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ıl 2014… Dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
Sağlık Kampusü’nde çok hareketli günler yaşanıyor... Uluslararası arenada yer alan bu kurumun
akademisyenleri; başta örnek cerrah Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında bir çok güzel projeye adlarını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor…
Sağlık hizmetinde uluslararası standart sergileyen Dokuz Eylül bünyesindeki Türkiye’nin tek sağlık teknoparkı DEPARK, “Bioİzmir Projesi” ile büyük hamle yaptı. Bilim ve sanayi kuruluşlarını
Dokuz Eylül’e odaklayan Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sağlık Kampusü’nün önemli dinamiği oldu.
Çok yakında tüm üniteleri ile hizmete girecek olan Biyotıp ve Genom Merkezi’nde yıllardır hayal
edilen projeler hayat bulmaya hazırlanıyor… ARGE ve inovasyona yapılan bu yatırım, küresel önem
taşıyan genetik araştırmalarda yakın gelecekte dünyada söz sahibi olmamızı sağlayacak nitelikte...
Her biri alanında otorite isimlerin yönettiği, ülke ekonomisine ışık tutacak böyle önemli çalışmalar
yerli yabancı bir çok yatırımcıyı Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ve İzmir’e çekti bile…
Türkiye’den en zorlu vakaların yönlendirildiği DEÜ Hastanesi, modern donanımı ve meslek profesyonelleri ile hep dinamik ve güçlü…Bu önemli şifa merkezinde Avrupa kriterleri ve kalite olmazsa
olmaz. Hizmette hasta memnuniyeti öncelikli… Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas önderliğindeki devasa bünyede, yönetimden tüm personele temel ilke çalışmak, çalışmak, çalışmak…
Sadece sağlık hizmeti değil, eğitimde de standart uluslararası... Yüksek puanlarla Dokuz Eylül’lü
olmayı tercih eden gençlerin sayısında büyük artış var. Bu sene Dokuz Eylül Üniversitesi’nin toplam öğrenci sayısı 68 bini aştı. Bu, İzmir’deki toplam 9 üniversite içinde en yüksek öğrenci sayısı...
Sağlık Kampusü’nde akademisyenler dahil tüm çalışanların sayısı 5500’e ulaştı. 5 bine yakın tıp
doktoru mezun etmiş olan Tıp Fakültesi, halen 2 bine yakın hekim adayına eğitim veren örnek bir
bilim yuvası.Tıp Fakültesi’nin duayen ismi ve Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda önderliğinde, yarınları
emanet edeceğimiz gençler büyük titizlikle geleceğe hazırlanıyor. Lisansüstü eğitimin adresi DEÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bu yıl 26’ncısına ev sahipliği yaptığı Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitütüleri toplantısında üniversitemizin lider kimliğine bir kez daha vurgu yaptı… Ege Bölgesi’nin ilk,
Türkiye’nin ikinci hemşirelik fakültesi olan DEÜ Hemşirelik Fakültesi, Avrupa projelerinde aktif
rol alarak Dokuz Eylül bayrağını gururla taşımaya devam ediyor… Türkiye’nin “Kalite belgeli” tek
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Yüksekokulu olan DEÜ FTR Yüksekokulu, kurumun marka
imajını perçinleyen grafiği ile dikkat çekiyor… Sağlık - Sanat Yerleşkesi’nin diğer güçlü yapı taşları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda fakülte
olma yolunda çalışmalar hız kazandı… Güzel Sanatlar Fakültesi alanında lider...
İnciraltı Yerleşkesi’nin son fotoğrafını bir kaç cümle ile özetlemeye çalıştığım bu gelişmeler, tüm
bölümlere ilişkin güncel haberler ile derginiz Arpaboyu’nun yeni sayısında ayrıntılı yer alıyor… Bilim dünyasında sörf yapacağınız sayfalarımız arasında değerli Yayın Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Erdem Özkara, Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya, Prof. Dr. Can Sevinç ve Doç. Dr. Funda Taştekin Aksu ile
birlikte sizlere sunduğumuz köşe yazıları ve görsellerle keyif dolu zaman geçireceğinize inanıyorum.
Satırlarımın sonunda; modern çağın kaçınılmazı “bilim ve eğitim”e yüzyıllar öncesinde vurgu
yapan filozof Konfüçyüs’ün iki cümlesini hatırlatarak sizlere başarılı ve mutlu bir çalışma dönemi
diliyorum:

Y

“Uyum, denge ve iç huzura erişmenin yolu eğitimden geçer.”
“Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve
samimi bir şekilde uygula.”
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Hastane fiziki alanlarında
yenileme ve güçlendirme

İ
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zmir’in köklü sağlık kuruluşu Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nin gelişen vizyonu; fiziksel alanlar ve cihazların revizyonu ile güçlendiriliyor.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın önderliğinde günümüz koşullarına uyarlanıp ek ünitelerle artan ihtiyaca yanıt vermesi hedeflenen hastane binasında bir dizi tadilat başladı.
Hastanenin çevre alanında düzenlemeler sürerken, binanın dış cephesi boyanmaya başladı. Çocuk Hastalıkları Servisi’nin Çocuk
Hastanesi’ne taşınması ile boşalan Servisler Binası 3. Katı da, Geriatri Servisi ve Göğüs Cerrahisi Servisleri olarak hizmete açılmak üzere
tadilata alındı.
Servisler Girişi yan tarafında 2014 yılı itibarıyla başlatılan Başhekimlik binası inşaatı 2015’te tamamlanacak şekilde sürüyor. Hastane
binasındaki tüm asansörler ve yaklaşık 20 yıldır kullanılan jeneratörlerin modernizasyonu için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca tüm umumi
tuvalet ve lavaboları yenilemek üzere plan hazırlandı. Bu çalışmaların art arda hayata geçirileceği belirtildi. Hastane Acil Servisi yan
bölümünde yer alan morg, Din Hizmetleri Bölümü ve mescit de İl
Müftülüğü’nün desteği ile tadilata alındı.
Başhekim Mas, uluslararası standartlarda hizmet veren bir sağlık kuruluşu olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin tüm ünitelerinde günün koşullarına uygunluğu önemsediklerini, bu doğrultuda iyileştirmeler yaparak düzenlemelere devam edeceklerini belirtti.
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Prof. Dr. M. Refik Mas
Başhekim

Hastanede ‘Gezici Kütüphane’
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde hastalar,
refakatçılar ve personele yönelik sosyal hizmetlere bir yenisi
daha eklendi ve yataklı servislerde “Gezici Kütüphane” hizmeti
uygulaması başlatıldı. Kurumda bir ilk olan bu uygulama,
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın öncülüğünde, Hastane
Müdür Yardımcılarından Sultan Ergün’ün koordinasyonu ile
hayata geçirildi.
Projeye büyük katkı sağlayan bağışçılar Fatma Özkan (Emekli
Öğretmen), Emine Şengül’ün (Serbest Muhasebeci ) yanı sıra
ünlü yazarlar ve bir grup kitapseverin destekleriyle startı verilen
Sultan Ergün
M. Refik Mas
“Gezici Kütüphane” uygulaması, sadece hastalar, yakınları ve Prof. Dr.
Başhekim
Hastane Müdür Yardımcısı
personelin değil, hekimlerin de büyük takdirini topladı.
Hibe edilen yayınlardan örnek bir kütüphane oluşturuldu, kitap dağıtımına Haziran 2014’te başlandı.
Erişkinlere yönelik toplam 926 adet, çocuklar için de 744 adet kitap, bir görevli eşliğinde Gezici Kütüphane
arabasıyla servisleri dolaşarak kullanıma sunuldu. Uygulama sayesinde 5 ayda toplam 1078 adet kitap
okuyuculara teslim edildi.
Kurumda örnek bir uygulamayı gerçekleştirdiklerini ve ilginin güzel olduğunu belirten Başhekim Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas, “Bilgi kıymetli bir hazine ve kitap okumak çoğu zaman iyi bir terapidir. Amacımız
hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımız ve yakınlarının gezici kütüphanelerden yararlanarak iyi
vakit geçirmesini sağlamak. Başlattığımız bu yeni uygulama ile okuma sevgisini aşılamayı hedefledik. Geri
bildirimler memnuniyet verici” dedi. Hastane Müdür Yardımcısı Sultan Ergün, her gün saat 14.00’ten itibaren
kliniklerde kitap dağıtımı yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Gezici kütüphanemizde yer alan kitaplara birer numara vererek fihrist oluşturduk. Hasta ve yakınlarının
bilgisayar ortamında yer alan yatış bilgileri dahilinde kitapların kime, hangi tarihte verildiğini kayıt altına
alıyoruz. Kitap okumak isteyen personelin de bilgileri (çalıştığı bölüm ve telefon numarası) kayıt ediliyor.
Kitaplar okunduktan sonra 10 gün içinde kütüphaneye teslim ediliyor. Süre aşımında bilgilendirme
yapıyoruz. Hastanemizde ilk kez gerçekleşen bu uygulamaya öncülük etmekten mutluyum. Şimdiye kadar
Erişkin Hastanesi’nde uygulanan sistemi, önümüzdeki günlerde Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi’nde
de gerçekleştireceğiz. Çocuklara yönelik yaptığımız sunumlarda da sonuçlar çok güzel. Onlara boyama
kitapları eşliğinde bağışçılarımızın hibe ettiği pastel ve kuru boyalar hediye ediyoruz. Hem kendileri hem
de ailelerinin yüzü gülüyor. Gezici Kütüphane uygulamasının devamında bir de kapsamlı bir ‘Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi Kütüphanesi’ projemiz var. Başhekimimizin öncülüğünde bu projeye yönelik
çalışmalarımız devam ediyor.”

Sanat eseri
heykeller hastane
çevresine estetik kattı
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okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin
çevresi, Mayıs 2014’te düzenlenen tarihi heykel sempozyumunda hayat bulan heykellerle donatılarak bambaşka bir estetik kazandı.
Sağlık ve sanatı buluşturan 40 günlük “Asklepios Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu”nda
yerli ve yabancı heykeltraşlar tarafından hazırlanan 2-3 metre boyundaki 7 heykel, tarihi birer
çalışma olarak vitrine çıktı. Birbirinden değerli
eserler, Türkiye’de ilk kez bir üniversite hastanesinin çevresini güzelleştiren sanat çalışması oldu.
Büyük bir ustalıkla ortaya çıkarılan örnek yapıtlar, Sağlık Kampusü’nde Erişkin Hastanesi ve
Çocuk Hastanesi’nin çevresinde uygun platformlarda konumlandırıldı. Heykellerin teması, süs
havuzu ve ışıklandırma gibi efektlerle de zenginleştirilecek. Bu başarılı çalışma, Güzel Sanatlar
Fakültesi ve yetiştirdiği sanatçılar ile Türkiye çapında isim yapan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
bu alandaki kariyerini gözler önüne seren bir proje oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği
organizasyonda 7 eseri; yerli ve yabancı heykeltraşlar Aldo Shiroma Uza (Peru), Michail Vouzounerakis (Yunanistan), Sequoyah Aono (Japon-
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ya), 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 hazırladı. Sadece Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Kampusü değil kent mimarisine de katkı sağlayan heykeller, şifa bulmak
için hastaneye gelen hastalar, yakınları ve sağlık çalışanlarının da beğenisini kazandı. Ziyaretçiler ilk kez karşılaştıkları bu görsel zenginliğe
duydukları hayranlığı, zaman zaman heykellerin
yanında anı fotoğrafı çekerek belgelemeyi ihmal
etmedi.
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet
Refik Mas, yurtdışında büyük önem verilen böyle bir çalışmaya Türkiye’de öncü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Projenin baştan sona koordinatörlüğünü yürüten DEÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Yrd.
Doç. Gökçen Ergür de heykellerin, İzmir’in doğal örtüsü ve kimliğine katkıda bulunacak önemli miraslar olduğunu belirtti.
Heykeltraşlar ve katkı verenlere teşekkür
Projedeki heykellerin künyesinde; eser sahipleri

sporsorları ve ebediyete uğurlanan öğretim üyele-

etti. 7 heykelden hastane ön cephesinde yer alarinin isimleri yer aldı. Sempozyum sonrası hey- cak ikisi için ayrıca mermer havuzlardan oluşan
keltraşlar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim kaideler inşaa edilmeye başlandı. Bu heykeller.
Üyelerini makamında ağırlayan Başheki Mas, su havuzlarının tamamlanmasının ardından ışıkkatkı veren herkese duyarlılıkları için teşekkür landırılarak sunulacak.
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İzmir’in en çok öğrencili
üniversitesinde dersler başladı
T

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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ürkiye’nin
parlayan
yıldızı Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde 2014-2015 eğitim yılı, toplam 68 bin 215 öğrenci ve 8384 kişilik akademik/
çalışan kadrosu ile heyecanlı
başladı. Akademik yıl açılış töreni; Cumhuriyet Meydanı’nda
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı, ardından Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün ev
sahipliğinde Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tahsin Salonu’ndaki
programla devam etti. Açılışa,
akademisyenler, öğrenciler, velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Füzün, bugüne kadar
189 bin 791 mezun veren Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tercih
eden gençler ve ailelerine “En
doğru adrestesiniz” mesajını
vererek konuşmasına başladı.
Füzün, ülkemizde ve yurtdışında eğitimin geldiği son durumu
özetlerken, çarpıcı istatistikler
ve görsellere yer verdiği sunumunda şu bilgileri aktardı:
2,8 milyon kişi okuma yazma
bilmiyor!
“Halen İzmir’deki dokuz
üniversite içerisinde öğrenci
sayısı en yüksek üniversiteyiz. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, ülkemizde yüksekokul veya fakülte
mezunlarının sayısı 5 milyon
913 bin 187, 15 yaş üzeri nüfusa göre oran sadece yüzde 11…

Yüksek lisans mezunlarının
sayısı 416 bin 741, oran yüzde
1… Ve doktora mezunlarının
sayısı 122 bin 619, oran yüzde
1’in altında. Türkiye’de okuma yazma bilmeyen kişi sayısı
maalesef 2 milyon 784 bin 257,
oran yüzde 5. Bir şekilde okuma yazmayı çözmüş, ama okul
bitirmeyen kişi sayısı 3 milyon
784 bin 667, oran yüzde 7…
Yıl 2014 ve halen okuma
yazma bilmeyen nüfusumuz hiç
de azımsanmayacak sayıda!
2014’te toplam 196 üniversite
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre; 28 üyeli Avrupa
Birliği’nde geçtiğimiz yıl 30-34
yaş grubunda yükseköğretimi
tamamlayanların oranı yüzde
37’ye ulaşmış durumda. 2002
yılında yüzde 14 olan bu oranın

2020’de yüzde 40’a çıkarılması hedefleniyor. 2013 yılında
yüzde 52.6’ya ulaşan İrlanda,
bu konuda en yüksek orana
sahip… Ülkemizde 1933’te
kurulan ilk üniversite İstanbul
Üniversitesi’dir. 2014 yılına
geldiğimizde, üniversite sayısı
196’ya ulaşmış, 123 devlet üniversitesinin yanında 73 vakıf
üniversitesi kurulmuştur. Artık
ülkemizin her ilinde en az bir
devlet üniversitesi bulunmaktadır. Görülüyor ki, yavaş yavaş
başlayan gelişmeler son yıllarda
büyük ivme kazanmıştır. Dokuz
Eylül Üniversitesi olarak biz
kendimizi bilim, akıl temelleri üzerinde yapılandırdık ve bu
yolda kararlılıkla ilerliyoruz.
Başarıya giden yolun
formülü…
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14 fakülte, 10 enstitü, 1
konservatuvar, 3 yüksekokul,
7 meslek yüksekokulu, Biyotıp
ve Genom Enstitüsü, 50 araştırma merkezi, 2 DEPARK ve
toplam 632 milyon 700 bin lira
olan bütçemiz ile İzmir’in en
büyük bütçeli üç kurumu arasındayız. Sevgili gençler, başarıya giden yol, A, B, C ve Ç’den
başlar… “Daima Aklınızı kullanın”, “Kesinlikle Bilimin ışığında yürüyün”, “Hep Cesur
olun” ve “Her zaman Çalışkan
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olun.” Başarılı olmanız için birçok olanağı sizlere sunuyoruz.
Bu büyük kurum sizler için…”
Rektör Füzün’ün ardından
açılışta öğrenciler adına konuşma yapan DEÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi Öğrencisi Ayşegül Altar da böyle iyi bir eğitim ve bilim yuvasında yetişmiş olmaktan duyduğu onur ve mutluluğu
anlattı, Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine katılan gençlere ne
kadar şanslı olduklarını ifade
etti. DEÜ Devlet Konserva-

tuvarı Orkestrası’nın verdiği
konserin ardından, üniversiteye
en yüksek puanlarla giriş yapan ve birincilikle mezun olan
öğrencilere Rektör Füzün ödül
vererek kutladı. Eğitim yılı açılışı, akşam da Tınaztepe Sosyal
Tesisler’de verilen davetle sona
erdi. Rektör Prof. Dr. Füzün,
burada yaptığı konuşmada, Dokuz Eylüllülerin birlik ve dayanışma ruhunu hiçbir zaman
kaybetmemesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sağlık Kampüsü’nde
modern tabela dönemi

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde
geçen yıl altyapısı uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan “İç ve Dış Mekan
Sinyalizasyon Sistemleri Projesi”nde uygulama
süreci başladı.
Kurum içerisinde ilk örnekleri Göz Hastalıklarlı Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve Onkoloji Servisi’nde uygulanan projenin dış mekanlardaki yönlendirme organizasyonu,
6 metre yükseklikteki totemlerin Sağlık Kampusü
ana girişlerine yerleştirilmesi ile devam etti.
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Tuğcan Güler’in tez çalışması olarak hazırladığı kapsamlı projenin bu bölümünde; ‘Yönlendirme Totemleri’ ilk etapta Poliklinikler Girişi,
Acil Servis Girişi ve Tıp Fakültesi Girişi’ne yerleştirildi. Yrd. Doç. Güler, üç totemin toplamda
50’ye yakın dış mekan tasarım öğesinin yer alacağı master plandaki görevine göre oluşturulduğunu
ve üzerinde yazılan bilgilerin içeriğine de bu plan
dahilinde karar verildiğini belirtti.
Dünya standartlarında bir yapı oluşturduklarını
belirten Güler, uygulamalar hakkında şu bilgileri
verdi:
“Totemler alüminyum malzemeden, özel bir
renk verilerek boyanmış ve sağlam bir iskeletle zemine sabitlenmiştir. Ön cephedeki totemler
ışıklı olarak düşünülmüş, gece gündüz farkından
kaynaklı algı farklılığı olmaması için aydınlatma
elemanları özenle seçilerek yüksek ışık parlamasının önüne geçilmiştir. Bununla birlikte ışıklı pano-

larda tercih edilen özel pleksi malzemeyle yazılar
gündüz koyu gri, gece ise beyaz görülmektedir.
Totem yükseklikleri 6 metre, genişlikleri ise 120
cm. Kent merkezinde yer alan benzin istasyonlarının totemlerinin yaklaşık 7,5 metre olduğu düşünülürse, bu boyutları hastanenin önündeki yoğun
trafikten sıyrılarak kendisini gösterebilecek özellik
taşıyor. Projenin diğer bölümleri de etap etap hayata geçirilecek.”
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Tıp Fakültesi’nde
eğitim yılı
298 yeni öğrenci
ile başladı

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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Prof. Dr. Tülay Canda
Dekan

okuz
Eylül
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi’nde 2014-2015 eğitim öğretim yılı, 298 yeni öğrencinin Tıbbiyeli Andı içerek beyaz önlük giydiği açılış töreniyle başladı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın
ev sahipliğinde İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen
törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün,
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, DEÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, DEÜ
Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca,
Dekan Yardımcıları, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik
Mas, başhekim yardımcıları, yüksekokul enstitü müdürleri, öğretim üyeleri,
öğrenciler ve veliler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün,
Tıp Fakültesi’ni kazanan gençlerin
Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tercih etmekle en isabetli adımı attıklarını kaydederek, “Değerli öğrenciler, sizleri
kutluyorum. Kendinize yaptığınız en
büyük iyilik, Tıp Fakültesi’ni ve Dokuz
Eylül’ü seçmiş olmanız. İzmir’in en
10 arpaboyu I EYLÜL 2014

Prof. Dr. M. Refik Mas
Başhekim

büyük ve Türkiye’nin en değerli üniversitelerinden birinde eğitim göreceksiniz. Ben 1975 mezunu bir hekim olarak hala hergün doktor olduğum için seviniyorum. Sizleri eğitecek olan çok
kuvvetli, mükemmel bir kadro var. Sizler, dört
dörtlük hekim olmak istiyorsanız, hizmet, edep,
hoşgörü ve adalet ögelerinin çok önemli olduğunu asla unutmayınız” dedi.
Dekan Canda: Öğrenci yurtlarının yapılmasını bekliyoruz

Dekan Prof. Dr. Tülay Canda konuşmasında,
bugüne kadar 4967 tıp doktoru mezun eden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl,
kaydı yapılan 298 öğrenci ile birlikte 1840 öğrencinin eğitim alacağını belirtti. 301’i profesör
ve 86’sı doçent olmak üzere 500’e yakın güçlü
bir eğitim kadrosu ile eğitim vereceklerini ifade
ederek artan öğrenci sayısına dikkat çekti. 		
Dr. Canda şöyle konuştu: “Her ne kadar öğretim üyesi sayısı yeterli gibi görülse de öğretim
üyelerimizin öğrenci eğitimi dışında birçok görevleri var. Fakültemize ayrılan öğrenci kontenjanları son 6 yılda beklenenin üzerinde olmuştur. Eğitim olanakları, derslikler, laboratuvar,
öğrenci yemekhanesi, okuma salonu gibi sosyal
ortamlara ayrılan bütçe ve zaman bununla eşgüdüm göstermemiştir. Olanaklar ölçüsünde desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet
Füzün’e teşekkür ediyorum. Devletimizden olan
beklentim; nitelikli, donanımlı hekim yetiştirebilmemiz için, tıp fakültesi kontenjanları verilirken bizlerin de görüşlerine yer verilmesi. Bugün
benim yakından izlediğim Balçova, Narlıdere,
İnciraltı Yerleşkesi içinde çağdaş koşullarda ivedilikle Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarının yapıl-

ması. En büyük mutluluğumuz, bağımsız bir
ulus olmamızı sağlayan
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri
doğrultusunda bu ülkenin gelişmesi ve özgürlüğü için kanını, canını,
emeğini veren insanlara
yakışır onurlu hekimler
Prof. Dr. Pınar Tuncel
yetiştirmek olacaktır.”
Dekan Yardımcısı
Mevcut dönem birincileri ve fakülteyi ilk 3
derece ile kazananlara hediye
Dekan Canda, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen uygulama ile bir üst sınıfa birincilikle geçmiş olan Beyza Köstek (Dönem 1), Sena Özcan
(Dönem 2), Asil Demirezen (Dönem 3), Aybüke
Kaya (Dönem 4) ve Özge Karaca’ya (Dönem
5) Burs Komisyonu’nun hazırladığı hediyeleri
taktim etti. Daha sonra, DEÜ Tıp Fakültesi’ni
en yüksek puanla kazanan ilk üç öğrenci Gizem
Atik, Muhammed Faruk Erkuş ve Fırat Atilla
Opoz’a da beyaz önlüklerini Dekan Canda giydirdi ve birer stetoskop hediye etti. Mezunlar
Derneği adına Dr. Atilla Türkeri de
ilk üçe giren öğrencilere hediye sundu. Daha sonra genç hekim adayları, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Tuncel’in okuduğu Tıbbiyeli
Andı’nı içerek beyaz önlüklerini
giydi.
DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas öğrencilere
hitaben yaptığı konuşmada “Yaşadığınız bu coğrafya, tıp ilminin doğduğu, geliştiği topraklar. Eğitiminiz
süresince yalnızca bilimsel temelli
gerçeğe ulaşma amacı gütmelisiniz
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Prof. Dr. Ayşen Baykara

ve hiçbir mazeret sizleri yolunuzdan alıkoymamalı. Emin olunuz ki üniversitemiz, akademik ve idari çalışanları sizlerin iyi birer hekim olması
için varlığını özveri ile sürdürecektir.”
Dönem I Başkanı Prof. Dr. Bekir Ergür konuşmasında, öğrencilere
zorlu yolda yılmadan, yorulmadan çalışmalarını öğütlerken, İntörn Dr.
Muhammed Özer, genç meslektaşlarına hayatlarına yön verecek adımı
atarken sahip oldukları heyecan ve ruhu hiç kaybetmemelerini belirtti.
Yeni akademik yıl açılış konferansında ise DEÜ Psikiyatri Anabilim
Dalı’nda uzun yıllar hizmet veren emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe
Baykara, “Hekim Olmak” konulu sunumu ile insan olarak iyi hekim olmanın gereklerini anlattı. DEÜ Konservatuvar öğrencilerinin müzik dinletisiyle renk kattığı açılış töreni, konuklara yiyecek içecek ikram edilerek sona erdi.

İntörn Dr. Muhammed Özer

Hemşirelik Fakültesi’nin
öğrencilerine iki önemli
konuktan mesaj
D
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okuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde
2014-15 eğitim öğretim yılı, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı.
Toplam 287 yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı fakültenin açılışı, halk oyunları gösterisi ile başladı, daha sonra Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Bahar, fakülteyi en
yüksek puanla kazanan ilk üç öğrenci Reyzan Aydın, Hacer
Merve Ezgin ve Eşrak Binici’yi başarıları nedeniyle kutlayarak hediye verdi. “Üniversiteli Olmak” konu başlıklı Açılış Konferansı’nda; DEÜ Köy Enstitüleri ve İsmail Tonguç
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olan Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kocabaş ile DEÜ Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
12 arpaboyu I EYLÜL 2014

Prof. Dr. Kemal Kocabaş Prof. Dr. Güzel Yücel Gier

Güzel Yücel Gier, öğrencilere yeni süreçte rehber
olacak yararlı bilgilerle deneyimlerini paylaştı.
Köy enstitülerinin Türk eğitim tarihindeki önemini anlatan Profesör Kemal Kocabaş, İzmir’de
ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti, “İzmir çok
kültürlü bir uygarlığın parçasıdır. Ben de bu kentte okudum. Hayatımın en güzel anlarını İzmir’de
yaşadım. Bu çok önemli kazanımı sizler de iyi
değerlendirin” dedi.
Ünlü Şair Can Yücel’in kızı olan DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzel Yücel Gier de kendi
yaşam öyküsünden kesitler sunduğu konuşmasında gençlere öğütler verdi; hemşirelik mesleğinin insanın doğumu ve son nefesini verdiği ana
tanıklık eden en kutsal meslek olduğunu ifade
etti.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal
Bahar yeni eğitim yılı açılış konuşmasında, “Yıllara göre Hemşirelik Fakültesi’ne kayıtlarda bir
artış var. Ancak bu artış yanlış bir trend. Öğrenci sayısı artarken, hoca sayısı ve kadro sayısının
paralel gitmemesi, fiziki koşulların dikkate alınmaması eğitimi sıkıntıya sokmaktadır. Biz yalnız
lisans öğrencisi yani 5 yıllık eğitim değil, bunun
üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir
fakülteyiz. Yüksekokulumuz, 26 Ağustos 2011
tarihinde fakülte oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak diğer hemşirelik okullarından farklıyız.

Tıpkı Tıp Fakültemiz gibi Hemşirelik Fakültemiz de Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) yapıyor.
Amacı, bilgiye ulaşma, bu bilgileri kullanmak,
analiz ve sentez etmek ve gerçekleri görüp irdelemek olan bir eğitim. Ciddi ve emek isteyen
bir eğitim. Bizlere desteklerini esirgemeyen Tıp
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Tülay Canda ve
emekleri için tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Bilimsel eğitimin yanı sıra
öğrenci topluluklarımız ve sosyal sorumluluk
çalışmalarımız var. Öğrencilerimiz çevre ve halk
sağlığı gibi duyarlılık projeleri üzerinde çalışıyor.
Dünya yakın gelecekte susuzluk sorunu ile baş
başa kalacak. Hemşirelik Fakültesi olarak buna
çare olacak projeleri çalışıyoruz. Uluslararası
kongreler ve düzenlediğimiz kurslar, Evde Bakım Merkezi gibi çalışmalarımızla eğitim programlarımızı dinamik bir şekilde sürdürüyoruz.
Ders yılı başında bizleri yalnız bırakmayan ve
bilgilerini paylaşan değerli hocalarımıza teşekkür
ediyorum. Gençlere yeni eğitim yılında başarılar
diliyorum.”
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Prof. Dr. Zühal Bahar
Dekan
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Dokuz Eylül Tıp’ı
kazanan gençler derslere
İzmir’i tanıyarak başladı
ekimlik mesleğine adım atmak üzere tercih ettikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazanarak Türkiye’nin her bölgesinden İzmir’e gelen gençler, derslere başlamadan
önce tarih ve kültür mozaiği ile önemli bir uygarlık merkezi olan İzmir’i tanıdı.
Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği oryantasyon programı kapsamında öğrenciler ilk
olarak; Urla’da 150 yıl önce kurulan ve dünyada
salgın hastalıklara karşı korunma amaçlı hizmet
veren üç sterilizasyon merkezinden biri olan “Karantina Adası”nı gezdi. Dönem I Kurul Başkanı
Prof. Dr. Bekir Ergür ve Tıp Fakültesi Sosyal İşler
Komitesi üyelerinin birlikteliğinde düzenlenen
tarih turunda; halen Sağlık Bakanlığı bünyesinde
olan ve 1800’lü yılların başlarında dünyayı sarsan
Veba, Kolera gibi salgın hastalıklar nedeniyle ülkeye giriş çıkışlarda yolcuların hijyen ve sağlığını
korumaya yönelik kurulan ilk “Tahaffuzhane”nin
tarihçesi hakkında bilgi verildi. Dünya tarihinde
üçü de ada üzerinde konuşlanan Karantina merkezlerinden diğer ikisinin Hırvatistan Dubrovnik
ve ABD özgürlük anıtı karşısında yer alan Ellis
Adası olduğunu belirten Karantina Adası Müdürü
Şaban Koçoğlu, koruyucu hekimliğin temellerinin atıldığı İzmir’in sağlık alanında ilklere imza
atan önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Tıp
Fakültesi Dönem 1 öğrencileri bu ziyaretin ardından Bergama Vapuru ile Körfez turu yaptı.
Yazar Nedim Atilla kent tarihini anlattı
İki saatlik vapur gezisi ile İzmir’i denizden
izleme fırsatı bulan gençler, Gazeteci Yazar Nedim Atilla’nın katıldığı “İzmir üzerine keyifli bir
sohbet” başlıklı söyleşide kentin bulunduğu coğrafyayı, bilim, kültür ve sanat zenginlikleri ile
ayrıntılı öğrenme fırsatı buldu. İzmir konulu çok
sayıda belgesel ve program yapan ve İzmir tarihi
üzerine dökümanterler hazırlayan Yazar Atilla,
İzmir’in 2500 yıl öncesine uzanan tarih derinliğinde sahip olduğu çok önemli değerleri şöyle
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özetledi:
“Bu kent durup dururken İzmir olmadı. Geldiğiniz Dokuz Eylül üniversitesi kendinizi geliştirmenizi sağlayacak, ancak yaşadığınız şehir
de size çok şey katacak. Bu toprakların değeri
bundan 2500 yıl öncesine dayanıyor. İzmir’in en
ayırt edici özelliği ciddi bir hoşgörü merkezidir.
İzmir bir liman şehri değil bir ‘Liman şehir’dir.
İzmir’in kendisi bir limandır. 72 millet gelir gider ve herkesin birbirine karşı saygısı ve sevgisi
vardır. Bu çok önemli bir özellik. Liman şehirler
antik çağdan beri hoşgörü ile anılmışlardır. Homeros, Hipokrat, eczacıların babası Bergamalı
Galen, Hacı Hekim Paşa gibi büyük hemşehrilerimiz var bizim. 2500 yıl önceki hemşehrilerimiz, doğada gizlerin çözülmesine izin veren bir
düzenin olduğunu, güneş sistemini biliyorlardı.
İzmir tarih boyunca sağlığın, ticaretin, kültür ve
sanatın merkezi oldu. Batı müziğinde 7’li sistem, İzmir’in ilk kurulduğu Bayraklı’da doğdu.

Doğa olaylarını akılcı ve özgür düşünce ile ele
alan astronomi, fizik, matematik gibi müsbet bilimler ilk kez bu coğrafyada ortaya çıktı. İnsan
haklarının doğuşu da burada oldu. Dünyanın
sahip olduğu kültür ve sanatın zenginleşmesinde çok önemli rol oynayan, bilgi çağının temellerinin atıldığı İzmir’e hoşgeldiniz. Bu şehire
geldiğiniz için sizler, burada yaşayan bizler çok
şanslıyız. Bu coğrafyanın kıymetini iyi bilin”
dedi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, İzmirli bir hekim olarak öğrencilere İzmir’i
tanıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti, Gazeteci Yazar Nedim Atilla’ya deneyimlerini gençlerle paylaştığı için teşekkür etti.
Tıp Fakültesi’nin yeni öğrencileri, hafta
boyunca devam eden oryantasyonda, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe ve İnciraltı
Yerleşkeleri’ndeki eğitim kampüslerini gezerek
kütüphaneden sosyal tesislere, hizmetlerinde
olan tüm merkezler hakkında bilgilendirildi.

Nedim Atilla
Gazeteci Yazar

Prof. Dr. Tülay Canda
Dekan
2014 EYLÜL arpaboyu 15

Taburcu olan hastalara
evlerinde de moral desteği

D
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Prof. Dr. Yücel Arısoy
Başhekim Yardımcısı
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okuz
Eylül
Üniversitesi
Hastanesi
Başhekimliği’nin bir yıl önce başlattığı hasta
memnuniyetini ölçmeye yönelik ev ziyaretleri hastaların
yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yaz döneminde de hastalar ve ailelerini yalnız bırakmayan Başhekim Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas ve yöneticiler, sağlık hizmeti sunumu
ve tedavi sürecine ilişkin görüş ve geri bildirimleri dinledi.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Arısoy, Hastane
Müdürü Barış Akdemirci ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür
Yardımcısı Sevil Cin’den oluşan heyetin Ağustos ayında
yaptığı ziyaretleri büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılayan hastalar ve aileleri, “Ne zaman bir sorunumuz olsa
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ni tercih ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini ifade etti.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde burun kanaması şikayeti sonrasında tedaviye alınan 4 yaşındaki Ada
Berk Baran, ziyarette kendisine gösterilen ilgiye büyük
sevgi gösterisi ile karşılık verdi, kendisine oyuncak hediye
eden Profesör Arısoy’a sımsıkı sarıldı. Ada’nın ailesi, doktorların her an yanlarında olduğunu, gerek moral olarak gerekse tedavi anlamında destek verdiklerini söyledi. Plastik
Cerrahi Servisi’nde tedavi gören ve çenesindeki kitle alınarak plak takılan 18 yaşındaki Azize Gökçe, uzun süren tedavi sürecindeki olumlu izlenimleri sonrasında üniversite
eğitimi için de Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tercih ettiğini
ve Kimya Öğretmenliğini kazandığı için ayrı bir mutluluk
yaşadığını belirtti. DEÜ Hastanesi Ortopedi Servisi’nin
hastalarından 55 yaşındaki Ahmet Erdal Saçak da spor
yaparken köprücük kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini, zorlu dönemde iyi bir hastanede
bulunduğu için şanslı olduğunu belirtti. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Arısoy, genel memnuniyetin yüksek olmasından kurum adına sevinç duyduğunu belirterek, “Her
zaman daha iyiyi hedefliyoruz” dedi.

DEÜ Hastanesi’nde iki yeni
Başhekim Yardımcısı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilgin Cömert ile Genel
Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Koray Atila Başhekim Yardımcılığı görevlerine atandı. Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın baş-

hekimlik görevini yürüttüğü kurumda Prof. Dr.
Yücel Arısoy, Prof. Dr. Kazım Tuğyan, Prof. Dr.
Can Karaca, Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Doç.
Dr. Ataç Sönmez de Başhekim Yardımcıları olarak görevlerini sürdürüyor.

Prof. Dr. Bilgin Cömert:

1965 Darıca doğumlu olan Bilgin Cömert, 1988 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Uzmanlık eğitimini 1991-1995 yılları arasında GATA
İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlayarak
uzman oldu. 1995-1996 arasında Ardahan Asker
Hastanesi’nde uzman olarak görev yaptı. 1996’da
Yardımcı Doçent kadrosu ile GATA İç Hastalıkları
Yoğun Bakım Ünitesi Sorumluluğu’na getirildi. 2002
yılında Üniversite Doçenti unvanını aldı, 2008 yılında Profesör kadrosuna atandı. 1996-2010 yılları arasında İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olarak hizmet verdi. 2010 yılında kendi isteği ile
TSK’dan emekli olan Profesör Cömert, 2010-2012
yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanesi’nde İç Hastalıkları uzmanı olarak
görev yaptı. Şubat 2011’de Yoğun Bakım Uzmanlık
belgesi aldı. Mayıs 2012’de Dokuz Eylül Üniversitesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna
atanmış olup halen İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Profesör
Bilgin Cömert, 20 Ağustos 2014 tarihinden itibaren
DEÜ Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini
sürdürmektedir.

Doç. Dr. Koray Atila:
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Lisans eğitimini 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan
2000 yılında uzman oldu. Aynı üniversitede 2007
yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent unvanını aldı. Halen Eylül 2012 tarihinden itibaren
Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitü Müdürlüğü ve Eylül 2013 tarihinden itibaren Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği görevleri devam
etmektedir. Ağustos 2014’den itibaren DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine getirilen Atila
evli ve bir çocuk babasıdır.
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Türkiye ve yurtdışındaki sağlık yatırımcıları rotayı İzmir’e çevirdi

Sağlıkta ‘Bioİzmir’ devrimi

Cevdet Yılmaz
Kalkınma Bakanı
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ürkiye’nin tek sağlık teknoparkını (DEPARK) bünyesinde kurarak İzmir’e ülkenin “Sağlık üssü” olma yönünde büyük ivme
kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi, uluslararası platforma taşınan “Bioİzmir Projesi” ile
yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu.
İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) desteği ile
sadece İzmir değil, Ege Bölgesi ve Türkiye’ye
sağlıkta çağ atlatacak bir ekosistem kurgulayan
DEPARK yöneticilerinin gelecek vadeden projelerine Türkiye’den sayısız firma yatırım yaparken, yurtdışından da ABD (San Diego, Chicago,
Pennsylvania, Massachusetts), Almanya, İsviçre,
Norveç, Hollanda, İngiltere ve Japonya gibi ülkeler işbirliği anlaşması veya görüşmesi yaparak
hedefleri genişletti.
Üniversite, sanayi kuruluşları, kamu kuruluşları ve sosyal toplum örgütlerinin ekosistemin
paydaşı olmasını hedefleyen Bioİzmir Projesi
kapsamında; Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nin (DEPARK) sunduğu olanaklarla
İzmir’de ulusal ve uluslararası sağlık alanı ofisleri
art arda açıldı. İlaç, tanı kiti ve tıbbi cihaz Ar-Ge
ve inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik
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çalışmalar daha da hızlandı. Massachusetts’te
yürütülen MassBio projesi ile resmi ortaklık imzalanması çok önemli bir adım olarak dikkat çekerken, bu anlaşma ile Bioİzmir Projesi’nde yer
alan sanayici ve akademik paydaşlara pek çok
olanağın yolunun da şimdiden açılmış olduğu belirtildi.
Biyoteknoloji konusunda dünyadaki gelişmeleri mercek altına alan DEPARK Yönetim

Kurulu Başkanı ve DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat
Özgören ile DEPARK Sağlık ve
Bioİzmir Projesi Koordinatörü
Doç. Dr. Adile Öniz, İZKA’dan
Sedef Özer ve Halit Duran,
ABD’de Kaliforniya eyaletinin
San Diego kentinde düzenlenen Uluslararası Biyoteknoloji
Kongre ve Fuarı’na (BIO International Convention 2014) ülkemizi temsilen katıldı. Türkiye’yi
burada Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz başkanlığında üst düzey
hükümet yetkilileri, ilaç şirketleri ve sektör dernekleri temsil
etti. Tüm dünyadan yaklaşık 15
bin ziyaretçinin katıldığı BIO 2014’teki Türkiye
Standı’nda ülkenin 2023 vizyonu çerçevesinde
ilaç ve biyoteknoloji sektörü, yatırım fırsatları
ve teşviklerin konu alındığı panel ve oturumlar
düzenlendi. Daha önce İzmir’e ziyarette bulunan ABD Illionis Eyaleti Vali Yardımcısı Cristal
Thomas ile bir araya gelen DEPARK yöneticileri,
eyaletin sağlık yatırımlarına ilişkin görüşme yaparak Bioİzmir projesine yönelik bir ön anlaşma
yaptı.
Ayrıca, geçtiğimiz günlerde, Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nün (İBG) desteklediği inovasyon
çalışmaları kapsamında da İBG Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Öztürk ve yardımcısı Prof. Dr. Neşe Atabey de Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Topluluğu’nun (Turkish American
Scientists and Scholars Association – TASSA)
TASSA 2014 Konferansı’na katıldı. Türkiye’nin
en büyük sağlık Ar-Ge yatırımlarından biri olan
İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü, üniversiteleri
ve sanayisi ile İzmir zenginlikleri yüz yüze görüşmeler ve dağıtılan basılı materyaller ile tanıtılarak uluslararası düzeydeki işbirlikler için ön
anlaşmalar yapıldı.
Rektör Yardımcısı Profesör Murat Özgören, sağlıkta tüm önemli unsurları İzmir’de bir
araya getirerek; fikirden, ürün ve pazara kadar
ilerleyen aşamalarda sanayi ve akademisyen için
“kolaylaştırıcı”, “hızlandırıcı”, “geliştirici”, “bir
araya getirici” rol oynayan bir yapı kurduklarını
belirtti. Profesör Özgören, bu dev organizasyon
sayesinde sağlık alanında yurtdışı kaynaklara
bağımlılığın azalacağını, özel sektörün üretimi
pazara aktarabileceği “Pilot Üretim Kolaylaştırı-

Cristal Thomas
Illionis Vali Yardımcısı

cı Birimi”nin kurulacağını, yerel firmaların uluslararası görünürlüğünün arttırılacağını, sağlık
teknolojilerine yönelik melek yatırımcı, risk sermayesi, diğer yatırım ve girişim enstrümanlarına
uygun ortamın hazırlanacağını belirtti.
Bioİzmir Proje Koordinatörü ve DEPARK
Sağlık Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Adile
Öniz de şöyle konuştu:
“DEÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat
Özgören’in inovasyona açık vizyonları, destek
ve yönlendirmeleri ile hazırlanan bu projenin hayata geçmesi ile öncelikle yerel olarak İzmir ve
Ege, dolayısıyla Türkiye sağlık alanında önemli
bir ilerleme gösterebilecektir. Projenin özelinde
ise; özel sektörün pazara aktaracağı buluşların
prototipi düşük maliyetle yapılabilecek, sağlık
alanında dış kaynaklara bağımlılık azaltılabilecektir. Ruhsat ve sertifikasyon konusunda zaman
ve para kaybı önlenmeye çalışılacaktır. İlaç, tanı
kiti ve tıbbi cihaz Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi
artırılacaktır. Sağlık alanındaki küçük şirketlerin hem yurt içine hem de yurt dışına açılması
sağlanabilecektir. Önemli bir sağlık girişimciliği
ekosistemi yapılandırılmaktadır. Ancak unutulmaması gereken nokta, tüm bu hedefleri gerçekleştirirken ne kadar zengin alt yapı sunulursa o
denli başarıya ulaşılacağıdır. Bu nedenle projenin
bir amacı da kritik gücü sağlayabilmek için birlik olmanın önemini ortaya çıkarmaktır. Ne kadar
fazla üniversite, teknopark, sanayi kuruluşu, sivil toplum örgütü, meslek odası vb. ekosistemin
paydaşı olursa hem kendi kuruluşlarının hem de
ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamış olacaklardır.”
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Yüzyılın sağlık yatırımı
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
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Dokuz Eylül Üniversitesi’ne1 yıl önce
Başkent’ten gelerek bilim dünyasında
yeni bir sayfa açmak üzere kolları sıvayan
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG
İzmir) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, insanlık tarihine geçecek projelerle
Türkiye’ye çağ atlatacak bilim merkezini
derginiz Arpaboyu’na anlattı.
ARGE merkezi olarak 2006 yılında tasarlanarak Kalkınma Bakanlığı’nın desteği
ile 2015 yılı ortalarında tam kapasite ile
Prof. Dr. Mehmet Öztürk
kullanılması hedeflenen büyük yatırım,
İBG İzmir Müdürü
Ekim 2014’te Resmi Gazete’de “Dokuz
Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak tescillendi. Profesör Öztürk, yaklaşık 50 kişilik çekirdek kadro ile başlanan çalışmaların, merkezin tümüyle faaliyete geçmesi ile 500 kişiden oluşan
bir ekiple sürdürüleceğini belirtti. Öztürk, büyük yapıda 50 farklı proje yöneticisi, grup lideri, 200’e
yakın doktora öğrencisinin eğitim alacağını, 20 bin metrekare alan üzerinde kurulu yapının, yetişmiş
insan gücü ve kapasitesiyle Türkiye’de tek olacağını ifade etti.
İBG İzmir ile ilgili Profesör Öztürk’ten satır başları ve önemli ayrıntılar şöyle:
Geçen 1 yılı anlatacak olursak;
Ben geldiğimde, binada kurulmuş bir insani ve laboratuvar altyapısı yoktu. Artık inşaat daha hızlı devam ediyor, 2015’in ortalarına doğru yüklenici firma tarafından tamamen teslim edilmesini bekliyoruz. Bina üç kanattan oluşuyor ve şu anda yaklaşık 50 kişilik araştırmacı, akademisyen grup, doktora
yüksek lisans yapan öğrenciler, uzmanlar çalışma yapıyor. Türkiye’nin en büyük araştırma binası
(20 bin metrekarelik kapalı alanda) olan bu merkezin, üniversitenin beklentileri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda kurulması ve yasal koşullar çerçevesinde böyle insani bir yapının burada oluşmasında tabiki en kritik kararlar Rektörümüz tarafından veriliyor. Ben dahil tüm çalışanlar burada
görevli olarak bulunuyoruz. Maddi kaynaklar büyük ölçüde Kalkınma Bakanlığı’ndan sağlanmakla
birlikte bilimsel araştırma projesinden ek desteklerimiz var. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
ve Hastanesi ile aynı kampüsteyiz. Aynı yerleşkedeki Teknoloji Transfer Ofisi ile de fiziksel olarak
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çok yakınız. Bu birimlerle çok iyi iletişim içerisindeyiz. Her birim buraya önem veriyor ve imkanları
dahilinde destek sağlıyor. O nedenle başta sayın Rektörümüz Profesör Mehmet Füzün, rektörlükteki
tüm destek birimler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas’a teşekkür ediyorum. Teknopark’la da kaynaşmış olarak çalışıyoruz.”
Farklı birimlerin el ele çalışması gerek
“Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çok uzun vadeli ve Türkiye için çok önemli bir stratejik hedefi var. Bu
hedef, Sağlık Kampüsü’nde güçlü bilimsel bilgi biriktiren ve bu bilgiyi ülkemiz insanı ve ülkemizin
sağlık alanındaki sanayisi için faydaya, ürüne dönüştüren bir yapı kazanmak. Bunun yapılabilmesi
için farklı birimlerin el ele çalışması gerek. Çünkü bilginin faydalı ürüne dönüşebilmesi (artı değer
yaratım süreci) farklı aşamaları ve her aşamada farklı aktörleri devreye sokan bir sistem. Bu sistem
içerisinde İBG İzmir olarak yükümlendiğimiz konu, artı değer üretim sürecinde önce bir yararlı bilginin oluşması, sonra bu yararlı bilginin yararlı bir uygulamaya dönüştürülebilmesi gerekiyor. Somut
örnek verirsek; (X) hastalığın tedavisinde yeni bir ilacın geliştirilmesi için önce o hastalıkla ilgili bir
hedef mekanizmanın bulunması gerekiyor. Hastalığı düzeltecek bir ilaç adayının bulunması, sonra
bu ilaç adayının deneysel olarak laboratuvarda test edilmesi, güvenliğinin sağlanması gerkiyor. Bu
süreç içerisinde biz ana fikirden (hipotezden) ilk klinik denemelere kadar geçecek tüm aşamaları
bu merkez içerisinde gerçekleştirecek bir yapılanma içerisindeyiz. Klinik çalışmaları Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin ilgili birimleri ile ortak olarak yapacağız.”
Akademisyenlerle toplantılar
“Merkezimizde öncelikli çalışmak istediğimiz konular Biyotıp ve Genom Araştırmaları… Konumuz
sağlık. Bizim en fazla iletişim içinde bulunduğumuz fakülte Tıp Fakültesi. Geçtiğimiz yıl içerisinde;
Tıp Fakültesi’ndeki tüm birimleri grup halinde ziyaret ederek, 2-3’er saatlik toplantılarla yapmak
istediklerimizi anlatıp, beklentileri dinledik. Uzun vadeli planları nasıl oluşturabiliriz diye çalışmalar
yaptık. Merkezimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Pediatri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Arslan’ın bu
organizasyonda emeği çok büyük. Akademisyen arkadaşlarla ikinci bir tur için yeniden iletişim içine
geçeceğiz. Görüşmeler sonucunda öne çıkardığımız araştırma alanları ile ilgili toplantılar yapacağız.
İkinci tur daha faydalı olacak.”
Biyoteknolojik ilaç ile devrim yapacağız
“Somut örnekler üzerine gidersek; bu merkezde doğrudan hastaları ilgilendiren üç ana aktivitemiz
olacak. Birincisi; hastalıkların tedavisinde Moleküler Biyoloji ve Genetik’teki yeni ortaya çıkan bilgilerden kaynaklanan yeni kuşak ilaçlar ortaya çıktı. Bunlara ‘Biyoteknolojik’ ilaç diyoruz. Bu ilaçların bir kısmı çok özel bir teknoloji ile üretilen tıpta devrim niteliğinde başarılı tedavinin yollarını açan
ilaçlar. Bu ilaçların ilk kez Türkiye’de üretilip hastalarda denendiği bir altyapı kuruyoruz. Bahsettiğim türde ilaç henüz Türkiye’de ne bir üniversite ne de özel sektör tarafından üretilmiyor. Bunu ilk
kez yapacağız. Bu bahsettiğimiz ilaç grubu Türkiye’nin en fazla para harcadığı ilaç türü. Yurtdışına
bağımlıyız. Fiyatların düşebilmesi için yerli üretmemiz gerekiyor ki hasta ilaca ulaşabilsin. Hastanın
tedavi hakkı, bence İnsan Hakları’nın temel bir ögesidir. Hiçbir hasta imkanı olmadığı için mevcut bir
ilacı kullanmaktan mahrum olmamalı. Bunun için de ulaşılabilir olması gerekiyor.”
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Hedef, hastaları kendi hücreleri ile tedavi etmek
“Etki faktörü yüksek olan ikinci alanımız; hastalarımızın kendi hücreleri ile tedavi edildiği bir yöntemi denemek. Bu birkaç bin yıllık tıp tarihinde yeni ortaya çıkan bir kavram. Bir kısmı kök hücre
ama illa kök hücre olması gerekmiyor. Kemik iliği transplantasyonu bunun en başarılı örneği. Burada
başka birisinden ödünç hücre alınıyor. Biz verici ile alıcının aynı olduğu hücre tedavileri üzerine yoğunlaşıyoruz. Dünyadaki örnekleri buzdağının tepesinde var. Ama şu anda kaç hasta tedavi edilmiş
derseniz tüm dünyada bu şekilde tedavi alan hasta sayısı birkaç 10 bini geçmez. Önümüzdeki yıllarda uygulamalar genişledikçe milyonlarca kişi bu teknoloji ile tedavi edilebilecek. Örneğin bugün
şişmanlığa bağlı diyabet (şeker) çok önemli bir sorun. Bugünün teknolojisi ile hastanın derisinden
alınacak hücre laboratuvarda çoğaltılıp hastanın pankreasına verilerek tedavi sağlanabilir. Mucizevi
olan, normalde dışardan çok kolayca ulaşabildiğimiz ama başka işlemler için vücudumuzda bulunan
hücreleri alıp, laboratuvar ortamında başka hücreye dönüştürüp o şekilde kullanmak. Şu anda kök
hücre ile ilgili olarak Prof. Dr. Nur Arslan, Prof. Dr. Şermin Genç, Doç. Dr. Esra Erdal ve hocalarımızın katkıda bulunduğu projeye 3 ay önce başladık. Bu bizim için uzun vadeli bir hayalin ilk aşaması.
İnsana geçmeden önce farede oluşturulan bir model üzerinde başarmamız gerekiyor.”
‘Mavi Gen’ projemiz ve daha büyük bir proje yolda...
“Üçüncü konu da; bir insanı meydana getiren ve insanın tüm hayatını organize eden bir grup gen
var. İnsanda bunlardan yaklaşık 20 bin tane var. Bunun tamamına ‘Genom’ diyoruz. Bu 20 bin genden oluşan genomun tamamını artık 3-4 gün içinde okuma imkanı var. Proje ilk başladığında bunun
okunması 15 yılı almıştı ve 3 milyar dolara malolmuştu. Bugün 3 bin doların altına düştü. Bu şundan
önemli, insanlardaki hastalıkların önemli bir kısmı aslında anne ve babalarından aldıkları genlerdeki eksiklikten dolayı oluşuyor. Bu 20 bin gen içerisinden hangi genin hangi noktasında değişiklik
var bunu bulabilmek eskiden imkansız gibiydi. Çok uzun yıllar çalışmak gerekiyordu. Şimdi birkaç
hafta içerisinde nedeni bilinmeyen bir hastalığın arkasında yatan genetik şifre bozukluğunu çözme
imkanı var. Bu konuda iki projemiz var; birisi üniversitenin kendi olanakları ile desteklediği ‘Mavi
Gen’ ismini verdiğimiz proje. Mavi, umut işaretidir. Özellikle çocuklarda umutsuz olan durumlarda
bu proje sayesinde yeni umutlar yaratmak istediğimiz için ‘Mavi Gen’ ismini verdik. İlk aşamada şu
anda neden hasta olduğu bilinmeyen 100 kadar kişinin analizini yapıp temelde yatan nedenini ortaya
koymak istiyoruz. Bir de henüz başlangıç aşamasında olduğumuz daha büyük bir çalışmamız var.
Tüm Türkiye’ye yaymayı düşündüğümüz bir projeyi daha sonra açıklayacağız.” .
İzmir ismi çok önemli, kent farkında olmalı
Merkezimizin ismini “İBG İzmir” olarak adlandırmamız İzmir için çok önemli bir değer taşıyor. Biz
üniversite olarak evrene açılırken, İzmir’i de açmak istiyoruz. O bakımdan bu tür faaliyetlerde İzmirlilerin desteğine ihtiyacımız var. Biz onlar için de çalışıyoruz, bizimle olsunlar…”
KİMDİR ?
2013 Eylül’den itibaren DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyeliği, DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü (İBG-İzmir) Projesi Koordinatörlüğü görevlerine getirilen Prof. Dr. Mehmet Öztürk, TÜBA, Bilimler
Akademisi, EMBO ve TWAS akademileri üyesidir. 2008-2013 Aynı
zamanda, Institut Albert Bonniot (Grenoble)’da İNSERM Araştırma
Direktörü olarak görev yaptı. 1995-2013 Bilkent Üniversitesi’nde
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile BilGen Genetik ve Biyoteknoloji Merkezi kurucu başkanı olarak görev yaptı. 1992-1995)
Lyon-Centre Leon Berard’da Moleküler Onkoloji Laboratuvar Şefi
ve İNSERM Araştırma Direktörü olarak çalıştı. 1985-1992 ABD’de
Harvard Tıp Fakültesi’nde ve Massachusetts General Hospital’da
Öğretim Üyesi ve Araştırmacı olarak görev aldı. 1977-1985
Fransa’da Institut Gustave Roussy ve Paris Üniversitesi’nde Klinik
Biyokimya ihtisası ve Biyokimya doktora eğitimlerini aldı. 1974’de
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi.
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Hemşirelik Fakültesi’nde
yeni akademik unvan kutlaması

tice Mert, Murat Bektaş, Dilek
Özden ve Sevgi Kızılcı doçent
oldu. Fakülte geleneğinde yer
alan uygulama ile akademik
unvanları yenilenen isimler,
tüm akademisyenler ve çalışanların katıldığı bir kutlama organize etti. Fakülte Dekanı Prof.
Dr. Zühal Bahar, “Çok değerli

6 akademisyen arkadaşımı çalışmalarından dolayı kutluyor
ve alkışlıyorum. Yeni dönemde
başarılarının devamını diliyorum” dedi. Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşe Beşer de böyle
anlamlı günlerde biraraya gelerek Dokuz Eylül ruhunu perçinlediklerini ifade etti.
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D

okuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik
Fakültesi’nde altı öğretim
üyesinin yeni akademik unvanlar alması onuruna ortak
bir kutlama yapıldı. Öğretim
üyelerinden Dekan Yardımcısı
Ayşe Beşer ile Samiye Mete
profesörlüğe yükselirken, Ha-

Prof. Dr. Zühal Bahar
Dekan
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Hemşirelik Fakültesi
yaşlı bakımı için
Avrupa Birliği’nde

G
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iderek yaşlanan toplumun gereksinimleri
ile karşı karşıya olan Avrupa
ülkelerinin, yaşlı popülasyonun
gereksinimlerini
karşılamaya yönelik başlattığı “Avrupa
İleri Yaş Aktif Ağı Projesi”ne
Türkiye’’yi temsilen Dokuz Eylül Üniversitesi katıldı. ELLAN
(European Later Life Active
Network) olarak adlandırılan
ve Avrupa Birliği’nin “Yaşam

Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
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Boyu Öğrenme Programı” kapsamında desteklenen projede
toplam 26 ülkeden 28 üniversite
yer aldı. Yaşlı bireylerin yaşam
kalitesini artırmaya, sağlık personelinin eğitimini yaşlı popülasyonun gereksinimlerini karşılamaya yönelik düzenlemeye
yönelik Projenin Yöneticiliğini
Finlandiya’dan Savonia Üniversitesi üstlendi.
Eylül 2016’da sona erecek

projenin sonuçlarının tüm ortak
ülkelerde uygulanmaya başlandığında yaşlılık ve yaşlılıkla
çalışma konularında müfredatın kalitesinin iyileşeceği, iyi
müfredatları olan okullardan
yetişen sağlık çalışanlarının bakım verdiği yaşlı popülasyonun
bakım kalitesinin yükseleceği
belirtildi. Projenin direkt hedef
grubu da sağlık eğitimi veren
kurumlar, eğitimciler ve bu ku-

rumların yöneticileri olarak belirlendi. İndirekt
hedef grubunun ise öğrenciler, çalışanlar ve yaşlılar olduğu belirtildi.
Projenin Dokuz Eylül Üniversitesi adına sorumluluğunu yürüten Hemşirelik Fakültesi İç
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü, proje kapsamında sürdürülen çalışmalarla ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Avrupa’da yaşlı bireylerle çalışan sağlık
personeli için ortak yeterlilikler (copetences) geliştirmeyi amaç edinen proje, bu yeterlilikler çerçevesinde sağlık personeli yetiştiren kurumlarda
müfredat oluşturulması ya da mevcut müfredatların geliştirilmesine yönelik sürdürülüyor. Hedef
lisans düzeyi eğitim. Proje sonuçları tüm ortak
ülkelerde uygulanmaya başlandığında yaşlılık ve

yaşlılıkla çalışma konularında müfredatın kalitesinin iyileştirilmesi öngörülüyor. İyi müfredatları
olan okullardan yetişen sağlık çalışanlarının bakım verdiği yaşlı popülasyonun bakım kalitesinin
yükselmesi hedefleniyor.”

Proje kapsamında yapılacaklar şöyle:
• Yaşlı bireyin bakımında gerekli yeterlilikleri saptanacak (literatürde)
• Yaşlı bireylerin “kendileriyle çalışan sağlık personelinde olması gerektiğini düşündükleri ve 		
arzu ettikleri yeterlilikleri” (Bilgi, tutum ve davranış) belirlenecek.
• Yaşlı bireylerle çalışan profesyonellerin kendilerinde olması gerektiğini düşündükleri yeterli		
likler konusundaki görüşleri belirlenecek.
• Sosyal ve sağlık bakım öğrencilerinin yaşlı bireylerle çalışmayı kolaylaştıran ya da zorlaştı		
ran faktörler konusundaki görüşleri belirlenecek.
• Yaşlı bireylerle çalışmak için yenilikçi öğrenme yaklaşımları belirlenecek
• Eğitim konusunda Avrupa çapında iyi uygulama örnekleri belirlenecek.

Ortak ülkeler:
Finlandiya (2 üniversite), Türkiye, (Dokuz Eylul Üniversitesi), UK, Bulgaristan, İspanya, Irlanda, Kıbrıs, Hırvatistatn, Letonya, Slovenya, Belçika (2), Romanya, Estonya, Portekiz, İsviçre,
Almanya, Danimarka, Italya, Malta, Macaristan, Avusturya, İsveç, Polonya, Hollanda, Litvanya.
European Later Life Active Network Agreement number 2013-3218/001-001; Project number 539547-LLP-1- 2013-1-FI-ERASMUS-ENW
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Dünya Oftalmoloji
Kongresi’nde ilk
Türkiye paneli
Tokyo’da Profesör Süleyman
Kaynak’ın moderatörlüğünde Prof.
Dr. Nilüfer Koçak kürsüye çıktı
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ört yılda bir yapılan ve
2014’te Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen Dünya Oftalmoloji Kongresi’nde ilk defa
düzenlenen Türkiye panelinin moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak yaptı. Türkiye’den
farklı üniversitelerden sunumların
yapıldığı panelde Profesör Dr. Nilüfer Koçak da “
“Vitreoretinal cerrahi” alanındaki deneyimlerini sundu. Profesör Koçak,
Tokyo’daki kongrede moderatörlüğünü hocası Prof. Süleyman Kaynak’ın
üstlendiği panelde, “Olgularla Vitreoretinal Cerrahi” ile ilgili sunum yaptı
ve değişik olgulardaki deneyimlerini
uluslararası ortamda paylaştı.
Önceki yıllarda Yunanistan ile
gerçekleştirilen vitreoretinal canlı cerrahi kursunda ve bu yıl haziran ayındaki Türkiye’de ilk kez düzenlenen
“Mediterranean Sempozyumu”nda
“Sarı noktanın delinmesi cerrahi”sini
uydu konferans arıcılığıyla canlı olarak sunan Prof. Dr. Nilüfer Koçak,
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
ameliyathanesinde yaptığı ameliyatla deneyimlerini aktardı. ABD’den
misafir konuşmacıların yer aldığı bu
sempozyuma Türk Oftalmoloji Derneği Vitreoretinal Cerrahi Birimi de
ilk kez destek verdi.
26 arpaboyu I EYLÜL 2014

Amerikan Retina Derneği’nin
San Diego’daki toplantısında
da retina hastalıkları konusundaki panel, sunum ve posterlerle yapılan katılımda, Dokuz
Eylül Üniversitesi’ni Prof. Dr.
Kaynak temsil etti. Profesör
Süleyman Kaynak burada, Avrupa Retina Derneği (Euretina)
adına, Avrupa’da ve Türkiye’de

şeker hastalığı ve göz komplikasyonları konusunda konuşma
yaptı.
En İyi Bildiri Ödülü aldılar
Temmuz 2014’te Portekiz’de
yapılan “SOE 1.Avrupa Genç
Oftalmologlar Toplantısı”nda
da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Taylan Öztürk’ün sunduğu ve

birlikte yaptıkları çalışmalarıyla Prof. Dr. Kaynak ve Prof. Dr.
Koçak “En İyi Bildiri” ödülünü
aldılar. Yaz döneminde art arda
etkinliklere imzasını atan Profesör Süleyman Kaynak ve Profesör Nilüfer Koçak, ülkemizi ve
Dokuz Eylül Üniversitesi’ni en
iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşadılar.

1. Ulusal Tıp Hukuku Kongresi’nde hak ve sorumluluklar anlatıldı

SAHUM’dan sağlıkçılara
ışık tutan toplantı

Prof. Dr. Erdem Özkara

okuz Eylül Üniversitesi bünyesinde
faaliyet gösteren Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SAHUM)
Kuşadası’nda düzenlediği “1.Ulusal Tıp Hukuku
ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi”nde, sağlıkçılar ve
hastaların karşılaştığı yasal problemler masaya
yatırıldı. SAHUM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdem Özkara’nın başkanlığında 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kongre büyük ilgi gördü.
Sağlıkçıların yasal sorumlulukları, hasta hakları,
tıbbi uygulama hataları, tıbbi bilirkişilik ve uzlaşma gibi pek çok konuda ülkemize yeni bakış
açıları getirecek yol gösterici bilgiler aktarıldı.
Tıp hukuku alanında çalışan değerli hukukçuların yanı sıra tıbbi bilirkişilik ve adli tıp alanında
seçkin kuruluşlar olan Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Adli Tıp Kurumu’nun da desteğiyle etkinlikte, yargı sisteminde çok etkili bir yere sahip
olan tıbbi bilirkişilik konusu ayrıntılı olarak ele
alındı. Bilirkişi adaleti mi, yoksa adaletin bilirkişisi mi sorusuna yanıt arandı.
Hasta mı? Müşteri mi?
Prof. Dr. Özkara, tıp hukukunun her geçen gün

daha da önem kazandığı günümüzde, bu kongrenin sağlıkçıların yaşadıkları sıkıntıları ve bunlara karşı korunma yollarını göstermesi açısından
büyük önem taşıdığını belirtti. Profesör Özkara,
sağlıkta yeni dönem uygulamaların hasta haklarına yansımalarını dikkate alarak hasta ve müşteri
kavramları arasındaki farkları anlattı.
Türkiye’de bir ilk
Sağlık çalışanlarının ve hukukçuların, tıp hukuku ve tıbbi bilirkişilik alanında tüm sorularına cevap verebilmeyi hedefleyen kongrede
deneyimli akademisyenler ile tıbbi müdahalenin
hukuka uygunluk koşulu ve komplikasyon yönetimi, hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğü,
tıbbi uygulama hataları, sağlık çalışanlarının bilmesi gereken mevzuat, uzman mütalaası, bilirkişilikte etik ve sağlık uyuşmazlıklarında arabuluculuk gibi pek çok konuda katılımcılara önemli
bilgiler verildi. Türkiye’de ilk kez masaya yatırılan Tıbbi Bilirkişilik konusu ve kongre hakkında
ayrıntılı bilgiye SAHUM web sitesinden (http://
www.sahum.deu.edu.tr) ulaşılabilir.
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Türkiye Sağlık Bilimleri
Enstitüleri, tarihi toplantıda
Dokuz Eylül’e konuk oldu
T
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ürkiye’de lisansüstü eğitim veren Sağlık
Bilimleri Enstitüleri’nin, ilki 1988 yılında DEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel toplantılarının 26’ncısı ikinci kez Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün ev sahipliğinde İzmir’de yapıldı. 26 yıl önce 19 üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüleri müdürlerinin
katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl DEÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun önderliğinde 50 üniversiteden
100’e yakın yönetici, akademisyen ve idari personel
katıldı.
Toplantıda; lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim veren Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nin
günümüzdeki misyonu, “Lisansüstü eğitimin standardizasyonu (ORPHEUS), bilimsel alanda profesyonel araştırmacı potansiyeli oluşturmaya yönelik
programların geliştirilmesi (Translasyonel Tıp)”
konu başlığı ile değerlendirildi.
26. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri
Toplantısı’nın açılışında konuşan DEÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Füzün, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek şöyle
konuştu: “Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile
Türkiye’de 5 milyon 900 bin civarında üniversite mezunu var. 15 yaş üzeri nüfusa bakarsak
Türkiye’de bu oran yüzde 11, Avrupa Birliği’nde
yüzde 37, İrlanda’da yüzde 56. Ülkemizde yüzde
11’lik bu mezunların yüzde kaçı yüksek lisans ya-

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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pıyor diye bakarsak, yaklaşık 450 bin civarında olduğunu görüyoruz. Yani yüzde 1’den düşük. Kaçı
doktora yapıyor diye bakarsak, 120 bin civarında,
yani yüzde sıfıra yakın. Çok düşük. Son 10 yılda
Türkiye aslında Avrupalı gibi olması gerektiğini anladı. Devletin ve hükümetin bu konuda ciddi geliştirilmiş politikaları var. Türkiye işin bilincine vardı
ve bu noktada sağlık gibi araştırmaya çok muhtaç
bir alanda enstitülere büyük ihtiyaç var. Bu toplantı en azından farkındalık yaratır, Türkiye’ye çok
değerli bilim insanlarının yetiştirilmesi yönünde
gerekli önlemler alınır ve uygulamaya geçilir diye
düşünüyorum.”
DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. İbrahim Astarcıoğlu da bu yıl yapılan toplantının şimdiye dek gerçekleştirilen 25 toplantıdan farkının; sadece enstitü müdürleri değil, idari ve akademik personelin de katılabileceği bir toplantı haline
dönüştürülmesi olduğunu ifade etti. Astarcıoğlu
amaçlarını şöyle özetledi: “Eğitimleri ile uğraştığımız kişiler, lisansüstü eğitimi almaya gelen kişiler.
Lisansüstü eğitimde; eğitim şekli kitlesel eğitimden
çok bireysel eğitime, aynı alanda derinleşme şeklinde eğitime dönüşüyor. Bu toplantının üç teması
var; birincisi şu andaki doktora eğitimi ülkemizde
ne durumda? Eksiklerimiz nedir? Kalite standardı
tutturabildik mi? Danışman rolünün önemi ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nin profesyonel araştırmacı
kaynağına dönüştürülmesi konuları. Bizden bekle-

Prof. Dr İbrahim Astarcıoğlu
Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ayşen Baykara

nen, yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesinde çığır açacak bilim insanı gücünü yetiştirmek.”
DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 1997-2000
yılları arasında müdürlük yapan emekli Prof. Dr.
Ayşen Baykara da konuk olduğu açılışta akademisyenlere deneyimlerini anlattı. Profesör Baykara, günümüzde enstitülerin ortak çalışmalarla daha büyük
projeler üretmesinin büyük önem taşıdğıını ifade
ederek, “Enstitüler bilim insanı yetiştirmek için var.
Eğiticiler, ustalık yapan bilim insanları. Kendim çalışırken çok farketmediğim şey; ortaya bir şeyler çıkarmak için çok emek veriyorsunuz. O nedenle bir
çok bilimsel çalışmanın entegre edilerek oluşturulacağı büyük projeler yapabilirsek çok daha büyük bir
fotoğraf ortaya çıkacaktır. Bunlar aslında dünyayı
değiştirebilecek şeyler. O nedenle benim üç dileğim var; bunlardan birisi enstitüler arası anabilim
dallarının ortak projeleri ile büyük projeler, ikincisi enstitüler arası aynı konuda aynı yöntemle ortak

çalışmalar (buradan Türkiye profili çıkartılabilir),
üçüncüsü de artık duvarların dışına çıkıp, topluma,
insana yararlı olacak, uygulanabilecek projelerin
oluşturulması.”
Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda panellerle devam eden Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantıları, Ar-Ge Merkezi ve
DEPARK Sağlık binasının tanıtımı ve Çeşme gezisi
ile sona erdi.

M

eme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türü. Yaşamları boyunca
10-11 kadından biri meme kanserine yakalanma
riskine sahip. Erken aşamada yakalandığında

kuşkusuz kurtulmak mümkün. Ancak gerçekte
erken teşhis hiçte kolay değil. Zorluk, radyolojik
incelemede beliren küçük tümörün cerrahide bulunup çıkartılmasından ya da örneklenmesinden
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DEÜ HASTANESİ
meme kanserinin erken teşhisinde
ileri teknolojik uygulamaya geçti

kaynaklanıyor. Ortada çok sayıda biyopsi şekli
var ve uzmanlar biyopsi konusunda birbirinden
farklı yöntemleri önermekte ve memesinde şüpheli kitlesi bulunan hastaların kafası çoğu zaman
karışmaktadır. Örneğin mammografi veya meme
sonografisi sonrasında kansere benzer küçük bir
bulguyla karşılaşıldığında, hastaya doğrudan telli biyopsi, vakumlu biyopsi, kalın iğne biyopsisi
sonrası gerekirse telli biyopsi gibi çok farklı uygulamalar önerilmekte; hastalar kendisi için doğru olan uygulamanın ne olduğu konusunda ciddi endişe yaşamaktadır. Aslında her bir yöntem
kendi içinde doğru ve güvenilir durumda. Sorun
doğrular içerisinde daha doğrusunu belirlemek.
Erken evre kanserlerin teşhisi konusunda geniş
deneyime sahip olan DEÜ Hastanesi’nde, genişletilmiş ROLL (radio-guided occult lesion localization) isimli yeni bir yöntem, diğerlerine ek
olarak uygulamaya girdi. Yöntem; cerrahi, nükleer tıp ve radyoloji uzmanlarından oluşan ekip
gerektiriyor. DEÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Ali Koçdor,
erken evre kanserlerin teşhisindeki püf noktalar,
mevcut yöntemler ve yeni uygulamalar ile ilgili
olarak şu bilgileri verdi:
Güvenli bir yöntem
“Memesinde kitle olduğu söylenen bir hastanın
hangi biyopsi yöntemini tercih etmesi gerektiği konusunda basında yeterince bilgi yer almamaktadır. Erken teşhis olguların çoğunluğunda
hastanın yakınması ya da hekimin müspet muayene bulgusu olmamaktadır. Yani çoğu zaman
yalnızca mammografide saptanan, kanser kuşkulu bulgu söz konusu olmaktadır. Bu şekilde mu-
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ayenede yeri belirsiz meme kanserlerine ya ultrasonla iğne biyopsisi ile tanı konulmakta veya
kitle, kanca şeklinde özel bir telle işaretlenmekte,
daha sonra hasta ameliyata alınarak meme kitlesi
telle birlikte çıkarılmaktadır. Bu tel cerraha kitleyi bulma konusunda kılavuz işlevi görmektedir.
Ameliyatla kuşkulu kitlenin tamamen çıkarılması
işlemi, diğer biyopsi yöntemlerine kıyasla daha
garantilidir. Böylece hasta, kanser ya da selim olsun meme kitlesinden tamamen kurtulmuş olur.
Ancak bu tip yönteme karar verirken deneyimli
bir radyoloğun ve genel cerrahın birlikte hareket
etmesi son derece önemlidir. Ülkemizde ilk kez
DEU hastanesinde uygulanan ROLL yöntemi de,
telli biyopsi kadar güvenilir bir yöntemdir. Dünya
genelinde de çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yöntemin bazı teknik kolaylıkları ve üstünlükleri
vardır. Burada kılavuz tel yerine zararsız dozda
özel radyoaktif madde kullanılmaktadır. Daha
az doku çıkarıldığından dolayı, memede biyopsi
sonrasında estetik sorun oluşmamaktadır.”
Estetik sonuç da çok iyi
DEÜ Hastanesi’nde biraz daha geliştirilen bu
yöntemi Prof. Dr. Mehmet Ali Koçdor, Nükleer
Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Recep Bekiş
ve Radyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Pınar Balcı’dan oluşan ekip, 2 erken evre meme
kanseri hastasında uyguladı. ROLL yöntemi ile
hem kanser kitleleri çıkarıldı hem de ameliyat
sırasında özel gama kamera kullanılarak kanser
yayılımı belirlendi. Böylece hastalar bir seferde
meme kanseri ile ilgili tüm cerrahi işlemleri tamamlamış oldu. Estetik açıdan da cerrahi işlem
mükemmel olarak tamamlandı.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde
Beta binasının yapımına başlandı

Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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okuz Eylül Üniversitesi’nde bilim ve sanayiyi
buluşturan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (DEPARK)’ın hizmet binalarından üçüncüsü
olan “Beta”nın temeli, Tınaztepe Kampusü’nde düzenlenen törenle atıldı.
Sağlık Kampusü’nde tamamlanarak hizmete giren
“Zeytin” binası ve Tınaztepe Kampusü’nde kapılarını
açan Alfa binasının ardından, 9 bin 685 metrekare kullanım alanına kurulacak olan Beta’nın inşaasına başlandı. Beta binasının 11 ayda tamamlanacağı belirtildi.
Binada 1 adet toplantı salonu, 16 adet mikroorganizma
gelişimi için gerekli sıcaklığı sağlayan fırın, 35 tane
ofis ve 1 adet de kafeterya yer alacak. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesinin hazır bulunduğu törende konuşan
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Mehmet Füzün,
üniversite olarak gelişmeye devam edeceklerini belirtti. Rektör Füzün, “Dokuz Eylül Üniversitesi atılım
yapmaya doymuyor. Daha da ileri gideceğiz. Bu bina,
Alfa binasının 3 misli büyüklükte, 9 bin 685 metrekarelik 4 katlı bir bina olacak. Üniversitemiz, Türkiye’nin
gittiği yol doğrultusunda bilim ve teknoloji yolunda
attığı adımları dikkatle artırıyor” diye konuştu. Açılışı, Rektör Füzün ile Vali Yardımcısı Harputlu, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, DEPARK Yönetim
Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat
Özgören, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda birlikte gerçekleştirdi.
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Türkiye’nin ‘Kalite belgeli’ tek
FTR Yüksekokulu’nda
92 yeni öğrenci
48 üniversitede yer alan FTR
bölümleri içinde uluslararası
standartlara uygunluğu “Kalite
Belgesi” ile tescillenen tek Fizik
Tedavi Yüksekokulu olan DEÜ
FTR, ayrıca Türkiye’de bu alanda 6 anabilim dalı bulunan tek
yüksekokul olma özelliği ile
farklılık gösterdi. Yüksek puanlarla tercih edilen eğitim yuvasına ilgi büyük oldu.
14-2015 eğitim yılı açılışında konuşan DEÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel,
Prof. Dr. Sema Savcı
“Öğrencilik
FTR YO Müdürü
dönemi insan
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Prof. Dr. Recep Yaparel
Rektör Yardımcısı
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okuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nu
kazanarak kayıt yaptıran 92
yeni
öğrenci,
Türkiye’nin
“Kalite belgeli” tek FTR
Yüksekokulu’nda eğitim görecek olmanın heyecanı ile yeni
ders yılına başladı. Ülkemizde
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hayatının unutulmaması gereken anılarının yaşadığı bir zaman dilimidir. Yüksekokulumuz
önemli özellikleri olan, attif ve
etkinlikleri bol bir kurum. Sizler
üniversitemizi tercih ettiğiniz
için şanslısınız. Üniversitemizin
her alanda marka olduğunun bir
göstergesi de alınan puanların

yüksekliği” dedi.
Eğitim süresi 5 yıl
Yüksekokul Müdürü Prof.
Dr. Sema Savcı; İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’ndaki açılışta
eğitim kalitesine ilişkin şu bilgileri verdi: “Okulumuz 1992 yılında Prof. Dr. Candan Algun’un
kuruculuğunda Ege Bölgesi’nin
ilk, Türkiye’nin üçüncü fizyoterapi lisans eğitim kurumu olarak açıldı. 16 öğretim üyemiz,
18 araştırma görevlimiz ve 22
kişilik idari kadromuzla kalite standardından ödün vermeden eğitim olanağı sunuyoruz.
Kadromuz bununla sınırlı değil,
başta Tıp Fakültesi olmak üzere
üniversitemizin farklı fakültelerinin desteği ile eğitimlerimizi
yürütüyoruz. Toplam eğitim süremiz 1 yılı hazırlık, 4 yılı temel
ve klinik bilimleri içeren 5 yıla
tamamlanmakta. Öğrenci kadromuza baktığımızda, kuruluş
sürecinde 20-30 kişi düşünülen

Prof. Dr. Abbas Türnüklü
Edebiyat Fakültesi Dekanı

öğrenci sayısı bugün toplamda
500’ü aştı. Erasmus değişim
programı ile birçok ülkeye öğrenci ve öğretim üyesi değişimi
sağlıyoruz. 8 yüksek lisans, bir
de doktora programımız var.
Profesör Candan Algun döneminde başlayan ‘Kalite sertifikamızı’ sürdürüyor ve Uluslararası standardımızı koruyoruz.
Sadece bilim değil sosyal alanda da etkinliğimiz çok. Özellikle geçen yıl ev sahipliğini üstlendiğimiz ve dünyada ilk kez
yapılan Uluslararası Aquaterapi
Kongresi önemli bir organizasyondu. Öğrencilerimiz iyi bir
eğitim kurumuna geldi.”
Yüksekokul 1. Sınıf Koordinatörü ve FTR Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Nursen İlçin de Ulu Önder
Atatürk’ün emanet ettiği gençleri yarınlara hazırlamanın coşku
ve heyecanı içinde olduklarını
ifade etti. Öğrencileri temsilen
konuşan son sınıf öğrencisi Ahmet Doğan ise genç arkadaş-

larına, “Bu sıralara oturmaya
hak kazandığınız için önemli
bir yere geldiniz, ancak sizlere
önerim, ‘Üniversiteye geldik
daha rahat olacağız’ rehavetine
kapılmayın. Türkiye’nin en iyi
eğitim kurumlarından birinde
olduğunuzu bilin ve derslerinizi
bırakmayın” diyerek öğüt verdi.
Dekan
Türnüklü’den
“Müzakere” dersi
Açılışta, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abbas Türnüklü,
anlaşmazlıkların sihirli formülü
olan “Müzakere” konusunda bir
konferans verdi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü olan Profesör
Türnüklü, günümüzde toplumun her alanında şiddetin olduğunu, bunu önlemenin “Müzakere” ile mümkün olabileceğini
ifade ederek şöyle konuştu:
İkna etmenin gücü öne çıkıyor
“Bizim insanımız anlaşmazlıkları pek sevmez. Ben anlaş-

mazlıkların olması gerektiğine
inanan bir insanım. Bazı araştırmacılar diyor ki, herhangi
bir sosyal ortamda anlaşmazlık yoksa teşvik edin, cesaretlendirin. Herşeye evet denilen
yerde ne değişim, ne dönüşüm,
ne ilerleme gerçekleşir. Bu durumda bizim için önemli olan,
farklılıkların olduğu yerde anlaşmazlıklarımızı nasıl yöneteceğimiz konusu. Bunun çözümü müzakeredir. Farklılıklarına
rağmen şiddet kullanmaksınızın
yaşayabilen bireyleri yaratmak
zorundayız. Toplumun her biriminde şiddet artıyor. Aile içi
şiddet, sokakta şiddet, ülkelerarası şiddet… Müzakere, kişilerin farklılıklarını karşılıklı yüz
yüze yönettikleri bir diyalog
yoludur ve bize iknayı çağrıştırır. Müzakerede fizik güç yerine
dilin ve iknanın gücü öne çıkar.
Bu hayatın her alanında önemlidir. Hasta ile iletişiminizde ve
tüm yaşamınızda müzakereci
olmaya dikkat edin.”
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Sağlık
Yerleşkesi’nde
Ramazan Bayramı
kutlaması
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Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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okuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Yerleşkesi, 2014 yılı Ramazan
Bayramı’nda geleneksel kutlama etkinliğini Dekanlık Binası 4. Kat fuayede aile toplantısı olarak gerçekleştirdi. Rektör Prof.
Dr. Mehmet Füzün ve Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda’nın tüm yerleşke üyelerine bayram mesajı ilettiği kutlama keyifli
bir atmosferde geçti. Üniversite yöneticilerinin konuk olduğu bayramlaşmada konuşan Rektör Prof. Dr. Füzün “Kurum olarak,
ülke olarak birlikte olmak çok güzel. Sadece
kurumlar ve ülkemizde değil dünyada barış
çok önemli. Ben bu bayramın öncelikle ve
özellikle barışa vesile olmasını diliyorum.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum” dedi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tülay Canda da, “Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Yerleşkesi’nin çok değerli öğretim
üyeleri ve çalışanları ile böyle güzel bir bayram nedeniyle yeniden biraraya gelmek büyük mutluluk. Kurum olarak temel ilkemiz
dürüstlük, iyi niyet, anlayış ve sevgi. Dokuz
Eylül Üniversitesi ailesi olarak buna çok
önem veriyoruz. Ramazan Bayramı’nın hepimiz ve ülkemiz için sağlıklı ve güzel geçmesini diliyorum” ifadesini kullandı.
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Rektör Füzün: Günleriniz
bayram sevinci içinde geçsin
D
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okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nin akademik ve idari çalışanları Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşmak için biraraya geldi. Dekanlık Binası 4. Kat
fuayede düzenlenen kutlama gününde, Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün başta olmak üniversite yöneticileri İnciraltı’ndaki
fakülte ve yüksekokulların yöneticileri ve akademisyenlerine
konuk oldu.
Geleneksel davette Rektör Füzün, üniversitedeki 8 bini
aşan akademisyen ve çalışan personelden yaklaşık 5500’ünün
Sağlık Kampusü’nde yer aldığını hatırlattı. Füzün, böyle büyük bir aile ile birarada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Üniversiteler olarak özellikle sağlık sektöründe
olumsuz şartların aşılacağına inanıyor, her gününüzün bayram
sevinci içinde geçmesini diliyorum. Kırgınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberlik örneği sergilediğimiz bu günlerin anlam ve önemi büyük” diye konuştu.

36 arpaboyu I EYLÜL 2014

2014 EYLÜL arpaboyu 37

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

D

Akupunktur Polikliniği
hizmete girdi

okuz
Eylül
Üniversitesi
Hastanesi’nde “Akupunktur Polikliniği” hizmete başladı. Diğer bilim dalları
ile ortak çalışma sonucu birçok hastalıkta başarılı sonuçlar elde edilen Akupunktur tedavisi, DEÜ Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr.
Mete Edizer ve Doç. Dr. İpek Ergür’ün
başarılı uygulamaları ile hayat buldu.
Migrenden astıma, gastritten uykusuzluğa onlarca hastalığın tedavisinde bu
tedavi yönteminden yararlanılabildiğini
belirten Doç. Dr. Mete Edizer, “Vücudumuzdaki meridyenler üzerindeki akupunktur noktalarına, özel iğneler batırılarak
yapılan tedavi ve hastalıklardan korunma
bilimi olan bu yöntem, tarihten bugüne
tüm dünyada uygulanıyor ve bilimsel çalışmalarda etkinliği her geçen gün daha iyi
anlaşılmakta. Bu tedavide vücuda dışarıdan herhangi bir madde ya da ilaç verilmiyor. Vücutta etkileri net olarak bilinen 300
noktanın kullanıldığı bir tedavi yöntemi.
Tedavide, akupunktur noktalarına verilen Doç. Dr. Mete Edizer’in uyguladığı Akupunktur tedavisinden yauyarılar ile meridyenlerde dolaşan enerjinin rarlananlar arasında DEÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
doğru şekilde yönlendirilmesi ve homeostaz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener de yer alıyor.
(vücut dengesinin) yerine getirilmesi hedefortak çalışması sonucu birçok hastalıkta oldukça
leniyor. Polikliniğimiz hafta içi her gün mesai başarılı sonuçlar alınmaktadır.
saatleri arasında açık. Hastalarımız randevularını
Akupunktur önceleri sadece Çin tıbbı olarak
Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi web sayfası isimlendirilmekte ve ne olduğu tam olarak bilinya da poliklinik sekreterliğinden alabilir. Tedavi- meyen bir tedavi yöntemi olarak biliniyordu. Günin sonuçlanması için birden fazla seansın yapıl- nümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda ise etkiledığı bir takvim uyguluyoruz. Hastalığın durumu- ri ve etkinliği her geçen gün daha iyi anlaşılmakta
na göre belli dönemlerde bu tedaviler periyodik ve hayranlık toplamaktadır. Çünkü akupunktur
olarak tekrarlanabiliyor” dedi.
tedavisinde vücuda dışarıdan herhangi bir madde
ya da ilaç verilmez. Akupunktur noktalarına veAkupunktur nedir?
Akupunktur, acus (iğne) ve punctura (batır- rilen uyarılar ile meridyenlerde dolaşan enerjinin
mak) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gel- doğru şekilde yönlendirilmesi ve vücut dengesimiştir. Vücudumuzdaki meridyenler üzerindeki nin (homeostaz) yerine getirilmesi hedeflenmekakupunktur noktalarına özel iğneler batırılarak tedir. Bu enerji azlık ya da fazlalıklarının normayapılan tedavi ve hastalıklardan korunma bilimi- le döndürülmesi ile hastalıkların kalıcı tedavisi
dir. Akupunktur artık alternatif tıp olmaktan çık- de sağlanmış olmaktadır.
Vücutta etkileri çok net olarak bilinen 1000
mış, tamamlayıcı tıp bilimi içerisine dahil olmuştur. Akupunktur tedavisinin diğer bilim dalları ile nokta (tedavide 300 kadarı kullanılır) ve bu nok38 arpaboyu I EYLÜL 2014

taları birbirine bağlayan 12 esas ve
2 ekstra meridyen bulunmaktadır.
Eski Uygur Türk heykellerinde
3000 civarında noktanın işaretli
olduğu bilinmektedir. Akupunktur
noktalarının ve meridyenlerinin
lokalizasyonu son zamanlarda yapılan çalışmalar ile bilimsel olarak
ispatlanmıştır. Akupunktur noktalarının, akupunktur iğnesi, elektrik
akımı, lazer, ultrason gibi yöntemler ile uyarılması ile hastalıklar tedavi edilir.
Akupunktur sadece vücuda iğne
batırarak yapılmaz. Vücut, kulak,
saçlı deri, tırnak dibi, karın gibi birçok mikrosisteme de uygulanarak oldukça başarılı sonuçlar alınır. Örneğin kulak akupunkturunda
Çin kulağı, Nogier kulağı gibi farklı ekoller uygulanabileceği gibi iğne ya da tohum tedavileri de
uygulanabilmektedir.
Ayrıca akupressür adı verilen diğer bir yöntem ile akupunktur noktaları üzerine parmakla masaj
yapılarak da meridyenlerin stimüle edilmesi mümkündür.
İlaç tedavisi sırasında meydana gelebilen allerjik reaksiyonlar, ilaç yan etkileri ya da ilaçların istenen derecede fayda gösterememesi sonucu hastaların ilaçlara antipati göstermesi çağdaş tıbbın temel
problemleridir. Akupunkturun üstünlüğü, vücudun kendi imkanlarını kullanarak dışarıdan herhangi
bir madde almadan hastalığı tedavi edebilmesidir.

Akupunktur ile tedavi edilebilen diğer hastalıklar:
Nörolojik hastalıklar
Migren
Yüz felci (fasial paralizi)
Yüz ağrısı (trigeminal nevralji)
Başağrısı
İnmeler
İnterkostal sinir ağrısı
Baş dönmesi (vertigo)
Karpal tünel sendromu
Tarsal tünel sendromu
Periferik nöropati
Siyatik (siyatalji)
Kulak çınlaması
İskelet, eklem ve kas sistemi
Boyun ve bel fıtığı
Boyun kireçlenmesi (servikal artroz)
Diz ağrısı, kireçlenmesi (gonartroz)
Omuz ve kol ağrıları
Sırt ağrısı
Kalça ve bacak ağrıları
Tortikolis (boyun kas spazmı)

Fibromyalji
Çene eklemi ağrıları
Tenisçi dirseği
Tendinitis
Bursitis
Romatoid artrit
Solunum sistemi
Astım
Alerjik rinit
Larenjit
Ses kısıklığı
Sinüzit
Ses kısıklığı
Mide-bağırsak sistemi
Gastrit
Reflü
Farenjit
Bulantı-kusma
Mide-bağırsak ülseri
Ülseratif kolit (colitis ulserosa)
İshal-kabızlık
Endokrin
Adet düzensizliği, ağrılı adet

Polikistik over sendromu
Tiroid hormon düzensizlikleri
Menapoz şikayetleri
Tip 2 diyabet
Diğer
İmmün sistem hastalıkları
Glokom
Raynaud sendromu
Kronik yorgunluk sendromu
Gece krampları, huzursuz bacak
sendromu
Uykusuzluk (insomnia)
Minor depresyon
Stres
Konsantrasyon bozuklukları
Madde ve ilaç bağımlılıkları
Anti-aging
Sertleşme sorunu ve erken boşalma (erektil disfonksaiyon ve prematür ejakulasyon)
Frajidite
İştahsızlık
Zayıflamada iştah kontrolü
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ürkiye’nin ilk “Yara İyileştirme
Merkezi’ni yaklaşık iki yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde kuran
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yara Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Barutçu, bu
branştaki liderliğini ülke sınırlarını aşarak
Avrupa’ya taşıdı. Disiplinli ve örnek çalışmaları ile dikkat çeken Profesör Barutçu,
“Balkan Ülkeleri Yara Dernekleri KonfedeProf. Dr. Ali Barutçu
rasyonu Başkanlığı”na seçildi.
Asya ve Avrupa Yara Forumu’nda alınan karar ve tüm Balkan ülkelerinden bilim
adamlarının katılımıyla kurulan Balkan Ülkeleri Yara Dernekleri Konfederasyonu’nun önemli bilimsel bir platform olduğunu belirten Prof. Dr. Barutçu şöyle konuştu:
“Ülkemiz, yara iyileştirme konusunda lider konumda. Yurtdışından çok sayıda hekim Türkiye’ye
gelerek yara tedavi teknolojileri konusunda eğitim almak istiyor. Balkan ülkelerinde şifa arayan birçok hasta da Türkiye’ye gelerek iyileşmek için başvuruda bulunuyor. Yara konusunda referans merkez durumundayız. Özel hastaneler de yara iyileştirme bölümleri açma yönünde girişimlerde bulunuyor. Türkiye’de çok yaralanma yaşandığından değil, uygulamalarımızın daha bilimsel bulunması
nedeniyle ülkemiz tercih ediliyor.”
Kök hücre tedavisi de başlayacak
Yara tedavisi konusunda yeni yöntemler kullandıklarını anlatan Prof. Dr. Barutçu; kısa süre sonra
“kök hücre” tedavisini de hizmete alacaklarını, kök hücre konusunda deneysel çalışmaları yaptıklarını, sırada klinik uygulama olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
“Bu tedavi özellikle diyabet hastalarında uygulanacak ve kişinin kendisinden yağ hücresi alınarak
(liposuction gibi) gerçekleştirilecek. Bu yağ hücresi atılmayacak. Ondan elde edilen kök hücresi hazırlanıp hastaya verilecek. Kök hücre tedavisinin yara iyileşmesi konusunda olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz.”
Dünyada en çok yara için para harcanıyor
Profesör Barutçu, dünyada yara için kanser tedavisinden daha çok para harcandığını, sağlıkta en
çok paranın yara tedavisine ödendiğini vurguladı.
Bu alanda yeterli doktor olmadığını da belirten Barutçu, en önemli yara nedenlerinin şeker hastalığına bağlı ayak yaraları, hastalık nedeniyle uzun süre yatağa bağlı kalmaktan kaynaklı sırtta açılan
yaralar ve damar problemi nedeniyle gelişen yaralar olduğunu ifade etti.
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Acil Tıp’ın asistan hekimi
ABD’de Dünya İkincisi

D

Dr. Murat Çetin

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim
Dalı asistan hekimi Dr. Murat Çetin, Amerika’da her yıl
düzenlenen ve bu yıl dünyadan 5 binin üzerinde asistan doktorun katıldığı fotoğraf yarışmasında Dünya İkincisi oldu. EMRA
(Emergency Medicine Residents’ Association) tarafından düzenlenen ve tüm acil tıp asistanlarının katılabildiği yarışmada Dokuz
Eylül Üniversitesi’ni başarıyla temsil etmenin onurunu yaşayan
Dr. Çetin, “On The Job” yani iş sırasında çekilmiş fotoğraflar kategorisinde diğer katılımcıları geride bıraktı. İkincilik ödülü verilen Dr. Çetin, yaşama tutunma mücadelesi sırasında hastanın yanında sadece doktoru değil en yakını olarak yer alma duygusunu
fotoğraf karesine yansıtmaya çalıştığını belirtti. Dr. Murat Çetin,
“Panik ve çaresizlik anlarında
yanlarında olduğumuz hastaların bizlerden bir
gülümseme
ve
güleryüz ile ellerini tutmamızı
beklediklerini düşünüyorum. Bu
anlardan birini fotoğraf karesinde
ölümsüzleştirmek
istedim” diye koÖdül alan fotoğraf
nuştu.

Emzirme Haftası’nda bilinçlendirici tanıtım

okuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Emzirme Danışmanlığı Merkezi, her yıl 1-7 Ekim
tarihleri arasında kutlanan “Emzirme Haftası” etkinliğinde bilinçlendirme çalışmalarını stand açarak
sürdürdü. Anneler ve anne adaylarına 0-6 aylık bebeklerde anne sütünün vazgeçilmez olduğu anlatıldı.
2 yaşına kadar emzirmede süreklilik
sağlamanın büyük önem taşıdığı,
bebeklerin 0-2 yaş grubunda enfeksiyonlara karşı çok açık olduğu hatırlatılırken; anne sütünün bağışıklığı artıran temel besin olduğu, emzirmenin anneyi de meme kanseri ve rahim kanseri gibi hastalıklardan
korunmasında etken olduğu annelere belirtildi. DEÜ Hastanesi Emzirme Danışmanlığı Merkezi’nde
1999’dan itibaren 30 bine yakın hastaya emzirme eğitimi verildiği belirtildi.
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Öğle arası müzik ziyafeti
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Çarşamba
Etkinliği’nde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğretim Görevlisi Yiğit Dadan
(piyano) ve öğrenciler Melisa Aylin Öztürk (fülüt) ile solist Özge
Saydam keyifli bir konser verdi.
Derslikler Grubu Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’ndaki etkinliği Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda,
FTR Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Sema Savcı, İzmir Kent Orkestrası Şefi Zafer Çebi ile birlikte üniversiteden akademisyenler,
Sağlık Kampusü çalışanları ve
öğrenciler izledi. Konserde Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yetenekli isimleri birbirinden güzel
yerli ve yabancı eserlerden örnekler verdi. İzmir Kent Orkestrası
Şefi Çebi’nin ayakta alkışlayarak
onore ettiği solist Özge Saydam,
Yiğit Dadan ve M.Aylin Öztürk’e
konser sonrası Okul Müdürü
Prof. Dr. Sema Savcı birer çiçek
verdi, başarılı performansları için
teşekkür etti.
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Kültür - Sanat

Sevgili Arpaboyu okurları, sonbaharı yaşadığımız bu sayıda, geçtiğimiz
Ağustos ayında 63 yaşındayken aramızdan ünlü aktör Robin Williams’a ayırdık sayfalarımızı. Film olarak ise aktörün 2004 yılında oynadığı “The Final
Cut (Son Kurgu)” filmine değineceğiz…
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA

Adli Tıp Anabilim Dalı

ÖLÜ OZANIN ARDINDAN…

Ülkemizde ilk olarak “Mork ve Mindy” dizisiyle hayatımıza giren ve sonrasında hayat verdiği
birçok rolle hafızalarımızda yer alan ünlü aktörün en bilinen filmleri olarak; Günaydın Vietnam, Kuş
Kafesi (Birdcage), Can Dostum (Goodwill Hunting), Kanca (Hook), Müthiş Dadı (Mrs. Doubtfire), Ölü Ozanlar Derneği, Patch Adams sayılabilir.
Filmlerinde hüzünle yoğrulmuş umudu ve inatçılığı aktörün yüzünde aynı anda okumak mümkün. Çok farklı bir yüz ifadesine sahip olması ona bu rolleri
unutulmaz biçimde canlandırma şansı da vermekteydi. Ancak
bize umudu aşılayan Williams kendi hayatında çok mutlu değildi ne yazık ki. Depresyon tedavisi gören aktör yaşamına
son vermeyi seçip Ağustos ayında aramızdan ayrıldı.
“En İyi Erkek Oyuncu” dalında 3 kez Oscar’a aday gösterilen
ve 1997 yılında oynadığı “Can Dostum” filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Williams, iki kez Emmy,
dört kez Altın Küre ve beş kez de Grammy ödülünün sahibi
olmuştu.
Williams, 1987’de çevirdiği “Günaydın Vietnam” filmi ile
ünlenmişti.
ABD Başkanı Barack Obama, Williams’ın bir uzaylıyı
canlandırdığı ‘Mork and Mindy’ adlı televizyon dizisine referans vererek, “Hayatımıza bir uzaylı olarak girdi ama sonunda
insan ruhunda dokunulmadık yer bırakmadı. O bir radyocu,
doktor, dadı, başkan, profesör, Peter Pan ve aradaki her şeydi.
Ama benzersizdi. Bizi güldürdü, ağlattı. Sınırsız yeteneğini,
ihtiyacı olanlara bize özgürce ve cömertçe verdi” dedi.
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Aktörün bize
filmlerinde verdiği mesajların bazılarını tekrar hatırlamakta yarar var.
“İnsan sadece hayallerinde özgürdür.”
“Günü yakala (Carpa Diem); sıradışı bir hayat
yaşa.”
“Kendini tarzını bulmak için mücadele etmelisin; ne
kadar beklersen onu bulma şansın o kadar azdır.”
“Hayatta cesur olunması gerektiren zamanlar olduğu gibi, dikkat gerektiren zamanlar da vardır. Hangisinin ne zaman gerektiğini anlayan da bilgedir.”
Bize iyilerin geç de olsa kazandığını, sabırla mücadele etmemiz gerektiğini, hayatın bazen komik olsa da
aslında hüzünle harmanlandığını anlatmaya çalışan ve
duygulu yüzünü hep sevdiğimiz Robin Williams da artık “Görünmezler dünyasında”.
Üstelik milyonlarca hayranı arasında yaşadığı yalnızlığını tüm çıplaklığıyla yüzümüze haykırarak, şu
sözlerle ayrıldı aramızdan: “Eskiden hayatta en kötü
şeyin yalnız kalmak olduğunu sanırdım, değilmiş,
hayatta en kötü şey seni yalnız hissettirenlerle kalmakmış.”
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Biz izledik
The Final Cut (Son Kurgu)
Yönetmen
: Omar Naim
Oyuncular : Robin Williams, Mira Sorvino, James Caviezel, Mimi Kuzyk, Stephanie Romanov,
			
Brendan Fletcher
Tür		
: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim
Süre		
: 105 dakika
Bilimkurgu-aksiyon tarzındaki filmi okuyucularımızdan İrem Özkara (1999 doğumlu)
ile birlikte değerlendirdik. The final Cut (Son
Kurgu)’da insanların beyinlerine yerleştirilmiş
bir implant sayesinde ölümlerinden sonra hayatlarını düzenleyen ve güzel görünmesini sağlayan
“kurgucular” var. Aynı zamanda toplumda hayatlarının her anının izlenmesini istemedikleri için
kurguculara çok büyük tepkiler de var. Robin Williams da (Alan Hackman) bu kurguculardan birini
canlandırıyor. Alan, bu işi oldukça başarılı şekilde
yaparken, kötü insanların yaptıkları kötülükleri,
günahları onların hafızalarında başka bir şekilde
gösterip kendilerini iyi hissetmelerini, toplumda
iyi algılanmalarını sağlıyor. Bir nevi günah emici
gibi çalışıyor.
Zoe çipi denilen implantların ilk piyasaya sunuluşunda görev alan bir adamın ölmesi sonucu
kurgucu olarak Alan’a başvururlar. İmplantları
izlerken çocukken birlikte bir macera yaşarken
yaralanıp öldüğü sandığı arkadaşı Louis’i görür.
Bu anı da Alan’ın hayatındaki en kötü anı olarak
onu etkilemektedir.
Bu sırada eskiden bir kurgucu olan Fletcher
ise implantların yapımcısı olan kişinin implantını
alıp, yaşamındaki sahtekarlıkları ve kötü şeyleri
gösterip, implantların sona ermesine uğraşmaktadır. İşinden dolayı hayatına çok vakit ayıramayan Alan, aşık olduğu kıza (Delilah’a) ilgi göstermeye çalışır. Fakat normal hayatta yaptıkları
yetmeyince Delilah’ın implantını bulur ve yaşamını izler. Bunun üzerine Delilah çok sinirlenir
ve kurgu makinesine ateş eder. Alan’ın çalıştığı
ve Fletcher’ın peşinde olduğu implant kırılır.
İmplantların saklandığı arşivlere bir arkadaşı yardımıyla sızıp, Louis’in implantını ararken kendi
implantını bulan Alan şoka girer.

Bir kurgucunun asla kendi implantı olmamalıdır.
Çocukluğunda geçen trajik ölümü daha detaylı bir şekilde incelemek ister, çünkü implantını
bulamasa da Louis’i, aldığı önemli iş adamının
implantında görmüştür. Bunun üzerine diğer kurgucu arkadaşlarının yardımıyla kendi implantını
çıkarmaya çalışır. Bu çok tehlikelidir. Bunları
yaptığında karşılaştığı gerçekler ise ürperticidir…
Film; aktörün bildiğimiz, gönlümüze taht kuran filmleri kadar başarılı olmasa da, farklı bir
Robin Williams karakteriyle ve sürpriz finaliyle
rahatlıkla izlenebilecek nitelikte… Seni özleyeceğiz ölü ozan…
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Horoskop

ASTROLOJİ KÖŞESİ
2014 YILININ KIŞ AYLARINDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

23 Eylül - 26 Ekim arasında Yay burcunda ilerlemeye başlayacak Mars sayesinde enerjinizi daha
rahat ve akıcı biçimde ortaya koyabilirsiniz. Bu dönemde enerjinizi yurtdışı bağlantılı işlere ve seyahatlere yönlendirebilirsiniz. 4 Ekim – 25 Ekim 2014
arası Merkür Akrep burcunda geri hareket yapacak.
Bu Merkür retrosunda başkalarıyla ortaklık içinde
olduğunuz maddi konularda bir takım aksaklıklar
yaşayabilirsiniz. Ortak finans, banka, kredi, alacakverecek gibi parayla ilgili işlerde karışıklıklar, yanlışlıklar veya yoluna koyulması gereken durumlar
ortaya çıkabilir. Bu geri hareketin sonuna doğru
partner veya ortaklarla ilgili ele alınması gereken
hukuki detaylarlar da gündeme gelebilir.23 Ekim –
16 Kasım arasında banka, sigorta, miras, kredi, alacak veya ödeme konularında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Eş veya ortak ile paylaşımda olduğunuz
finansal alandan gelecek kazançlarınız olabilir 26
Ekim – 5 Aralık arasında tüm enerjininiz iş hayatınıza ve mesleki hedeflerinize odaklayabilirsiniz.

BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR

Yılın son Merkür retrosu 4 – 25 Ekim 2014
arasında Akrep burcunda başlayacak ve Terazi’ye
doğru olacak. Bu retro süresince etrafınızdaki ikili
ilişkileriniz, ortak veya partnerinizle paylaşımlarınız ön plana gelecektir. Etrafınızdaki kişilerle daha
mantıklı, akılcı ve sorumlu yaklaşımlar içinde ilişki
kurmaya çalışmanız gerekiyor. Ayrıca iş ortamınızla ilgili konulara da daha fazla odaklanmanız gerekebilir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişimlerinizde
birtakım yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; yazılı ve
sözel iletişimlerde beklenmedik aksaklıklar uğraştırıcı olabilir. Antlaşma, kontrat gibi imza gerektiren evrakları mümkünse Merkür düzeldikten sonra
imzalamalısınız. Eğer böyle bir imkan söz konusu
değilse, gözden kaçması muhtemel detaylar olabileceğini düşünerek elinizdeki evrakları çok daha
dikkatli incelemelisiniz. Bekar Boğa ve Yükselen
Boğa’lar ise Aralık ayına kadar olan süreçte evlilikle ilgili ciddi kararlar alabilirler. Satürn etkisiyle
güven duyduğunuz kişilerle olan ilişkileriniz daha
sağlamlaşma yoluna girebilir.

İKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR

2014 yılının sonuna kadar iş ortamınızda, çalış-
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(Yükselen burcunuzu da okumalısınız)

ma koşullarınızda ciddi yaklaşımlar içinde olmanız
gerekiyor. Satürn’ün etkisini yavaşlatıcı, geciktirici
ve fazla sorumluluk yükleyici şekilde hissedebilirsiniz. Görevlerinize sabırla odaklanmak size uzun
vadede başarı kapılarını aralayacaktır. Ancak sizi
tatmin etmeyen, memnun olmadığınız bir işte çalışıyorsanız, bu transit etkisinde işyerinizle yollarınızı ayırma kararı da alabilirsiniz. Satürn transiti
iş hayatıyla ilgili sorunları, ağır iş yükünü anlattığı
gibi; tam tersi işsizliği de anlatabilir. 4 Ekim 2014
ile 25 Ekim 2014 tarihleri arasında Akrep burcunda
başlayacak bu yılın son Merkür retrosunda çalışma
hayatınız, işinize ait konularda birtakım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız ile paylaşımlarınızda; yazılı veya sözel iletişimlerinizde yanlış
anlaşılmalar yaşanabilir. Yarım kalmış projeleri yeniden ele alabilirsiniz. Merkür retro sürecinde yeni
bir iş başvurusu yapmaktan, yeni bir çalışma ortamına geçmekten veya yeni iş bağlantısı kurmaktan
kesinlikle kaçınmalısınız. Önceden başlamış olan iş
konularıyla ilgili gelişmeler olabilir ancak yeni iş
konularında daha sonra aksaklıklar yaşanabilir.

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
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, ote-

rite 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.
2014 EYLÜL arpaboyu 47

Gezi Sayfası

Köln (COLOGNA)

Köln şehrine ilk 1988 yılında çılgın projelerimden birisi olan tek başıma interail tren bileti
ile Avrupa gezisinde tanışmıştım. Transit vize olduğu için Almanya’yı 24 saat içinde terk etmem
gerekiyordu. Ekim ayı içinde buz gibi bir hava
vardı. Ama hep merek ettiğim bir şehir olarak
kalmıştı. Ancak merakımı 25 yıl sonra giderebildim.
Köln Roma İmparatoru Claudius tarafından,
M.Ö. 50 yılında, aşağı Ren Bölgesi’nde koloni
şeklinde kurulmuştur. İsmi de M.S. 425 yılında
latince Koloni anlamını taşıyan Colonia denmiştir.
Köln şehri 1794 yılında Napolyon tarafından Fransa’nın hakimiyetine girmiştir. II. Dünya
Savaşı´nda (1945) şehrin %90’ı yıkılmış, nüfusu
800 binden 100 bine kadar inmiştir.
Köln, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti´nin en büyük şehridir. Almanya’nın dördüncü büyük şehridir. Nüfusu 1 milyon civarındadır. Türkler ´in yoğun olarak yaşadığı Avrupa şehirlerinden birisidir.
Nerdeyse hiç yabancı dil konuşmadan şehri dolaşabilecek lükse sahipsiniz. İnternetten Köln şehrini gezmek isterseniz (http://www.panorama-cities.
net/cologne/cologne_germany.html ) sitesinden
ulaşabilirsiniz.
Köln’de Köln Üniversitesi, Deutsche Sporthochschule Köln Spor Yüksekokulu ve Konservatuar bulunmaktadır. Şehrin nüfusunun %10’u
öğrencidir.
Köln, Avrupa’nın önde gelen en önemli sana48 arpaboyu I EYLÜL 2014

Prof. Dr. Tonay İNCEBOZ
Parazitoloji Anabilim Dalı

yi bölgelerinden biridir. Otomotivden kimyaya,
makine yapımına kadar pek çok alanda önde gelen isimlerin tesisleri ve merkezleri Köln’dedir.
Bunlardan Ford, Bayer, Lufthansa, Kaufhof, Deutz AG akla gelen ilk şirketlerdir.
Köln şehrinin, 5 K’sı meşhurdur. Katedral’i, Kolonyası, Köprüleri, Kölsh’ü, Karnavalı
Köln Katedrali:
Köln katedralin 1248 yılında başlayan inşaatı
632 yıldan fazla sürmüş ve 1880’de tamamlanmıştır. Köln katedrali II. Dünya Savaşı sırasında
(1945) şehrin %90’ı yıkılmış olmasına rağmen
ayakta kalabilmesini pilotların bombalama sırasında katedral kerteriz olarak aldıklarından olduğu iddia ediliyor. Ancak bir başka iddia da 70 kez
bombalandığı halde yıkılmadığıdır. Bugün halen
ibadete açıktır. Bu yapının büyüklüğü ihtişamı
içini gezince daha da anlaşılıyor. Almanya´nın
ikinci, Dünya´nın üçüncü büyük kilisesidir. Katedral gotik tarzda olup, ülkenin en çok turist
çeken yapısıdır. UNESCO’nun dünya kültürel
mirası listesinde bulunan yapıyı yılda altı milyon
kişi geziyor.
Köln Kolonyası:
Kolonya, 1709 yılında İtalyan Giovanni Maria Farina tarafından ilk kez üretilen etil alkol, su
ve limon, çiçek veya tütün esansı gibi hoş koku
veren maddelerin karışımından oluşan bir tür parfüm olarak kabul edilmektedir. Kolonya içindeki
alkol oranı (80 derece) ile anılır. Farina, Köln’e
yerleştikten sonra şehrin diğer özdeş adı olan
“Eau de Cologne” Kolonya suyu buradan gelir.
Türkiye’ye de Kolonya adı da buradan geldiğini
bu seyahatimde öğrenmiş oldum.
Köln Köprüleri: Ren nehri Köln şehrine çok hoş
bir değer katmaktadır. Ren nehri üzerinde birçok
köprüler bulunmakla birlikte hiçbirisi Köln’ün
Hohenzollern Köprüsü kadar ünlü değildir.
Hohenzollern Köprüsü, 1907 ila 1911 yılları
arasında, 410 metre uzunluğunda hem tren yolu
hem de yaya yolu olan en meşhur köprüsüdür.
Hohenzollern Köprüsü, Ren nehrinin üzerinde bir kolye gibi Katedral’e doğru uzanır. Köln

şehrinin ruhunu oluşturur. Asıl anlam katan diğer
unsur ise köprü üzerinde yer alan aşk kilitleri vardır. Sevgililer ismini yazdıkları asma kilidi buraya takarlar ve dönüp arkalarını Ren nehrinin derin
sularına anahtarını atarlar. Bir ömür boyu aşkımız
ve sevgimiz yok olmasın aşkımızı kilitledim anlamına gelmektedir. Köln Ren nehrine baktığınızda
dalıp gidersiniz. Birçok yük gemileri olduğu gibi,
farklı yönlere geziler düzenleyen tur gemileri de
vardır. En kısadan bir saatliğine tur alabileceğiniz
gibi buradan Hollanda’ya kadar da gidebilirsiniz.
Köln’de birçok müze bulunmaktadır. Ludwig Müzesi, Katedrale ve Hohenzollern Köprüsüne çok
yakın bir noktada olmasının yanı sıra içeride yer
alan sanat eserleri bakımından zengindir. Bugün
Köln’ün en önemli müzelerinden birisidir. Müze
demişken yine Ren nehri kenarında yer alan Çikolata müzesi gezinize renk katacak farklı bir müzedir. Wallraf-Richartz Müzesi ve Roma - Alman
müzesi içerdiği paha biçilmez tablolar, resimlerin
yer aldığı Almanya’nın en büyük sanat müzelerdir. Kölner Seilbahn ile hem Köln’ün muhteşem
manzarasına tanıklık edebilir hem de teleferiğin
sonunda sizleri bekleyen ve Almanya’nın en güzel parklarından olan Renpark’ı gezebilirsiniz.
Ren Nehri ve muhteşem Köln manzarası eşliğinde
varacağınız bu parkta büyük bir alana kurulmuş
doğa parkına özenmemek elde değildir. Hatta içerideki küçük tren ile park içerisinde kısa bir gezi
renkli olacaktır. Göl, şelale, çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ve daha fazlasını bulabileceğiniz
Ren Park’ını ve Köln hayvanat bahçesi görülmesi
gereken yerlerdendir. Köln şehrine havadan baktığınızda ne kadar yeşil olduğuna inanamayacaksınız. Kölner Stadtwald’dan ve Forstbotanischer
Garten parklarında gezmek size huzur verebilir.
Köln Kölsh:
Gece kulübü ve bar ile gece hayatı anlamında Köln hayli ilgi çekici bir yerdir. Kölsh isimli
içecekleri çok düşük alkol oranı olan bir içecektir. Bu içecek bu bölgeye özeldir. Kölsch birasını
imal eden 25’in üzerinde bira fabrikası var.

Köln Karnavalı:
Köln Karnavalı, Almanya´da düzenlenen en
büyük şenliklerden biridir. Burada Karnaval 11.
ayın 11´inde saat 11:11´de başlar ve günlerce
sürer. Paskalya öncesi yapılan perhiz dolayısıyla, karnaval ete veda anlamını taşır. Çok sayıda
turistin de katıldığı etkinlik süresince tüm şehir
şenlik yerine döner. Eğlence sabahlara kadar sürer. Roma döneminde Dionisos ve Satürn için
yapılan şenliklerle ilk temelleri atılan karnavalda bir milyondan fazla kişi geçit törenlerini izler.
Bugünkü halini alması 180 yıl sürmüştür.
Köln Alışveriş:
Şehir içinde büyük alış veriş merkezi bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu yönden Türkiye’ye benzememektedir. Ama yine de Köln’e kadar geldiniz ve alışveriş yapmadan dönmem diyorsanız,
Hohe Strasse ile Schildergasse tam size göre bir
yer. Burada yer alan onlarca mağazadan alışveriş
edebilirsiniz. Burada daha çok her markanın kendine has yer bulunuyor.

Köln’de Yemek:
Her köşe başında restoranlara rastlamak
mümkündür. Köln’ün en seçkin restoranları arasında Türk kökenli işletmecisi olan Osman30 da
bulunmaktadır. Türk lokanta ve dönercilerinin
sık rastlanması kendinizi Türkiye’de gibi hissetmenizi sağlıyor. İzmir’in gevreği kadar ünlü
olmasa da Brezel ismini verdikleri fındıklısı da
olan bir yiyecekleri vardır.
Köln Avrupa’nın en güzel ve en önemli şehirlerinden birisidir. Köln’de dolaşırken insanların
iyi niyetli, yaya veya sürücü olarak trafik kurallarına uyulması inanılmaz olağanüstüdür. Kısacası, Romalıların yüzyıllar önce söylediği “Köln’ü
görmeyen, Almanya’yı görmüş sayılmaz” sözü
halen geçerlidir. Romalıları dinleyin, tavsiyelerinden memnun kalacaksınız.
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Eleştiri

Stefan Zweig’ın Dünyası

Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Zweig ile ilk tanışmam 1990’ların ortalarında ‘Satranç’
adlı kitabını okumamla başladı. O zamanlar hem pratisyen
doktor, hem de Türkiye çapındaki şampiyonalara ve liglere
katılan bir satranç oyuncusuydum. Bu heyecan dolu ve gerilimli hikayede, bir satranç oyuncusunun zihinsel durumunu
öyle ustalıkla ele almıştı ki, kitabı büyük bir hayranlık duygusuyla bir çırpıda bitirivermiştim.
‘Yıldızın Parladığı Anlar’, ‘Montaigne’, ‘Erasmus’ ve
‘Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar’ adlı kitaplarını da zevkle
okuduğum, Avrupa’nın yetiştirdiği en büyük entellektüel ve
düşünürlerden biri olan Zweig’ın, kitaplarda ölümsüzleştirdiği tarihi kişilikler aracılığıyla aslında kendini anlama ve anlatma yolculuğu yaptığını çok sonraları fark ettim…
Bu yaz okuduğum Can Yayınlarından çıkan ‘Macellan’
adlı eseri ise kelimenin tam anlamıyla dimağımda yepyeni pencereler açtı. Zweig bu eseri nasıl yazmaya başladığını kitabın
önsözünde büyük bir açıkkalplilikle şöyle anlatıyordu: Yazar,
eşi ve dostlarıyla çok büyük ve 1900’lü yılların başı için oldukça lüks donanımlı büyük bir gemide Avrupa’dan Amerika’ya
doğru seyahat etmektedir. Ve fakat, her gün türlü eğlenceler,
konserler ve dostlarla zevkli sohbetlerle vs geçen yolculuğun onbeşinci gününde, artık her gün tekrarlanan ritüellerden çok ama çok sıkıldığını fark eder. Ama ne yazık ki yolculuğun bitmesine daha günler
vardır; Zweig koca gemide, büyük bir okyanusun ortasında, can sıkıntısı içinde geminin kütüphanesine gider ve orada bulduğu büyük denizci Macellan ile ilgili dokümanları okumaya koyulur. Okumayı
bitirdiğinde durumundan o denli utanır ki, şöyle der kendi kendine: ‘Macellan ve arkadaşları, nereye gittiklerini, sonunda geri
dönüp dönemeyeceklerini bile bilmedikleri bir yolculuk sonunda, dünyayı bir baştan bir başa ellerinde sadece kurumuş etler ve
biraz su olduğu halde geçmişlerdi, ve bu insanlık tarihine geçmiş
şanlı yolculuktan mürettebatın %10’u karaya sağ salim varabilmişti. Oysa ben, bu harika, bir düğmeyle havanın sıcaklığı/soğukluğunu ayarlayabildiğim muhteşem gemide sıkıldığım için
kendimden utanıyorum..’.
Zweig, Avrupa’da ünlü dostlar ve kültürel açıdan çok doyurucu olan sosyal bir çevreden Hitler Almanya’sının baskıları yüzünden (Bir Yahudi olduğu için kitapları yakılmıştı) Amerika ve
sonra da Brezilya’ya sığınmak zorunda kalmış bir aydın-yazardı.
Olağanüstü gözlem yeteneği ve müthiş duyarlılığıyla yazdığı her
kitapta, giderek hissizleşen ve savaşlarla dolu bu dünyada, hümanizmi ve gerçek bir dünya vatandaşı olmayı yücelten, gerçek bir
aydın ve son büyük Avrupa’lıdır Stefan Zweig..
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Balık
Başı
Hoca yolculuk sırasında mola
verip bir hana girer. Bu sırada hana bir başka yolcu daha
girer ve ikisi birden hancıdan
yiyecek bir şeyler isterler. Fakat
hancı yiyecek olarak sadece bir
balık olduğunu söyler ve bunu
paylaşmalarını önerir. Bunun
üzerine Hoca:
-Ben balığın sadece başını yiyeceğim der. Hancı bunun nedenini sorar. Hoca da:
-Balık başı zekayı artırır. Balık
başı yiyen insan akıllı olur der.
Bunun üzerine diğer yolcu hemen atılır ve Hoca’ya:
-Balık başını niye sen yiyeceksin? Ben yemek istiyorum der.
Hoca da itiraz etmez. Balığın
koca gövdesini Hoca yer ve bir
güzel karnını doyurur. Diğer
yolcu ise sadece balığın başını
yer ve Hoca’ya seslenir:
Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

-Sen koca gövdeyi yedin karnını doyurdun. Ben sadece kafayı
yedim aç kaldım der. Hoca da
bunun üzerine şöyle der:
-Bak nasıl akıllandın!
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Soba
Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan bir heyet bir araştırma için arazide
bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara
bir şeyler ikram etmek için biraz ayrılır. Hepsinin
dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden 1 metre kadar yukarıda, altındaki dizili taşların üzerindedir. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine
dair bir tartışma başlar.
Kimyacı, “Adam sobayı yükselterek aktivasyon
enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı
amaçlamış”;
Fizikçi, “Adam sobayı yükselterek konveksiyon
yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş”;
Jeolog, “Burası tektonik hareketlilik bölgesi
olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın
taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış”;

Uyanık
Muhabir
Kaza yerinin etrafını önce polis kordonu sonra
da büyük bir meraklı kalabalığı çevirmişti… Gazetesine iyi bir kaza fotoğrafı yetiştirmek isteyen
uyanık foto muhabiri çemberleri aşamayınca

Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

“Yol verin.. Yol verin.. Ben kaza kurbanının oğluyum” diye bağırmağa başladı. Kenara çekilip yol
verdiler.. Foto muhabiri yaklaştı.
Arabanın önünde bir eşek yatıyordu.
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Matematikçi, “Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde
ısınmasını sağlamış”;
Antropolog, “Adam ilkel topluluklarda görülen
ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı
nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş”.
Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda olmasının nedenini sorarlar.
Adam cevap verir: - “Boru yetmedi.”
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