Merhaba, güneşin arada kendisini gös-

terse de ısıtamadığı soğuk kış mevsiminde yeni
bir sayımızla yine karşınızdayız. Arpa boyu artık
klasikleşen ve büyük beğeni toplayan bölümleriyle, Hastanemiz ve Üniversitemizden haberlerle yine dopdolu. Bu sayımızın çıktığı dönem
hem kış mevsimi hem de okulların sömestr tatilini kapsamakta. İki yarıdan oluşan eğitim sisteminde kısa bir dinlenme dönemi olan sömestr
tatili, aslında öğrencinin genel gidişatını görme ve eksiklerini gidermesi için de bir fırsat.
Bu tatilde biraz dinlenip ilk yarıda eksik kalan,
yolunda gitmeyen dersleri takviye etmek, onları
düzeltmek için stratejiler geliştirmek çok yararlı
olacaktır. Yolculuğun bir bölümünü değil hepsini
iyi tamamlamak önemlidir. Hayatımızda da bu
tür kısa molalar ile aslında geçmişi kritik edip,
aldığımız derslerle geleceğe yön vermek durumundayız. Yoksa aynı hataları yapıp aynı yerde
hiç gelişmeden kalmaktır bizi bekleyen. Ha bir
de yalnızca kendi hatalarımızdan değil başkalarının hata ve deneyimlerinden de yararlanmak
gerekiyor, hızlı gelişebilmek için. Sam Stevenson
bu konuda çok güzel bir tespit yapmış; “Başkalarının hatalarından ders çıkarmalısın, hepsini
kendin yapacak kadar vaktin yok!”
Arpaboyu dergisi, saygın bir eğitim ve hizmet
kuruluşu olan ve ülkemizde bir çok ilklere imza
atan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin kurumsal iletişiminde çok etkin bir rol üstlenmiştir. Kurum kültürü ve hafızasının oluşmasında
bu dergide çıkan yazılar ve haberler yakın geçmişteki önemli kilometre taşlarını okuyucularına göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.
Arpaboyu hepimizin dergisi. Hastanemizde çalışan tüm dostlarımız, hastalarımız ve yakınlarının yani misafirlerimizin yazı ve eleştirilerini de
bekliyoruz. Dergide yayınlanmasını istediğiniz
yazılarınızı ve haberleri arpaboyu@deu.edu.tr
adresine iletmenizi bekliyoruz.
Bu Sayıda…
Hastane binası ve çevresindeki estetik yapılar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 25.
Yıl kutlaması, Hemşirelik Fakültesi’nde yılın
akademisyenlerine ödül töreni, tıp dünyası köşemizde antibiyotik kullanımına ilişkin bilgileri,
diğer etkinliklerimize ilişkin haberleri ve yazıları bulabilirsiniz. Keyifli okumalar…
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Hastane binası ve
çevresine estetik
dokunuş
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Hergün binlerce kişinin hizmet aldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi binasının dış görünüşü, revizyonla baştan aşağı yenilendi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın önderliğinde
2014 yılında başlatılan iyileştirme çalışmalarının ilk adımında, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel
Bölümü’nün koordinasyonuyla hazırlanan 7 sanat eseri heykel Sağlık Yerleşkesi’nde uygun alanlara
yerleştirildi. Heykellerden 5’i değişik platformlarda yer alırken, Sanatçı Kadriye Kantık’ın hazırladığı Hygiea heykeli ile Japonya’dan heykeltraş Sequoyah Aono’nun, Chihuahua adlı eseri, hastane
servisler binasının ön tarafında kurulan mermer süs havuzları içinde yer aldı. Türkiye’de kamu hastaneleri arasında bir ilk olarak örnek gösterilen bu sanat dokunuşu, çevre düzenlemesinde yapılan
bir dizi yenilikle görsel zenginliğe renk kattı. Yeşil ve sanatın buluştuğu platform büyük ilgi gördü.

Eserin adı: Hygiea
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Eserin adı: Chihuahua

Bin yatak kapasiteli Erişkin Hastanesi binası, yeni düzenlemeler kapsamında sarı – turkuaz renklere boyanarak adeta yeniden giydiridi. Heykellerin yer aldığı Servisler Girişi
karşısındaki toprak rekreasyon alanı da çimlendirilerek doğal bir örtüye kavuşturuldu. Hastanenin değişik bölümlerinde yapılan yenilemelerle birlikte bir çok ünite güncellenmiş
oldu. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Türkiye’nin
önemli sağlık merkezlerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin hem sağlık hizmeti hem de modern
koşulları ile günün koşullarına uygunluk sergilediğini belirtti. Başhekim Mas, iyileştirme ve düzenleme çalışmalarında
emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Önce

Önce

Çevre düzenlemelerine destek veren Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’a, Hastane Müdürlerinden Yaşar Akar plaket vererek teşekkür etti.

Sonra

Sonra
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Acil Servis’te gerçeğini
aratmayan afet tatbikatı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil
Servisi’nde, olası bir afete hazırlıklı olmak amacıyla dönem dönem tekrarlanan “Uygulamalı Kitlesel Yaralanmalı Olay Tatbikatı (Hastane Afet
Planı Tatbikatı)”, Acil Servis’te gerçeğini aratmayan bir senaryo ile sahnelendi. Senaryo gereği
Güzelbahçe’de meydana gelen trafik kazası sonrasında ambulansla DEÜ Hastanesi Acil Servisi’ne
yönlendirilen yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı. Toplam 10 yaralının bakım ve tedavileri, Acil
Servis’te görevli hekimler ve sağlık personelinin
kurallara uygun ve zamanla yarışarak gerçekleştirdiği işlemlerle yapıldı. Yaralıları canlandıran hastane personeli de kaza süsü olarak yapılan makyaj
ve rollerindeki başarıları ile gerçeğine birebir uygun görüntüler sergiledi. Senaryo gereği bir grup
hasta yakını ise güvenlik barikatını aşarak çalışma alanına girmek istedi, içeride tartışma yaşandı.
Kentin mülki amiri olarak temsili vali yardımcısı
Acil Servis’e gelerek kaza ile ilgili servis sorumlularından bilgi aldı.
Başhekimliğin denetiminde, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersin Aksay, Acil Tıp
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Ersoy ve Ali Özgün - Mesut Dibek’ten oluşan Sivil
Savunma Amirliği’nin koordinasyonunda yapılan
tüm işlemler adım adım görüntülenerek kaydedildi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de afet4 arpaboyu I ARALIK 2014

Çalışanlar tatbikat öncesinde yaptıkları makyajla kaza
sonrası görüntüleri canlandırdı.

lerle ilgili planlamaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Aksay
ve Doç. Dr. Ersoy, “Afet, tıbbi kelime anlamı olarak o anda
nöbetçi ekibin baş edebileceğinden çok hasta gelmesi, dışarıdan yardıma ihtiyaç duyulması halidir. Afetlerin ne zaman
olacağını dünyada hiç kimse bilememektedir. Doğal afetlerin
yanı sıra sokakta her gün trafik kazaları yaşanıyor. Bu nedenle yapacağımız tek şey hazırlıklı olmak. Yapılan tatbikatlar
afetlerde başarılı olabilmenin en önemli koşullarındandır. Bir
diğer çok önemli amaç ise hastane afet planlarımızın çalışmasını denemektir. Sistemde yürümeyen noktaların fark edilmesi
ve mevcut planın buna göre tekrar gözden geçirilmesi büyük
önem taşır” dedi. Yapılan tatbikatın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından değerlendirilerek raporlanacağı belirtildi.
Tatbikata katılanlara, uygulama sonrası, Hastane Başmüdürü
Tevfik Eser, Hastane Müdürleri Yaşar Akar, Teoman Aktepe ve
sivil savunma ekimi birer teşekkür belgesi verdi.
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Dokuz Eylüllüler
‘Hayata El Ver’di
Türk Anesteziyoloji ve Reanimas-
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DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, ‘Hayata El Ver’ kampanyasında uygulamalı eğitime katılarak çalışanlara örnek oldu.
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yon Derneği ile Resusitasyon Derneği’nin
işbirliğinde; Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen, Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü’nün de desteklediği “Hayata
El Ver” kampanyası, DEÜ Tıp Fakültesi
Dekanlık Binası 4.kat Konferans Salonu’nda
düzenlenen etkinlikle çalışanlara tanıtıldı.
Avrupa Parlamentosu’nda 2012’de başlatılan ve her bireyin sağlık çalışanı olmasa da
hayat kurtarabileceği mesajını içeren “Temel
Yaşam Desteği”nin tanıtım ve eğitim toplantısını Dokuz Eylül Üniversitesi çalışanları
ilgiyle izledi. Avrupa’da geçen yıl, ‘Çocuklar
Yaşam Kurtarabilir’ sloganı ile anlatılan
temel yaşam desteğine ilişkin bilgi ve eğitim
bu yıl ‘Elleriniz sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir” sloganı ile sunuldu. Katılımcılar,
ani kalp durması halinde yapılması gerekenleri maket üzerinde deneyimleyerek öğrendi.
Türk Resüstasyon Derneği Başkanı Prof.
Dr. Agah Çertuğ ve Dernek Genel Sekreteri
DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Bahar Kuvaki Balkan’ın Türkiye genelinde koordine ettiği farkındalık toplantısına
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda ev sahipliği yaptı.
Dernek Başkanı Profesör Çertuğ kampanya ile ilgili şu bilgileri verdi:
“‘Hayata El Ver’ kampanyası, Avrupa Resüstasyon Konseyi’nin 2012 yılında Avrupa
Parlamentosu’na başvurarak bir farkındalık
haftası oluşturulmasını talep etmesi ile başladı. Avrupa Parlamentosu teklifi kabul etti. Ardından yayınladığı deglerasyonda, Avrupa’da
yılda yaklaşık 400 bin kişinin ani kalp dur-

Prof. Dr. Agah Çertuğ

Prof. Dr. Bahar Kuvaki Balkan

Türk Resüstasyon Derneği Başkanı
Prof. Dr. Agah Çertuğ ile Dernek Genel
Sekreteri Prof. Dr.
Bahar Kuvaki Balkan; eğitim çalışmalarına destek veren
DEÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Füzün,
DEÜ Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve DEÜ
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Atalay Arkan’a teşekkür etti.
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masına maruz kaldığı, bunların yaşama dönüş oranlarının yüzde 10 civarında olduğu, temel yaşam desteği uygulanırsa da yaşama dönme şansının yüzde 50’nin üzerine çıkacağı ifade edildi. Biz de ülkemizde
farkındalığı artırmak ve vatandaşlarımızın eğitim almasını sağlamak amacıyla harekete geçtik. Sağlık
Bakanlığı himayesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Türk Hava Yolları’nın desteği ile eğitimlere başladık. Bütün Avrupa ülkelerinde,
o ülkelerin dillerine göre hazırlanmış posterler ile tanıtım yapılıyor. Her yerde aynı amblem kullanılıyor. 2
yıllık süre içerisinde epey yol almayı düşünüyoruz. Daha sonra her yıl yeni etkinlikler gerçekleştireceğiz.”
Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Bahar Kuvaki Balkan da pratikte yapılması gerekenleri şöyle özetledi: “Toplantılarımızda tıp dışında olan kişilere hitap eden bir eğitim veriyoruz. Sunumun içeriği Almanya’daki kampanyada kullanılan sunum içeriği ile aynı. Almanya için verilen rakamla günde yaklaşık
250 kişi böyle bir nedenle hayatını kaybediyor. Avrupa genelinde her yıl 400 bin kişi kalp durması olayını
yaşıyor. Türkiye için de nüfusa oranladığımızda yaklaşık 80 bin kişinin ani kalp ölümüne maruz kaldığı
sonucu çıkarılabilir. İlk yardımda ilk 5 dakika çok önemli. Yanımızda yere yığılan birini gördüğümüzde, o
kişinin bilinci var mı yok mu diye kontrol etmeliyiz. Bizimle iletişim kurabiliyor mu solunumu normal mi
bakmalıyız. Bilinç belirtisi yoksa, hemen 112’yi arayıp çağırmalı ve hemen masaj yapmaya başlamalıyız.
Bir sağlık ekibinin gelmesini beklemeden bu işlemi sizler yapabilirsiniz. Solunumu kontrol etmek için
hastanın başına pozisyon vermemiz gerekiyor çünkü bilinci kapalı bir kişinin dili arkaya kayabilir, hava
yolunu tıkayabilir. Bu pozisyonu verdikten sonra kısaca solunumu var mı diye bakıyoruz. Bu işlem için
10 saniyeden fazla zaman harcamıyoruz. Normal olmadığını düşündüğümüz an kalp masajına başlamamız gerekiyor. Kalp masajı göğsün tam ortasına yapılmalı. Bir elimizi göğüs kafesinin ortasına koyuyor,
diğerini onun üstüne kenetliyoruz ve iki elimizle birlikte kuvvetli bir şekilde dakikada en az 100 kez olacak şekilde kalp masajı uyguluyoruz. Kalp masajını, göğüs kafesini yaklaşık 5-6 santim çöktürebilmemiz
için kuvvetli yapmamız gerekiyor. Yardım gelene kadar buna devam ediyoruz. Unutmayın ki, sadece kalp
masajı ile hayat kurtarıcı olabilirsiniz.”
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Türk tıbbında ekol yarattı
ekibi dünyada gözde oldu
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 6 yıldır Rektörlük görevini yürüten ve hekimlik mesleğinde 40. yılını kutlayan Prof. Dr. Mehmet Füzün, Türk tıbbına ismini altın
harflerle yazdırdığı Kolorektal Cerrahi ve kanser tedavisi alanında dünyaya örnek bir ekibi ülkemize kazandırarak tarihe geçti.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak
Kolorektal cerrahi yapmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesine 1988 yılında katılan
Füzün’ün, yurtiçi ve yurtdışında yaptığı başarılı çalışmalar devrim niteliğindeki uygulamalarla taçlandı.
Prof. Dr. Mehmet Füzün
1996’da Türkiye’de ilk defa, formal bir şekilde Genel
Cerrahi’de branşlaşma sağlandı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı yepyeni bir yapılanma modeline geçerek; “Kolorektal Cerrahi”, “Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi”, “Meme ve Endokrin Cerrahisi” , “Hepato Pankreato
Bilier ve Transplantasyon Cerrahisi” olmak üzere dört
bölüme ayrıldı. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi değil,
Türkiye için milat sayılan bu süreçte, Füzün’ün multidisipliner yaklaşımla öncüsü olduğu “Kolorektal Cerrahi
ekibi” ve “Kolorektal Konsey”, başarılarıyla ülke sınırlarını aştı. Türkiye’nin her köşesinden şifa arayanların tercih ettiği bu önemli merkez, Balkanlar’dan
Türki Cumhuriyetleri’ne bir çok ülkeden hastaların yönlendirildiği adres oldu.
Profesyonel oldukları kadar özverili ve samimi hizmet anlayışı ile öne çıkan Kolorektal Cerrahi
ekibini Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün önderliğinde; 1997’de aileye katılan Prof. Dr. Selman Sökmen,
1998’de İngiltere Southampton Üniversitesi Hastanesi’nden gelen Prof. Dr. Cem
Terzi ve 2001’den itibaren Genel Cerrahi
Anabilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr.
Aras Emre Canda sırtladı.
Kolorektal Cerrahi Birimi’nin kurucusu Profesör Füzün’ün Türk tıbbına yaptığı
iki büyük iyilikten biri; kolorektal kanserli
hastalar için kayıt sistemini kurmasıydı.
Bu sayede nüks eden hastalıkların erken
tanı ve tedavileri mümkün oldu. Füzün, bu
program ve nüks kolorektal cerrahisi ameliyatları ile kolorektal cerrahi alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ülke genelinde
tanınmasını sağladı. İkincisi de, karın zarı
kanserlerinin ameliyatını (sitoredüktif cerrahi) Türkiye’de ilk kez başlatan hekim
olarak meslektaşlarına örnek oldu.
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Doç. Dr. Aras Emre Canda

Prof. Dr. Cem Terzi

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Prof. Dr. Selman Sökmen

Multidisipliner çalışmaların başlaması ile 1990’lı yılların başında Dokuz Eylül’de kolorektal konseyler kuruldu. Radyolog, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, gastroenterolog, patolog, nükleer
tıp hekimleri ve kolorektal cerrahlar; her çarşamba günü yaptıkları konsey toplantılarında, her hastanın durumunu ayrıntıları ile değerlendirip tedavide daha sağlam yaklaşımlar geliştirilmesini sağladı.
Bu kapsamlı model, diğer sağlık kuruluşlarına da ilham kaynağı oldu.
Kolorektal Cerrahi ekibinden Prof. Dr. Cem Terzi, Türk Cerrahi Başkanlığı görevinden sonra 2012
ve 2014 yıllarında iki kez Avrupa Cerrahi Derneği başkanlığına seçilerek Avrupa Cerrahi Derneği’ni
Türkiye’ye taşıdı. Bu kapsamda Avrupa Cerrahi Kongresi 2012 yılında Profesör Terzi’nin başkanlığında İstanbul’da gerçekleşti. Uzun yıllar Avrupa Birliği Uzmanlar Birliği Cerrahi Bölümü’nde
(UEMS Section of Surgery) Türkiye temsilcisi olarak çalışan Profesör Terzi, halen Avrupa Cerrahi
Board (European Board of Surgey) jürisinde yer alıyor. Takım başarısının mimarlarından Prof. Dr.
Selman Sökmen, kolorektal cerrahinin yanı sıra, pelvik cerrahi, sitoredüktif cerrahi, karın duvarı fıtıkları ve kanser fizyolojisi konularındaki performansı ve özenli çalışmaları ile öne çıktı. Profesör Sökmen, 2000 yılında Amerikan Kolorektal Cerrahlar Derneğ’ne (FASCRS) seçildi, 2004’te Amerikan
Cerrahlar Derneği Uluslararası üyeliğine (FACS) Ege Bölgesi’nden kabul edilen ilk üye oldu. 2014
yılında da Amerikan Peritoneal Yüzey Kanserleri Derneği’ne (FASPSM) yine Ege Bölgesi’nden seçilen ilk cerrah oldu. Ekibe 14 yıl önce katılarak üç ustanın bilgi ve deneyimleri ışığında kariyerinde
yükselen Doç. Dr. Aras Emre Canda da yeni kuşak için güzel örnekler arasında yerini aldı. Kolorektal
kanser cerrahisi, peritoneal karsinomatozis cerrahisi (sitoredüktif cerrahi), transanal cerrahi ve karın
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duvarı onarımları dışında laparoskopik yöntemle kolorektal cerrahi ve fıtık cerrahisi yapan Canda,
‘Türkiye’de ilk kez transvajinal yöntemle doğal açıklıklardan apendektomi’ ameliyatını gerçekleştiren isim olarak tıp literatüründe yerini aldı. Avrupa Kolorektal Cerrahi Board sertifikasını (yeterlilik
belgesi) alan ilk 5 Türk hekim arasında da yer alan Doç. Dr. Canda, laparoskopik kolorektal cerrahi ve
fıtık cerrahisi alanında 10’un üzerinde kurs düzenledi ve eğitmen olarak yer aldı, başarılı çalışmaları
ile DEÜ Tıp Fakültesi Kolorektal Cerrahi ekibine yeni güç kattı.
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Bilgi ve deneyim birikimi ile yerli yabancı çok sayıda hekimin eğitim almaya geldiği Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi Kolorektal Cerrahi Birimi, dünyada konunun uzmanı olan bilim adamları ile
de bir çok ortak çalışmaya imza attı. Son olarak geçen yıl bu alanda uluslararası önemi büyük bir etkinlik Türkiye’de ilk kez Prof. Dr. Selman Sökmen’in önderliğinde DEÜ evsahipliğinde gerçekleşti.
ESSO (European Society Surgical Oncology - Avrupa Cerrahi Onkoloji Derneği) üyeleri, “Peritoneal Metastazlar” başlıklı toplantıda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne konuk oldu. Avrupa
ve ABD’den 12 değerli bilim insanının katıldığı toplantıda bilgi ve deneyimler değerlendirildi. Bu
etkinliğin ardından,yine Profesör Sökmen’in öncülüğünde Yunanistan’ın Sakız Adası’nda bir başka
uluslararası çalışma DEÜ Kolorektal Cerrahi Birimi birlikteliği ile gerçekleşti. Burada düzenlenen
“İleri Kanser Okulu”na Avrupa’dan hekimler de katıldı, ilgi büyük oldu.
Kolon ve rektum hastalığının her çeşit vakası, ülseratif kolit, kron hastalığı ve cerrahi tedavileri,
hemoroid, divertiküler hastalıkve kanserlerde bugüne kadar pek çok önemli tedaviyi ve ilkleri gerçekleştiren Profesör Füzün ile ekibi, örnek başarıları ve takım ruhu ile dünya çapındaki otoritelerin
takdirini kazandı. Kolorektal Cerrahi ekibinin üç öğretim üyesi; ekibin kurucusu Prof. Dr. Mehmet
Füzün’ü ve çalışmalarını derginiz Arpaboyu’na anlattı…

NE DEDİLER ?
Prof. Dr. Cem Terzi:
“1998 yılından itibaren bu ekipteyim. 1990’lı yılların ortalarından bu yana Kolorektal Cerrahi Dokuz
Eylül’de ayrı bir birim olarak çalışıyor. Bu çok önemli. Yıllar içerisinde hastaları belli bir havuzda
toplamak, bilimsel araştırma yapmak ve cerrahi deneyimi artırmak bu şekilde mümkün oldu. Ameliyat
ettiğimiz kolorektal kanser sayısı diğer üniversite klinikleri ile kıyasladığımızda ciddi olarak arttı. Bu
da; yaptığımız yayın sayısı ve kalitesine katkıda bulundu. İngiltere’den geldiğimde, kolorektal cerrahi birimi ve kolorektal konseyler kurulmuştu. Konseylerin kurulmasında özellikle Mehmet Füzün
hocanın çok büyük katkısı var. Bizim alanımızla ilgili her kanser vakası, herhangi bir tedaviden önce
konseye sunulur. Çarşamba günleri toplanan konseyde; hastanın tetkiklerine hepberaber bakılır. Nasıl
bir tedavi yapılacağı, o vaka için en uygun olanın ne olduğu, ameliyat öncesi ne ameliyatı yapılacağı
ve ameliyat sonrası nasıl bir tedavi verileceğine birlikte karar verilir. Bu uzun yıllardır (20 yılı aştı)
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hiç aksatılmadan devam eden bir uygulama.
Hastanın ameliyat öncesi sonuçları planı yapıldıktan sonra, ameliyat
sonucunda ortaya çıkan
patoloji, komplikasyon
vs bir daha konuşulur.
Dolayısıyla her hasta aslında konseyden iki kez
geçmiş olur.
Füzün hoca ile yeni dönem başladı
Kalın bağırsak kanserlerinde,
hastaların
Paul Sugarbaker
yaklaşık yüzde 40’ında,
bir aşamada “Peritoneal
karsinomatozis (kanserin son evresi karın içine yayılması)” süreci gelişir. Bu hastalar eskiden çaresizlerdi. Bazen tanı aşamasında, bazen tedaviden sonra takiplerde gelişen Peritoneal karsinomatozis’de
hasta ameliyat edilemez diye düşünülür ve sadece kemoterapi verilirdi. Kemoterapi ile de ortalama 6-9 ay yaşam süresi var. 1990’larda Washington’da yeni teknik uygulamaya başlayan Dr. Paul
Sugarbaker’la çalışan Mehmet Füzün hoca, bu tekniği Türkiye’de uygulayan ilk isim. Bu tür hastalar
için geliştirilen karın içerisindeki tümör yükünün azaltılmasına yönelik cerrahi işlemler oldukça uzun
süren, agresif bir cerrahi. Sabır gerektiriyor. En az 2 cerrah gerekiyor. Bir ameliyat gününün neredeyse tamamını kapsayacak vakalar bunlar. O dönemde ameliyat süresi bazen 12 saati buluyordu. Şimdi
ortalama 6-7 saat diyebiliriz. Cerrahi işlem sonrasında karın içine ısıtılmış kemoterapi veriyoruz.
Burada amaç, ısının kanser öldürücü etkisinden yararlanmak, aynı zamanda karın içine verdiğimiz
kemoterapi ilacının etkinliğini artırmak. Isı ve ilaç sinerjistik bir etki sağlayarak cerrahi sonrasında
karın içinde kalmış, gözle görülmeyen bütün küçük kanser hücrelerini yok ediyor. Şimdi bir çok
merkezde uygulanan bu kavram ve konsepti Türkiye’de ilk uygulayan Mehmet Füzün hocadır. Şu
anda ülkenin her bölgesinden, hatta Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri’nden hastalarımız var.
Avrupa’ya baktığmızda peritoneal karsinomatozis merkezlerin kurulması 1990’ların sonundadır yani
bizimle eş zamanlı. Bir de multidisipliner çalışmanın sonucu olarak rektum kanserinde ameliyat öncesi radyoterapi (ışın tedavisi) verip kanseri küçültmek ve sonra da anüsü koruyucu ameliyat yapma
şansını artırmak. Bu da 1990’ların sonunda çok yeni bir konsept. Onu da Türkiye’de ısrarla, standart
bir şekilde uygulamasını başlatarak öncülük yapan, hocamızın başkanlığında Dokuz Eylül ekibi oldu.
Cerrahların kabullenmeleri zaman aldı
Kanser tedavilerinde Radyasyon Onkolojisi ile birlikte yaptığımız çalışmalar çok önemli. Bize
özellikle rektum kanserinde ameliyat öncesi olağanüstü bir tedavi imkanı sunuyorlar. Komplikasyonları artırmadan kanseri ışınlayıp onun küçülmesini sağlıyorlar, biz de hastanın makatını çıkarmadan
ameliyat yapabiliyoruz. Bu büyük gelişme. Bu uygulamalar cerrahi camiasında kolay benimsenmedi. Çünkü tedavi süreci uzun. Hasta 6 hafta kadar radyoterapi ve kemoterapi alıyor. Sonra 4-8 hafta
bekliyoruz ve ameliyat yapıyoruz. Eski konseptte hasta tanı konduğunda hemen ameliyat oluyordu.
Böyle üç aşamalı ve uzun süreli bir tedavi konseptini cerrahlar başlangıçta tedirginlikle izledi. Biz
ısrarla seriyi ve sonuçları sunduk. Hepsi daha olumlu olunca herkes alıştı. Bizim Türkiye’de öncülük
ettiğimiz bir tedavidir bu. Birimimizin bir başka özelliği; yine hocamız Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün
önderliğinde ‘Stomaterapi Hemşireliği’nin Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulması. Hocamız, Türkiye’ye modern stoma torbalarının girmesinde öncü olmuş ve stoma hemşireliğinin gelişmesi için Türkiye’de bu işe önayak olan ilk cerrah olmuştur. Bütün çabalarımıza rağmen makatı koruyamadığımız, makatı çıkarıp kalın bağırsağı karna ağızlaştırdığımız ve hayatının geri kalanında torba
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(stoma) ile yaşayan kolostomili hastalar var. Bunların ameliyat öncesi psikolojik hazırlığı ve hastanın
bakımına ilişkin eğitilmesi, izlenmesi ayrı bir alan. Bu konuda hissedilen ihtiyaç üzerine hastanemizde Hemşirelik Hizmetleri bünyesinde bir birim kuruldu. Uzun yıllardır hizmet veren ‘Stomaterapi ünitesi’ sayesinde hastaların yaşam kalitesi iyileşti. Bütün bunlar branşlaşma kavramı ile oluşan
şeyler. Benzer olumlu etkiler diğer branşlarda da oldu. Üçüncü basamak hastane olan bir üniversite
hastanesinde yapılan bu çalışmaların, bilgi birikimi ve deneyimin, tedavi süreçlerine olumlu etkileri
çok büyük.
Prof. Dr. Selman Sökmen:
1997 Mayıs ayında DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na katıldım. Geldiğim dönemde burası, referans bir kanser hastanesi şeklindeydi. Temelde kolorektal cerrahi ama beraberinde
cerrahi onkolojiyi ve bu hastaları multidisipliner anlamda çok katkısını gördüğümüz konsey toplantılarında ortak bir bilimsel platformda tartışma ortamı deneyimlerimize çok şey kattı. Tıpkı gelişmiş
ülkelerdeki tümör konseyleri gibi. Özellikle karına yayılmış bazı kanserlerde tam kanser temizliği
yapıldıktan sonra karın içi normal ısıda ya da ısıtılmış kemoterapi uygulamamız konusunda gerek
ulusal, gerek uluslararası alanda bir çok toplantı yaptık. 1997 yılından beri bu çabayı sürdürüyoruz,
tanınıyoruz, refere ediliyoruz. Bunu büyük, yoğun adanmış bir emekle uygulamaktan mutluyuz. Pelvik cerrahide daha önce erken evre hastalıkta yapabildiğimiz cerrahide, ileri kanserlerde ve nüksetmiş
kanserlerde sakrum yani leğen kemiği çıkarmada, tümörün uzandığı yere kadar uzanabilen kombine
maraton kompleks cerrahiler yapabilir hale geldik. Çok önemli. Bu hastalar ağır tablolarla perişan
halde sadece kemoterapi ya da radyoterapi alıyorlardı. İyi cevap 4-6 ay devam ediyor ve hastalık geri
geliyordu.

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Mesleki olarak Avrupa ile eş zamanlıyız
Şimdi cerrahinin buna katkısı ile yaşam sürelerini uzatıp, ağrı, akıntı, tümör parçalarının dökülmesi ya da vajen ya da idrar yolundan dışkı gelmesi gibi hayat kalitesini perişan eden durumlarda
doğru seçilmiş hastalarda daha iyi, daha kaliteli bir yaşam süresi verebiliyoruz. Mesleki anlamda
Avrupa ile eş zamanlı ve hatta daha önceyiz. Onların farkı, yurtdışında bütünsel yaklaşımla bütün
gücü lider pozisyondaki cerrahlara ve merkezlere disiplinli bir şekilde akıtıyorlar. Benim hayallerimden biri olan Pelvik Cerrahi, hepimizin ortak hayali olan sitoredüktif cerrahi Mehmet hoca (Prof.
Dr. Mehmet Füzün) önderliğinde daha kolay bir yerleşik ünite olarak büyüyebilir. Böylece daha çok
hastaya uluslararası standartlarda hizmet edebiliriz.”
Doç. Dr. Aras Emre Canda:
Kolon rektum cerrahisi ve karın zarı cerrahisi dışında laporoskopik kolorektal cerrahi yapıyorum.
Bu tekniği Türkiye’de en çok uygulayan merkezlerden birisi konumundayız, hasta sayımız 300’ü
geçti. Onun dışında transanal cerrahi yapıyoruz. Bu yöntemde yine laparoskopi aletleri kullanılarak
anüsten bağırsağın içine girip orada ameliyat yapılabiliyor. Özellikli hasta grubu için Türkiye’de çok
az merkezde yapılan işler bunlar. 2008’den itibaren laparoskopik kolorektal cerrahi yapıyoruz. Bir de
karın duvarı fıtıklarında açık ve laparoskopik cerrahi yapıyoruz. O da Türkiye’de az uygulanan bir
işlem. Bunun dışında, “Transvajinal apandektomi”yi Türkiye’de ilk biz Kadın Doğum ekibi ile beraber yaptık. 2 yıl önce uygulamaya başladığımız bu yöntemde vajina içinden batına girip, apandisti
çıkartıyoruz. Hiçbir kesi olmuyor ve hasta ameliyat olduğunu anlamadan 1 gün yatıp taburcu oluyor.
Türkiye’de şu anda en aktif çalışan kolorektal cerrahi birimiyiz.
Yılda 1000 hasta geliyor. Bu rakama ulaşan yok
Yılda ortalama bin civarında kolerektal hastalık ile ilgili ameliyat yapıyoruz bunun yarısı kanser.
Bu rakama ulaşan başka yer yok. Bize sürekli diğer hastanelerden, kliniklerden gözlemci olarak gelmek isteyen, eğitim alan hekimler var. Sadece ülkemizden değil, yurtdışından da eğitime geliyorlar.
Bunlar arasında akademik kariyeri olanlar çok. Referans merkez konumundayız. Geçen yıl Dokuz
Eylül evsahipliğinde yapılan ESSO toplantısı Türkiye için önemliydi. Ulusal ve uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Bir de biz laparoskopik kolon ve rektum cerrahisinde birçok kurs yaptık. Laparoskopik
fıtık cerrahisi kursları düzenledik. Bu kursa Türkiye’nin her yerinden geliyorlar.
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Bilim ve teknolojide yenilikçiliğe yönelik çalışmalar için
geçen yıl dünyanın
en büyük 4. şirketi
General Elektrik(GE)
ile işbirliği anlaşması yapan Dokuz
Eylül Üniversitesi,
dev firmanın tüm
dünyadaki paydaşlarına sunduğu küresel eğitim programına İnciraltı Sağlık
Yerleşkesi’nde ev sahipliği yaptı.
Tim Highet
GE kültürünün
merkez üssü olarak
tanımlanan Crotonville Üniversitesi’nin (New York) verdiği “Değişim ve yenileşim” konulu eğitim programı, “Değişimin Hızlanma Süreçleri’ ve “Proje Tabanlı Düşünme Atölyesi” başlıkları ile gerçekleşti.
Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEÜ Teknoloji Geliştirme A.Ş.’nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime; DEÜ Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, İzmir
Biyotıp ve Genom Enstitüsü (İBG) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve DEPARK Sağlık Akademik
Koordinatörü Doç. Dr. Adile Öniz’in önderliğinde, Geliştirme Bölgesi (DEPARK) ve Dokuz Eylül
Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ekipleri katıldı.
General Elektrik İş Geliştirme Müdürü Dr. Erol Teberoğlu’nun destekleri ile gerçekleştirilen programda katılımcılara, GE Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Liderlik Eğitim Müdürü Tim Highet eğitim verdi. Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonundaki eğitim; yoğun ve interaktif bir ortamda,
katılımcıların var olan değişim süreçlerine dair çözümler geliştirmesine yönelik paylaşımlar ve atölye
çalışmaları ile yürütüldü. Katılımcıların ortak değişim algısına yönlendirilmesine dair ihtiyaçlar ve
GE’nin yalın ve etkili teknikleri, eğitim sürecinde detayları ile aktarıldı. Eğitimde üzerinde durulan
ana başlıklar; “Proje süreçlerine dair stratejik iletişim ve takım algısının başarı odaklı bütünlüğü”,
“Değişim süreçlerinin yüksek farkındalıklı yönetimi”, “Ortak karar almaya dair kısa yollar, hedef
odaklı çatışma yönetimi”, “Ekibin ortak değişim algısı, değişim stratejisini geliştirme üzerine fikir
alışverişi ve atölye çalışmaları” şeklinde değerlendirildi.
1876 yılında Thomas Edison tarafından kurulan General Elektrik’in; “değişim ve yenileşim” konusundaki başarılarını Crotonville’de bulunan eğitim kampüsü aracılığı ile tüm dünya ile paylaştığı
belirtildi. GE’nin uluslararası başarıları ve deneyimleri ile yoğrulan eğitim modüllerinin hedef kitlesinin; üniversiteler, enstitüler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, teknokent yöneticileri ve
girişim şirketleri olduğu ifade edildi.

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Dünya devi General Elektrik
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
küresel eğitim verdi

Prof. Dr. Atalay Arkan

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Mehmet Sepil
Talat Papatya

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Dokuz Eylül Üniversitesi ile
Göztepe Spor Kulübü
arasında tarihi anlaşma

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir’in köklü spor kulübü Göztepe ile “İşbirliği Protokolü” imzaladı.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Sepil, DEÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atalay Arkan ve
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya’nın imzaladığı protokol ile, Sarı-Kırmızılı kulüp ile
“Eğitim, bilim ve teknoloji” alanında ortak çalışmaların yapılacağı açıklandı.
Füzün: Mehmet Sepil Spor Fakültesi olsun
İzmir’in efsane kulübü Göztepe ile atılan ortak adımın bir milat olacağını dile getiren Rektör Prof.
Dr. Füzün, eğitimde, sağlıkta, sanatta, denizcilikte büyük değerleri ülkemize kazandıran Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin spora da önem veren bir bilim yuvası olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İzmir’de
spor, Sayın Mehmet Sepil’in de önderliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi – Göztepe işbirliği ile kalkınacaktır diye düşünüyorum. Bu anlaşma şüphesiz ki çok yararlı olacak. Anlaşmayı hazırlayan başta
yüksekokul müdürümüze ve işbirliğini sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversitemize bugüne kadar bir çok hayırsever işadamı yatırımlar yapmış ve isimleri değişik bölümlerimizde ölümsüzleşmiştir. Salih İşgören Çocuk Hastanemiz, Müfit Kayhan Onkoloji Hastamiz, Fevziye Hepkon
Yüksekokulumuz, Reha Midilli Turizm fakültemiz bunlardan bir kaçı. Ben derim ki niçin bir Mehmet
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Sepil Spor Fakültemiz olmasın?”
Sepil: Bu adımı İzmir örnek almalı
Protokol töreninde, dünyadaki sportif işbirliklerinin önemine ilişkin konuşma yapan ve futbolun şehir tanıtımındaki rolünü Barcelona örneğini
vererek anlatan Göztepe AŞ Başkanı Mehmet Sepil de düşüncelerini şöyle ifade etti:
“Kulüpler bazına indiğimizde, bugün dünyanın
ilk 15-20 ekonomisi arasına girmiş bir Türkiye’yi
temsil eden yapıyı maalesef göremiyoruz. Peki
niye yok? Eğitimden, altyapıya devam eden bir noksanlar zinciri var ülkemizde. Dünyadan örnek verirsek, Barcelona 1,5 milyon nüfuslu bir şehir. Dünyada aynı nüfusa sahip çok sayıda turistik yer var.
Ama Barcelona dediğinizde tüm dünyanın tanıdığı bir yer akla gelir. Bunun esas nedeni de futboldur. Dünya genelinde analizler yapıldığında, eksik nedir diye baktığınızda herkes ortak bir bileşende
buluşuyor o da ‘altyapı.’ Yurtdışında tüm başarılı kulüplerin yapılarına bakın, uzun vadeli yatırımlar
yaparak bulundukları yerlere gelmişler. Göztepe benim çocukluk aşkım, İzmir’e bu kulüp sayesinde
geri döndüm. Şimdi yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bunu çok sabırlı olarak yapacağız. İki günlük
başarı peşinde koşmayacağız. Bir çok branşta kalıcı başarı için çalışacağız. Sadece Göztepe kulübünü ileriye taşımak değil, İzmir’i ileriye taşımamız gerekiyor. Örnek olmak için buradayız ve çok
iddialıyız. Şunun garantisi var; biz düşündüklerimizi yaparsak, altyapımızı doğru kurar, eğitimimizi
verirsek herşey iyi olur. Göztepe’ye en büyük iyiliği yapmak bu takımı sadece şampiyon yapmak değil, gelecek için bu sporcuların her branşta altyapısını kuvvetlendirmek. Bize bu yönde büyük fırsat
veren, işbirliği anlaşmasını hazırlayan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Umarım
bu adım, İzmir’i harekete geçirmek için etkili olur. Üniversite ve camialar hepbirlikte hareket edelim
ve küçük düşünmeyelim.”
Teknik Direktör Diyadin’den başarının formülü
Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya da bir Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olmanın
onuru ile böyle bir işbirliğinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti, “Ben inanıyorum ki
Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi ile en köklü spor kulüplerinden olan Göztepe işbirliği ile çok yakın gelecekte; önce çok nitelikli spor insanları, daha sonra da
başarılı sporcuları hep birlikte Türk sporuna sunacağımız. Bir mum, diğer mumu yakmakla ışığından
hiçbir şey kaybetmez, birlikten kuvvet doğar” dedi. İmza töreninin ardından yapılan panelde; Spor
Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi olan Göztepe Teknik Direktörü Metin Diyadin, Takım Kaptanı
Ertuğrul Arslan ve genç futbolcu Halil Akbunar, “Futbol antrenörlüğündeki gelişim ve başarı” konusunda öğrencilere sunum yaptı. Diyadin ve öğrencileri, takım olarak başarıyı yakalamanın temelinde
‘Samimi yaklaşım ve iyi iletişimin” olduğunu ifade etti. Akademisyenler, çalışanlar ve öğrencilerin
izlediği panelde konuşmacılar, kendilerine yöneltilen soruları da yanıtlayarak deneyimlerini paylaştı.
Tören sonunda Rektör Füzün, Başkan Mehmet Sepil’e teşekkür plaketi ve bir gümüş tabak hediye
etti. Göztepe A.Ş Başkanı Sepil de Profesör Füzün’e isminin yazılı olduğu bir Göztepe forması armağan etti.
15 arpaboyu I ARALIK 2014

Spor Bilimleri Teknolojisi
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr.
Atalay Arkan. Göztepe AŞ Başkanı Mehmet Sepil’e çiçek vererek teşekkür etti.

Mehmet Sepil KİMDİR?
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sepil, aynı
üniversitede Kıyı ve İmar Mühendisliği alanında yüksek lisans
yaptı. Özel sektör projelerinin yanı sıra NATO, ABD ve Türk hükümetlerinin projelerinde inşaat ve Yüksek teknoloji firmalarında
ileri saha operasyonlarında görev aldı. 27 yıllık iş hayatında ayrıca
uluslararası sözleşmeler ve iş geliştirmeyi kapsayan inşaat mühendisliği ile finansman ve idari yönetim alanlarında da çalıştı. 2002
yılında kurduğu ve 2011 yılına kadar CEO görevini üstlendiği
Genel Enerji, bugün Irak Kürt bölgesinde petrol ve gaz varlıkları
bakımından en büyük şirket kabul edilmektedir. Sepil, 2011 yılında İngiliz ortakları ile gerçekleştirdiği birleşme sonrasında Londra
Borsası’nda ilk Türk ortaklı şirket olarak adından söz ettiren Genel
Enerji’nin halen kurucu ortağı ve İcra Kurulu başkanlığını yürütmektedir. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği Üyesi olan Sepil,
2014 yılı Haziran ayından itibaren şirket bünyesine katılan Göztepe Spor Kulübü’nün başkanlığı görevini de yürütmektedir.
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Safra Yolu Yaralanmalarında
güncel yaklaşımlar

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu

Prof. Dr. Mesut Akarsu

Doç. Dr. Tarkan Ünek
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Anabilim Dalı Hepatopankreatobilier Cerrahi
ve Karaciğer Transplantasyonu Birimi’nin ev sahipliğini yaptığı “Safra Yolu Yaralanmalarında Güncel
Yaklaşımlar” konulu sempozyum büyük ilgi gördü.
Türkiye genelinde 100’ün üzerinde hekimin izlediği
sempozyumda, dünyada ilk kez 1880’lerde yapılmaya başlanan “Cerrahi girişimle safra kesesinin alınması (Kolesistektomi) işleminde oluşan komplikasyonlar ve bunların önlenmesine ilişkin yaklaşımlar
değerlendirildi.
Karaciğer transplantasyonunda Türkiye’de ilklere
imza atan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve ekibinin meslektaşlarına
bilgi ve deneyimlerini aktardığı sempozyumda, katılımcılar da çeşitli vakalarda yaşadıkları komplikasyonlardan örnekler vererek interaktif olarak sunumlara katıldı.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Kolorektal Cerrah olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Füzün, genel cerrahideki branşlaşmanın büyük önem taşıdığını belirterek başladığı konuşmasın-

da şu ifadelere yer verdi: “Dokuz Eylül Üniversitesi’nde böylesine anlamlı bir toplantıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Anlamlı, çünkü çok spesifik bir alan. Türkiye’de genel cerrahinin
branşlaşması yönünde ilk adımlar, Prof. Dr. Kemal Astarcıoğlu tarafından üniversitemizde atıldı. Kemal hoca Ege Üniversitesi’nden branşlaşma fikri ile üniversitemize geldi. Ben 1988’de katıldım bu
aileye. Kolorektal cerrahi yapmak üzere alınmıştım. Branşlaşma fikrini realize etmemiz 1996 yılını
buldu. 1996’da cerrahiyi dörde böldük. Herkes kendi alanındaki ameliyatlarla uğraştı ve bugünlere
geldik. Bugün ben Kolorektal cerrahım. Ama bir konuda eksik kaldık, bilim dallarını oluşturmadık.
Bu konuda bize düşen, bilim dalı kurulma tekliflerini senatodan geçirelim, sonrasında bilim dallarının
kuruluşu için YÖK’e müracaat edip hamleyi yapalım. Branşlaşmayı çok önemsiyorum. Dokuz Eylül
Üniversitesi bu işin başını çekmiştir. Branşlaşma konseptinde Hepatopankreatobilier Cerrahi grubunun düzenlediği böyle bir toplantıda ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Genel cerrahi hekimleri meslektaşlarına detaylı sunum yaptı
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, zor ve ilginç bir konuyu ayrıntılı değerlendirmek üzere bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu: “Günümüzde bütün mükemmelliyetçi çabalara rağmen
‘Safra Yolu Yaralanmaları’ olmaya devam etmekte ve bu yaralanma bazen karaciğeri kaybetmeye kadar, yani karaciğer transplantasyonuna kadar varabilmekte. Maliyeti çok yüksek bir konu ve insanlar
hayatını kaybedebilir. Bir küçük noktaya değinmek istiyorum; açık kolostektomide deneyimle sıfıra
doğru yaklaşan yaralanma oranı maalesef kapalı (laparaskopik) kolostektomide deneyime rağmen
yaralanma frekansı belli bir düzeyin altına indirilememekte. Bu değerlendirmeler sonucunda, bu konudaki eğitimin gerçekten radikal bir şekilde değiştirilmesini gerektiriyor diye düşünüyorum.”
Açılış konuşmalarının ardından yapılan sunumlarda, DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarkan Ünek, “Safra yollarının cerrahi anatomisi, safra kesesi ve safra
yolu anomalileri” hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Prof. Dr. Mesut Akarsu da safra yolu yaralanmaları
ile ilgili sorunların nasıl oluştuğunu “Safra Peritonisti ve tıkanma patofizyolojisi” konu başlıkları ile
anlattı.
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Hastane çalışanlarına
‘Kalite Yönetim Sistemleri’
eğitimi ve sertifikası

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Kalite ve Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sağlık Hukuku Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nin işbirliğinde düzenlenen “TS EN ISO 9001:
2008 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Semineri” toplam 51 çalışanın
katılımı ile yapıldı.
20 Ekim - 14 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara; Hastane Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın, Prof. Dr. Tonay İnceboz, Doç. Dr. Mete Edizer ve Öğr.
Prof. Dr. Recep Yaparel
Rektör Yardımcısı
Gör. Dr. Biyo. Vahide Bayrakal “Kalite Yönetim Sistemleri”ni anlattı.
Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın
SAHUM Müdürü Prof. Dr. Erdem Özkara “Sağlık Hukuku”, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel, “Hasta Hakları ve Psikolojisi” ve “Kültürlerarası İletişim”i, Yard. Doç.
Dr. Cengiz Üzün de “Sağlıkta İletişim” konularında eğitim verdi. Eğitim programı sonunda yapılan sınavı
başarı ile tamamlayan katılımcılara törenle sertifikaları dağıtıldı. Sertifika töreni sonunda; üzerinde ekip
çalışmasının önemine vurgu yapan “*T*oplam *A*klın *K*alitesi *I*şıldar *M*utlaka *(TAKIM)*”
cümlesinin yer aldığı pastayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel, tüm eğitimci ve katılımcılarla
birlikte kesti. Profesör Yaparel, güzel ve verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek hastane
çalışanlarına teşekkür etti. Katılımcılara sertifikalarını Kalite yöneticileri ve başhekim yardımcıları verdi. DEÜ Kalite ve Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Hastane Kalite Yönetim
Direktörü Prof. Dr. Hüseyin Baskın da yoğun geçen kalite eğitimi çalışmasını şöyle özetledi:
“Tüm kurumlarda olduğu gibi sağlık kurumlarında da iş süreçlerini kullanıma uygun olarak hazırlamak
ve sorunsuz uygulamak için iş planları yapılması gerekmektedir. İş planı, hizmet verenin; hizmeti programlayabilmesini, performansın artmasını sağlar ve maliyeti düşürür. TS EN ISO 9001: 2008 Kalite
Yönetim Sistemler’ i, bir sağlık kurumunun kendi kalite yönetim düzenini; ilgili diğer yönetim düzen
koşulları ile bir araya getirmesini veya bütünleştirmesini sağlayabilmektedir. Sağlıkta kalite geliştirme
ve akreditasyon anlayışının esaslarını oluşturan: herkes için adil, verimli, etkin, tüm süreçleri söz verilen zamanda yerine getiren, tüm hizmet verenin (personel) ve hizmet alanın (hasta-hasta yakını…)
haklarını gözeten, güvenli (safety-security) ilkelerini benimseyen bir sağlık kurumu bilincinin oluşturul-

18 arpaboyu I ARALIK 2014

ması *TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri* eğitiminin temel amacıdır. Sertifika alan
arkadaşlarımız, hastanemiz ulusal (Sağlık Hizmeti
Kalite Standartları - SHKS) ve uluslararası (“Joint
Commission International” - “JCI”) kalite geliştirme ve akreditasyon süreci çerçevesindeki çalışmalarda görev almaktadırlar. Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel,
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas ve SAHUM (Sağlık Hukuku ve Araştırma Merkezi) Müdürü
Prof. Dr. Erdem Özkara’ya destekleri için teşekkür ederiz.”

Ünlü oyuncu İrem Sak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Tıp
Oyuncuları’nın katkısı ile düzenlenen söyleşide DEÜ Sağlık Yerleşkesi öğrencileri ile biraraya geldi.
Televizyon dizilerinin popüler isimleri arasında yer alan, Şen Yuva’da Şehrazat, Yalan Dünya’da Tülay,
5’er Beşer programında Sinem karakterini canlandıran İrem Sak; Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’ndaki etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı, tiyatro ve oyunculuk deneyimlerini
anlattı. İçten anlatımı ve tavırları dikkat çeken Sak, doktor olan babası ile ilgili anılarını, paraşüt kursu
aldığı sırada yaşadığı deneyimleri anlatırken konukları bol bol güldürdü. 1986 Sivas doğumlu olan ve
İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü bitiren Sak, oyunculuk merakının çok küçük yaşlarda
başladığını belirterek, “Küçükken ayna karşısında kendi kendimle röportaj yapardım. Bir gün mutlaka
oyuncu olacağımı biliyordum. Lise ikinci sınıfta bir arkadaşımın cesaretlendirmesi sonucu ilk adımları
attım” dedi.
İrem Sak, gülmeyi ve güldürmeyi çok sevdiğini ve hayatta sağlık
dışında hiçbir şeyin önemli olmadığını belirtirken, babasının hekim olması nedeniyle yaşadığı deneyimlerin kendisine bu konuda
önemli bir hayat dersi verdiğini ifade etti. Söyleşi sonunda DEÜ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, başarılı sanatçıya bir
çiçek ve hediye vererek teşekkür etti. Profesör Canda, “Ben 197779 yıllarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kuruluşunda görev
yaptım. Oradaki kanser derneğinin tüm çalışmalarını eşimle birlikte
yaptık. Sivas’tan sizin gibi bir yeteneğin başarısı beni mutlu etti. Bir
doktor kızısınız. Ebeveynler olarak gençlere güvenmek zorundayız.
Siz bunu kanıtladınız. Kutluyorum” dedi. Etkinlik sonrası öğrenciler, genç oyuncu ile bol bol özçekim (selfie) yaptı.
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Oyuncu İrem Sak
DEÜ Tıp’a konuk oldu
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde
mezuniyet onuru
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1982 yılından bu
yana Tıp, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Onkoloji, Beden Eğitimi ve Spor dallarında lisansüstü
(yüksek lisans-doktora) eğitim veren Sağlık Bilimleri
Enstitüsü bu yıl törenle 72 öğrenci mezun etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzün, Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu,
Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar ve
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu
Doç. Dr. Selim Karabekir’in ev sahipliğinde gerçekleşRektör
Enstitü Müdürü
tirilen törende 17’si doktora, 55’i yüksek lisans eğitimi
alan toplam 72 mezun, aileleriyle birlikte büyük heyecan yaşadı. Doktora ve yüksek lisansı ilk üç
sırada tamamlayan öğrencilere üniversite yöneticileri diploma ile birer plaket ve çiçek verdi.
Rektör Füzün, üçüncü kuşak üniversite olma yolunda ilerleyen bir bilim kuruluşu olduklarını belirterek, “Üçüncü kuşak üniversite demek; bilgiyi üretip bunu ticarileştiren, yani para kazanan üniversite
demektir. Çalışmalarla, laboratuvarlarda üretilen tüm bilgilerin mutlaka ticarileştirilmesi gerek. Batının yıllardan beri yaptığı şeyi biz de yapmak için Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Türkiye’nin en
büyük Biyotıp ve Genom Merkezi’ni kurduk. İnşallah Mayıs 2015’ten itibaren tam kapasite ile çalışacak. Sağlık Kampüsü’nde kurduğumuz Türkiye’nin ilk Sağlık Teknoparkı ile hedeflediğimiz yolda
çok önemli adım attık. Bu kapsamda genç bilim insanlarını kutluyor, onları destekleyen hocaları ve
ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu konuşmasında, tüm personel
dahil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından akredite edilmiş bir kurum olduklarını
vurgulayarak, “Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık alanında bilimsel temelleri hazırlamak, kurmak, başlatmak ve profesyonel araştırmacı yetiştirmek görevlerini üstlenmiştir.
Toplam 29 anabilim dalımız, 30’u doktora ve 55’i yüksek lisans olmak üzere 85 programımız var. 692
de kayıtlı öğrencimiz mevcut. Bu yıl 17’si doktora, 55’i yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam
20 arpaboyu I ARALIK 2014

72 mezun veriyoruz. Bilim dünyasına yeni
değerler kazandırmaya devam edeceğiz.
Tüm öğrenciler ve ailelerini kutluyorum”
ifadelerini kullandı.
Mezunlar adına konuşma yapan Doktora
Birincisi Burcu Akpınar Söylemez de zorluklarla dolu bir eğitim sürecini tamamlarken insanlığa faydalı olabilmek için üstün
gayret gösterdiklerini ifade etti, duygularını şöyle dile getirdi: “Bugün konuşmamın
finalini, kıpırtı ile hayatıma yeni umutlar getiren biricik bebeğime yapmak istiyorum ve 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde kadına yönelik şiddetin, terörün son
bulmasını diliyorum.”
Törende Doktora Programı Birincisi Dr. Burcu Akpınar Söylemez’e (Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği) diploma ve plaketini Rektör Prof.
Dr. Mehmet Füzün ve Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
birlikte verdi. Doktora ikincisi Dr. Melek Pehlivan’a (Tıbbi Biyoloji ve Genetik)
plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, doktora üçüncüsü Dr. Berivan
Çeçen’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel takdim etti. Yüksek Lisans Programı Birincisi
Ayşe Nur Sarı (Mikrobiyoloji) plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören’den, Yüksek
Lisans ikincisi Berna Yalınçetin (Temel Bilimler) plaketini İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Muzaffer Tunçağ’dan, Yüksek Lisans üçüncüsü Abdurrahman Nalbant da (Ortopedik Fizyoterapi) İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar’dan aldı. Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar, Yüksek Lisans Birincisi Ayşe Nur Sarı’ya diplomasını
sundu. 2013-14 mezunlarından Yrd. Doç. Dr. Hülya Özlem Şener ve Öğretim Görevlisi Elif Çalık’a
“Örnek olanlar” belgesi ve Elif Özen İşcen’e de “En İyi Poster Ödülü”nü Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. H. Selim Karabekir verdi. Enstitüde 30. Yılını tamamlayan personel olan Enstitü Sekreteri
Asiye Zengin ise plaketini Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’ndan aldı.

		
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas, Balçova
Kaymakamlığı’na atanan Süleyman Özçakıcı’yı makamında ziyaret ederek yeni görev yeri için
“Hayırlı olsun” mesajını iletti. Nezaket ziyaretinde Başhekim Mas’a,
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr.
Ataç Sönmez ve DEÜ Hastanesi
Başmüdürü Tevfik Eser eşlik etti.
Heyetin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam Özçakıcı, aynı bölgede hizmet veren iki kurumun temsilcilerinin
biraraya gelmesinin güzel ve örnek bir davranış olduğunu ifade etti. Yöneticiler bu iyi diyaloğun devam
edeceğini belirtti.
2014 ARALIK arpaboyu 21

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Başhekim Mas
Kaymakam Özçakıcı’ya
nezaket ziyaretinde bulundu

Pulmoner Hipertansiyon
hastalarına solunum ve
kas egzersiz eğitimi
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Dr. Melda Sağlam

Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde; Kardiyoloji
Anabilim Dalı başta olmak
üzere Göğüs Hastalıkları,
Kalp Damar Cerrahisi, Romatoloji, Fizik Tedavi Rehabilitasyon ile Fizyoterapi
ekiplerinin takibinde olan
Prof. Dr. Bahri Akdeniz
Prof. Dr. Can Sevinç
Prof. Dr. Sema Savcı
“Pulmoner
Hipertansiyon
Hastaları”, ilk kez düzenlenen kapsamlı bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. 50’ye yakın hasta ve yakınına, “Solunum
ve Kas Egzersizleri” eğitimi verildi.
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Sevinç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Sema Savcı’nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen eğitime Ege ve Hacettepe Üniversitelerinden
akademisyenler de konuşmacı olarak katıldı.
Prof. Dr. Bahri Akdeniz, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri bilgilendirme toplantısını yılın belli
zamanlarında tekrarlayacaklarını belirtti. Üç ayda bir takip ettikleri hastalarla artık geniş bir aile
gibi olduklarını ifade eden Prof. Dr. Akdeniz, bu hastaların tedavilerini ancak birden fazla bölümün
takibi ile yapabildiklerini belirterek şöyle konuştu: “Pulmoner Hipertansiyon tedavisi sadece ilaçlı
tedavi değildir. Hastalarımızın öncelikle yaşam tarzını düzenlememiz lazım. Türkiye’de Pulmoner
Hipertansiyon olgularının tedavisine fizyoterapiyi de sistemli olarak ekleyerek yapılan yaklaşım sadece bizim merkezimizde var. Bugünkü eğitimimizin konusu dengeli egzersiz eğitimi. Çok şanslıyız,
çünkü Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulumuz ve bu konuda çok deneyimli bir ekibimiz var.
Konunun uzmanları ile sizleri bir araya getirdik. Sizlerden isteğimiz, burada önerilenleri evde de uygulamanız” dedi.
Pulmoner Hipertansiyon hastalığının nasıl bir rahatsızlık olduğunu, hastaların ne gibi sorunlar
yaşadığını videolu bir sunum ile anlatan Prof. Dr. Can Sevinç, PAH olarak bilinen hastalığın, tanımlanabilir herhangi bir nedeni olmayabileceği gibi, bir ya da daha fazla sayıda altta yatan durumdan
da kaynaklanabilen, pulmoner dolaşımın küçük damarlarını etkileyen kronik bir rahatsızlık olduğunu
ifade etti. Hastaların nefes darlığı, bitkinlik, öksürük, baş dönmesi, göğüs ağrısı, bayılma atakları,
kardiyak aritmiler, ayak bileklerinde ya da bacaklarda ödem, kalp yetmezliği dahil çeşitli kronik
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semptomlar yaşayabildiklerini belirtti. Profesör Sevinç, “Pulmoner Hipertansiyo aslında akciğer damarlarında olan bir hastalık olmasına karşılık, teşhisini koymak ve takibini yapmak esasen kardiyoloji uzmanının yapabileceği tetkiklerle olduğu için öncelikli olarak kardiyoloji tarafından takip ediliyor.
Hastalarımızın izlemi, kesinlikle bir ekip çalışması gerektirmekte, biz de çalışmalarımızı geniş bir
ekip ile yapmaktayız. Burada hastalığınızı daha iyi anlayabilmeniz ve onunla baş edebilmeniz için,
sizlere konuyu ayrıntıları ile anlatıyoruz. Bu günkü eğitimimizin amacı, fizyoterapi ile akciğer kapasitenizi nasıl daha iyi kullanabileceğinizi sizlere öğretmek” dedi.
Hacettepe Üniversitesi’nden konuk konuşmacı olarak gelen Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Melda Sağlam da nasıl nefes alıp verilmesi gerektiğini, eforla
egzersiz sırasında solunumun nasıl kontrol edileceğini hastalara uygulamalı olarak anlattı. Hastalar,
egzersizlerle ilgili olarak merak ettiklerini sordular, önerileri aldılar ve bu eğitimin günlük hayatta
kendilerine büyük fayda sağlayacağını belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, yaşamını kaybeden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof.
Dr.H. Zahide Elar (68), Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene üniversite üst yönetimi, Tıp Fakültesi
ve hastane yöneticileri, mevcut ve emekli öğretim üyeleri, Elar’ın yakınları ve sağlık çalışanları katıldı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından,
bölüm hocaları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı’nın çalışkanlığı ve örnek kimliği
ile iz bırakan ismi Elar’ın bilim insanı ve akademisyen
olarak kurumuna verdiği hizmetleri anlattı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, “Dokuz Eylül
ailesi olarak yeri gerçekten doldurulması zor olan, çok
önemli bir insanı kaybettik. Zahide Hoca, azmi, dürüstlüğü, prensipleri ve çalışkanlığı ile hayatımızda iz bıraktı. Prensiplerine çok düşkün bir hekimdi. Kendisini arayacağız, Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum”
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Tülay Canda
Rektör
Dekan
dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da, “Zahide Hoca, ömrünü mesleğine adamış, çok kutsal,
fakültemize artı değer getirmiş bir bilim insanıydı. Son derece disiplinli, ekibine güvenen bir kişi olarak
unutulmaz hizmetler verdi. Hastalığı sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tedavi olmayı tercih etti.
Öğretim Üyelerimize, personelimize teşekkür ediyorum. Kendisine büyük özveri ile baktılar. Değerli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yıllar önce kaybettiği eşi ile birlikte huzur içinde yatsınlar” diye konuştu.
Profesör Elar’ın Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden çalışma arkadaşları, üniversite yöneticileri, kendisini
yetiştiren hocası Prof. Dr. Ahmet Tutan,
DEÜ önceki Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı
ve Elar’ın tek evladı Oğul Elar da 4 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düşen
akademisyeni kaybetmenin üzüntüsünü
çeşitli anılarını paylaşarak ifade etti.
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Hemşirelik Fakültesi
Kurucu Dekanına
sevgi dolu uğurlama

Üniversitemizden
Hastanemizden - -Hazırlayan
Hazırlayan: Nalan
: NalanÜLKER
ÜLKER

Prof. Dr. Zühal Bahar

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 2011 yılında fakülte olma sürecinde büyük
katkıları olan ve fakültenin Kurucu Dekanı olarak hizmet veren Prof. Dr. Zühal Bahar, görkemli bir
törenle emekliliğe uğurlandı. Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayşe Beşer’in koordinasyonunda düzenlenen emeklilik töreni, Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
yapıldı. Profesör Bahar’ın sevgi gösterileri ile yeni yaşamına uğurlandığı törene; Dokuz Eylül Üniversitesi yöneticileri, DEÜ Hemşirelik Fakültesi ve Profesör Bahar’ın uzun yıllar hizmet verdiği Ege
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin mevcut ve emekli öğretim üyeleri, değişik üniversitelerden
konuklar, sağlık çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Emeklilik töreninin konuğu olan Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam, “Savaştan Barışa,
Şiddetten Sevgiye” başlıklı bir konferans verdi.
Moderatörlüğünü Profesör Bahar’ın yaptığı konferansta, Prof. Dr. İnam her bireyin kendisinin ve
dünyanın farkında olması, hayata değerler katması gerektiğini belirtti. Konferansın ardından İzmir
Devlet Opera ve Balesi önceki Müdürü Aytül Büyüksaraç ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Demet Eytemiz mini bir konser verdi.
Daha sonra Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili ve
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Profesör Ayşe Beşer; uzun süre birlikte çalıştıkları Profesör Zühal Bahar’ın hayatını, Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne ve hemşirelik mesleğine katkılarını bir slayt gösterisi ile anlattı. Veda konuşması
sırasında öğrencileri “Sevgili hocamız Zühal Bahar sizi seviyoruz” yazılı pankart açarken, duygu
dolu anlar yaşayan Prof. Dr.Bahar; bugüne kadar
birlikte çalıştığı ve yaşamına anlam katan sevdiklerine teşekkür etti, sık sık gözleri doldu. Profesör Bahar, Hemşirelik Yüksekokulu’nun fakülte
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olması sürecinde kendilerine büyük destek veren Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’e ve o dönemde
Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Hakkı Bahar’a, okulun tüm akademik kadrosuna ve çalışanlarına
teşekkür etti. Tören sonunda Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi’ndeki meslektaşları Profesör Bahar’a
çeşitli hediyeler sunarak yeni yaşamına uğurladı.

Altı yıldır kalp yetmezliği yaşayan ve bu süre
içinde 10 kez kalp krizi geçiren 86 yaşındaki
Satılmış Özdönmez, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde bir ilk olan uygulama ile sağlığına kavuştu. Eskişehir’de yaşayan Özdönmez,
6 yılda yaşadığı sağlık problemi nedeniyle kısa
aralıklarla soluğu hastanelerde aldı. Yaşının ileri
olması ve böbrek yetmezliği de çekmesi nedeniyle Özdönmez’e açık kalp ameliyatı yapılmasının riskli olduğu, yaşamını ilaçlarla sürdürebileceği belirtildi. İzmir’de yaşayan damadı Sabri
Aktaş’ın yanına geldiği sırada yine kalp krizi
Prof. Dr. Dayimi Kaya
geçiren Özdönmez’e tedavi için getirildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yepyeni
bir bir yöntem uygulandı. Kardiyoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dayimi Kaya’nın kasıktan girerek kalp kapağı takması sonrası Satılmış
Özdönmez sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Kaya, dünyada az sayıda vakada uygulanan yöntemi başarıyla
gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
“86 yaşındaki hastamız, uzun yıllardır ciddi aort yetmezliği denilen kalbin en büyük kapağının kan
kaçırması şikayeti ile sıkıntılı bir süreç geçirmiş. Hiçbir ilacın kesin çözüm olmadığı, kalbinin çok
büyümüş olduğu bir hasta. Böbrek yetmezliği ve yaşının ileri olması nedeniyle açık kalp ameliyatı
olamıyor. Biz de başka bir tedavi yöntemiyle ameliyat olmadan kasık damarından müdahale ederek
kapak değişiminin yapılmasını değerlendirdik. Kalp kapağı yetmezliğinde bu tür operasyonlar yapılıyor. Dünyada 40-50 civarında bu tür operasyon yapıldı. Sadece yetmezliği olan hastalarda bu tür tedavi Türkiye’de ilk kez yapılıyor. Operasyon yaklaşık 1,5 saat sürdü. İşlemi başarıyla gerçekleştirdik.
Hastamız da tedaviye çok iyi cevap verdi. Operasyonun ertesi günü yürümeye başladı.”
Satılmış Özdönmez ise şikayetlerinin 2008 yılında başladığını, birden nefesinin kesilmesi üzerine
Eskişehir’de hastaneye kaldırıldığını, kalp yetmezliği teşhisinin konulduğunu belirterek, “Doktorlar
açık kalp ameliyatında masada kalırsın dediler. Ben de o günden bu yana ilaç kullandım. Bu süre
içinde çok sıkıntı yaşadım. Yürüyemiyordum, nefes nefese kalıyordum. Defalarca kalp krizi geçirdim. Burada doktoruma güvendim ve ameliyatsız kalp kapağı takıldı. Şimdi yürüyebiliyorum, daha
iyiyim. Doktoruma ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu 25 yaşında

		 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 25. Kuruluş yıldönümü İnciraltı Yerleşkesi’nde bir hafta devam eden etkinliklerle kutlandı. Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim
Üyeleri Konferans Salonu’nda yapılan açılışta, Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Sağlık Hizmetleri
MYO Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu, 2 yıllık eğitim süresinin 4 yıla çıkarılması yönünde çalışmaların başladığını müjdeledi. Rektör Füzün ve Okul Müdürü Akkoçlu, DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nun kurulmasına öncülük eden dönemin Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik ile birlikte törene katılamayan Okulun Kurucu Müdürü Prof. Dr. Necla Çevik ve okul binasını üniversiteye kazandıran Nevvar-Salih İşgören Vakfı’na teşekkür etti.
Prof. Dr. Füzün şöyle konuştu: “Bu tip etkinlikler şüphesiz ki kaynaşmayı sağlar. Kaynaşmak dostluğu,
dostluklar da daha iyi üretmeyi getirir. Bu anlamda sayın müdürümüzü kutluyorum. Okulumuz 25, üniversitemiz 32 yıllık. 1989’da Namık Çevik hocamız bu okulun eksikliğini görmüş ve çok önemli adımlar atmış. Bir Arap atasözü vardır; sıfırla 1 arasındaki fark, 1 ile 1000 arasındaki farktan daha büyüktür.
Başlamak, hiç yokken ortaya bir şey koymak çok çok değerlidir. Namık ve Necla Çevik hocamızı saygı
ile anıyor, devamında görev yapan tüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Okul Müdürü Atila Hocamızın, 2 yıllık mevcut eğitimin 4 yıla çıkarılması yönünde çabaları var. Biz de rektörlük olarak sıcak
bakıyoruz. Senato’da gündeme gelecek, inşallah okulumuz 4 yıllık olacak.”
Okulun 25 yıllık tarihini özetleyen tanıtım filminin ardından, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu da şöyle konuştu: “21 Kasım 1989’da kurulan okulumuzda, toplam 8 program, 50 akademik
personel mevcut. 1. Sınıfta 175, ikinci sınıfta 347 olmak üzere 522 öğrencimiz eğitim görüyor. 25
yılda toplam 2488 mezun verilmiş. Bunların 78’i halen hastanemizde çalışıyor. Bu yıl okulumuzda
rektörlüğümüzün de desteği ile birtakım yenilik ve değişiklikler yaptık. Programlarımızı tanıtıcı kitapçık bastırdık, öğrencilerimize dağıttık. Ekonomik sorunları olan öğrencilere burs sağladık. Türkiye’de
sağlık meslek yüksekokulları hızla artış gösteriyor. Sayıları 132 oldu. Artık bu okullarda eğitim sürelerinin 4 yıla uzatılması kaçınılmaz. Sektörün gelecek ile ilgili beklentisi yüksek. Bizim de aklımızdan,
araştırma projelerinde görev yapacak kalifiye elemanları yetiştirmek üzere Sağlık Teknolojileri ile ilgili
bir fakülte olabilir mi düşüncesi geçiyor. Bu
okulların örneği Türkiye’de var. Rektörümüzün bu konularda destek vereceğinden şüphemiz yok.”
Açılış konuşmalarının ardından Profesör Akkoçlu, Rektör Füzün ile önceki Müdürlerden
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu, “Sağlık Hizmetleri
Prof. Dr. İlgi Şemin’e birer plaket ve çiçekle Meslek Yüksekokulu’nun Bugünü ve Geleceği” konulu panelin koteşekkür etti. Törene Hüseyin Genç önderliğin- nuşmacılarına etkinlik sonrası birer teşekkür belgesi verdi.
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de sahne alan ve bir bölümü akademisyenlerden oluşan
Mandolin Orkestrası mini konserle renk kattı. Daha
sonra, alanında yetkin konuşmacıların panelist olarak
katıldığı “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun
Bugünü ve Geleceği” konulu panel yapıldı. Profesör
Akkoçlu, panelistlere birer belge ile teşekkür etti.
Panelin ardından, DEÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan’ın Karikatür Sergisi, Okutman Enver Akmaner ile Öğr. Gör.
Melahat Kızıl’ın Fotoğraf Sergisi ve Heykeltraş Kadriye Kantık’ın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için hazırladığı heykelin açılışları yapıldı. Açılış haftası etkinliklerinin devamında “Geleneksel
Programlararası Bilgi Yarışması”, “The Notebook” adlı filmin gösterimi, “Türk Halk Müziği ve Halk
Oyunları” gösterisi, Prof. Dr. Özdemir Nutku’dan “Sağlık ve Sanat” söyleyişi yer aldı. Zengin program,
Hizmet Ödüllerinin takdimi, Kareoke ve Müzik Dinletisi, okul bahçesinde lokma ikramı ile sona erdi.

DEPARK Sağlık ZEYTİN CAFE
hizmete girdi

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Sağlık’ temalı teknoloji geliştirme binası Depark Zeytin’in yanında, “Zeytin
Cafe” hizmete girdi. İsmini; tarihçesi günümüzden 40 bin yıl öncesine dayanan, sağlık, bilgelik, barış
ve başarı işaretinin simgesi Zeytin’den alan DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi)
binasının bitişiğindeki Zeytin Cafe, Sağlık Yerleşkesi ailesini konuk etmeye başladı. Modern ünite,
Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, DEPARK Sağlık
Teknoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Adile Öniz ve DEPARK Genel Müdürü Necip Özbey’in katkıları ile
hizmete sunuldu. Düzenlenen törende açılış kurdelasını kesen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören, Zeytin Cafe’nin bilim dolu sohbetler için buluşma yeri olmasını diledi, kafenin işletmecisi Adil
Karamustafaoğlu’na da hizmetleri için teşekkür etti.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yenilenen Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı toplantı odasına, 1979 yılında Anabilim Dalı’nın Kurucusu olan emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Güray Çıngıl’ın ismi verildi.
“Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Çıngıl Toplantı Odası” olarak adlandırılan ünitenin açılışı; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, DEÜ
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, başhekim
yardımcıları, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Hakan Öner, öğretim üyeleri ve çalışanların katıldığı törenle
yapıldı.
Rektör Füzün konuşmasında; “Vefa çok önemli bir şey. Ben
Güray hocamızı, üniversiteye geldiğim 1988’den beri tanıyorum. Bende bıraktığı izlenim; zarif, beyefendi bir insan. Kurumuna verdiği hizmetler dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi arz
ediyor, bunu düşünmüş olan hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Birlik olmak güzel. Birbirimizi unutmamamız lazım.
Hayırlı olsun” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da özveri ile
verilen hizmetler sonrasında sergilenen vefa örneğinin büyük
önem taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu: “Bu kurumun kuruluşunda hepimiz görevimizi özveriyle yaptık. Sıkıntılı süreci
aşmak, kendi evimizden daha çok buralara zaman ve maddi
manevi tüm gücümüzü harcamak sıradan bir görev değildi.
Güray hoca ile en başından beri beraber çalıştık. Ben hekimlerin birbirlerine gereken önemi, saygıyı göstermesi gerektiğine
inanıyorum. Sayın Rektörümüzün desteği ile emekli olan hocalarımıza ısrarla burada bulunmaları gerektiğini belirtiyoruz.
Biz yeni kuşağa ne gösterirsek, onlar da bize onu gösterecek.
Ben Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na ve emekleri için Güray
hocamıza teşekkür ediyorum.”
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Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Öner de Profesör Çıngıl ile uzun yıllar
birlikte çalışma şansına sahip olduğunu belirterek, “Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlilerinden birisi, akademik nezaket ve inceliğin nasıl olması gerektiği idi. Bu konuda kendisine bir kez daha
teşekkür ediyorum. Bugün bu değerli akademisyenin adını baki kılmak için naçizane toplantı odamıza onun adını vermeyi düşündük. Kendisi bizi kırmadı. Hayırlı olsun” dedi.
Törende duygulanan Profesör Çıngıl düşüncelerini şöyle dile getirdi: “6 yıl önce emekli oldum. Üç
kelime ile duygularımı özetlemek istiyorum. Birincisi vefa, ikincisi selam, üçüncüsü seda. Öyle hisler doğdu ki içimde sanki bir hoş seda bırakmışım. Bu benim en büyük mutluluklarımdan biri. Bu
kliniğin kurucu üyelerinden biri olmak birinci mutluluğum. İkinci mutluluğum bugün oldu. Eşim
beni sabah buraya gönderirken kravatımı giysimi kontrol etti. Yıllarca bir yerlere gittim, hiç bu kadar
özenle uğurlanmadım. Ailemizi gururlandırdı. Bu onuru ömrüm boyunca taşıyacağım. Hepinize çok
teşekkür ediyorum.”

Önceki Rektör Fethi İdiman’a
plaketli emeklilik töreni
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1996-2000 yılları arasında
rektörlük görevini yürüten Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethi İdiman, üst yönetimin katıldığı bir plaket töreni ile emekliliğe uğurlandı.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, 12 Aralık 2014’te
emekli olan Profesör İdiman’a sunduğu teşekkür plaketinde
“Sayın Prof. Dr. Fethi İdiman, Üniversitemizin Rektörü, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve örnek bir hekim olarak
vermiş olduğunuz engin hizmetlerden dolayı teşekkür eder, 12
Aralık 2014 sonrasında da sağlık ve başarı dolu bir yaşam dilerim” ifadelerine yer verdi. Rektör Füzün, “12 Aralık tarihi,
Fethi hocamızın aynı zamanda doğumgünü. Kendisi emeklilik nedeniyle büyük tören yapılmasını
arzu etmedi, nezaketen beni ziyaret etti. Ben de bugünün anısına hazırlattığım plaketle üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Plaket törenine, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Köse, Prof. Dr. Recep Yaparel, Prof.
Dr. Murat Özgören, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Tülay Canda ve DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas katıldı. Duygulu anlar
yaşayan Prof. Dr. Fethi İdiman, “Büyük bir incelik gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum” diyerek
özel bir gün yaşadığını ifade etti.
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10 Kasım’da
Ata’ya saygı duruşu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi mensupları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 76. Yılında büyük özlem ve sevgi ile andı. Sağlık
Kampusu’ndeki Atatürk Büstü önünde 10 Kasım saat 09.05’te saygı duruşunda
bulunan Dokuz Eylüllüler, büste kırmızı karanfiller bırakarak duygularını ifade
etti. Sağlık Kampusü’nde eğitim verilen 2 No’lu Kreş ve Anaoukulu öğrencileri
de seslendirdikleri şiir ve şarkılarla Ata’ya olan sevgilerini dile getirdi.
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda konuşmasında, Cumhuriyet’in
kurucusu Ulu Önder’i manevi huzurunda saygı ve özlemle andıklarını belirterek Prof. Dr. Tülay Canda
şöyle konuştu:
“Atatürk’e olan saygımız her geçen gün katlanarak artmaktadır. Vatanseverliğin, Devlet adamlığının
ne olduğunu, Cumhurbaşkanının nasıl olması gerektiğini kendisi bize öğretti. Atamızı özlemle arıyoruz. Uygarlık düzeyine çok önceden kavuşan gelişmiş ülkeler Mustafa Kemal Atatürk’ü çok iyi anladılar, bugün bile onu anlayan ülkelerin sayısı her geçen gün giderek artmaktadır. Evet bizler anlıyoruz
ve değerini çok iyi biliyoruz. Çünkü bizi yetiştiren ailelerimiz, öğretmenlerimiz bunu bize öğrettiler.
Onlar Cumhuriyet öncesini ve Atatürk olmadan önceki dönemi bizzat yaşamışlar ve tanık olmuşlardı.
İnsanlara değer verilmeyen, kız çocuklarının ve kadınların erkekler gibi eşit hakları ve itibarı olmayan
bir toplumdan nasıl eşit haklara sahip bir topluluk yaratıldığını çok iyi biliyorlardı. Atatürk yasalar ile
ülkemizde herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasını sağlamıştı. Atatürk ile birlikte kendisi gibi
düşünen arkadaşları, devlet büyükleri bizlere vatan toprağını, Cumhuriyeti emanet ettiler. Bu emanetleri korumak için yol da gösterildi. Bu yol; gençliğe seslenişte, Nutuk’ta, Kurtuluş Savaşı destanlarında, Atatürk ilke ve devrimlerinde çok açık bir şekilde gösterilmektedir. Bize düşen görev, Cumhuriyete
sahip çıkmak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmak, geliştirmek, emeğin sömürülmesine, emekçinin
ekmeğinden, aşından pay alma hırsına kapılanlara dur demek. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için bu
vatan toprağında barış içinde, kardeşçe yaşamak için elimizden ne geliyorsa yapmak. Gelecek kuşaklara bunları aktarmak. Gelişmiş ülkelerin düzeyine gelmek için çok çalışmak, toplumun çıkarlarını
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bireysel çıkarların
önünde
tutmak.
Tüm
insanların eşit
olduğunu her
fırsatta hissettirmek. Yaşam
biçimimiz, davranışlarımız ile
örnek olmaktır.
Burada Ata’nın
huzurunda bulunan hepimize, gelecek 10 Kasım’larda daha umutlu, Ata’nın emanetlerini koruyan,
korunması görevini yapan, ileri ve bağımsız bir toplum olarak bulunmamızı diliyorum.”
İntörn Dr. Muhammet Özer de konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İki Mustafa Kemal vardır;
biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade
edemem. O ben değil bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için
uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici
olmayan, yaşaması ve muvaffak olması gereken Mustafa Kemal odur.
Tarihler 76 yıl önce bu hüzünlü günü gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Ulu Önder, eşsiz komutan ve deha olan Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettik. Mustafa Kemal
vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet
sevgisi tutku derecesinde olan, maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan bir devlet adamı ve
komutandı. Onun en büyük ideali; Türk Ulusunun; medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesiydi. Memleketin mutlak çağdaş ve uygar olması onun için bir hayat davası idi. Mustafa Kemal Atatürk düşüncelerinde asla hayalperest değildi. ‘Biz, ilhamlarımızı gökten
ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz’ derdi. Ona göre akıl ve mantığın
halledemeyeceği iş yoktu. Gerçekleştirdiği başarılı inkılâpların temelinde de akıl ve mantık vardı.
Bilim ve tekniğin hayatımıza hakim olmasını isteyen Atatürk, anlamsız ve mantıksız hurafeleri, hastalıklı olarak nitelendirirdi. ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeyhler, müritler ve meczuplar
memleketi olamaz’ derdi. Sağlıklı bir devlet düzeninin sağlıklı bireyler yetiştirilmesiyle mümkün
olduğu gerçeğini bilen Atatürk, Türk milletinin sağlığı ile de yakından ilgilenmiş sağlıklı bir
toplum olabilmek için alınması gerek asgari tedbirleri ısrarla belirtmiştir. Kurduğu yeni ülkede
sağlığın korunmasının ve geliştirilmesinin önemi üzerinde çok durmuştur. ‘Kendilerine devrimin
ve devrimciliğin yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşlarının sağlığı ve sağlamlığı her zaman
üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet, düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister’ derdi.
Konuşmama, biz tıbbiyeliler olarak Atatürk’ün mirasına nasıl sahip çıkmamız gerektiğini gösteren Dr. Hikmet Boran’ın bir anısıyla son vermek istiyorum; Atatürk’ün Sivas Kongresi’ni toplayacağını öğrenen askeri Tıbbiyeliler biz de temsilci yollamalıyız diyerek o zaman 3.sınıf talebesi olan
Dr. Hikmet Boran’ı Sivas’a yollarlar. 9 Eylül 1919 gecesi çoğunluğun çözüm için manda önerisinde bulunduğu bir ortamda Dr. Hikmet; “Paşam üyesi bulunduğum Tıbbiyeliler adına konuşuyorum.
Mandayı kabul edemeyiz. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar kim olursa olsun şiddetle ret ve
tenzih ederiz. Farz-ı muhal, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder Mustafa Kemal “vatan
kurtarıcısı” değil ‘vatan batırıcısı’dır der ve tel’in ederiz”der. Herkesin şaşkın bakışları arasında Gazi
“İşte benim güvendiğim gençlik budur. Müsterih ol evlat, parolamız tektir: Ya istiklal ya ölüm” der.
Ulusumuzun kurtarıcısı, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet
adamı Atatürk, dün olduğu gibi bundan böyle de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir. Buna hiç şüphe yoktur. Cumhuriyetimizin
kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”
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Çarşamba Etkinliği’nde
Kurtuluş Savaşı Destanı
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Büyük Önder Atatürk’ü Anma Haftası’nda, “Kuvayi Milliye – Kurtuluş Savaşı Destanı” Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen
Çarşamba Etkinliği’nde sunuldu, tarih canlandırıldı. Şair Nazım Hizmet’in unutulmaz eserini, Nuri
Kurtcebe’nin çizimleri ile DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener ve Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencisi Yunus Türk birlikte seslendirdi. Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda Hemşirelik
Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, fakültenin
Müzik Okutmanları Mehmet Güngür ve Meltem Altay gitar performansları ile şiir dinletisine eşlik etti.
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener, “Bugünkü etkinliğimizi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatkürk’e ve 1918’lerde başlayarak kimseden hiçbir şey beklemeden can siperane
herşeylerini ortaya koyan isimsiz kahramanlara adıyoruz” dedi. Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Zühal Bahar, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başarılı sunumları için Öğretim Üyesi Nilgün Yener, öğrenci Yunus Türk ve sanatçılara teşekkür etti.
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Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari çalışanları, Cumhuriyet’in kuruluşunun 91. Yıldönümünü, Tınaztepe Sosyal Tesisler’de düzenlenen baloda kutladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün
ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, Buca Belediye
Başkanı Levent Priştina ve DEÜ önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik de konuk oldu. Üniversite yöneticileri, fakülte, enstitü ve yüksekokulların akademik ve idari personelleri Cumhuriyet
coşkusunu paylaştı. 91. yıl pastasını Rektör Füzün, Baro Başkanı Aydın Özcan, Buca Belediye Başkanı Priştina, önceki Rektör Namık Çevik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Köse, Prof. Dr. Recep
Yaparel ve Prof. Dr. Murat Özgören ile birlikte kesti.
Rektör Füzün, Atatürk’ün Nutuk’undan alıntılar yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Büyük Önder altı gün başka bir ifadeyle, 36 saat 33 dakika süren tarihî konuşmasında kurduğu Türkiye
Cumhuriyetini, Türk gençliğine emanet etmeden önce, neyi anlatmak istediğini; şu cümlelerle ifade
ediyor: “Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl
kazandığını; ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu
anlatmaya çalıştım. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte, Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş,
ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da taksimini sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı
Devleti, onun istiklâli, padişah, halife, hükûmet, bunların hepsi anlamı kalmamış birtakım boş sözlerden ibaretti. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millî hâkimiyete dayanan,
kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! İşte daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar,
bu karar olmuştur.”
Rektör Füzün konuşmasını, Atatürk’ün değişik dönemlerde söylediği özlü sözlerle tamamladı, Cumhuriyet kazanımlarının çok önemli olduğunu belirtti.
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Cumhuriyet’in 91. Yılı
Tınaztepe’de kutlandı

Tıp Fakültesi
Türk Halk Müziği
korosu coşturdu
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev
sahipliğinde düzenlenen 2014 yılının son Çarşamba Etkinliği’nde, “Tıp Fakültesi Türk Halk Müziği
Korosu” kalabalık kadrosu ve zengin repertuarı ile
Sağlık Kampusü’nde keyifli bir konser verdi. Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen
etkinlikte; ağırlıklı olarak DEÜ Tıp Fakültesi ve üniversitenin değişik fakültelerinden akademisyenler,
öğrenciler ve çalışanların yer aldığı koro, birbirinden
güzel Türk Halk müziği eserlerini büyük başarı ile
sundu, bol bol alkışlandı.
“Bir sevdadır türküler” başlığı ile düzenlenen konserde, Aclan Evyapan’ın yönetmenliğinde 82 korist
sahne aldı, koroya enstrümanlarda usta isimler eşlik
etti. Tezeneli çalgılarda; Ayhan Eskikala (Tambura),
Ali Kemal Şahin (Çöğür), Caner Keçelioğlu (Çöğür),
Eray Demiralp (Çöğür), Hüseyin Koçak (Çöğür),
Yılmaz Çakır (Çöğür), Caner Salih Şahin (Cura-Tar),
Kamran Davarı Nikou (Tar), Üflemeli çalgılarda;
Özcan Yılmaz (Mev-Zurna), Salih Sütoğlu (Kaval),
Ilgın Kavalcı (Klarnet), Yaylı çalgılarda Ahmet Ali
Çakır (Kemençe), Oğuz Dicle (Kabak kemane), Vurmalı Çalgılarda; Alptuğ Kınık (Darbuka), Elif Öztürk
(Def-Kasık), Furkan Us (Cajon – Chimes –Zil), Hakan Bavru (Asma davul – Bendir), Tuşlu Çalgılarda;
Alparslan Topçu (Bas – Klavye) performans sergiledi. Programa Tuğkan Duran, Halime Ece Yağcı,
Betül Yıldırım ve İbrahim Gezen de solo türkülerle
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renk kattı. Sunuculuğunu Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün
Yener’in gerçekleştirdiği konserde, birbirinden güzel türkülerle coşan konuklar halay çekerek eserlere
eşlik etti.
Konser bitiminde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, solo performans sergileyen DEÜ Tıp
Fakültesi Öğrencisi Tuğkan Duran, Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halime Ece Yağcı’ya ve kabak kemane ile sahne alan DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Dicle’ye
koristler ve enstrüman çalanları temsilen birer plaket ve çiçek verdi. Koro yönetmeni Aclan Evyapan’ı
da tebrik eden Profesör Canda, “Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün adına sizleri kutluyorum. Örnek
çalışmalarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu;
Sağlık Yerleşkesi Çarşamba etkinliklerinde “Çözüm K. Atatürk” konulu konferans ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen
Zeki Ok’u konuk etti. 10 Kasım Ata’yı Anma Haftası programı kapsamında
düzenlenen etkinlik Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Atatürk’ü iyi anlamak ve anlatmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Ok,
Atatürk’ü anlamaya Gençliğe Sesleniş’inden başlanabileceğini ifade etti, Büyük Önder’i benzersiz yapan çok özellik bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Bunların başında zekası, çok yönlülüğü ve cesareti gelir. Bir tanesi çok önemli,
o da zıt özellikleri birarada taşıması ve bunlardan müthiş bir sentez oluşturmasıProf. Dr. Ülgen Zeki Ok
dır. Yüce ideallerine ulaşmak için ‘realist’ gibi davranmış; birçok arkadaşı gibi
kalıplaşmış düşüncelere takılıp kalmamış veya olanaksız hayallere kapılmamıştır. İdealleri ile gerçekleri harmanlayıp, bir pragmatist gibi yararlı bir ‘sentez’ oluşturabilmiştir” dedi.
Profesör Ülgen Zeki Ok, hazırladığı sunumda geçmişten bugüne bir tarih turu yaparak bugünlere nasıl
gelindiğini anlattı, Atatürk’e farklı bir bakış açısı başlığı ile gelişmeleri değerlendirdi. Konferans sonunda
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı ve Müdür Yardımcısı Doç.
Dr. Didem Karadibak, Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok’a çiçek vererek teşekkür etti.

2014 ARALIK arpaboyu 35

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

FTR Yüksekokulu’ndan
Çözüm Atatürk konferansı

Üniversite Matbaası
Tınaztepe Yerleşkesi’nde
yeni binasına taşındı
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tüm baskı ve yayın işlerinin hazırlandığı Matbaası, İnciraltı Yerleşkesi’ndeki hizmet binasından, Tınaztepe Yerleşkesi’nde yeni inşaa edilen imalata uygun modern binasına
taşındı. Yaklaşık 1400 metrekare alan üzerine kurulan dört katlı tesisin, ilk iki katına yerleşen matbaanın
alt katında baskı üniteleri, ikinci katında da baskı öncesi tasarım, planlama, kalıp üniteleri ve idari ofisler
yer aldı.
Yeni binanın açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can
Karaca, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Rektör Başdanışmanı Yard. Doç. Dr. Kenan
Kırkpınar, üniversitenin değişik bölümlerinden idareciler ve akademisyenlerin katılımı ile yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse açılış konuşmasında, üniversitenin çok donanımlı yeni bir hizmet
binasına daha kavuştuğunu belirterek, “Bu binanın yapımına 2013 Şubat ayında başladık ve 2014 Ekim
ayında tamamlandı. 1400 metrekare alanın iki katında matbaamız yer alıyor. Üstteki iki katta Fen Bilimleri Enstitüsü yer alacak. Yeni yılda inşallah Tınaztepe Kampüsü’nde Rektörlük ve Hukuk Fakültesi
binalarımız da hizmete girecek. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Açılışa ev sahipliği yapan Matbaa
Müdürü Uğur Kılınç da, üniversitedeki tüm basım işlerinin yapıldığı üniteleri davetlilere gezdirerek
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bilgi verdi. Kılınç, “Toplam
üç ofset makinemiz, bir cilt
makinemiz, özveri ile çalışan genç bir ekiple üretim
yapıyoruz. Aylık baskı tirajımız 1 milyon ile 1 milyon
500 bin arasında değişiyor.
Bir kamu matbaası için çok
iyi rakamlar” diye konuştu.
DEÜ Matbaası, 1982 yılında üniversitenin Rektörlük
binasında teksir-fotokopi
bölümü olarak kuruldu, zaman içinde bu yapı matbaaya dönüştü daha sonra Sağlık Kampüsü’ndeki ihtiyaca yanıt verecek şekilde büyüdü, Kasım 2014’ten
itibarende yeni binasında konumlandırıldı.
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Sağlık Yerleşkesi
yeni yılda sağlık, başarı
huzur, mutluluk diledi

Bayram ve yılbaşı kutlamalarında birlik ve beraberlik anlayışını geleneksel olarak tekrarlayan Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi akademisyenleri ve idari
çalışanları, 2014 yılını sevgi, saygı ve dayanışma ruhu ile
uğurladı, 2015’i yeni umutlar ve güzel dileklerle karşıladı.
Tüm Sağlık Kampusü’nü biraraya getiren Dekanlık
Binası 4. kat fuayedeki kutlamada konuşan Rektör Prof.
Dr. Mehmet Füzün, “Üniversitemizin Sağlık Yerleşkesi
olarak bir yeni yıl kutlamasında daha birlikteyiz. Bayramlar ve yılbaşı kutlamalarında iyi niyet mesajları verilir.
Ben de aynısını yapıyorum; inşallah bundan da sonra hepberaber ve her açıdan başarılı, huzurlu, mutlu ve dünyada
barış içinde güzel bir yeni yıl diliyorum” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da; “2015
yılı hepimiz için sağlıklı, mutlu, başarılı ve güzel bir yıl
olsun. Ülkemize ve dünyada barış, huzur ve dürüstlük hakim olsun. Bizler birlikteliğin en güzel örneğini bu kutlamalarda sergiliyoruz. Dayanışma ve birlikteliğin gerekliliğine inandığınız için sizlere teşekkür ediyor, 2015 yılının hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Tıp Dünyası

Ülkemizde
antibiyotiklerin
yüzde 40’ı
gereksiz kullanılıyor
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve

Prof. Prof.
Dr. Ayşe
Yüce
Dr. Ayşe Yüce

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüce, Türkiye’de gereksiz antibiyotik kullanımının yüzde 40’lara yükseldiğine dikkat çekti, yanlış antibiyotik kullanımının yaşam kayıplarına bile neden olabildiğini ifade etti,
18 Kasım “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” nedeniyle bir açıklama yapan Prof. Dr. Yüce şöyle
konuştu:
“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, gelişmekte olan 71 ülkede yapılan bir çalışmada dünyada antibiyotik kullanımının giderek arttığı ortaya konmuştur. 2000 – 2010 yılları arasında dünyada
antibiyotik kullanımı yüzde 36 oranında artış göstermiştir. Bu artıştan yüzde 76’lık oran ile Brezilya,
Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin sorumlu olduğu saptanmıştır.
Türkiye’de de antibiyotik kullanımının yüzde 30 ila 40’ı gereksiz olarak belirlenmiş olup, bunun maliyeti yaklaşık 1 milyar TL’dir. Türkiye’de doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanımı yüzde 26’lara
kadar ulaşmıştır. Gereksiz antibiyotik kullanımı önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş olup; Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), antibiyotiklerin yaklaşık yarısının gereksiz yere kullanıldığını bildirmektedir.
Antibiyotik direnci tüm dünyada hızla artmaktadır ve bu durum, mikropların bu savaşı kazandığını
göstermektedir. Antibiyotiklere karşı dirençli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda ölüm oranı
yüzde 50 kadar daha fazladır. Bu koşullarda, neredeyse antibiyotiklerin bulunmadığı eski dönemlerdeki
gibi basit enfeksiyonlarda bile yaşamımızı kaybedecek duruma geleceğiz. Dünyada antibiyotik direncinin en az olduğu bölge olarak İskandinav ülkeleri öne çıkıyor. Antibiyotiğin kontrollü kullanımına bağlı
olarak bu ülkelerde direncin en az (yüzde 1’in altında) olduğunu görüyoruz. Bu sebepten, gelişmekte
olan ülkelerde de uygun antibiyotik kullanımının özendirilmesi ve kontrolü büyük önem taşıyor.”
Grip olunca antibiyotik kullanmak yanlış!
Profesör Yüce, toplumda özellikle kış mevsiminde gelen nezle, grip, soğuk algınlığı gibi solunum
yolu enfeksiyonlarında yaygın olarak gereksiz antibiyotik kullanıldığını belirterek dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:
“Grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarında hastalıkların çoğu virüslerle meydana gelir
ve tedavisinde antibiyotik kullanılması gereksiz, hatta yanlıştır. Çünkü antibiyotikler virüslere değil,
bakterilere etkilidir, ateşi düşürmez, ağrıyı gidermezler. Toplumumuzda ateşi düşürmek için antibiyotik
kullanımı gibi yanlış bir kanı bir vardır. Antibiyotikler ateş düşürücü olarak kullanılmamalıdır. Uygun
antibiyotik kullanımı için;
1. Gerçekten bir bakteriyel enfeksiyon olduğunun saptanması,
2. En etkili antibiyotiğin seçilmesi, reçetesiz antibiyotik alınmaması ve satılmaması,
3. Antibiyotik kullanılacaksa uygun doz ve sürede kullanılması,
4. Özel durumlarda ve altta yatan hastalığı olan kişilerde antibiyotik kullanım ilkelerinin bilinmesi ve
gebelik, emzirme, diyabet vs. gibi durumlarda bunların doktora hatırlatılması,
5. Ateşli durumlarda doktora başvurulması,
6. Toplumun antibiyotikler konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
7. Tıp eğitiminde konunun kapsamlı olarak yer alması gereklidir.
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Sonuç olarak; 1. Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılır, 2. Soğuk
algınlığı, nezle, grip gibi viral hastalıklarda etkisi yoktur, 3 Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılmamalıdır, 4. Reçetesiz antibiyotik satılmamalıdır, 5. Gerekli durumlarda yalnızca doktor tarafından
verildiğinde uygun dozda ve sürede kullanılmalıdır, 6. İlacın sonlandırılması yine hekim kontrolünde
olmalı, hasta kendiliğinden sonlandırmamalıdır. Antibiyotiklere direncin önlenmesi ancak bu koşullara
uyum ile sağlanabilir.

11 yaşında
bypass oldu

luk ve eklem yerlerinde şişlik şikayetleriyle Bodrum’dan İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 11 yaşındaki
Ferhat Ünlü, burada tarihe geçecek bir operasyonla hayata bağlandı. Kolesterol değerinin 700’lerde olduğu belirlenen ve yapılan tetkikler ile anjiyografisinde; kalbi besleyen ana damarda
çok tehlikeli bir darlık saptanan Ferhat Ünlü, sıklıkla 60 yaş sonrasında ve çok nadiren 30 yaş öncesi görülen koroner arter hastalığı (kalbi besleyen damarlarda daralma) nedeniyle koroner
bypass ameliyatına alındı. DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baran Uğurlu
Prof. Dr. Baran Uğurlu
ve ekibi, dünyada bu yaşta ender rastlanan bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.
Profesör Uğurlu, daha önce 14 yaşındaki bir hastaya yaptıkları koroner bypass ameliyatını DEÜ
Hastanesi’nde ilk kez 11 yaşında bir hastaya uyguladıklarını belirterek şu bilgileri verdi:
“Ferhat 11 yaşında olmasına rağmen, kalp damarlarında ciddi problem olduğu için koroner bypass ameliyatı olmak zorunda kaldı. Bu ameliyat normalde 50-60’lı yaşlardan sonra ileri yaş hastalığın tedavisi olarak biliniyor. Ama Ferhat’ın özel bir durumu var. Ailevi kan yağları çok yüksek. O yüzden bu hastalığa
çok erken yakalanmış durumda. Bir ay önce artan şikayetleri üzerine hasta önce Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi’ne başvuruyor ve burada hastalık tanınıyor. Erişkin kardiyologların yardımı ile
yapılan koroner anjiyografisinde kalbi besleyen ana damarda çok tehlikeli bir darlık saptanıyor. Maalesef
stent veya balonla tedaviye uygun değil. Bu tür kolesterol problemi olan hastalarda göğüs damarları daha
uzun açık kalıyor. Ferhat’ın ameliyatında her iki göğüs damarını kullandık. Hastanın bacağından damar
almadık. Ferhat kolesterol ilaçlarını bundan sonra yoğun şekilde kullanacak. ‘Plazmaferez’ yöntemiyle
de arada bir kanının temizlenmesi gerekecek. Bu operasyon bize; son dönemde çok konuşulan ve kolesterol yüksekliğinin o kadar da önemli olmadığına işaret eden bazı görüşlerin doğruyu yansıtmadığını
ortaya koyuyor. Bu tür hastalar aslında kolesterolün ne kadar önemli olduğunu belgeleyen kesin kanıtlardan bir tanesi. Kolesterol yüksek olduğunda 11 yaşında bile kalp damarlarını etkileyebiliyor. Hastalığın
bu kadar erken yaşta olması, homozigot olduğunu yani hem anne hem babadan bu tarz bir gen geldiğini gösteriyor. Toplumda kolesterolün tehlikesi bilinmeli ve erken yaşlarda rastlanabileceği düşünülerek
kontrol yapılmalı. Ailede bu şekilde yüksek kolesterol varsa diğer bireylerin de kontrolü yapılmalı” dedi.
		 Üç çocuklu Ünlü ailesinin en küçük oğlu olan Ferhat Ünlü, DEÜ Hastanesi’ndeki operasyon
ve bir haftalık tedavisinin ardından taburcu olmanın sevincini annesi Elif Ünlü ve 20 yaşındaki ağabeyi
Ferdi Ünlü ile paylaştı. İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencisi olan Ferhat, “Şikayetlerim 1 yıl önce başladı. Kalbim sıkışıyordu, yürüyemiyordum, çabuk yorulduğum için sınıftan dışarı çıkamıyordum. Önce
Bodrum’da bir doktora gittik sonra Dokuz Eylül Hastanesi’ne gelmemizi önerdiler. Eklem yerlerimde
kızarıklık ve kabarıklıklar vardı. Kontroller ve anjiyodan sonra ameliyat oldum. Benim yaşımda ilk kez
yapılmış. En büyük isteğim bir an önce okuluma dönmek” dedi.
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Ailevi yüksek kolesterol, nefes darlığı, aşırı yorgun-

Tedavi gören küçüklerin
yılbaşı mutluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk
Hastanesi’nde yatarak tedavi gören küçükler,
Hastane İlköğretim Okulu’nda düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlamasında keyifli bir eğlenceye katılmanın mutluluğunu yaşadı. Hastane
Başhekimliği ve Çocuk Hastalıkları Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören’in önderliğinde düzenlenen yeni yıl kutlamasında küçükler
öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı, müzik
dinledi, eğlendi. Kutlamada Hastane Başmüdürü Tevfik Eser de küçüklerle sohbet ederek, sağlıklı, güzel yeni yıllar diledi. Hastane İlköğretim
Okulu Müdürü Avni Koşar, tedavi süreçlerinde hastane bünyesinde eğitim alan küçüklere Anabilim
Dalı Başkanı Profesör Ören’in destekleri ile her yıl böyle etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Ecza Deposu’nda
2015 kutlaması

Hastane Ecza Deposu çalışanları, yeni
yılı, birimlerinde düzenledikleri toplantıda kutladı. Çalışanlar, Hastane Başmüdürü
Tevfik Eser ve Hastane Müdürü Yaşar Akar
ile birlikte pasta keserek güzel bir yıl diledi.

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Dünya Engelliler Günü’nde
farkındalık mesajı

Empati Sanat Atölyesi Oyuncuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne konuk oldu, kamuoyuna “Engelleri hepbirlikte aşalım” mesajı verdi. “Engel Siz misiniz” başlığı
altında çeşitli skeçler sergileyen oyuncular, hem düşündürdü, hem güldürdü. Ece Ertan’ın yönetmenliğindeki
etkinlik süresince, toplumda önyargılı ve duyarsız yaklaşımın sevgi ve sağduyu ile ortadan kaldırılabileceğinin altı çizildi.
DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinliğin ardından, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda, katılımcılara farkındalık çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Empatik Yaşam Kültür Sanat Spor ve Dayanışma Sakatlar Derneği Genel Başkanı Murad Pekdilber, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenledikleri etkinliğin ardından 9 yaşındaki bedensel engelli Emir Ülgen’e tekerlekli sandalye
hediye etti. Ülgen ailesi duygulu anlar yaşadı. Etkinliği izleyen
Buca eski Belediye Başkanı Ercan Tatı ve Belediye Meclis Üyesi
Uğur Yedekli de engellilerin hayatını kolaylaştıran projelerde her
zaman yer aldıklarını belirtti.
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Hemşirelik Fakültesi’nde
Yılın Akademisyenlerine ödül

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Hemşirelik Fakültesi’nde gelenekselleşen “Yılın Akademisyenleri” ödülleri, 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödüllere bu yıl memur ve personel de eklendi. 2013-2014’te
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Seren İntepeler, Öğretim
Görevlisi Yaprak Sarıgöl Ordin ve Araştırma Görevlisi
Aslı Akdeniz Kudubeş Yılın Akademisyeni seçildi. Ayfer Özdemir’e Yılın İdari Personeli, Sinan Aydın’a da
Yılın Personeli ödülü verildi. Başarılı isimlere ödüllerini
Hemşirelik ve Tıp Fakültesi’nden yöneticiler ve akademisyenler taktim ederken duygulu anlar yaşandı. Etkinlik
gününde ayrıca, fakültenin 3. Katında yer alan Konferans
Salonu’nun yenilerek hizmete girmesi de kutlandı. Salonun açılış kurdelasını Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Zühal Bahar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Tülay Canda ile birlikte kesti. Programda, DEÜ Halk
Oyunları Okutmanı Hande Soysal ve Hemşirelik Fakültesi öğrencileri de Öğretmenler Günü için hazırladıkları Halk Oyunları gösterisini sundu. Kurucu Dekan
olarak emekliliğe uğurlanan Prof. Dr. Zühal Bahar, eğitimcilerin öğretmenler gününü kutladığını belirtiti,
yılın başarılı isimlerine güzel birer örnek oldukları için teşekkür etti.
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Eleştiri

MEVCUT MUSUNUZ
YOKSA CAN MI?

Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Dokuz
Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda
düzenlenen Prof. Dr. Zühal
Bahar’ın emeklilik törenine katıldım. Kelimenin tam anlamıyla
görkemli, etkileyici ve
duygu yoğunluğu yüksek bir tören oldu. ZüProf. Dr. Zühal Bahar
Prof. Dr. Ahmet İnam
hal Hoca’nın özgeçmişi
ve mesleğine katkıları
perdeye yansıtılan görüntülerle anlatıldı. Ve bir kez daha anladım ki, insan yaşarken pek de bir şeylerin farkına varmadan geçiyor zaman; ancak geçmişe dönüp bakılınca netleşiyor her şey ve yaptıklarımızın toplamının ne sonuçlar doğurduğu, topluma/insanlığa katkıları bir bir ortaya çıkıyor. Bu
bağlamda Zühal Hoca’nın emeklerine ve kişiliğine hayran kaldığımı itiraf etmeliyim. Etrafına saçtığı
bilim ışığı ve yüksek disiplinin getirdiği saygın ortam, üstüne sevgi eklenince olağanüstü bir başarı
ortaya çıkmış..
Yaklaşık 23 yıllık meslek hayatımda öğrendiğim bir şey var: Kendinize doğal yollardan veya zor
kullanarak ‘saygı’ duydurabilirsiniz, bu pekala mümkün, ancak saygı ve sevgiyi bir arada alabiliyorsanız insanlardan, işte bu alkışlanacak bir durumdur. Zühal Hoca bunu yapmış; onu geç tanıdığıma
bir kez daha üzüldüm..
Törende felsefe profesörü Ahmet İnam olağanüstü bir konuşma yaptı, yazılarını okurken aldığım
keyif, onu dinlerken ikiye katlandı. Ahmet Hoca yaklaşık yarım saat süren etkileyici konuşmasında
‘CAN’ olmaktan sözetti. İnam’a göre hepimiz, ‘cân’ taşıyan varlıklarız. Can; beden, duygu, düşünce
ve kültürden oluşur. Can olabilmek için kendimiz olabilmeye, etrafımızdakilere bu ‘can’ enerjisini
aktarabilmeye ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde ‘can’ değil, sadece ‘mevcut’ oluruz. Biyolojik olarak mevcut olmakla, günü birlik yaşam içinde koşuşturmakla gelen yaşamı yaşayamayız. Ahmet
Hoca’ya göre ‘can’ımızı çıkarıp bize diploma veriyorlar. Ve buna ‘eğitim’ diyorlar. Ve sonunda da
çoğumuz can olmayı unutuyor, mevcut olmakla yetiniyoruz.
Prof. İnam’ın konuşmasında beni etkileyen bir tümcesi de şuydu: ‘’Bu dünyada ‘can’ların bir
araya gelmesi ve gözlerini iyiye, güzele ve doğruya doğru çevirmeleri gerekliliği var: Yani ‘Gözlerin
Senfonisi’ne ihtiyaç var.’’ Ne güzel bir birlik, beraberlik çağrısı bu..
Ahmet İnam’ın konuşması yüreklerimizde ve dimağımızda derin izler bıraktı. Hepimiz dönüp
kendimize baktık ve acaba ‘Can’ mı, yoksa sadece ‘Mevcut’ mu olduğumuzu sorguladık.. Peki ya
siz? ‘CAN’mısınız, yoksa sadece ‘mevcut’ mu?

44 arpaboyu I ARALIK 2014

Gezi Sayfası

SAKIZ ADASI

Adalarda yaz geçirmeyi sever çoğu kişi, bizse
sonbaharlarda daha çekici buluruz adaları ve diğer
sayfiye yerlerini... Uzun süredir ilk defa bizim olan
bir cumartesi ve pazarı Sakız’da geçirdik ben ve
eşim Murat Cem. Yanımızda sonbaharda adaya geziye ikna ettiğimiz dostlarımız (Apo, Berna, Öcal,
Güliz). İzmir’de kışın ayak sesleri: Aralık 20. Ama
burada mevsim hala sonbahar. Sonbaharı daha, bi
daha yaşamak şansı aslında Sakız.
Ege Denizi’nin kuzey-doğusundaki Yunan adalarından biri Sakız (Chios). Kıyılarımızla arasındaki mesafe son derece az: 8 deniz mili (yaklaşık 15
km). Büyüklük açısından Yunan adalarının beşincisi. Plajları ile meşhur adanın sahil şeridi uzunluğunun 200 km’yi aştığı belirtiliyor.
Adaya ulaşım oldukça rahat ve kısa süreli bir yolculuk. Ertürk Lines’in hızlı feribotları ile idari bölgenin merkezi Chios’a 24 dakikada varılıyor. Sabah 09.30 ve akşam 16.30 olmak üzere karşılıklı
tarifeli seferler mevcut. Biz, cumartesi sabah gidip
bir gece konaklayarak pazar akşamüstü dönmeyi
yeğledik.
Adaya varır varmaz karşınıza ilk çıkan limanı
çevreleyen kordonboyu. Pek çok lokanta, kafeterya ve bar kordonu süslüyor. Buralarda menülerin
çoğu Yunanca ve Türkçe (broşür, afiş, levha ve hatta uyarılar da Türkçe…
Kiryako gibi bir dostunuz yoksa araç kiralamanız gerekecek adayı gezmek için. Ya da diğer
seçenek olarak ada turu yapan turizm şirketlerini
kullanabilirsiniz. Ada haritası ve her türlü sorunuza
yanıt için limanda indiğinizde Sakız Adası tanıtım
dergisini ücretsiz edinebilirsiniz. Bizim kılavuzu-

Doç. Dr. Özlem MİMAN
Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı

muz Abdurrahman (Apo) olduğundan biz başka
bir şeye ihtiyaç duymadık. İki günlük tatile güney
bölgesini sığdırabildik. İşte bizim gözümüzle Sakız
adası:
Rotamızdaki ilk uğrak yeri Armolia köyü idi.
Merkezden köye giderken yol boyu sakız ve zeytin
ağaçları bize eşlik etti. Ancak bir yandan da adanın
büyük bir kısmının ve ağaçların 2012’deki yangın
ile küle döndüğünü görmekse üzüntü vericiydi. 2-3
m boylarında uzaktan çalı gibi duran her dem yeşil
sakız ağaçlarının koruma altında olduğunu öğrendik. Bu bitkinin dal ve gövdesine açılan eğik yarıklardan akan reçinenin katılaşması ile “mastik” diye
söylenen sakız elde ediliyormuş. Özel bir kokusu
ve tadı var. Dünyada endüstriyel nitelikte mastik
üretiminin yüzde 85’i Sakız adasında yapılmaktaymış. Eski evler ve seramik görseller (testiler, vazolar) eşliğinde Armolia’yı hızla geride bırakarak
heyecanla adanın meşhur sahili Mavra Volia’ya
gittik. Sahil volkanik püskürme sonucu oluşmuş
siyah taşlardan dolayı plaj çok farklı ve özel görünüyor.
Yine yol boyu sakız ağaçları eşliğinde sonraki durağımız Pirgi’ye vardık. Pirgi, adanın güney
köylerinden biri. Yaklaştıkça köyün ilginç mimarisi önce bizi şaşırttı. Orta çağdan kalma bir yerleşim
alanı olduğunu öğrendiğimiz Pirgi’de evlerin ön
cepheleri geometrik şekillerle süslenmiş. Kazıma
tekniği ile yapıldıklarından günümüze kadar iyi
muhafaza olmuşlar. Köyün merkezinde bir meydan, kilise ve kafe var. Merkezde bir kahve molası
verdik. Yan masalarda pek çok kişi, içinde buz olan
köpüklü kahveyi (frape) tercih etmiş görünüyor.
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Ben tercihimi Türk kahvesinden yana kullandım,
illaki damla sakızlısından. Lezzeti bizimkini aratmasa da iri çekilmiş olduğundan fal bakmaya pek
uygun değildi. Sonra sokaklarında dolaştık biraz.
Dar sokakları ile birbirine bitişik düzende sıralanan
evler halka halka köyü oluşturuyorlar. Sakız ayıran
hanım teyze de dahil olmak üzere burada ve tüm
adada nüfus hayli yaşlı kesimden oluşuyor (Sakız
ayırmak: Sakız ağaçlarının altına kirecimsi beyaz
bir toz dökülüyor. Ağaçların gövdeleri çiziliyor.
Ağaçtan akan sakız toprağa bulanıp kirlenmiyor,
beyaz toza yapışıyor. Daha sonra yıkanarak sakızın
tozdan ayrılması sağlanıyor).
Rotamızda Pirgi’den sonra Mesta vardı. Çatısız
taş evleri, dar sokakları (sokak-tünel arası geçitler)
ve evden eve atlayan kemerleri ile tam bir orta çağ
havasına sahip bir köy. Merkezde yemek yenebilecek güzel mekanlar mevcut. Biz Pita Café’de pita
ekmeği içinde Gyros (yunan usulü döner), Greek
salad (üzerinde Feta peyniri olan yunan salatası:
İri doğranmış domates, salatalık, dolmalık biber,
kırmızı soğan, kapari, kekikle lezzetlendirilmiş, olmazsa olmaz zeytinyağlı. Feta peyniri bizim Ezine
peynirimize çok benziyor ama Feta peyniri dünya
mutfaklarına daha iyi pazarlanmışa benziyor), patates köftesi ve reçine aromalı beyaz şarabı seçtik.
Şarap kadehi yerine küçük boy su bardaklarını kullanıyorlar.
Köyler arası geçtiğimiz yollar sıklıkla dar ve virajlıydı. Buralarda irili ufaklı anıt yapılar dikkati çekiyor. Bunları o yolda gerçekleşen kazalarda ölenler
anısına yapıyorlarmış. Sıklığı düşünüldüğünde siz
de bi anlamda uyarı mahiyetindeki bu yapıları dikkate alarak fazla hızlı seyretmiyorsunuz.
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Mesta’dan kuzeye çıkıp Vessa’nın da kuzeyinde Lithi kıyılarına uğradık. Adanın batısında kalan
bu balıkçı köyü güzel bir plaja sahip. Buradan çıkıp
Avgonima’ya dümen kırdık: Amaç müthiş günbatımını seyretmek. Güneş kendini bizden sakınmadı,
görsel şöleni uzattı, nazlı nazlı denize girdi. Sevgili
kalanlar için romantikti. Sonra merkeze geri döndük. Artık akşamdı ve birşeyler yemeliydik. Kordonboyunda bir balık lokantasında oturduk. Yunan
kültürü deyince ilk aklıma gelen tavernalar olmuştu. Ancak balık lokantası çok olmasına rağmen
canlı müzik ve o keyifli ezgiler yoktu. Neleri deneyimledik?: Keçi sütünden ızgara Mastello peyniri,
Saganaki (yağda kızarmış peynir), kalamar tava ve
ızgara, cacıki (kuru cacık), olmazsa olmaz Greek
salad, deniz ürünlü penne. Ve tabii Uzo. Sakız adası uzosu en iyi uzo olarak kabul görüyormuş. Geleneksel yöntemlerle üretilen içkinin ihraç değeri
oldukça büyük. Sular her yerde cam şişede geliyor.
Adada en çok aranan ve özlenen şey, hepimiz
ama özellikle Berna için demleme çay oldu. Kaldığımız otel Kambos köyünde bir aile işletmesi idi.
Sahibi Eleni bize sabah kahvaltısında demleme çay
yaptı; hepimiz sevindirik olduk. Ekmekler köy ekmeği havasında ve her dem çok güzeldi. Kahvaltıda sadece salatanın içine kapari yerine süs için atılmış birkaç tane zeytinden başka masada hiç zeytin
olmaması ilginçti. Tüm öğünlerin baştacı Greek
salad yine masadaydı. Kış başı olduğundan adada
mandilana çoktu. Kambos da tam bir mandalina
cenneti imiş meğer. Bodrum mandalinalarımız gibi
nefis kokuyorlar. Bol ve çeşitli reçellerin mevsime

uygun, en güzel reçeli de doğal olarak mandalina
reçeli idi. Eleni’nin ev yapımı mandalina reçeli ve
file bademli mandalinalı krokan kahvaltının dayanılmaz tadı oldu.
Kahvaltıdan sonra Chios’tan çıkıp Nea Moni
manastırını görmeye gittik. UNESCO dünya kültür
mirası listelerine giren manastırın mozaikleri gerçekten çok güzel. Ayrıca muazzam bir çan kulesi
mevcut.
Kısa süre sonra merkeze geri döndük. Dükkanlar her zaman saat 14:00’te kapanır ve pazar
günleri ise hiç açılmazmış. Yılda sadece iki pazar
açık olurmuş. Bizim pazar günümüz bu iki günden
biriydi. Ben en çok şarküteride zaman geçirdim,
çünkü peynirler müthiş ve son derece ucuzdu.
En son diyeceğim şu ki: Adada fazlaca Türk
bulunduğundan kendinizi hala Çeşme’deymiş gibi

hissedebilirsiniz. Tek fark, yemek ve alışverişin
son derece hesaplı olması. Mandalina reçeli almamışız, dönüşte farketti eşim. Yeniden adaya gitmek
için bahanemiz oldu artık.
İnternette www.chios24.gr adlı siteyi ziyaret ederseniz, ada hakkında daha da detay bilgiye
ulaşabilirsiniz (Dil seçenekleri arasında Türkçe de
mevcut).

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015 yılının ilk Çarşamba Etkinliği’nde; ülkemizde uzun
yıllar bürokrat olarak hizmet veren, romanlarının yanı sıra pek çok film ve diziye senaryo danışmanlığı
yaparak dikkat çeken renkli isim Yılmaz Karakoyunlu’yu ağırladı.
Karakoyunlu, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği’nin katkıları ile katıldığı söyleşide, ilk
kez DEÜ Tıp Fakültesi’ne konuk olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Karakoyunlu, “Yaşım 80’e
yaklaştı, daha önce Dokuz Eylül üniversitesi’nin farklı fakültelerinde bulundum. Hukuk Fakültesi’nde
bir konferans verdim, ama tıp Fakültesi’ne ilk defa geliyorum. 14 kez ameliyat geçirmiş biri olarak tıp
fakültelerine çok rahatlıkla girer çıkarım. Her defasında şifa bularak ayrıldım ve sessiz bir şükran hissi
içindeyim” ifadelerini kullandı.
Söyleşide üniversitelerin içinde bulundukları şehre sağladığı büyük katkının önemini anlatan Karakoyunlu, Türkiye ve dünyada üniversite isimlerinin farklılığına dikkat çekti ve “Dünyada ilk üniversite
1088 yılında İtalya’da kurulan Bologna Üniversitesi’dir. Dünyanın değişik ülkelerine gidip baktığınızda
tarihten bugüne büyük şehirlerin üniversitelerinin şehir isimleri ile kurulduğunu görürsünüz. Bulundukları şehrin, eyeletin isimleri ile anılırlar. Türkiye’de faaliyette bulunan 108 üniversitemiz var ama bu
sistemin uygulanmadığını görüyoruz. Oysa üniversite isminin, içinde bulunduğu kent ile özdeşleşmesi
çok önemli” ifadelerini kullandı.
Batı’dan değişik örnekler veren Karakoyunlu konukların sorularını da yanıtladı. Karakoyunlu’yu izleyenler arasında TRT eski spikerlerinden Aytaç Kardüz de yer aldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, etkinlik sonunda Karakoyunlu’yu Tıp Fakültesi’nde konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirtti ve bir plaketle teşekkür etti.
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Yılmaz Karakoyunlu
üniversiteleri anlattı

Biz izledik

Yıldızlararası, Christopher Nolan tarafından yönetilen bilim kurgu türündeki 2014 yapımı film. Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine yer alıyor.
Filmin geçtiği yakın gelecekte yeryüzünde yaşam,
artan kuraklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle
tehlikeye girmiştir. İnsan ırkı yok olma tehlikesiyle yüzyüzedir. Derken yeni keşfedilmiş bir solucan
deliği, tüm insanlık için umut olur. Buradan geçip
boyut değiştirerek daha önce hiçbir insanoğlunun
erişemediği yerlere ulaşmak ve insanoğlunun yeni
yaşam alanlarını araştırmak ise bir grup astronotkaşife kalır. Bu kaşifler, geçen 1 saatin dünyadaki
7 yıla bedel olduğu ortamda hem hızlı ve cesur olmak zorunda kalacaklardır.
Filmde müzik ve sesler müthiş kullanılmış. Görsel
efektler yeterli düzeyde. Matthew McConaughey
ve Anna Hathaway gerçekten iyi performans sergilemişler. Sürükleyici, heyecan verici ve merak
uyandırıcı bir hikaye olmuş. Filmin bilimsel alt
yapısının sağlam olması çok büyük bir artı. Karadelikler, solucan delikleri, boyutlar, zaman göreliliği gibi hepimizin ilgisini az-çok çeken, benim
de yıllardır üzerine yazılmış tüm bilimsel yayın ve
kitapları okumaya çalıştığım şahane konular.
Interstellar benim açımdan 2014 yılının tartışmasız şekilde en iyi filmi. Hatta belki de son yıllarda
izleyip izleyebileceğiniz en iyi bilim kurgu yapımı. Interstellar, 169 dakika boyunca yeri geldi
nefesimi kesti, yeri geldi gözlerimi doldurdu. Ortada müthiş bir hikaye var ve bunun için Jonathan
Nolan’ın önünde saygıyla eğilmek gerek. Nolan
kardeşlerin 2000′li yıllara damgasını vuracak bir
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yapıma imza attığı ortada. Interstellar, hayatınıza
ortalama on yılda gelebilecek bir fırsat, sakın kaçırmayın..
Filmde geçen güzel bir şiir:
Sakın gitme o güzel geceye nezaketle,
İhtiyarlık yanmalı ve coşmalı gün bittiğinde;
Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında,
Akıllı adamlar, bilmelerine rağmen karanlığa gömüleceklerini sonunda,
Sözleri şimşek çaktırmamış olduğu içindir ki onlar
Gitmezler o güzel geceye nezaketle.
Iyi insanlar, son defa ellerini sallarlar, öylesine
coşkulu bağırarak.
Faydasız işleri, yeşil bir koyda dans ediyor olabilir
ama onlar da,
Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.
Güneşi uçarken yakalamış olan vahşi insanlar,
Ve öğrenen, çok geç, yas tuttuklarını onun yolunda,
Gitmezler o güzel geceye nezaketle.
Kör gözlerin gök taşı gibi alevlenip ve şenlenmesini
Kör eden bir görme gücüyle gören ağır hasta adamlar da
Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.
Ve sen, benim babam, hüzünlü tepede, orada
Yalvarırım, lanetle ve kutsa beni şimdi acımasız
göz yaşlarınla.
Ama gitme o güzel geceye nezaketle.
Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında.
Dylan Thomas
Filmde geçen güzel bir söz:
‘Eğer insanlara duyduğumuz sevginin çıkarlarla
bağlantısı varsa, niçin öldüklerinde onları sevmeye devam ediyoruz?’

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Çelenk, Hemşirelik Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide tiyatronun günlük hayattaki yeri ve toplumdaki bu mesleğe ilişkin algı zaaflarını anlattı. Söyleşinin konu başlığı olarak, tiyatro insanlarının
büyük rahatsızlık duyduğu “Ne bakıyorsunuz, tiyatro mu oynuyor burada” cümlesini seçtiğini belirten
Profesör Çelenk şöyle konuştu:
“Bu söyleşiye koyduğumuz başlık aslında biz tiyatro insanlarının sürekli şikayet ettiği bir konu. Gündelik hayatta bir çok insan kendi mesleki özelliklerinin bu tür alay konusu olmasından muzdariptir.
Bu son zamanlarda tiyatro konusunda çok arttı. ‘Ne bakıyorsunuz tiyatro mu oynuyor burada !’ çok
kullanılan bir cümle oldu. Almanca’da da böyle bir söz var, ‘Tiyatro yapmayın’ denir. Sahici olmayan,
gerçek olmayan, soytarılık gibi varsayılan şeyler için kullanılıyor. Ne bakıyorsunuz tiyatro mu oynuyor derken yaptığımız şeyin ciddiyetini anlatmaya çalışıyoruz. Böylelikle tiyatro sözcüğüne ‘Ciddi
olmayan, sahici olmayan’ anlamları yükleniyor. Şunu da belirteyim, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dört
yıl Aristotales, Platon okunup sonra dizi oyunculuğu yapılması çok hoşuma gitmiyor. Bu eğitim, sanatçı formasyonu veriliyor. Bunun yerine iki yıllık Dizi Oyunculuğu Meslek Yüksekokulu olsa çok
daha pratik olabilir. Biz şöyle konuşmalara çok muhatap oluruz. Bir gün uzun yıllar görüşmediğiniz bir
çocukluk arkadaşınızla karşılaşsınız size, ‘Ya napıyorsun sen’ diye sorar. Ben tiyatro ile uğraşıyorum
dersiniz. ‘Ya arkadaş o kadar lafı nasıl ezberliyorsunuz’ diye sorar. İlk soru genelde bu olur. Bu mesleki
bir eğitimdir ve sizin yapabilirleriniz arasındadır. İkinci cümle, “Ben hayatta ezberleyemem” der. Siz
aklınızdan geçen, ‘Kimse senden böyle bir şey beklemiyor zaten! ‘ cümlesini söyleyemezsiniz. İkinci
başka bir cümle şudur, “Biliyo musun ben de ortaokulda çıkmıştım sahneye…’ Şimdi düşünün bir
hekimsiniz aynı türden şeyler size söyleniyor... Tiyatro dediğimiz sanat, insanların Arkaik dönemden
beri hikaye dinleme ihtiyacını karşılıyor. Bu açıdan insan hayatının içinde organik yeri olan bir sanat.
Tıpkı müzik gibi. Bunu rasyonel olarak tanımlamak zor. Hayatı boyunca bir tiyatro eseri izlemeden
ölen insanlar da var. Acaba onların biyolojik olarak ya da ruhsal eksiklikleri oluyor mu bildiğimiz bir
araştırma yok. Ama yine de toplumsal hayatımızın, kent hayatının, modern hayatın önemli kriterlerinden biri tiyatro izlemek. Kentli yurttaş olmayı biz; kütüphaneyi kullanmak, opera, bale, tiyatroya, konsere gitmek, bir söyleşiye, konferansa
gitmek gibi sosyal etkinlikler içerisinde tarif edebiliyoruz. Bir salonu
dolduruyoruz. Bu tek başına modern hayata ait bir davranış biçimi. Tiyatro sanatı canlı olarak bir yaşam alanı, canlandırma yaratıyor. Hayata
dair bir hikaye anlatıyor. Aslında hikaye, yaşadığın hayatı ve varoluşu
tanımlama işinin bir parçası.”
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi sonunda Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Bahar, Profesör Semih Çelenk’e güzel sunumu için bir plaket vererek teşekkür etti.
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Profesör Çelenk toplumdaki
tiyatro algısını yorumladı

Horoskop

ASTROLOJİ KÖŞESİ
2015 YILINDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Zorlu geçen 2 yılın ardından hayatınızı yeniden
yapılandırabileceğiniz bir yıl karşılıyor sizleri. Yıldızların öğretmeni Satürn Yay burcunda Haziran
ayında tekrar Akrep burcunda kısa süreli bir geçişten
sonra Yaydaki seyrine devam edecek. Sizlere etkisi
ise engeller söz konusu olsa da inançlarınız, cesaretiniz ve olgunlaşmanız sayesinde büyüme fırsatlarını
da beraberinde getirecek. Yüksek öğrenim, eğitsel
konular gündeminizde yer alabilir, yarım kalan eğitim hayatınıza geri dönebilir, bu konularla ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Satürn Yay geçişi sizlere
meslek hayatınızda yeni fırsatları getirebilir. Yeni bir
alana yönelebilir koçluk, yayıncılık gibi konularda
mesleki yeniliklerin içinde yer alabilirsiniz. Satürn
sizi size keşfettirirken ‘Bilgi’nin gücünün sırrına da
vakıf olmanızı sağlayacak. Aile hayatınızda son derece iyi bir yıl karşılıyor sizleri. Kırgınlıkları olumsuzlukları arkanızda bırakıyor ve istikrarlı ilişkilerinizle güçleniyorsunuz.

BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR

Haksızlığın sonlandığı, emeğin, sabrın inancın
mükafatını aldığınız güçlü olduğunuzu hissettiğiniz
ve hissettirdiğiniz bir yıl karşılıyor sizleri. Yıldızların öğretmeni Bilge Satürn Yay burcunda seyrine
devam ediyor. Sizlere yansıması ise işbirlikleri, kazanç ve istikrar olarak yansıyacak. Özellikle 2012
yılından bu yana evlilik hayatlarında dışardan gelen
müdahalelerden dolayı yaşadığınız huzursuzluklar,
acılar yerini kalıcı güven ve mutluluğa bırakacak.
Acılara neden olanlar için de son derece sancılı bir
dönem başlayacak. Finansal konularda ise meslek
hayatınızda işbirlikleri, ortaklıklar yurt dışı ile ilgili
iş ve eğitim hayatınızda yaşanacak gelişmeler meslek hayatınızda çığır açmanızı sağlayacak. Gücünüzün farkına varın ve size güç katanlarla ortak kararlar alarak istikrara doğru yürüyün. Yılın ilk yarısında
iş hayatınızda temponuz artacak, işbirliklerine açık
olun ve hiç bir şeyin sizi yolunuzdan alıkoymasına
izin vermeyin. Yılın ilk yarısı aile büyüklerinizin
sağlık sorunları ile uğraşabilirsiniz. Endişe etmeyin
her şey olumlu şekilde sonuçlanacaktır.
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İKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR

Geçmişin acısı ve tatlısını yüreğinizde harmanlayıp eğriyi doğrudan ayırt ederek arındığınız, yenilendiğiniz ve yeniliklere yürüdüğünüz bir yıl karşılıyor
sizleri. Yıldızların öğretmeni Bilge Satürn, 2.5 yıl
seyrine devam edeceği karşıt burcunuz Yay burcunda Haziran ayında tekrar Akrep burcunda kısa süreli
bir geçişten sonra Yay’daki seyrine devam edecek,
sizlere yansıması ise, stresli ilişkiler ve iş hayatınızda yaşadıklarınız, kaybettiklerinizle yaptığınız
yüzleşmeler ve olgunluğunuzun farkındalığı ile iş
ve özel yaşamınızda size zarar veren alışkanlıklarınızı değiştirecek hayatınıza yeni bir düzen vermeye
başlayacaksınız. Bilgelik, acıyla sancılı ilişkiler ve
maddi zorluklarla deneyimlediğiniz olaylarla ruhunuzdaki yerini aldı. Şimdi tevazu ve uyum göstererek kime fedakarlık etmeniz gerektiğinin seçimini
belirleyerek hareket etmenizde! Yılın ilk yarısında,
evli İkizler aileye katılan yeni bir bebekle mutluluğunuzu perçinleyebilirsiniz. Ailevi hayatınızda son
derece huzurlu ve birliğin gücünün yansıması ile
güçleneceğiniz zamanlar sizleri karşılamakta.

YENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Aile hayatınızın istikrar huzur bulduğu olumlu
etkilerle dolu bir yıl karşılıyor sizleri. Yıldızların
öğretmeni Satürn 2.5 yıl seyrine devam edeceği Yay
burcunda Haziran ayında tekrar Akrep burcunda kısa
süreli bir geçişten sonra Yay’daki seyrine devam edecek. Sizlere yansıması ise; hayatınıza güzellik katmak için, yenilenmek için frene basmalı yeme alışkanlığınızdan sevmelerinize gereğinden fazla değer
vermelerinizi değiştirmelisiniz. Bilge Satürn’ün size
en önemli katkısı bu olacaktır. Son 2 yıldır Satürn
sizleri romantizm ve aşk hayatınızda bir dizi sınavdan geçirdi şimdi ise yaptıklarınız ve size yapılanlardan aldığınız dersleri yaşama yansıtma süreci başlıyor. Tutku heyecan kalıcı beraberlikler yenilenme ve
aşk hayatınızı yeniden yapılandırmaya başlıyor.
ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR
Burcunuzda ilerleyen Jüpiter, 6 ay boyunca bu
konularda yaşamınıza yenilikler ve olumlu etkiler
getirecek. Yılın ilk 4 ayı ailenizle sorunlar yaşaya-

BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR

Hayatınızdaki karanlıkların belirsizliklerin sona
erip yeni başlangıçlarla heyecanı umudu yeniden kazandığınız güçlü bir yıl karşılıyor sizleri. Yıldızların
öğretmeni Satürn 2.5 yıl seyrine devam edeceği Yay
burcu geçişi, Haziran ayında tekrar Akrep burcunda
kısa süreli bir geçişten sonra Yay’daki seyrine devam edecek. Öğretmen Satürn, önümüzdeki 2.5 yıl
boyunca kariyer hayatınız ve aile hayatınızla ilgili
konularda etkili olacak değişime ayak uydurup uzlaşmacı olduğunuz takdirde 2017’ye kadar yapacaklarınızı planlamalı takıntı kaygı ve korkuların esiri
olmayı bırakıp, mücadele edip yeniliklerin peşinden gitmelisiniz. Özellikle aile bireyleriniz eş ya da
sevgilinizle ilişkilerinizde önemli etkiler söz konusu
olabilir. Özellikle Baba ile ilişkiler ve iletişim fazlası
ile önem kazanmakta. Tutumunuz, ilişkilerinizin gidişatını belirleyecek, sakinlik ve uyum olası zararları
en aza indirecektir. Ya kaygılarınız ve haklı çıkma arzunuzla hırsınıza yenilenecek ya da bilgeliğin yolunu
bulup azim ve sebatla yenileneceksiniz.

TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR

Gökyüzü yılın ilk 4 ayı ailevi konularda yaşanacak karışıklıklara ve sizin olaylar karşısında fazlası
ile emek vereceğiniz durumlara işaret etmekte. Ailenizin ortak gayrimenkul ya da ticari ilişkileri varsa
kendi aranızda buna bağlı sorunlara karşı hazırlıklı
olmalısınız. Sizlere tavsiyem, hayatın akışına ayak
uydurun ve zor olan durumları daha da zora sokacak
inatçı tavırlardan sakının. Yıldızların öğretmeni Satürn, 2.5 yıl seyrine devam edeceği Yay burcu geçi-

şi Haziran ayında tekrar Akrep burcunda kısa süreli
bir geçişten sonra Yay’ daki seyrine devam edecek.
Satürn 2012’den bu yana Akrep geçişi ile sizleri
maddi olarak oldukça hırpaladı ve kariyer hayatınızda istenmeyen düşüşlere neden oldu. Şimdi ise
maddi manevi müreffeh bir zaman karşılıyor sizleri. Geçmişle birlikte ardınızda kalan başarı, emeğin
mükafatını almaya başladığınız güçlü bir değişim
sürecinin içine giriyorsunuz. Maddi manevi şükredeceğiniz deneyimlere hazır olun! Doğum haritanızda iletişimi temsil eden 3’üncü evinizde ilerleyecek
Satürn size kendinizi daha iyi ifade edebilme imkanı
ve zamanı doğru insanlarla değerlendirebileceğiniz
fırsatları beraberinde getirecek. Yeni insanlar tanıyarak kendinizi geliştirip değerlerinizi ortaya koyup,
iletişimin gücünü sonuna kadar kullanabileceksiniz.
Şimdi yaşanmışlıkları sözlerinize yansıtma vaktidir.

AKREP BURCUNDA DOĞANLAR

Hayatınızı yeniden yapılandıracağınız unutulmaz bir yıl sizleri karşılamakta. Yıldızların öğretmeni Satürn 2.5 yıl seyrine devam edeceği Yay burcunda geçişine başladı. Haziran ayında tekrar Akrep
burcunda kısa süreli bir geçişten sonra Yay’daki
seyrine devam edecek. Doğum haritanızda finansı
temsil eden 2’inci evinizde Bilge Satürn, maddi manevi duygusal hemen her konuda sınandığınız ben
bunu yaşamam dediğini her ne varsa yaşadığınız
zorlu sınav bitiyor ve özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz, ta ki Haziran ayındaki tekrar burcunuzu ziyaret
edeceği zaman dilimine kadar. Seçenekler, yapmak
istedikleriniz ve gerçekler bu üçlü üzerinde 2 yıldır
öğrendiğiniz yaşadığınız hemen her şeyi gözden
geçirmeli, Hazirana kadar gideceğiniz yolu net bir
şekilde belirleyerek hareket etmelisiniz. Ya siyah ya
beyaz diyerek ilerlemelisiniz. Siyah karanlığınız, beyaz aydınlığınız olacak seçim sizin. Maddi konularda olumlu gelişmeler, alacakların tahsili yeni bir iş
imkanı özel yaşamda pişmanlık duyup vicdan azabı
çektiğiniz konularla yaşanacak yüzleşmeler gerçek
özgürlüğü ve sevgiyi bulmanızı sağlayacak. Yılın ilk
6 ayı ailevi ilişkileriniz güçleniyor ve geçmişte yaşanan zorluklarda yanınızda yeteri kadar yer almamış
ya da alamamış olmanın pişmanlığı ile sizin doğrularınızı arzularınızı yaşama aktarmak için tüm kalpleri
ve imkanları ile yanınızda yer alacaklar.

YAY BURCUNDA DOĞANLAR

Yıldızların öğretmeni Satürn 2.5 yıl boyunca
burcunuzda devam edeceği geçişine başladı. Haziran
ayında tekrar Akrep burcunda kısa süreli bir geçişten
sonra burcunuzdaki seyrine devam edecek. Acılarla
öğrenilen bilgeliğin temsilcisi Satürn, burcunuzda
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bilir fikir ayrılıkları endişeler aile büyüklerinin sağlık sorunları psikolojileri ile ilgili problemleri ile
ilgilenebilirsiniz. Yılın 6 ayından itibaren Jüpiter
1’inci evinizde ilerleyecek ve size huzur, başarı istikrar ve kazanç getirecek. Yıldızların öğretmeni Satürn 2.5 yıl seyrine Yay burcu geçişi Haziran ayında
tekrar Akrep burcunda kısa süreli bir geçişten sonra
Yay’daki seyrine devam edecek Satürn, aşkı, romantizmi ve eğlenceyi temsil eden 5’inci evinizde. Sanatsal yeteneklerinizi ortaya koyacağınız, gerçekçi
yaklaşımlarınızla maddi manevi aklınızla yaşamınızı
kontrol edebileceğiniz özel bir süreç sizleri karşılamakta. Satürn’ün geçişi çocuk sahibi olmak isteyen
Aslanlara zorluklar yaşatabilir bu süre içinde uzun
süreli tedaviler söz konusu olabilir. Bilge Satürn ailevi konularda da özellikle anne ile ilgili konularda
sıkıntılara sebep olabilir. Sağlık sorunlarında yanlış
teşhislerin netleşmesi zorlukların aşılmasına da yardımcı olacaktır. Şimdi aşk ve aile hayatınızda karanlıklar sona eriyor.

2.5 senelik seyrine başlıyor ve sizleri ağırlıklarınızdan, yaptıklarınızdan sorumluluk ve sorumsuzluklarınızdan bir dizi sınavın içine doğru yer almaya
çağırıyor. Kayıp ve kazançlar, dünyevi hırslar ve
mecburiyetlerden dolayı neredeyse unuttuğunuz
ruhunuzu bedeninizi zihninizi yenilemeniz, adeta
kabuk değiştirip gecenin karanlığında kaybolan sizi
size buldurmaya geliyor. Zorluklar aşılmak içindir
ilkesi ile hareket eder tevekkül ve kabullenişin idrakinde olursanız her şey sizler için çok daha olumlu
ilerleyecektir. Eskiye ait ne varsa sizi yoran, kıran,
yanıltan, arkanızda bırakıp yaşama yepyeni bir sayfa
açabilirsiniz. Unutmayın Satürn bir komutan gibidir.
Sert dikkatli ve unutmayan. Kendi içinizde ruhunuzu
medite edebilmeyi başardığınızda yanlışlar, yanlışa
neden olanlar, davranışlarınız ve kişiler çıkıp gidecektir hayatınızdan. Bırakın gitsinler, siz inançlarınızla güçlendirdiğiniz ruhunuzun verdiği enerji ile
sımsıkı bağlanın yaşama ve zümrü anka kuşu gibi
küllerinizden yeniden doğabilmenin mucizesine
doğru yürümeyi seçin inançla. Geçmişe takılıp kalmadan, anı güzelleştirip özel kılma çabası içinde
olun ki, yaşam sizin için yeniden başlasın durmadan,
yıpranmadan.
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OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR

Yönetici gezegeniniz Satürn 2.5 yıl seyrine devam edeceği Yay burcuna geçiş yapacak. Haziran
ayında tekrar Akrep burcunda kısa süreli bir geçişten sonra Yay’daki seyrine devam edecek. Yönetici
gezegeniniz Satürn doğum haritanızda gizli düşmanlıklar ve ruhsallığınızı temsil eden 12’inci evinizde
ilerlemeye başlıyor ve sizi kabul etmekte zorlandığınız hatalarınızla yüzleştirmeye, öfke, kaygı ve hırsla
yorulan ruhunuzu sakinlikle eğitmeye başlıyor. Pişmanlıklar duyabilir, hatalarınızla yüzleşirken ama
isteyerek, ama istemeden yaptığınız haksızlıklar için
kendinizi suçlama eğilimi içinde olabilirsiniz. İş ve
özel yaşamınızı yeniden yapılandırma fırsatı sunulmuşken size sapı samandan, güzeli çirkinden ayırt
edebilmiş olmanın şükrü ile yürüyün kararlılıkla hayat yolunda. Yılın ilk yarısı iş hayatınızda yeni bir
işe başlayabilir, var olan işinizle ilgili köklü değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yılın ikinci yarısı Jüpiter sizleri maddi konularda fazlası ile rahatlatacak etkilerle
borçlarınızı ödeyebilir yeni ve güçlü başlangıçlar
gerçekleştirebilirsiniz.

KOVA BURCUNDA DOĞANLAR

Yıldızların öğretmeni Satürn, 2.5 yıl seyrine devam edeceği Yay burcunda geçişine başladı. Haziran
ayında tekrar Akrep burcunda kısa süreli bir geçişten
sonra Yay’daki seyrine devam edecek. Son 2 yıldır
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başkalarının doğrularını sanki kendi doğrunuzmuş
gibi kabullenip hareket etmenin getirdiği zorluklarla
karşılaşabilir ve bundan dolayı maddi olarak zararlı çıkacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sizlere
tavsiyem, sadece ve sadece kendi doğrularınıza sahip çıkın ve kabullenişte olun. Hırsınız öfkeye, öfkeniz sözlerinize yansırsa bu ders sizler için daha da
pahalıya patlayabilir. Ruhunuzu sakinleştirip, özünüze sadık kalarak hareket ettiğinizde yok saydığınız
değerlerin farkına varacak ve kendi doğrularınızı bulup içinde hapsolduğunuz o derin uykudan uyanacak
ve uyanıklığın dinginliği ile yaşam perdesinde bir
bölümü kapatıp, yeni ve temiz bir perdeyi aralayabilecek imkanlarla karşılaşacaksınız. Seçim sizin ya
kendiniz olup başaracak ya da başkalarının doğruları
ile hareket etmenin maddi manevi duygusal zorluklarında sıkışıp kalacaksınız. İradenizi yüreğinizle
birleştirin ve yenilenmek için bir adım atın. Özel
yaşamınızda huzur arıyorsanız yeni insanlar tanıyabilir yeni bir yere taşınarak yaşanan olumsuzlukları
arkanızda bırakabilirsiniz. Seçim sizin. Şimdi yolunuzu belirleyin ve seçimlerinizle yaşamınızı yeniden
şekillendirin. Yılın ilk 6 ayı aile hayatınızda kontrol
edemeyeceğiniz karışıklar söz konusu olabilir. Bazı
şeyleri kontrol altına alamamak isyankar bir tutum
içinde olmanıza neden olabilir. Sizlere tavsiyem, değiştiremeyeceğiniz gerçekleri kabullenerek hareket
edin. Yılın 2’inci yarısından itibaren her şey sizin
için çok daha kolay ilerleyecektir. Maddi manevi
iyileşmeler ilişkilerin dengeye oturması ile iç huzurunuza kavuşacaksınız.

BALIK BURCUNDA DOĞANLAR

Ailenizle ilişkilerinizin güçlendiği artısı ile eksisi ile hoşgörünün hakimiyetinin getirdiği güzellikleri
deneyimleyeceğiniz bir yıl karşılıyor sizleri. Yıldızların öğretmeni Satürn 2.5 yıl seyrine devam edeceği Yay burcunda geçişine başladı. Haziran ayında
tekrar Akrep burcunda kısa süreli bir geçişten sonra
Yay’ daki seyrine devam edecek. Satürn 2.5 yıl boyunca Yay burcundaki seyrine başlarken iş ve eğitim
hayatınızda uzun vadeli planlarınızı yapmanız için
harekete geçiriyor sizleri. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız ve her zamankinden daha fazla çalışmanız gereken bir periyodun içerisindesiniz. İsyan
etmeden, yaşadıklarınızdan dolayı başkalarını suçlamadan, çözüm odaklı, gerçekçi ve cesaretli davranıp
olgunluğa erişmeniz gereken bir dönem. İsteklerinize ulaşmak için yüreğinizi ortaya koymalı, hatalarınızın, eksiklerinizin her anlamda farkına vararak
kendinize acımaktan vazgeçip gerçekçi davranarak
hareket etmelisiniz.

Karısından
kim korkar

Eşek
Adamın biri hayvanat bahçesine gitmiş. bakmış ki bütün
hayvanlar kahkahalarla gülüyor eşek yan gelmiş yatıyor.
Adam bir anlam verememiş. Merakından ertesi gün tekrar
gitmiş, bu seferde bütün hayvanlar yatıyor eşek kahkahalarla gülüyor. Hayvanat bahçesi müdürüne sormuş :
- Dün bütün hayvanlar gülerken eşek yatıyordu, bugün ise
bütün hayvanlar yatarken eşek gülüyor bu ne biçim iştir ne
oluyor... Müdür :
- Sormayın beyefendi dün zürafa bir espri yaptı eşek ancak
bugün anladı...

İngilizce
Adamın biri bir gün İngiltere’ye gezmeğe gitmek istemiş. Tabii İngilizce
bilmediğinden arkadaşına sormuş:
-Yahu ben İngiltere’ye gidince
onlarla nasıl anlaşacağım?, demiş.
Arkadaşı da:
-Bak konuştuğun her cümlenin
sonuna ‘ing’ koy. Onlar senin ne
demek istediğini anlarlar, demiş. Ve
adam İngiltere’ye gitmiş ve soluğu
bir kafede almış. Arkadaşının taktiğini uygulamaya başlamış ve garsonu
çağırmış:
-Sen bana bir çay getirebiling? demiş ve garson şaşkın şaşkın çay getirmeye gitmiş. Garson çayı hemen
getirmiş. Adam demiş ki:
-Bak, ben ne güzel İngilizce konuşuyoring değiling? demiş. Garson lafı
yapıştırmış:
-Ben Türk olmaying,
çok içerdin çaying!
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Adama sormuşlar:
-Karından korkuyor
musun?
-Ne korkucam yahu,
çamaşırları yıkamışım, ütümü yapmışım,
yemeği pişirmişim,
bulaşığı yıkamışım,
camları silmişim, tozu
almışım, çocuğun altını bezlemişim... İşini
yapmayan korksun.
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