların kendi kendilerine yol açtıkları en büyük felaketlerden biridir. Günümüz savaşlarının
korkunç görünümüne, doğal afetlerin büyük yıkıntılarına, yangınların kasıp kavurmalarına rağmen;
can ve mal kaybını en az düzeye indirmek, daha barıştan itibaren bu tehlikelere karşı önlemleri aldıracak ve gerektiğinde uygulatacak bir teşkilatın kurulması ile mümkündür. Bu teşkilat, “Sivil Savunma Teşkilatı”dır.
Milletleri oluşturan en önemli unsur insandır. İnsan hayatını ve malını korumak çok önemli bir görevdir. Sivil Savunma, bu görevin nasıl ifa edileceğini öğreten ve planlayan bir teşkilattır. Doğal afetlere karşı halkın korunması konusunda, öteden beri bir takım önlemler alınıp uygulanmışsa da bu önlemler, örgütsel ve yasal dayanaklardan yoksundu.
II. Dünya Savaşı’nda; savaşların, cephelerden çok cephe gerilerini tehdit etmiş olması, askerden
çok sivil halkın ölmesi, bundan sonra çıkabilecek savaşların da böyle süreceği düşüncesi devletleri,
sadece pasif korunma önlem ve örgütünün halkı koruyamayacağı sonucuna götürmüş, Sivil Savunma
bu sonuçtan çıkmıştır. Avrupa ülkelerinin çoğunda Sivil Savunma, II. Dünya savaşı sırasında, savaşın
içinde kurulmuş, gerçek bir deneyimden geçmiş, yararını kanıtlamış bir örgüttür. Bugün sivil savunmanın önemini benimsemiş tüm dünya ülkeleri, sivil savunma örgütlerine bütçelerinden küçümsenemeyecek kaynaklar ayırmaktadırlar.
İnsanoğlunu savaş ve barışta tehdit eden tehlikeler:
a. Düşman Taarruzları,
b. Doğal (Tabii) Afetler,
(1) Deprem,
(2) Su Baskını,
(3) Toprak Kayması (Heyelan),
(4) Kaya Düşmesi,
(5) Çığ,
(6) Kuraklık,

(7) Fırtına - Kasırga - Tayfun,
(8) Volkan Patlaması,
(9) Hava – Su - Çevre Kirlenmesi,
(10) Sınai Kazalar,
(11) Ulaşım (Kara, Demir, Hava, Deniz Yolları) Kazaları.
(12) Tsunami (Deprem Sonrası Oluşan Dev Dalgalar.)
c.Büyük Yangınlar
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Sivil Savunma nedir ?

Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir. 1958 yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulan
7126 sayılı “Sivil Müdafaa Kanunu”nun adı daha sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sivil Savunma Kanunu”
olarak değiştirilmiştir. Sivil Savunma Hizmetleri halen bu kanuna göre yürütülmektedir. Sivil savunma biriminin görevleri
nelerdir :
•Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma
hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek,
• Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
• Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil
kaynakları tespit etmek,
• Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve
halkın moralinin korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar
yapmak,
• Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu
ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
• Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hastanemiz bünyesinde afetlere ve yangınlara karşı ekiplerimiz kurulmuş olup; düzenli bir şekilde eğitimler verilmektedir. Hastanemiz yönetimi tarafından herhangi
bir olumsuz olaya maruz kalınmaması için sürekli denetimler yapılmaktadır. Amacımız çalışan personelimiz,
yatan ve ayakta tedavi gören hastalarımızı yangın ve diğer doğal afetlerden korumak, onlara rahat, huzurlu ve
güvenilir bir ortamda bulundukları teminatını sağlayarak gerekli tedbirler almaktadır.
7126 sayılı yasa gereği Hastanemizin Sivil Savunma Ekipleri aşağıdaki servisler dahilinde oluşturulmuştur.
1- Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi
2- Emniyet ve Kılavuz Servisi			
3- İtfaiye Servisi
4- Kurtarma Servisi			

5- İlkyardım Servisi		
		
6- Sosyal Yardım Servisi
		
7-Teknik Onarım Servisi

Farklı kapasitede ve çeşitli özellikte (kuru kimyevi tozlu, karbondioksit gazlı) 642 Adet yangın söndürme cihazı, 332 Adet bina içlerinde bulunan yangın hidrantı, 27 Adet bahçede bulunan yangın
hidrantı yangın riskine karşı hazır beklemektedir. Bazı bölümlerimizde mevcut olan Merkezi yangın
algılama sistemleri, yangın ihbar butonları olası yangınlara karşı mevcut tedbirlerdendir.
Sivil savunma birimimiz hastanemizde : (HAP) Hastane Afet yönetimi planı hazırlama komisyonunda, jş güvenliği komisyonunda görev almaktadır.
Hastane çalışanlarından 600 kişiye yangın eğitimi verilmiş, her yıl düzenli olarak sivil savunma birimimiz tarafından bir masa başı tatbikatı, bir uygulamalı yangın ve tahliye tatbikatı ve bir de uylulamalı kitlesel yaralanmalı olay tatbikatı yapılmaktadır. Bunlarla beraber kurum içi personel eğitimlerimiz ve mevcut sistemlerimizin (Yangın dolaplarının, yangın söndürme cihazlarının, bina içi ve
bahçe hidrantlarının, acil kaçış kapılarının) kontrolleri devam etmektedir. Bunların yanı sıra sivil savunma planını,24 saat devamlı çalışma planını, tahliye planını hazırlayarak takibini yapmak suretiyle güncel durumda tutmaktadır.
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Sivil Savunma Amirliği
Ali Özgün, Mesut Dibek
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Üniversitemizden

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin
(DEPARK) Tınaztepe’deki “Alfa” binası, Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıldı. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütüleceği bina, toplam 3 milyon 100 bin liralık yatırımla hayata geçirildi. Yapımı
6 ayda tamamlanan ve toplam 2 bin 250 metrekarelik alanda konumlandırılan “Alfa” binasında 8 firma
ve 1 kuluçka merkezi yer alıyor.
Sağlık Kampusü’nde hizmete giren Türkiye’nin
ilk Sağlık Teknopark binası “Zeytin”in ardından açılan Alfa’nın, inovasyonda sadece İzmir değil, Türkiye için lokomotif merkez olacağı belirtildi. Sırada
DEPARK’ın üçüncü binası “Beta”nın açılışının yer
aldığı belirtildi.
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin
Tınaztepe’deki binası Alfa‘nın açılışına Rektör Prof.
Dr. Mehmet Füzün, Dış İşleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Serpil Alpman, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, KOSGEB Güney Bölge Müdürü Mustafa Çanakçı, DEPARK A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, akademisyenler
ve çok sayıda davetli katıldı.
Rektör Füzün konuşmasında, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana bilgi

üretme ve eğitim verme görevlerini yerine getirdiğini
belirterek, “En önemli eksiğimiz bilgiyi ticarileştirememekti. Üniversite ile sanayi işbirliğini kurmak için
yeni oluşumlar hayata geçirdik. Açılan teknoparklar
bu hamlelerin meyvesidir. İlerde yapacağımız yeni
binalarla, teknoparklarımız toplam 20 bin metrekarelik alanda hizmet sunacak. Bu büyük projenin hayata
geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum”
dedi.
DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Murat Özgören, yapacakları çalışmalarla sanayileşme, şirketleşme ve girişimciliği kucaklayacaklarını söyledi. İnovasyon dönüşümü alanında İzmir’in
öncüsü olduklarını belirten Özgören, “İlerleyen dönemde Türkiye’nin AR-GE ve inovasyon alanındaki
temsilini İzmir’in yapacağını düşünüyorum. Yakında
‘Beta’ isimli diğer binamızın da açılışını yapacağız”
ifadelerini kullandı.
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DEPARK’ın Tınaztepe’deki
‘Alfa’ binası açıldı
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Projelerini “Kelebek Etkisi”
sergisinde sundular

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yıllık eğitim programları arasında yer alan “Sosyal Sorumluluk Dersi” kapsamında birbirinden güzel projeler hazırlayarak “Kelebek Etkisi” adı verilen sergide çalışmalarını sundu. Yüksekokul fuayesinde 4 Haziran’da açılan ve 13 Haziran’a kadar
devam eden sergide toplam 28 projenin tanıtım posterleri yer aldı.
Açılışını Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu’nun yaptığı sergide; Anestezi Teknikerliği, İlk
ve Acil Yardım Teknikerliği, Nükleer Tıp Teknikerliği, Odyometri Teknikerliği, Radyoterapi Teknikerliği ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları 2. sınıf öğrencilerinin çalışmaları sunuldu.
Yüksekokul bünyesindeki öğrencilerin hazırladığı projeler ile Sağlık Yerleşkesi’ndeki diğer öğrencileri de bilgilendirmek, sergiyi izleyenlerde sosyal sorumluluk ve duyarlılık konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten gençler, “Biraz tebessüm, gülmek herkese yakışır”, “Engelleri kaldıralım: Engelsiz dünya için el ele”, “Kan bağışı hayat kurtarır”, “Sevimli dostlar: Onları hiç dinlediniz mi?”, “Hastaneden korkmuyorum ! Hemşire abla, bana bir iğne yap ama acımasın olur mu?”,
“Dumansız gelecek”, “Kıyı ve deniz temizliği: Çöpünü denize değil, çöp kutusuna at” gibi konu başlıklarını işledi.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri Merve Yıldırım ve Gizem Nalbant’ın üstlendiği ve 2. sınıf arkadaşlarının destek verdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan Kelebek Etkisi Sergisi Projesi kapsamında işitme engellilerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla
sağlık teknikerliği eğitimi alanların işaret dili bilmesi gerekliliği konusuna dikkat çekildi. Odyometri Teknikerliği 2. Sınıf Öğrencileri Merve Okurlar, Bahar Karakaya, Özlem Yılmaz ve Reyhan Cansız, hazırladıkları “Engelsiz İletişim: Bir İşaret Bir Dil” konulu proje kapsamında İşaret Dili ile ilgi-

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Atila Akkoçlu öğrencilere proje sonunda sertifika vererek teşekkür etti.
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li örnekler verdi. İşaret dili eğitiminin “Seçmeli Ders” olabilmesi için öğrencilerden toplanan imzalar da Okul Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu’ya iletildi. Serginin kapanışında tüm katılımcılara birer
sertifika vererek teşekkür eden Profesör Akkoçlu, gençlerin sosyal sorumluluk konularına gösterdiği duyarlılığın gerek eğitim, gerekse günlük yaşamda büyük önem taşıdığını belirtti ve şöyle konuştu: “Her öğrencinin aktif olarak araştırma yaptığı okulumuzda eğitim programlarımızı yakın bir gelecekte Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Eğitim süremizin 4 yıla yükselmesi
ile geleceğe yönelik branşlar açarak çıtamızı yükselteceğiz. Türkiye’nin çeşitli okullarını Dokuz Eylül Üniversitesi’ne davet edeceğiz, herkes projeleri ile yarışacak.”

Laborant Meltem Başverdi
yağlıboya tablolarını sergiledi

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Dokuz Eylül Üniversitesi Karşıyaka Polikliniği’nde görev yapan Laborant Meltem Başverdi, 6 ay önce hobi olarak başladığı resim sanatında başarılı bir performans sergileyerek resim sergisinde vitrine çıktı. A.G.A Resim
Atölyesi’nde Ressam Ayşegül Erbaykent gözetiminde çalışan Meltem Başverdi, 14 kursiyerin hazırladığı eserlerin yer aldığı Karşıyaka Çarşı Sanat Galerisi’ndeki sergide
yağlıboya tablolarını beğeniye sundu. İlk kez bir sergiye
katılmanın heyecanını yaşadığını belirten Meltem Başverdi, “Tüm tasarımları bana ait tablolarımı geliştirerek daha
sonra kişisel sergimi açmak istiyorum” dedi.
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Tıp Dünyası

YAZ AYLARINDA
BESLENME ÖNERİLERİ

Sağlıklı yaşamak için yeterli ve dengeli besÇiğdem Bediz
lenme vazgeçilmezdir. Mevsimler değiştikçe
Beslenme ve
Diyet Uzmanı
hem yiyecek çeşitliliği değişmekte, hem de vücudumuzun ihtiyaçları farklılık göstermektedir.
Bu yüzden yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte beslenme şeklimizi gözden geçirmekte fayda var. Yaz aylarında aşırı yağlı, şekerli, kremalı, mayonezli yiyecekler yememeliyiz. Salata ve
çiğ sebzeleri, zeytinyağlı sebze yemeklerini, tam
tahıl ürünlerini, beyaz et olarak balığı, yoğurt ve
ayranı sofralarımızda bulundurmalıyız. Bunun
en iyi örneği Akdeniz tipi beslenmedir.
Öğün saatleri ve sıklığını ayarlamalıyız. Sabah erken yapılan bir kahvaltının metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bilinmektedir. Öğünler arası 3 saati geçmemeli ve az miktarda olmalıdır. Akşam hava
geç karardığı için, akşam yemeği saatleri daha geç olabilmektedir. Mümkün olduğunca geç saate kalmadan, az az yeme prensibi korunmalıdır. Akşam yemeği saat 20.00 den sonra olacak ise, öğleden
sonra bir ara öğün bir de akşamüzeri bir küçük ara öğün alınabilir. Böylece çok aç olarak akşam yemeğine başlanması engellenmiş olur.
Akşam bir davet var ise, alkol alınacak veya tatlı yenecek ise, gün içinde yenilen besinler daha
azaltılmalıdır. Alkol alımı 1 – 2 kadeh şarap ile sınırlandırılmalıdır. Ancak tatlı varsa, ya meyveli tatlılar ya da şarap tercih edilmelidir. Kızartılmış, yağlı, hamur işi yiyecekler yerine ızgara, buğulama,
haşlama yapılmış az yağlı yiyecekleri yemeliyiz. Su İhtiyacı: Su tüketimi yaşamımızın her döneminde olduğu gibi bu mevsimde de çok önemlidir. Yetişkinlerin normal iklim şartlarında bazal su ihtiyacı 35 ml/kg vücut ağırlığıdır. Bu durumda 70 kg ağırlığında bir kişinin ortalama su ihtiyacı 2,5 lt.dir.
Vücudumuzdan deri, solunum, idrar ve dışkı yoluyla sıvı kaybı olmaktadır. Su kaybı solunum yoluyla 300 ml’ ye kadar olurken, terlemeyle vücut ısısı, iklim şartları, klima varlığı, egzersiz gibi değişkenlerle çok daha fazladır. Örneğin oda sıcaklığı 28°C‘ nin üzerinde ise terlemeyle 500 ml kayıp olabilmektedir.
Egzersiz yapıldığında su ihtiyacı egzersizin tipine göre değişmekle birlikte her yarım saat için 1-2
su bardağı su takviyesi önerilmektedir. Bu durumda su ihtiyacı 3 lt’nin üzerine çıkmaktadır. Hava sıcaklığının artması ile birlikte su ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığı idrar miktarı ve rengi ile anlaşılabilir. İdrar miktarı normal ve açık renkte ise yeterince sıvı alındığını gösterir. Sıvı ve
elektrolit dengesinin korunması açısından günlük aldığımız sıvı
miktarının yarısı su, diğer yarısı ise 1 - 2 bardak maden suyu, az
şekerli limonata, şekersiz pişmiş kompostolar, ayran, kefir, soğuk
bitki çayları olabilir. Kafeinli, yüksek enerjili, asitli içeceklerden
uzak durmalıyız. Su içmekte zorlanıyorsak, limon ve nane eklenmiş buzlu su veya birkaç meyve tanesi eklenmiş şekilde deneyebiliriz.
Klimalı ortamlarda içerisi serin bile olsa yapay serinleme nedeniyle cildin kuruduğu ve sıvı ihtiyacının arttığı unutulmamalı, susama hissi olmasa bile düzenli su içilmelidir. Risk altındaki bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanların sıcaklığın artması
ile düzenli sıvı alımı sağlanmalıdır. Sodyum, potasyum ve mag38 arpaboyu I HAZİRAN 2014

nezyum sıvı elektrolit dengesini sağlamada önemli olduğundan yoğurt, ayran, kefir, peynir, meyve
ve sebze her gün yenilmelidir.
Yaz aylarında ve tatilde kilo kontrolü için:
• Yemekleri yavaş yemeliyiz. Sofraya oturarak yemeli, ayaküstü, televizyon karşısında yememeliyiz.
• Öğün saatlerini ve sıklığını ayarlamalıyız. Üç ana ve 2 veya 3 ara öğün yapmalıyız.
• Yemeklerden ve ara öğünlerden önce ve sonra 1 su bardağı su içmeliyiz.
• Tam tahıl ürünleri, tam buğday ekmeği, kurubaklagiller, bulgur, kepekli pirinç gibi lif oranı yüksek besinleri seçmeliyiz.
• Tatilde hızlı hazır besinler, makarna, pizza, kızartılmış patatesten uzak durmalıyız.
• Akdeniz tipi, sebzeli ve az yağlı etler içeren yemekleri, ızgara yapılmış etleri, zeytinyağlı sebze
yemeklerini ve salataları tercih etmeliyiz.
• Yağlı etler yerine az yağlı olanlarını, daha sıklıkla da beyaz etli tavuk ve balığı haftada 2 – 3 kez
yemeliyiz.
• Öğünlerimizde 2 - 3 porsiyon sebze, 3 - 4 porsiyon meyve bulundurmalıyız. Yaz meyveleri vitaminler ve antioksidanlar açısından, yeşil yapraklı sebzeler ise potasyum, folik asit ve C vitamininden
zengindir. Meyveleri öğünlere paylaştırmalı, tek bir öğünde yememeliyiz. Önerilenden fazla yendiğinde iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olduğunu unutmamalıyız.
• Dondurma diğer tatlılara göre besin değeri daha yüksek bir tatlıdır. Örneğin kalsiyum içeriği sütten daha fazladır. Hijyenik koşullarda üretilen ve depolanan dondurmaları seçmeliyiz. Kilo kontrolü
sağlamak isteyenlerin haftada 2 - 3 defa sade veya yağı azaltılmış olanlardan seçerek 2 - 3 top şeklinde tüketmesi daha uygun olacaktır.
• Serinlemek için meyveli soda, soğuk bitki çayları, alkolsüz kokteyller tercih etmeli, bira (1 - 2
bardak) veya şarap (1 - 2 kadeh) içtiğimizde hafif yemeklerden oluşan bir öğün seçmeliyiz.
Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da egzersiz önemli!
Hareket etmek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı yaşamak için beslenme tarzımız gibi, kendi elimizde olan bir yaşam biçimidir. Vücudumuz hareketli olmak için planlanmıştır. Harcadığımız enerjiyi artırmak, sağlıklı olmak istiyorsak kendimize uygun, sürdürebileceğimiz aktiviteyi seçmek durumundayız. Yaz sıcaklarının artması hareket kısıtlılığı getirse de 30 dakikadan az olmamak şartı ile
kendimize uygun egzersiz şeklini seçerek (yüzme, pilates,…) aktivitemizi artırmalıyız. Egzersizi günün sıcak saatlerinde, açken veya yeni yemek yenildiğinde değil, yemeklerden 1 saat sonra yapmalıyız. Egzersiz sırasında ve sonrasında su tüketimine dikkat etmeli, düzenli olarak, susamadan en çok
yarım saatte bir 1 - 2 su bardağı su içmeliyiz.

Laboratuvar Teknikeri Vahap
Kaya’nın emeklilik onuru

Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde 1986 yılından
itibaren hizmet veren Laboratuvar Teknikeri Vahap
Kaya, görev yaptığı Radyoloji Anabilim Dalı’ndan plaketle emekliliğe uğurlandı.
1986-90 yılları arasında Kan
Bankası’nda görev yapan,
daha sonra Radyoloji departmanı bünyesine geçen Kaya,
aktif meslek yaşamına veda etmenin heyecanını akademisyenler ve çalışma arkadaşları ile paylaştı.
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Çakmakçı, bugüne kadar verdiği değerli hizmetler için Vahap Kaya’ya bir plaket takdim ederek teşekkür etti.
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Kültür - Sanat

Arpa boyu

Sevgili Arpaboyu okurları, yazın sıcaklığını ve rehavetini yaşadığımız bu sayıda, sizlerle önemli mesajlar verdiğine inandığımız İlber Ortaylı’nın “İmparatorluğun Son Nefesi” kitabını okuyucularımızdan Dr. H.Mehmet Şengül ile birlikte değerlendirdik. Film
olarak ise ülkemizi Cannes Film Festivali’nde temsil edip aldığı ödülle gururlandıran
Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” filmine değineceğiz…

Biz okuduk

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Adli Tıp Anabilim Dalı

İMPARATORLUĞUN SON NEFESİ - Osmanlı’nın Yaşayan Mirası Cumhuriyet.
Yazan		
Yayınevi:

: İlber Ortaylı
: Timaş Yayınları / İstanbul, 2014

Tarih bilinci geleceğe ışık tutar
Son dönemde ülkemiz ve çevresinde yaşanan olayları
analiz etmek konusunda bir çoğumuzda kafa karışıklığı
oluştu. Birçok olayın birden çok yönü olduğu için kim
haklı kim haksız bazen tam anlaşılamıyor. Peki bu konuda ne yapılabilir diye düşündüğümüzde en büyük eksikliklerimizden biri olan tarih bilinci oluşturmak karşımıza
çıkıyor. Çünkü meşhur sözde denildiği gibi “tarih tekerrürden ibarettir” ve olaylar tarih bilinciyle daha kolay yorumlanabiliyor.
İşte kitabımız bu konuda tarihimizin önemli bir bölümüne ışık tutarak başucu niteliği taşıyor. Kitabımız Prof. Dr.
İlber Ortaylı tarafından yazılmış olup ilk defa bu sene basıldı. Kendisini özellikle televizyon programlarından ve
internette son dönemde çıkan “cahilsiniz capsleri” ile tanıyoruz. Ortaylı birçok ülkede tarih üzerine çalışmalarda bulunmuş, Topkapı Sarayı’nın müdürlüğünü yapmış,
Galatasaray ve Bilkent Üniversitesi hukuk fakültelerinde
Türk Hukuk Tarihi derslerini vermeye devam eden, birçok eseri yayınlanmış gerçekten nadide bir bilim adamımız. Böyle değerlerimizin de kıymetini bilmek konusundaki eksikliğimizi de burada itiraf etmeden geçmeyelim. Belki öldükten sonra O’nun da değerini anlarız kimbilir…
Tarih yapmak ama tarih yazamamak!
Kitap ilk olarak ülkemizdeki “tarih yazıcılığı” üzerine eleştirel bir bölümle başlıyor. Bu bölümde yazarın “En utanılacak yönümüz; tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek; tarih yazmamak konusundaki ısrarımız” eleştirisi ülkemizdeki tarihçiliğe yönelik çok can alıcı bir tespit olarak görülebilir. Niçin tarih yazamadığımızı, tarihçilerimizdeki olaylara tek taraflı bakmak, diğer ülkelerin dillerini bilmemek, yazılarını okuyamamak, arşivlerini okumamak, mukayese yapmamak gibi ana başlıklar altında ustaca anlatıp, bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda ufuk açıcı bir rol oynuyor.
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“Osmanlı Balkan Savaşları’nda Rumeli’deki anavatanı kaybetti”
İkinci bölümde ise “İmparatorluğa Veda” başlığı altında 19. yüzyıl başlarından 1. Dünya Savaşı sonlarına kadar olan dönemdeki Osmanlı’da geçen olaylar anlatılıyor. Bu olaylar anlatılırken “Balkan
Savaşları, bizim tarihçiliğimizde imparatorluğun yıkılış süreci olarak adlandırılır. Aslında bu vaka,
bir imparatorluğun yıkılışı olmaktan ötedir. Biz bu savaşlar sonunda Rumeli’deki anavatanı kaybettik” gibi yorumlar kitabın daha sürükleyici olmasını, adeta elimizden bırakamayışımızı sağlıyor. Ayrıca II. Abdülhamid gibi çok tartışılan bir konuya eğitim ve ulaşımdaki yatırımlarını övüp, bir sansür toplumu oluşturmasının olumsuz etkilerini eleştirerek daha objektif yaklaşmamıza yardımcı oluyor. Osmanlı’ya yapılan “hasta adam” yakıştırmasına ise (Neredeyse toplumumuz bile kanıksamışken) yazar karşı çıkıyor ve buna delil olarak da bürokrasi, eğitim, ulaşım, askerlik v.b. sistemlerde
yapılan reformları gösteriyor. Ayrıca bu bölümde Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgaristan’da yaşadığı sürece de değiniliyor. Bu bölümdeki Bulgar bir köylünün kendisini aşağılayan bir lokanta çalışanına karşı hakkını savunmasını gören Atatürk’ün yanında bulunan Şakir Bey’e söylediği “Şakir günün birinde bizim köylülerimizi de böyle görmek isterim, kendilerinden emin olmalı ve haklarını istemesini bilmelidirler” sözü gibi alıntılar Atatürk’ün düşünce yapısını da bir kez daha hatırlamamıza
vesile oluyor. Bu arada I. Dünya Savaşı’na da tercih olarak değil, İngiltere ve Fransa’nın müttefikliğimizi kabul etmedikleri için girdiğimiz bilgisi ezber bozan bir etki oluşturuyor. Ordu içine siyasetin
girmesinin nasıl felaketlere yol açabileceği Balkan harbi gibi örneklerle açıklanıyor. Selanik’in kurşun sıkılmadan teslim edilmesinin ne kadar acı bir örnek olduğu inanıyoruz ki hepimiz tarafından kabul edilecektir.
Lozan bir hezimet mi yoksa zafer midir?
Kitabın 3. bölümünde Osmanlı sonrası Türkiye’nin kuruluş aşaması ve yapılan devrimlere değiniliyor. Bu bölümde çok tartışılan Lozan anlaşması için “Lozan’ı bir hezimet olarak görenler de bir zafer olarak niteleyenler de var. Lozan mantıki ve gayet onurlu bir uzlaşmadır. Kalıcı ve düzeni sağlayıcı bir anlaşma olarak görülmelidir” şeklindeki sözü hayatın gri renklerinin de olduğunu kabul etmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Ayrıca Türkiye’nin Osmanlı’dan bir kopma olmadığını, bir zihniyet değişimi olduğu belirtiliyor. Yazar Düyunu Umumiye’ye olan borçların ödenmesini
de bunun en önemli delillerinden biri olarak görüyor. Bu bölümde ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün
liderlik özelliklerine de değiniliyor. “Atatürk’ün başarısındaki en önemli faktör; vazgeçmek bilmeyen iradesidir, bu noktada Rumeli inadı vardır Gazi Paşa’da. “Olmalı” dediği an, olabilir yok. Bu liderlik yapmaya hevesli herkese lazım bir prensip” tespiti günümüz Türkiye ve dünya siyasetini daha
iyi anlamamıza da yardımcı oluyor.
Kitapta Enver Paşa, İsmet İnönü, Halide Edip Adıvar gibi dönemin öne çıkan şahsiyetlerini tanıma ve
zamanın şartları içinde onları anlama şansı da buluyoruz. Bazen tarihi şahsiyetleri yanlış veya sadece
bir isimden ibaret olarak tanıdığımız gerçeğini de böylece bir kez daha görüyoruz.
Kitabın son bölümlerinde ise güncel politika ve İstanbul üzerinde yapılan tarihi tahribata değiniliyor.
Bu bölümün güneydoğu açılımı, anayasa tartışmaları, andımızın kaldırılması gibi konuları anlamak
bakımından mutlaka okunulması gerektiği düşüncesindeyiz. İstanbul üzerine yapılan tahribat ise en
kalabalık, en önemli ve birçoğumuz için en güzel olan bir şehre bile ne kadar vefasız olduğumuzu ga-

Biz izledik

WINTER SLEEP
Yönetmen : Nuri Bilge Ceylan Oyuncular : Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ, Nejat İşler, Ayberk Pekcan, Serhat Kılıç, Tamer Levent ve Nadir Sarıbacak Senaryo : Nuri Bilge Ceylan,
Ebru Ceylan Görüntü Yönetmeni : Gökhan Tiryaki
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Gururumuz Nuri Bilge Ceylan’ın
ustalığını iyice gözler önüne seren filmi “Kış Uykusu” yıllar
sonra Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye alarak göğsümüzü kabarttı. Bu ödül ilk olarak Yılmaz Güney’in “Yol” filmiyle ülkemize gelmişti. Oldukça uzun metrajlı olan “Kış Uykusu” kıraç bir Anadolu kasabasının durgun temasını başarılı bir
fotoğrafçı olan yönetmenin bakışından tüm çıplaklığıyla yansıtmakta. Nuri Bilge Ceylan etkilendiği Tarkovsky gibi ustalardan aldığı ilhamla yakaladığı kareleri sabırla seyirciyle paylaşarak sahnenin anlamını seyircinin
vermesini beklemekte bazı karelerde. Oldukça iyi oyuncu kadrosu ise filme çok çarpıcı değer kazandırmış. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Nejat İşler bu ekipte
ilk bakışta dikkati çekenlerden.
Sözlerimiz ruhumuza ayna tutar
Uzun bir film olan “Kış Uykusu” (3 saat 17 dakika)
Kapadokya’nın güzel kış görselleri ve karakterlerin etkileyici diyaloglarıyla bezenmiş. Emekli bir tiyatrocu olan Aydın (Haluk Bilginer) Kapadokya’da babasından yadigar butik oteli işletmek
için kasabaya geri döner. Çevresindekilere tepeden bakışı, mutsuzluğu yüzünden okunan karısı
(Melisa Sözen) ve belki de en yakını olan kardeşi (Demet
Akbağ) ile olan diyaloğu aslında hepimize tanıdık gelecek türden. İnsan ruhunun mahremini, derinliklerini de
bu diyaloglarda bulmak mümkün aslında. Ana karakter
Aydın’ın bencil ama kırılgan iç dünyasını, eleştiriye duyarsız gibi görünen ama çok etkilenen yapısını net olarak
anlayabiliyoruz diyaloglardan. Bu konuşmaların klasikleşmiş edebi eserlerden alıntılarla süslenmesi etkisini artırıyor ama Anadolu’nun kıraç bozkırındaki konuşmalarda bu tür repliklere rastlanabileceğini ben pek sanmıyorum ne yazık ki.
Filmin pastoral görüntülerini kendi gözümüzle görüyormuşçasına ekrana yansıtan görüntü yönetmenini
de kutlamak gerekiyor. Sonuç olarak “Bir Zamanlar
Anadolu’da” filmiyle seyirciye bir adım daha yaklaşan
Nuri Bilge Ceylan’ın bizi gururlandıran “Kış Uykusu”
filmi bu sıcak yaz günlerinde ruhumuza biraz serinlik katacak, iç dünyamızı biraz daha düşünmemizi sağlayacak
diye düşünüyorum. İyi seyirler…
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YÜZYILIN BEYİN CERRAHI
PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL
İLE ÜÇ SAAT

Eleştiri

Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Geçtiğimiz Mayıs ayında bir gün internette gezinirken Ege
Üniversitesi’nin Nörobilimler’de Etkileşim başlıklı konferans afişini gördüğümde gözlerime inanamadım: Gazi Yaşargil İzmir’e geliyordu! En son 10 yıl önce uluslararası bir
kongrede onu görme ve dinleme fırsatını yakalamıştım ve bu
kadar zaman sonra Türk tarihinin gelmiş geçmiş en önemli
bilim insanlarından birini tekrar görecektim. Ne yapıp edip
bu konferansa gitmeliydim. Sunumun Ege Üniversitesi’ne
ait Muhittin Erel Amfisi’nde yapılacak olması ayrı bir değer taşıyordu, çünkü gerek öğrenciliğim sırasında gerekse
ilk hekimlik yıllarımda en zevkli konferans ve sunumları
burada izlemiştim.
Oraya vardığımızda gözlerimize inanamadık: Esas salondan
başka çok büyük bir konferans salonu daha ağzına kadar dolmuştu ve sunum odyovizüel yayınla bu
salona aktarılıyordu!
Bir buçuk saatlik ilk sunumun bitiminde 10 dakika ara verildiğinde O’nu yakından görebilmek için
yanına gittim. Bu 10 dakika boyunca Yaşargil ne bir yere oturdu ne de bir yudum su içebildi; mütemadiyen etrafını saran öğrenci, öğretim üyesi ve konukların sorularına yanıtlar veriyor, onlarla hatıra
fotoğrafı çektiriyordu. 89 yaşındaki yaşlı delikanlı, orada bulunan herkese, hepimize, nasıl üstün bilim insanı olunabileceğinin dersini veriyordu.
Bir ara yanına dek ulaştığımda bakışlarını yakalayıp atıldım ve yıllardır kafamda bir bilmece gibi duran birkaç sorudan birini nihayet sordum: ‘Duyu organlarımızın beyindeki temel yönetim merkezleri,
genel bir kural olarak bu organlara en yakın pozisyonda yerleşim göstermekte. Oysa görme duyu organı olan gözlerimiz beynin en ön tarafında yerleştiği halde, temel görme merkezi sizce neden beynin en arkasında yerleşmiştir?’. Hiç düşünmeden yanıt verdi: ‘Tek bir merkezle değil, tüm beynimizle görüyoruz da ondan!’ Tabii ya, görme merkezi en arkadaydı ama görme yollarının pek çok uğrak
noktası ve etkileşim alanları vardı, üstelik bunlar beynin her yönünde dağılmış durumdaydılar.. Soruyu nasıl da kolayca ve vurucu bir şekilde yanıtladığına hem şaşırdım, hem de zekasına hayran kaldım. Konferans boyunca engin anatomi ve beyin cerrahisi bilgisi ve bunlarla patoloji, histoloji, genetik bilimlerini de harmanlayan multidisipliner yaklaşımı ve bir konuda yorum yaparken hala hayret
eden ve merak eden bir tutum içinde olması, beni çok etkiledi.
Konferans boyunca söylediği pek çok değerli ve özlü sözden bazıları şöyleydi:
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‘Bu kadar başarılı olmamın sırrı azimli, inatçı ve inanç sahibi olmam.’
‘20 sayısı doğadaki birçok şeyde kendini gösteriyor. 20 aminoasit olması, el ve ayaklarda toplam 20
parmak olması, spermin üzerindeki flagel sayısının 20 olması vs gibi.’
‘Gelecekte Quantum Biology oluşacak. Daha ince sistemler bulacağız.’
‘Biyopsiye karşıyım.’
‘Beyin ameliyatları hakkında: Bilmediğimiz bir sistemi ameliyat ediyoruz, ben şahsen çok korkarım
hastaya zarar vermekten.’
‘Hastaya yaşam süresi söylenmez çünkü bunu kimse bilemez!’
‘İnsanlar dünyaya hem insanlara hem de diğer varlıklara yardımcı olmak için gönderilmiştir.’
Toplam 3 saat süren konferanstan ayrılırken uzun bir süredir hiç bu kadar bilimsel şevkle dolu olmamış olduğumu fark ettim, kulaklarımın ve beynimin pası silinmişti. Kafamda pek çok yeni bilgi, soru
işareti ve proje ile oradan ayrılırken, içimden en kısa zamanda bir kez daha O’nu dinleyebilmeyi diledim..
Birimlerimiz
Arpaboyu

Birimlerimiz - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Çocuk Genetik Hastalıkları
Bilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer
alan Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Prof Dr Derya ERÇAL tarafından kurulmuş olup, 1992
yılında Klinik Genetik Ünitesi olarak başladığı klinik ve laboratuvar çalışmalarına 2001 yılında Genetik Bilim Dalı yapılanmasına dönüşerek devam etmiştir ve her yıl giderek artan sayıda hastaya kaliteli hizmet vermektedir.
Bilim Dalımız Polikliniğinde, çocukluk ve ergenlik dönemindeki; motor ve/veya mental retardasyon, büyüme geriliği, doğumsal anomaliler, Ailesel Akdeniz Ateşi, “Duchenne” muskuler
distrofi(Kliniğimiz DMD/BMD hastalığı prenatal - postnatal tanı ve takibinde Ulusal Referans Merkezi olarak kabul görmüştür ve yurtiçinde en geniş hasta - aile serisini izlemektedir ve en geniş tabanda moleküler yöntemlerle bu hastalığı çalışan merkezdir), Spinal muskuler atrofi gibi kas hastalıkları, akondroplazi gibi kemik gelişim anomalileri(İskelet Displazileri), kistik fibrozis, ailesel kanser sendromları, cinsiyet gelişim anormallikleri, pıhtılaşmaya yatkınlık yaratan mutasyonlar gibi pek
çok genetik hastalığın tanısı, izlemi ve artık medikal hizmetin Altın Standardı olarak kabul edilen
Genetik Danışmanlık yapılmakta, mümkün tedavi imkanlarından en iyi şekilde yararlanmaları sağlanmakta, eğitim ve sağlık hizmetleri bir arada yürütülmektedir. Klinik değerlendirme laboratuvarımız (DEGETAM - Dokuz Eylül Hastanesi Genetik Tanı Merkezi - Bakanlık ruhsatlıdır); sitogenetik,
moleküler-sitogenetik (FISH) ve moleküler genetik yöntemlerin kullanımı (MLPA, Dizi analizi vb.)
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ile desteklenmektedir. Bilim Dalımızda farklı kurum ve kaynak destekli araştırma projeleri ve uzmanlık tezi projeleri, birimimize ait özel araştırma laboratuvarında yapılabilmektedir.
Çocuk Genetik Hastalıkları polikliniğinde, sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanlık araştırma görevlileri ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı rotasyoner Uzmanlık
araştırma görevlileri eğitim almaktadır. Bilim Dalımızda Çocuk Genetik Yandal eğitimi de yapılmaktadır.
KADROMUZ:
Prof Dr Derya Erçal (Bilim Dalı Başkanı),
Prof Dr Ayfer Ülgenalp (Öğretim Üyesi),
Doç Dr Özlem Giray Bozkaya (Öğretim Üyesi)
Uzm. Dr. Semra Gürsoy (Yandal Uzmanlık
Öğrencisi)
Rotasyon öğrencileri
Dr. Duygu Onur Cura (Tıbbi Genetik)
Dr. Ceren Çıralı (Pediatri)
LABORATUVAR:
Orkide Eylen Er (Sağlık Teknikeri),
Funda Yetiş (Biyolog),
Gülefer Aslanderen (Sağlık Teknikeri),
Ayşe Tımarlı (Sağlık Teknikeri),
Naime Özsayın Koca (Sağlık Teknikeri),
Kamber Başar (Sağlık Teknikeri),
Erkan Kaytankaş (Biyolog).
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ASTROLOJİ KÖŞESİ
2014 YILININ YAZ AYLARINDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?
Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR
Temmuz ve ağustos ayları, vergi,
kredi, nafaka ve başkaları kaynaklı
gelirlerden şanslı olduğunuz zamanlardır. 16 Temmuz’da jüpiterin aslan burcuna geçmesiyle birlikte, aşk
hayatınızda oldukça mutlu zamanlar
sizleri beklemekte. Bu şansınız 2015
yılında da devam ediyor olacak. Çocuk sahibi olabilir ya da çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR
Ekonomik anlamda son bahara
(Yükselen burcunuzu da okumalısınız)
doğru daha bereketli ve kazançlı olacaksınız. Temmuz ve ağustos aylarında bir çok konuda huzur ve rahatlık yaşayacaksınız. Kış ayları
ve yıl sonuna doğru ise yine özel ilişkileriniz hayatınızın tam ortasında olacak. Yurt dışı, seyahat ve
yolculuklar kasım ve aralık ayında yaşamını hareketlendirecek.
İKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR
Yılın ikinci yarısı kazancınızın arttığı, ekonominizin tüm tıkanmışlıkların çözüldüğü keyifli bir
dönem olacak. Jüpiter temmuzun ilk iki haftasına kadar burcunuzda olup, isteklerinizi gerçekleştirmekte size destek olmaya devam edecek. Temmuz ayının ikinci haftası itibariyle kurs seminer ve iletişiminiz açısından hareketli bir döneme işaret etmekte. Eylül ayında taşınabilir, ev ve yerleşime ait
konularda yenilikler yasayabilirsiniz.
YENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR
Temmuzdan sonra ekonominizdeki artış, iş hayatınızdaki değişiklik sizleri yeniden yapılanmaya
götürecek. Sanki her şey sıralanmış ve zamanı geldikçe bir bir hayatınıza girecek. Bu yıl evlenebilir
ya da evli iseniz ilişkinizi onarmak zorunda kalabilirsiniz. Saturn’ün aşk evinizdeki seyri, ilişkilerinizi testten geçirirken, çocuklarınızın geleceği ile ilgili çok önemli ve sevindirirci gelişmelere hazır olmalısınız.
ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR
Geçmişten bu zamana taşıdığınız, sürünen tüm konuları yüksek bir irade ile üstünüzden atacaksınız. Eski olan hiç bir ilişki sizi yoramayacak. Çünkü yenisi çoktan hayatınıza girmiş olacak. Temmuz
ayında burcunuzda gerçekleşecek yeni ayla birlikte ve devamında ayaklarınız yerden kesilecek derecede keyifli zamanlar yaşayacaksınız. Hem ekonomi hem iş hem de ilişkiler ve çocuklardan yana oldukça mutlu bir yıl sizler için. Hedeflerinizin bir çoğunu gerçekleştirecek ve göz önünde parlayarak
bir yıl geçireceksiniz.
BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR
Temmuz sonrasında iç sesiniz yükselecek, ruh sağlığınızda iyileşme yaşayacaksınız. Kendinizi yeniden daha güçlü ortaya çıkarmadan önceki sessizlik gibi olacak. Bu dönemde dua, meditasyon gibi
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konulara yönelebilir, gizli konulara ilgi duyabilir yardım ve hayır kuruluşlarına destek sağlayabilirsiniz. Rüyalarınız adeta size yol gösterecek. Eylül ayından sonra emlak arsa ve ev gibi konularda yenilikler yaşayabilirsiniz.
TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR
Bekar olanlar ani bir kararla evlenebilir, uzun süredir içinden çıkamadığınız, sizi üzen ilişkilerinizin artık düzelmeyeceğine ve hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağına kanaat getirerek ilişkinizi noktalayabilirsiniz. Temmuz ayından sonra ise yılın ilk yarısında verdiğiniz kararları uygulamak için
olumlu döneme girecek ve isteklerinize kavuşacaksınız. Kalabalık grup ve organizasyonlardan yeni
ilişkiler kuracak, inançlı, merhametli ve duygu yüklü kişiler ile tanışabilir uzun süreli ilişkilere başlayabilirsiniz.
AKREP BURCUNDA DOĞANLAR
Yönetici gezegeninizn marsın terazideki konumu temmuza kadar sizleri zorlayacak. Ağır ve yavaş ilerlemek bazen gerilemek durumunda kalabilirsiniz. Temmuza kadar karar aşaması gibi. Düşünecek, belirleyecek ve önünüze gelen konularda değerlendirip, temmuzdan sonra yeniden marsın burcunuza geçmesiyle birlikte yeniden küllerinizden doğacaksınız. Bu zamana kadar iç dünyanızda belki uykuda gibi olmak bu durum. Devam eden mars seyri süresinde, iç dünyanıza yolculuk, ruhsal konularda gelişim, dua, meditasyon gibi konulara yönelebilirsiniz. İlişkiler ile ilgili ve iş hayatınız ile
ilgili iniş çıkışlar ve düşmanlarınızı da görme fırsatınız olacak. İçsel huzursuzluklar, ilişkiler ile ilgili huzursuzluklar sizleri sıkacaktır. Ancak sezgilerinizin artması size yol gösterecek. Temmuz ayı da
jüpiterin aslan burcuna geçmesiyle birlikte, kariyerinizde altın bir yıl olacak. Terfi, statü, evlilik, oterite kişileriyle olumlu anlaşmalardan yana başarıya doymayacağınız bir yıl olacaktır.
YAY BURCUNDA DOĞANLAR
Bekar olanlar yılın ikinci yarısı daha ciddi bakabilecekler ilişkilerine. Çocuklarınızdan şanslı olduğunuz bir yıl olacak. Temmuz sonrası ise yılın ilk yarısında belirlediğiniz hedeflerin canlanma zamanı. Çeşitli konularda. İş, ekonomi, sevgi ve ruhsal anlamda bir çok kapı açılacak önünüze. Ağustos ayından sonra uzun zamandır içinizde beliren isteklerin oluşmaya başladığını görmek sizleri motive edecek. Yeni arkadaş çevresi, yeni ilişkiler yaşacaksınız. Özellikle seyahatleriniz, yolculuklarınız çoğalacak ve burada tanıştığınız kişiler ile iş ilişkileriniz açısından da karlı çıkacaksınız. Kış aylarında taşınabilir, yer değişimi ya da emlak konularında yeni gelişmeler yaşamanız olası.
OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR
Ağustos ayı ile beraber taşınabilir, arsa emlak gibi konularda olumlu gelişmeler yaşacaksınız. Bekar olan oğlak burçları evlenebilir yada uzun soluklu ilişkilerde aşkı uç noktalarda yaşayabilir. Evli
olup ve yıllardır sonlandıramadıkları problemleri, tahammül ve sabır çizgilerini aşarak ayrılık noktasına getirebilir sizleri. Yılın ikinci yarısı emeklerinizin karşılığını aldığınız, ekonomik anlamda rahatladığınız ve bir çok yeni çevre, yeni kişiler ile birlikte olduğunuz bir yıl olacaktır.
KOVA BURCUNDA DOĞANLAR
Yaz aylarında ve sonrasında taşınabilir, evlenebilir, keyifli ilişkilere başlayabilirsiniz. Çocuklarınıza dair çok mutlu olacağınız bir yıl 2014. Onların başarısı ve mutluluğunu görmek sizleri motive
edecektir yaşama karşı. Özellikle ağustos ve eylül ayları bekar olan kova burçları için sizlere süpriz
niteliğinde bir evlilik getirebilir. Birikimlerinizin artacağı, sağlık konularında şanslı olacağınız bir yıl
sizleri beklemekte.
BALIK BURCUNDA DOĞANLAR
Yılın ikinci yarısında kış aylarına doğru kariyer ve ev hayatınızda bir takım ilerlemeler kaydedeceksiniz. Kimileriniz taşınacak. Evlilik yolu ile taşınan ev değiştirenleriniz olacağı gibi, iş hayatı adına da başka şehir ülkeye yerleşme durumları da söz konusu olabilir. Aşk ve çocuklara iş konularında,
sanatsal faaliyetlerde çok başarılı olacağınız bir yıla giriyorsunuz. Bazı fırsatları kaçırma kaygısıyla
hızlı hareket etmeyin, her olanak doğru olmayabilir. Gerek yatırımlarınız gerekse ilişkileriniz açısından biraz durup beklemek ve araştırarak yeni oluşumlara başlamak, hayal kırıklıklarından sizleri koruyacaktır.
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SAINT PETERSBURG

Doç.Dr. Türkan ERTAY
Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Görme fırsatını yakaladığım dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan St. Petersburg 4,7 milyon nüfuslu bir kent, Baltık denizine dökülen Neva nehrinin deltasında, aslında yerleşime hiç de uygun olmayan bataklık bir alan üzerinde kurulmuş. Bu nedenle kent; kanallar, dereler ve göletlerle dolu. Kıyılarında imparatorluğa ve asil Rus ailelerine ait malikânelerin bulunduğu kanallar üzerinde, hayranlık uyandıran çok sayıda köprü var. Rusyanın 2. Avrupa’nın 4. Büyük şehri Rus çarı I. Petro tarafından 1703’de Logoda gölünden doğan Neva nehrinin Baltık denizine döküldüğü yerde 42 ada üzerine kurulmuş bu şehirde her yerde nehir ve kolları var, bir adadan diğerine geçmek için farklı boyut
ve stilde yaklaşık 500 kadar köprü ve kanallardan oluşmuş. Her biri bir sanat eseri olan şehirdeki büyük köprülerden bazıları büyük gemilerin geçebilmesi için günde iki defa açılıp kapanmakta Kuzeyin Venedik’i diye anılan şehir, 1914’e kadar St. Petersburg, 1914-24 arası Petrograd 1924-1991 arası
SSCB döneminde Leningrad ve 1991’den sonra ada tarihi St. Petersburg ismine geri dönüyor. St Petersburg, Rusya’nın batıya açılan kapısı, ünlü Rus Çarı Osmanlı’nın deli dediği Petro (Ruslar deli sıfatına üzülüyorlar, Büyük Petro diyorlar) tarafından Avrupa’dan esinlendiği için Petro’nun şehri anlamına gelen Petersburg adını veriyor. Çocuk yaşlarda Avrupa’ya gider ve orada çalışır, enerjik, meraklı, yenilikleri seven Petro dünyada gördüğü bütün güzel eserleri ülkesine getirmeyi amaçlar. Ülkesine döndüğünde Avrupa şehirlerine benzeyen bir şehir inşa etmek için çalışmalara başlayıp şehrin bütün planlarını kendisi çizer. İnşaatlarda ana malzeme olarak taş kullanılmasını şart koşmuş ve
bu yüzden de diğer yerlerde taş kullanılmasını yasaklamış. Avrupa’nın Barok ve Rokoko tarzının Rus
klasiği karışımı muhteşem eserler ortaya çıkarmış.
Şehrin en önemli ve işlek caddesi şehrin ortasından geçen Nevsky, 4 km uzunluğunda ve 60 m. genişliğinde her iki yanında kliseler, saraylar, restoranlar, çarşılar ve önemli yapılar bulunan
bir kültür, sanat ve alışveriş merkezi. Kazan
katedrali Rus Ortadoks klisesi ve Rus Çarı
II. Alexandre’ın suikasta uğradığı ve kanının
döküldüğü yere inşa edilmiş olan Kan Klisesi bu caddenin üzerinde yeralmakta. Nevsky
caddesinin sonunda Hermitaj müzesini bulabilirsiniz. Hermitaj müzesi 6 Çar’a evsahipliği yapmış Rus imparatorlarının kışlık sarayı olarak kullanılmış. Müzede, üç milyonun
üzerinde eser sergilenmekte ve dünyanın en
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zengin yağlıboya tablo koleksiyonuna evsahipliği etmekte. Matisse, Cezanne, Leonardo Da Vinci,
Renoir, Monet, Picasso, Rubens, Rafael, Rembrandt, Van Dyck ve daha nice sanatçılar ve eserleri yer
almakta. Çarın ve Çariçelerin eşyaları, Petro’nun yüz maskesi, tahtlar, içleri doldurulmuş şövalye atları, akik, lazurit, malakit ve rodanit taşlarından vazolar tarihten günümüze gelen eserler olarak sergileniyor. Rus Çariçesi Katerina’nın 250 sanat eserini Avrupalı bir tacirden satın almasıyla başlayan
koleksiyona Çariçe Katarina’dan sonraki imparatorların da Avrupa’dan sanat eserlerini toplamaya devam etmesiyle dünyanın en çok sanat eserini barındıran devasa Hermitaj Müzesi ortaya çıkmış. Müzede bu değerli eserlerin ancak bir kısmı sergilenebiliyor.
Müzenin önünde 600 ton ağırlığında ve yükseklikte tek parçadan ibaret bir sütun ve üzerinde de koruyucu melek mevcut. Şehrin simgelerinden Bronz Süvari heykelinin yekpare granit taştan kaidesi 1.500 ton ağırlığında. Şaha kalkmış atıyla Petro, Bronz Süvari heykeli yerini koruduğu sürece
Leningrad’ın ele geçirilemeyeceğine inanıyorlar. St. İsac katedrali şehrin simgesi haline gelmiş Rus
Ortodoks kilisesi müze görünümünde gezilmeye değer yerlerden... Şehrin simgesi olacak o kadar çok
yapı var ki, dünyanın her yerinden en güzeli sanat eserleri buraya toparlanıp gelmiş gibi.
Peterhof sarayı Finlandiya körfezine bakan bölgede Peterhof kasabasında kurulmuş Çar ailesi için yapılmış yazlık saray bahçeli fıskıyeli havuzlarla ve altınlarla bezenmiş muhteşem bir eser. 1709 yılında Rusların İsveç’e karşı kazandığı Poltova Savaşı’ndan sonra, Ruslar için büyük bir tehdit ortadan
kalkmış ve Büyük Petro, Baltık Denizi kıyısındaki bu sarayı 607 hektarlık alan üzerine yaptırmaya
karar vermiş. Saray bahçesindeki aslanın ağzını yırtan Samson heykeli de Petro’nun İsveç’e karşı kazandığı savaşı simgeliyormuş. Petro verdiği davetlerde yemeklere demir leblebiler koyar, insanların
kırılan dişlerini çekermiş, bu dişleri ve çektiği aletleri de sergilermiş, sarayın bahçesinde Petro’nun
‘Şaka Yolu’ üzerinde çok sayıda fıskıye ve çeşme var, Şaka Yolu’ndan misafirlerini geçirirken hazırladığı fıskıye sistemiyle ıslatıp eğlenirmiş.
Dostoyevski, Çaykovski, Rubinstein, Puşkin, Lermontov, Gogol, Rahmaninov, gibi dev sanatçı ve
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edebiyatçıları yetiştiren St Petersburg UNESCO dünya mirasları listesinde bir kent. Dostoyevski bu
kenti eserlerinde (Petersbug Düşleri, Karamozof Kardeşler ve Beyaz Geceler) uzun uzun anlatmıştır.
Rusya’yı ikiye bölen Volga Nehri rüya gibi
Moskova ile St. Petersburg arasında adeta bir ana cadde gibi ortadan geçen Volga Nehri kış mevsiminde donmakta, yaz döneminde ise önemli bir ulaşım yolu olarak kuzeyi güneye bağlamaktadır.
Volga nehrinde 162 m yükseklik farkı var ve bu su seviye farklarını su havuzları ya da su asansörleri sayesinde gemiler geçebiliyor. Gemilerin geçmesi için su tahliye edilerek su seviyesi azaltılıyor,
su seviyesi ile birlikte gemi de alçalıyor, iki havuz aynı seviyeye gelince su kapakları açılıp gemi geçiyor ve sonra kapaklar tekrar kapanıyor. Karşı yönden gelen için ise havuza su pompalanıyor su seviyesi gemi ile birlikte yükseliyor, iki havuzdaki su aynı seviyeye gelince kapaklar açılıyor ve geminin geçmesi sağlanıyor.
Volga Onega Gölü üzerinde 1000’den fazla ada var en önemlilerinden biri Kjii Adası. Küçük bir göl
adası olan Kiji’de Yeniden Doğuş Kilisesi ya da Tecelli Kilisesi, UNESCO tarafından dünya kültür
mirasları listesinde korunmaya alınmış bir yapı olarak önemini koruyor. Asina ağacından yapılmış bu
kilise, hiç çivi kullanılmadan ağaçtan hazırlanan kiremit şeklinde plakalar birbirine geçirilerek yapılmıştır. Marangoz Mestor 22 adet soğan kubbeden oluşmuş bu yazlık kiliseyi bitirdikten sonra “bundan önce böyle bir eser yoktu bundan sonra da olmasın” diyerek baltasını denize atmış.
Yaz mevsiminde beyaz geceler
Mayıs sonu ile temmuz ortasına kadar süren beyaz gecelerde, yaklaşık 2 saat kadar hava kararıyor,
sanki hep gündüzü yaşıyorsunuz, hava karardığı zaman da gökyüzü kızıl mavi pembe renklere bürünerek çok etkileyici bir görüntü sergiliyor.
Moskova Tverskaya Caddesi üzerinde dünyanın en ünlü kabereleri, ünlü Rus revüleri bulabilirsiniz. Bir müze ve sanat harikası görünümündeki eserleriyle seyretmeye doyamayacağınız metroları
ile ünlü Moskova’da, aralarında Nazım Hikmet’in de bulunduğu dünyaca ünlü yazarların anıtlaşmış
mezarlarını ziyaret edebilirsiniz. Rusya’nın ahşap evlerle donatılmış sevimli köyü Mandrogi de görülecek yerler arasında…. Yaroslavl şehri ise doğasıyla hayran olabileceğiniz bir başka Rus şehridir.
Kuzeyin bu güzel coğrafyasında pek çok güzel Rus köyü ve nehir kenarında bulunan sevimli şehirleri sizi büyülemeye devam eder. Fransa’dan ünlü aşçılar getirtilip Fransız mutfağının gözde tatları da
ülkeye taşınmış. Sunumları çok hoş olan tatları deneyebilirsiniz. Rus mutfağının ünlü lezzetleri havyar ve borç çorbasını mutlaka denemelisiniz. Dünyanın en ünlü votkaları da Rusya’da üretilmektedir.
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Yaşluluk

Paraşüt
Uçak düşmek üzereydi, 5 yolcu ve sadece 4 paraşüt vardı…
İlk yolcu şöyle dedi:
“Ben Ronaldo’yum, dünyanın en iyi futbolcusuyum. Dünya futbolunun bana ihtiyacı var ve bu kadar hayranım varken ben ölmemeliyim.”
İlk paraşütü kaptı ve uçaktan atladı…
İkinci yolcu, Hilary Clinton şöyle dedi:
“Ben Amerika’nın eski başkanının karısıyım; New
York senatörüyüm ve gelecekte Amerika’nın başkanı olma yolunda çok şanslıyım.
Paraşütün birini kaptı ve uçaktan aşağıya atladı…
Üçüncü yolcu, George W. Bush, şöyle dedi:
“Ben Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanıyım.
Dünyanın sorumluluğunu sırtımda taşıyorum. Bunun yanı sıra ülkemin tarihindeki en zeki başkanıyım ve ölümümle vatandaşlarıma olan sorumluluğumu tehlikeye atamam….”
Paraşütü sırtladı ve dışarıya atladı… Dördüncü
yolcu olan Papa, beşinci yolcu olan genç öğrenciye şöyle dedi;
“Ben yaşlıyım. Hayatımı iyi bir insan ve iyi bir rahip olarak geçirdim, bu nedenle kalan son paraşütü sana vermeliyim; hayatının geri kalanını yaşamalısın….”
Fakat küçük çocuk şöyle cevap verdi:
“Telaşlanma, yaşlı adam…..
İkimiz için de paraşüt var!
Amerika’nın en zeki başkanı paraşüt yerine benim
okul çantamı aldı…”
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Uzun zamandır birbirlerini görmeyen Dursun ile
Temel kahvede karşılaşmışlar.
Dursun başlamış anlatmaya:
- Ula Temel artık yaşlanduk. Ayaklarum, kollarum, başum anlayacağun her tarafum ağriyi.
Bu yaşliluk ne kötü bişeydur. Eeee sen nasilsun bakalum ?
Temel cevap verir:
-Eyiyum eyiyum. Anamdan doğduğum ilk günkü gibiyum. Başumda saçum yok. Ağzumda dişum yok. Altuma yapayrum haberum yok.
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