Değerli Arpaboyu Okurları,
İşte, ‘ne iyi ki yaşıyoruz’ dediğimiz o
aylara geldik: Bahar, senenin en güzel zamanı; yenilenmenin, coşkunun ve heyecanın tekrar her canlıda yeşerdiği o güzel
zamanlar..
Şimdi elimize bir sırt çantası, bir şişe
su, bir kitap alıp yollara koyulmanın, yeni
yerler keşfetmenin zamanı.. Çiçeklerin en
güzel renklerde boy verdiği, en mis kokularını salıverdiği bu dönemi, bedenimizin,
ruhumuzun sesini dinleyerek geçirelim, doğadaki her canlı gibi, onlar da ne yapılması gerektiğini, neye ihtiyacı olduğunu bize
söyleyeceklerdir, ama duymak için biraz
durup yavaşlamak ve dinlenmek gerek..
Bu keyifli atmosferde dergimizin yeni
bir sayısı ile yine karşınızdayız. Pek çok
konu ve zengin içeriği ile beğenilerinize
sunduğumuz yayınımızda, her zaman olduğu gibi ilginizi çekecek çok sayıda haber,
yazı ve fotoğraf var…
Hastanemiz ve üniversitemizin değişik
bölümlerinden değerli çalışmalara yer verdiğimiz bu sayımızda; Türkiye’nin merkezi tek Endoskopi Ünitesi’nin Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde yenilenerek
hizmete açılışına ilişkin bilgileri, hastalara yapılan ev ziyaretlerinde sağlık hizmeti
sunumu ile ilgili geri bildirimler ve kurumumuzda uygulanan tedavilerin başarılı
sonuçlarını, hastane fiziksel alanlarında yapılan modernizasyonun yansımalarını göreceksiniz.
Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 37. Yıldönümü kutlamaları, ağaç ve orman sevgisinin vücut bulduğu “DEÜ Tıp Fakültesi
Hatıra Ormanı” konulu haberler, uluslararası önem taşıyan Bioİzmir ve teknopark
haberlerinin yanı sıra yaşamın her alanına
varlıkları ile değer katan kadınlarımızla ilgili çeşitli etkinlikler ve sanat faaliyetlerini
sayfalarımızda bulacaksınız.
Kültür ve Sanat köşesinde keyifli bir
kitap eleştirisi, Gezi Sayfası’nda Uganda
yaban hayatından harika görseller ve bilgiler, Astroloji Sayfası’nda burç yorumlarınız
sizleri bekliyor.
Arpaboyu ekibi olarak bahar tadında
güzel günler diliyor, sizleri neşeli zaman
geçirmeye davet ediyoruz…

Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Fotograf:
Cengiz Yarar
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Türkiye’nin merkezi tek
Endoskopi Ünitesi
yenilenerek hizmete açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin yenilenerek modern cihazlarla donatılan Türkiye’nin
multidisipliner özellikli tek Endoskopi ve Bronskoskopi Ünitesi törenle hizmete açıldı. 10 yıl önce
multidisipliner yapıya kavuşturularak Erişkin ve Çocuk Gastroenteroloji ile Göğüs Hastalıkları’nın
tüm endoskopi işlemlerinin tek merkezde yapılabilmesi farklılığı ile ülkeye model oluşturan birimin,
hem teknik altyapısı hem fiziksel alanları geliştirilerek revize edildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün
ve Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın önderliğinde gerçekleştirilen modernizasyon sonrasında; Gündüz Hastanesi içerisinde yer alan Endoskopi ve Bronskoskopi Ünitesi’nin daha önce 4 olan
işlem oda sayısı 8’e yükseltildi, Endoskopi ve Bronskoskopi cihazları üst modelleri ile geliştirildi,
uluslararası standartlara uygunluk sağlandı.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Atalay Arkan, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Akpınar ve Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yeşim Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Rektör Füzün, üniversite üst yönetimi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, şehir dışında olan Başhekim Mas’a Vekalet eden
Başhekim Vekili Prof. Dr. Yücel Arısoy, en yeni tekniği içeren tıbbi cihazları üniversite hastanesinde kullanıma sunan Japonya merkezli Fujifilm’in Türkiye Başkanı Jun Higuchi’nin yanı sıra Ege
Üniversitesi’nden duayen Gastroenterolog emekli Prof. Dr. Hanefi Çavuşoğlu, öğretim üyeleri ve
sağlık çalışanları katıldı.
Tören, Prof. Dr. Hale Akpınar‘ın bölüm hakkındaki genel bilgi ve yıllar içindeki gelişimini özetlemesi ile başladı. Profesör Akpınar, ünitenin geliştirilmesindeki büyük katkıları için Rektör Füzün
ve Başhekim’e teşekkür etti.
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Rektör Prof. Dr. Füzün açılış konuşmasında, “20.
Yüzyılda tıbbın yaptığı en önemli gelişmelerden biri endoskopidir. Endoskopi Ünitesi’ne muhteşem bir anlam
yüklemeye çalışıyorum. Hepimizin bildiği gibi tanı çok
önemli ama tanının tedavi edilebilir hale gelmesi daha
da önemli. Dolayısıyla endoskopi büyük önem taşıyor.
Her ne kadar üniversite hastaneleri olarak maddi sıkıntı içinde olsak da varolmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda
Rektörlüğün desteği ile ünitemizi yenilemenin gururunu
yaşıyorum. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, akciğer
kanserleri ve öncelikli tümörlerin insan yaşamını sınırlayan hastalıklar olduğunu, bu anlamda böyle bir ünitenin varlığının çok önemli olduğunu ifade etti.
Başhekim Vekili Prof. Dr. Yücel Arısoy da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kendisi de bir Gastroenterelog olan Başhekimimiz Prof. Dr. Refik Mas adına
özetle şöyle söyleyebilirim; özel kurumların giderek
daha çok pay aldığı sağlık sisteminde tüm birimlerimizin güncellenip yenilenmesi rekabet açısından büyük
önem taşıyor. Biz de bölüm bölüm bu yenilemelerimizi
gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.”
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Oğuz Kılınç, Endoskopi Ünitesi içinde önemli bir
bileşen olarak bulunduklarını ifade ederek düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Merkezi Endoskopi Ünitemiz
Türkiye’de bir ilk. Böyle bir merkezde çalışmak, işletme ve insan kaynağını iyi değerlendirme anlamında
çok büyük avantajlara sahip. Bu ünitenin bize kazandırılmasında Rektörümüz ve Başhekimimiz önderliğinde
başhekim yardımcıları çok önemli çabalar gösterdiler. Göğüs Hastalıkları’nın tüm önemli girişimleri
bu merkezde yapılabiliyor. Bu da Türkiye’de referans merkezi haline gelmemizde çok önem taşıyor.
Türkiye’nin her yerinden hasta akışı var.”
Fujifilm Türkiye Başkanı Jun Higuchi, “Bu seremoniye katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Bu
ünite Türk tıbbı için önemli bir katkı sağlayacak. Teknolojimizi Türkiye’ye üç yıl önce İstanbul merkezi ile aktarmaya başladık. Bu üniteye katkı sunmamıza müsaade edildiği için teşekkür ediyorum”
dedi.
NELER YAPILIYOR ?
“Yemek borusundan, kalın bağırsağa, safra yollarından soluk borusuna kadar pek çok görüntüleme,
Merkezi Endoskopi Ünitesi içerisinde yapılıyor. Bu işlemler, anestezi desteği ile hastalar uyutularak
gerçekleştirildiği için hasta konforu en üst seviyede sağlanıyor. Merkezi yapı ve rutin anestezi uygulaması, DEÜ Hastanesi Endoskopi Ünitesi’ni Türkiye’deki diğer endoskopi ünitelerinden farklı kılan
en önemli iki özellik olarak öne çıkıyor. Diğer sağlık kuruluşlarında bütün disiplinlerin endoskopi
üniteleri ayrı ayrı yer alıyor. Yani Pediatrik Gastroenteroloji’nin, Genel Cerrahi, Gastroenteroloji ve
Göğüs Hastalıkları’nın Bronskoskopi üniteleri farklı yerlerde konumlanmış durumda. Tek merkezli
yapılanma; hem cihaz donanımı, hem de fiziksel alanların verimli kullanımını sağlaması, hem de
zaman açısından avantajlı olması bakımından büyük önem taşıyor. Anestezi desteği Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan liderliğinde, sedasyon analjezisi ile hastalar uyutularak son derece konforlu
bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tüm bu özellikleri birarada taşıyan Türkiye’de başka bir Endoskopi
Ünitesi yok. Endoskopi anlamında ülkemizdeki tüm tedavi hizmetleri, DEÜ Hastanesi Endoskopi
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Ünitesi’nde mevcut. Gastroenterolojik incelemede, yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, kalın
bağırsağa bakılıyor. İnce bağırsağın hemen tümü çift balon enteroskopi yöntemi ile incelenebiliyor.
Bu şekilde tüm gastrointestinal kanalı görmek, herhangi bir patolojik durum varsa bunun biyopsi ile
parça alarak tanısını koymak ve tedavi yapma imkanı sağlanıyor. Kanayan bir ülser varsa, o ülserin
kanamasını durdurmak, polip varsa polibi çıkarmak, darlık varsa stent adı verilen tüpler yerleştirmek,
yemek borusundan kanayan herhangi bir varis varsa oraya bant atmak tedavi olanakları arasında.
Safra yolları ve karaciğer hastalıklarının tedavisiyle ilgili olarak da en modern endoskopik imkanlar
ve bilimsel altyapı mevcut. Safra yollarından taş çıkarılması, safra yolları darlıklarının giderilmesi ve
yine endoskopik ultrason yöntemiyle hem mide hem pankreas hastalıklarının özellikle tanı ve tedavisinde son derece önemli işlemler yapabiliyor. Göğüs hastalıkları (bronkoskopi) ve pediatrik işlemler
de yine bu ünitede gerçekleştirilmektedir. Bronskopik işlemlerle tüm soluk borularına bakılabilmekte, gereğinde biopsi yapılabilmektedir. Ayrıca iki akciğer arasında yer alan “mediasten” denen boşluktaki lenf bezelerinden “EBUS” diye bilinen yöntemle biopsi yapılabilmektedir.
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DEÜ Tıp’ta 72 yeni
asistan göreve başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2015 yılında 72 yeni asistan hekim göreve başladı. Her
yıl Sağlık Yerleşkesi ailesine katılan hekimlerin kurum ve mevcut işleyişi tanıması için düzenlenen
Asistan Oryantasyon Programı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. Gamze Çapa Kaya ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bilgi Cömert’in katıldığı açılış toplantısı ile
yapıldı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden İzmir’e gelerek DEÜ Tıp Fakültesi’nde göreve başlayan
genç doktorlara, kurumla ilgili ayrıntılı bilgi verildi.
İzmir gibi güzel bir kent ve Türkiye’nin gözde bir sağlık kuruluşunda görev yapmanın önemli bir
ayrıcalık olduğunu belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda “Fakültemize gelen uzmanlık
öğrencilerimizle dekanlık ve başhekimlik olarak her yıl toplantı yapıyoruz. Türkiye’nin birçok fakültesinden uzmanlık öğrencilerinin üniversitemize gelmesi bizim büyük kazanımımız ve çok güzel bir şey.
Her kurumun eğitim sistemi ve belli özellikleri var. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir
de Türkiye’nin en iyi çalışma alanlarından biri. Bunun kıymetini bilin. Dışardan gelenler bu sözün ne
kadar anlamlı olduğunu mutlaka doğrulayacaktır. Sayınız azaldı, iş yükünüz arttı. Sizlerden beklentimiz
sorumluluklarınızı duyarlılıkla ve titizlikle yerine getirmeniz. Hasta ve hasta yakınları ile iletişiminizde
olabildiğince özenli davranıp onlara zaman ayırın ve konuşup bilgilendirin. Bilimsel yönden çalışırken,
karşılaştığınız sorunları bizlerle paylaşın birlikte çözelim” dedi.
Program Sorumluluğunu yürüten Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya da 4 yıldır Tıpta
Uzmanlık öğrencilerinin sorunları ile ilgilendiğini belirterek, “Öğrencilik sonrası konumunuz değişti.
Kıymetli bir dönemdesiniz, mesleğinizde uzman olacaksınız. İzmir’in ve çalışma alanınızın değerini
bilerek iyi koşulları iyi değerlendirin” diye konuştu.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bilgin Cömert de konuşmasında şu bilgileri verdi: “Hastanemizdeki
çalışmaların eğitim boyutu ayrı, hizmet boyutu ayrı. Üniversite hastaneleri ekonomik yükü ağır olan
kuruluşlar. Biz mevcut koşullara rağmen teknolojik altyapıyı, hastane hizmetlerini iyileştirmeye yönelik
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte bu kuruluşu daha iyiye taşımak için çalışacağız.”
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Rektör Füzün’e
Tıp Bayramı’nda
‘minik’ sürpriz
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü 40 yıllık hekim Prof.
Dr. Mehmet Füzün, 14 Mart Tıp Bayramı’nda minik ziyaretçileri konuk etmenin tatlı telaşını yaşadı. Üniversitenin İnciraltı
Yerleşkesi’ndeki 1 No’lu Narlıdere Kreş ve Anaokulu’nda eğitim gören 5 yaş grubu öğrencileri, öğretmenleri Hale Acar ve
Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün anaokulu öğSibel Yitmen eşliğinde Rektör Füzün’e misafir oldu.
rencisi oğlu Can, Tıp Bayramı’nda babaAralarında Füzün’ün oğlu Can Füzün’ün de yer aldığı anasına gül hediye etti ve öperek kutladı.
okulu öğrencileri; cerrah rektöre hekim önlüğünü sembolize
eden bir pasta ile kırmızı beyaz güller hediye etti. Konuklarını DEÜ Hastanesi’ndeki makamında
beyaz önlüğü ile karşılayan Prof. Dr. Mehmet Füzün, küçükleri kucaklarken duygulu anlar yaşadı.
Anaokulu öğrencileri hepbir ağızdan “Tıp Bayramınız Kutlu Olsun” diyerek sevinç ve heyecanlarını
dile getirdi.
Miniklerle sohbet eden Prof. Dr. Mehmet Füzün, ileride ne olmak istediklerini sordu, 14 Mart Tıp
Bayramı’nın anlam ve önemi hakkında bilgiler verdi. Füzün’e sarılıp sevgi gösterisinde bulunan ve
“Siz başkan mısınız” diye soran küçükler, doktor olmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda tavsiyeler istedi. Küçüklerin sorusunu “Evet üniversitenin başkanıyım” diye yanıtlayan Rektör
Füzün, ziyaretlerinden memnuniyet duyduğu küçük konuklarına çikolata ikram etti, doktor olmak
isteyenlere önerilerde bulundu, çalışkan, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini öğütledi.
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Hastane yöneticileri
hastalarla evlerinde görüşüyor
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın önderliğinde önceki yıl başlatılan “Hasta memnuniyetini”
değerlendirmeye yönelik ev ziyaretleri “Sosyal
Sorumluluk Projesi” olarak büyük bir titizlikle
uygulanmaya devam ediyor.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Arısoy
ve Hastane Müdürlerinden Barış Akdemirci’nin
katıldığı son ziyaret programında, hastanemizin
değişik bölümlerinde değişik dönemlerde tedavi
görerek taburcu olan hastalar duygu ve heyecan
dolu anlar yaşadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yöneticilerini evlerinde büyük konukse-
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verlikle karşılayan hasta ve hasta yakınları, tedavi
oldukları sürece ilişkin görüş ve düşüncelerini samimiyetle anlattı, kendilerini ziyaret etme inceliğini gösteren yöneticilere teşekkür etti.
Nöroloji Servisi’nde tedavi gören 28 yaşındaki Nevin Şen, hastane yöneticilerini eşi ile birlikte
karşıladı. Bornova’da yaşamalarına karşın Balçova’daki Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’ni tercih ettiklerini,
gerek hekim kalitesi gerekse
hastane fiziksel koşulları ile
son derece temiz ve modern
bir kurumda hizmet almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Nevin Şen,
“Doktorum çok iyi. Hastane
çok temiz, hijyen koşullardan

memnun kaldık. Evimize ziyarete gelmenize hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk.
Benim hasta- çalışan diyaloğu ile ilgili tek
önerim olacak; o da hastalar kendileri ile
iletişim halinde olan personelden daha anlayışlı ve güleryüzlü yaklaşım bekliyor. Bu
konuda duyarlı olunmasını dilerim. Bir de
Öğretim Üyeleri muayene ücretleri biraz
daha yükseldi. Üniversiteler de tabii kendilerince haklıdır. Ama ücretlerin makul düzeyde tutulmasını isterdik” dedi.
Karaciğer nakilli hasta Sebahattin Takan (59), 8 yıldır DEÜ Hastanesi’nin hastası olduğunu, düzenli olarak kontrollere geldiğini, ilgi ve
hizmetten son derece memnun olduğunu belirtti. Sebahattin Takan şöyle konuştu: “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne tavsiye ile geldim. Sigorta hastanesinde karaciğerimin bitmek üzere olduğu
söylenmişti. Dokuz Eylül’de kardeşimden nakil yapıldı. Tedavim başarıyla devam etti. Evime uzak
olmasına rağmen gidip geliyorum. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarımızdan, hizmetten çok çok
memnunuz.”

DEÜ Hastanesi’nde iki kez bel fıtığı ameliyatı olduğunu belirten 46 yaşındaki hasta Fikriye Çetin,
rahatsızlığı sonrasında ilaç tedavisi ve kontrollerinin sürdüğünü, doktorunun kendisi ile çok ilgilendiğini belirtti. Fikriye Çetin, yöneticilerin sağlık durumunu sormak için evlerine kadar gelmesine çok
şaşırdığını belirtti, gösterilen ilgi için teşekkür etti.
DEÜ Hastanesi’nde 1 günlük bebekken kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat edilerek yaşama
bağlanan ve nörolojik sorunlar nedeniyle tedavisi süren 5 yaşındaki Umut Cevdet Uluhan’ın ailesi de
“yaşaması mucize” olarak nitelendirilen çocuklarının buradaki hekimler sayesinde hayatta olduğunu
söyledi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ünitesi’nde tadavi gören, gözlerinden
de tedavi olması gereken Umut’un sağlığı için ne gerekiyorsa yapıldığını belirten ailesi, “Yıllardır hastaneye gidip
geliyoruz. Umut’un doktorları çok değerli. Büyük fedakarlıklarla. tüm yoğunluklarına, yorgunluklarına rağmen çocuğumuzun sağlığı için seferber oluyorlar.
Minnet borçluyuz. Hastaneden de çok
memnunuz. Sizler bizi evimize kadar
gelip ziyaret ettiniz. Çok çok teşekkür
ediyoruz” diye konuştu.
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Hastane korid
dinlendiren
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dorlarında
n tablolar

İzmir’in köklü ve dinamik sağlık
kuruluşu Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nin her gün binlerce hasta ve
hasta yakınını konuk eden hizmet alanları, birbirinden güzel fotoğraf karelerinin yer aldığı tablolarla donatıldı.
Doğal hayatın içinden sevimli görsellerin yer aldığı, çiçekli manzaraların
süslediği çerçeveler, beyaz koridor duvarlarında sergilenerek dinlendiren bir
Prof. Dr. M. Refik Mas
atmosfer oluşturuldu. Deniz ve yeşilin,
Başhekim
gökyüzü ve dağların harmanlandığı fotoğraflarda pek çok canlıyı barındıran doğal hayattan enstantaneler yer aldı. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas önderliğinde hazırlanan örnek galeri, ruhları dinlendiren görsel
zenginlik olarak yorumlanarak büyük ilgi ve beğeni topladı.
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PROTOKOLÜ
DEÜ’de imzalandı

Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş) ortaklığı, İzmir
Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle hayata geçirilen İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve hızlandırıcısı “Bioİzmir Projesi”nin imza töreni, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda yapıldı.
Her türlü sağlık teknolojisinin hızlandırıcısı olmak amacıyla geliştirilen Bioİzmir Projesi’nin
imza törenine; İzmir Valisi Mustafa Toprak, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Adile Öniz, İZKA Genel Sekreteri
Murat Yılmazçoban, proje destekçilerinin temsilcileri, İzmir protokolü ve akademisyenler katıldı.
Bioizmir’in, laboratuvardan yatak kenarına diye adlandırılan zincirde önemli unsurları bir araya getirerek ‘Tek durak’ kavramı ile yaşama geçirileceği, bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda İzmir’in
sağlık girişimleri ve inovasyonu kavşağı haline gelmesine hizmet edeceği ifade edildi.
Proje bütçesinin 9 milyon 240 bin TL olduğunu ve 24 ay süreceğini belirten Vali Mustafa Toprak,
“Türkiye’de bioteknolojideki mevcut durum yetersiz. Nüfus artışı, yaşlanma ve kaynakların yetersizliği ile dünyada biyoekonomi oluştu. Bunun en önemli kolu da sağlık. Biyoteknoloji ile üretilen
ilaçlardan elde edilen gelir 75 miyar dolar ve biyoekonomi hızla artmakta. Bu zenginliğin yüzde
75’ini ABD kullanıyor. Türkiye’de 10 yılda biyoteklonoji yatırımları artmıştır ancak mevcut durum
yetersizdir. Projenin 6 milyon 930 TL’lik bölümü İZKA tarafından karşılanacak. Bu proje ile İzmir’in
sağlık alanında altyapısı artacak, ülkede ve dünyada söz sahibi olacaktır” diye konuştu.
Hükümetin Ar-Ge çalışmaları için milli gelirden daha fazla pay ayırması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Füzün, projeye destek verenlere teşekkür etti.
Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Özgören de “Avrupa Birliği sağlık sektöründe derlenme toplanma ihtiyacı duyuyor. Bir ilacın üretilmesi ve toplanması çok uzun sürüyor. Sağlık alanında
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dışa bağımlılık oranı çok yüksek. Bunu çözmemiz gerekiyor. Avrupa’dan ulusal temsilcilikler aldık.
AB normlarında eş değer hale getirmeye çalıştık. Proje hem bölgesel, hem ulusal, hem de uluslararası anlamda çok geniş bir alanı kapsıyor. Güney Avrupa ve Orta Doğu bölgesinin sağlık teknolojisini hızlandırmak hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında inşa edilecek 5 bin metrekarelik bina ile
Türkiye’nin en büyük biyoteknoji üretim tesisinin kurulması ve toplu olarak bir fabrika alanındaki
tematik kuluçka faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Törenin ardından,100’ün üzerinde ekosistem paydaşının katılımı ile toplam 5 ana başlık ve farklı
uzmanlıklarla ilgili fikirlerin paylaşıldığı bir çalıştay yapıldı.

Sağlık Teknoparkı
Uzakdoğu heyetini ağırladı

Türkiye’nin ilk tematik teknoparkı DEPARK Sağlık yöneticileri, İzmir Kalkınma Ajansı’nın
(İZKA) organizasyonunda Güney Kore Busan Teknoparkı ve Kore Endüstri Kompleksi (KICOX)
yetkilileri ile Dünya Bankası temsilcilerini ağırladı.
Teknoloji ve inovasyon konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi almak üzere İzmir’e gelen
Uzakdoğu heyeti, kendi ülkelerindeki modeli ve kazanılan deneyimleri aktardı. Türkiye’deki teknopark yapısı ve çalışma modelini inceledi, çeşitli öneriler sundu. Konuk heyete Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki teknoparklar ile ilgili kapsamlı bilgi veren Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, DEPARK’ın kuruluş modeli, bünyesinde gerçekleştirilen
inovasyon ve AR-GE faaliyetlerini anlattı. İşbirlikli rekabet, teknik işbirliği alanlarının belirlenmesi,
yeşil büyüme ve endüstriyel transformasyon merkezinde gerçekleşecek görüşmelerde ekonomik ve
çevresel işbirliği modelleri üzerinde durulan toplantıda, karşılıklı deneyimler aktarıldı.
Nüfusu 4 milyona yakın olan Güney Kore’nin ikinci büyük şehri olan Busan’ın, İzmir ile büyük
benzerlikler gösterdiği vurgulandı. Deniz biyolojisi, liman lojistiği, makina sektörü gibi stratejik sektörlerde işbirlikli rekabet stratejileri takvime bağlandı. Liman şehirleri olan İzmir ile Busan’ın birbirleriyle örtüşen potansiyelleri nedeniyle karşılıklı işbirliğinin geliştirilebileceği ifade edildi.
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İzmir Kent Kültürü Platformu

yüzyılın yatırımı

Hastanemizden - Hazırlayan
Üniversitemizden
- Hazırlayan
: Nalan
: Nalan
ÜLKER
ÜLKER

A

için biraraya geldi

ralarında eski bakanlar ve bürokratların
yer aldığı İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu (İZGEP), Türkiye’nin tek tematik teknoparkı
olan Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi’ndeki DEPARK Sağlık ve İzmir Biyotıp Genom Enstitüsü’ne (İBG İzmir) konuk oldu. Sağlık, bilim, kültür ve sanatta sadece İzmir değil,
Türkiye’ye çağ atlatacak dev yatırım ve projeleri
yerinde inceleme imkanı bulan Platform Üyeleri;
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Murat Özgören, İBG İzmir Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Öztürk, DEPARK Sağlık Koordinatörü
Doç. Dr. Adile Öniz ve DEPARK Genel Müdürü
Necip Özbey’in ev sahipliğinde çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi edindi.
Bilim ve bilginin, sanayi ve toplumla buluşmasını sağlayarak ülke ekonomisini kalkındıracak güçlü bir altyapının kurulduğuna tanıklık
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eden Platform üyeleri, Türkiye ölçeğinde ilkleri
ifade eden çalışmaları büyük heyecanla izledi.
İZGEP Başkanı Avukat Ulvi Puğ ile Platform
adına konuşma yapan Devlet eski Bakanları Akın
Gönen ve Yılmaz Karakoyunlu; “Ülkemizde sanayi ve işadamları üniversitelerden yeterince yararlanamıyor. Bugün büyük bir heyecan içinde

izledik ve gördük ki, Dokuz Eylül Üniversitesi
kampus duvarlarını aşarak açılmaya, kitlelere
rekabet düzeninin şartlarına uyma imkanı sağlama çabası içinde. Küresel dünya güçleri ile bu
alanda yarıştığımızı görmekten büyük heyecan
ve mutluluk duyduk. Değerli bilim insanlarına
böylesine önemli atılımlar için teşekkür ediyor,
kutluyoruz. Üretilen bilgilerin sağlıktan, tarladaki çiftçiye, atölyesinde çalışan ustanın makinasına kadar her alana yansımasını diliyoruz. Bizler
bu çalışmada üzerimize düşen her konuyu görev
biliriz” ifadelerini kullandı.
Dokuz
Eylül
Teknoloji
Geliştirme
Bölgesi’nin Sağlık Teknoparkı Zeytin Binası’nı
konuklara gezdirerek bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgören, “Bilgi üçgenini inovasyon, yenilikçilik ve girişimcilik oluşturuyor. Şu
anda 14 fakülte ve 68 bin öğrenci ile Batı Türkiye’deki devlerden biriyiz. Çalışmalarımızı uluslararası elçilikler ile dünyanın pek çok ülkesinde
sürdürüyoruz. EXPO 2022 projeksiyonunda yer
alan bu bölgede, sağlık teknolojileri alanında
İzmir’e büyük bir sıçrama yaptıracağımıza ve bu
kentin, Türkiye’nin inovasyon merkezi olacağına inanıyoruz” dedi.
İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nü küresel rekabete hazırlamak için çalışmalarını sür-

düren Prof. Dr.
Mehmet Öztürk
de faaliyetlerini
şöyle özetledi:
“Devletin araştırma
alanında
en fazla bütçe
ayırarak
para
harcadığı
bir
Prof. Dr. Mehmet Öztürk
merkezi yapılandırıyoruz. İBG İzmir, Türkiye’nin kapalı alan olarak (20 bin metrekare) en büyük araştırma merkezi. Bu fiziksel
büyüklüğün içini, insan altyapı ile aynı büyüklük
ve kalitede doldurmak istiyoruz. Burası devletin
sağlık alanında inovasyon beklentilerini karşılamak üzere kuruldu. Merkezimizde; kanser, metabolizma hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, beyin
ve yaşlılığa bağlı diğer sinir bilim hastalıkları,
kök hücreler konularında temel araştırmalar
planlıyoruz. Tehlikeli virüsler ve patojenlerle
çalışmak için yüksek güvenlikli laboratuvarlarımız hazırlanıyor. Şu anda 70-80 kişilik bir
grupla binamızın 4’te 1’inde faaliyet gösteriyoruz. 2017’lerde çalışan sayısı 500’e yaklaşacak.
İspanya’dan Hindistan’a kadar uzanan bölgede
alanında tek olan bu binanın açılışını 9 Eylül

İş, sanat, siyaset ve bilim dünyasında
kendi dönemlerine damga vuran, çeşitli
hizmetleri ile iz bırakmış isimlerin biraraya geldiği İZGEP üyeleri, DEPARK
Zeytin Cafe’de düzenlenen öğle yemeğinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören
ve DEPARK Yöneticileri ile sohbet etti.
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2015’te uluslararası düzeyde yapacağız. Bir Bioİzmir kompleksi de Sağlık Yerleşkesi’nde kurulmak
üzere. İBG İzmir olarak hedef tarihimiz 2023. Bu süreçte, sağlık ve yaşam bilimleri alanında bölgenin
en etkin araştırma merkezlerinden birisi olmayı hedefliyoruz.”
KİMLER KATILDI:
Sayın Prof. Dr. Tuğrul Pırnar (Hacettepe, Bilkent ve Yaşar Üniversiteleri Eski Rektörü, Yılmaz Karakoyunlu (Devlet eski Bakanı, Gazeteci, Yazar), Akın Gönen, (Devlet eski Bakanı, Dr. Ali Nail Kubalı
(Danimarka Fahri Konsolosu, Ekonomist, Gazeteci, Yazar), Güngör Kaftancı (Mimarlar Odası eski
Başkanlarından), Dr. Ertan Ülkü, (Devlet eski Planlama Uzmanı ve işadamı), Prof. Dr. Ergun Aybars,
Yaşar Ürük (İzmir Devlet Tiyatrosu eski Müdürü, tiyatro yönetmeni, araştırmacı yazar), Kenan Gökkaya (İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eski Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni), Ramiz Eronat (İşadamı), Şevket Eğriboz (Emekli yönetici), Oktay Karal (Emekli yönetici), Aysun Kale (Eczacı), Hamdi
Tanık (İşadamı), Tuncel Güloğlu (Emekli Albay), Dr. M. Oktar Güloğlu, Savaş Ünlü (Yazar), Semih
Adıyaman (Duayen Turizmci), Dr. Taner Orhunöz, Mustafa Kapancıoğlu (İşadamı), Avukat Ulvi Puğ
(İZGEP Başkanı – İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı).

Diş Polikliniği’nde
üç yeni hizmet
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Dr. Gülser Kılınç

Dr. Berk Köse

Dr. Müjde Çetin

		
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi bünyesinde
2001 yılında Personel Hekimliği
olarak açılan ve son dört yıldır
dışarıdan da hasta kabul edilen
Diş Polikliniği’nde üç yeni hizmet daha hayata geçirildi. Erişkin
hastalar için “Protez Polikliniği”
uygulamasına geçilirken, Çocuk
Diş tedavisinde büyük önem taşıyan “Yer Tutucu” uygulaması
hizmete sunuldu. Ayrıca erişkin
diş polikliniğinde, gece diş gıcırdatması ve diş sıkma rahatsızlıkları için “gece koruyucu

plakları”nın kullanımına başlandı.
Haftanın beş günü mesai saatleri içinde gerçekleştirilen yeni uygulamalar, Çocuk Polikliniği’nde
Dr. Gülser Kılınç, Erişkin Diş Polikliniği’nde de Dr. Berk Köse ve Dr. Müjde Çetin tarafından iki
ünitede sunuluyor.
Yoğun hasta talebi dikkate alınarak başlatılan yeni hizmetler büyük memnuniyet yaratırken, önümüzdeki yıllarda kapsamın ihtiyaca göre genişletileceği belirtildi. Uygulanacak yeni tekniklerle ilgili
bilgi veren Dr. Berk Köse şöyle konuştu: “Hastalardan gelen talepler üzerine Başhekimliğimizin
desteği ile yeni uygulamalara yönelik bir altyapı hazırlandı. Çocuk Diş Hekimliği’nde başlatılan
“Yer Tutucu” işlemi, erken çekilen süt dişlerinde yer kaybı olup alttan gelen dişlerin çapraşık sürmesini engellemeye yönelik bir uygulama. Erişkin protezlerinde de ilk etapta; var olan kaplamaların
değişimini yapıyoruz. Porselen köprü yapıyoruz, yer boşluklarında da sabit protez yapılabilecekse
uyguluyoruz. Önümüzdeki yıllarda diğer ihtiyaçlara yanıt verecek işlemler de yapılmaya başlanacak.
Hareketli Protez, Hassas Bağlantılı Protez ve Total Protez gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Sosyal güvencesi olan herkes bu hizmetlerden, diş hastanelerine oranla makul ücretle yararlanabilecek.”
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İNOVASYONDA
ALMANYA İLE İŞBİRLİĞİ

Dr. Claus Kroggel

İzmir’e sağlıktan teknolojiye bilimsel ve ekonomik anlamda büyük ivme kazandıracak projeleri
hayata geçiren DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi) yönetimi, Almanya’nın ve dünyanın sayılı araştırma kuruluşlarından Fraunhofer Enstitüsü ile işbirliği için tarihi adım attı.
Fraunhofer Enstitüsü Yaşam Bilimleri Bölümü Başkanı Dr. Claus Kroggel, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Murat Özgören ile DEPARK Akademik Koordinatörü ve Bioİzmir Projesi koordinatörü
Doç. Dr. Adile Öniz’in ev sahipliği yaptığı “Bioİzmir Bilgilendirme ve İşbirliği” toplantısına konuk
oldu.
Türkiye ile Almanya arasındaki akademik ve teknolojik işbirliklerinin gelişimi amacıyla düzenlenen toplantı Sağlık Teknoparkı Zeytin Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yöneticileri, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri, İzmir ve bölgesinde sağlık teknolojileri üzerine çalışan şirketler, ESBAŞ, İZKA ve Bioİzmir ekosisteminin diğer paydaşları katıldı.
İzmir’in sağlık inovasyonu potansiyeli, Bioİzmir projesi ve Bioİzmir ekosistemi ile ilgili sunumların
yapıldığı toplantıda, Dr. Claus Kroggel de Fraunhofer Enstitüsü’nün yapısı ve çalışmaları hakkında
ayrıntılı bilgi verdi. Fraunhofer Enstitüsü’nün; temel bilimlerdeki araştırma sonuçlarını yaşam uygulamalarına geçiren ve birçok inovatif KOBİ kuruluşunun etkin şekilde AR-GE çalışmalarına katılmasını sağlama yönünde çalışmalar yapan bir kuruluş olduğunun altı çizildi. Karşılıklı görüş alışverişi ile değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kurulacak ortaklık ile potansiyel iş planları üzerinde
konuşuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgören, uluslararası paydaşlarla atılan bu tarihi adımların
sadece bölgesel anlamda değil ülke için büyük önem taşıdığını belirtti.
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Prof. Dr. Murat Özgören

Tıp Fakültesi’nde
37. Yıl gururu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 30 ve 15. yılını dolduran akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün ve Dekan Prof. Dr. Tülay Canda plaket sunarak bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür etti.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 37.

kuruluş yıldönümü, İnciraltı Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapılan törenle
kutlandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, üniversite ve DEÜ
Hastanesi üst yönetimi, kuruma geçmişte hizmet veren
akademisyenler, akademik ve idari personel ile sağlık
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Tülay Canda
çalışanları katıldı.
15 ve 30. Yılını dolduranlara plaket
1 Mart 1978’de kurulan fakültenin dünden bugüne gelişiminin özetlendiği kutlama gününde, 15
ve 30. Yılını dolduran akademik ve idari personele teşekkür plaketi verildi. Bu özel günün onuruna,
uluslararası başarıları ile tanınan ünlü piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Şeniz Duru da “Dört El Piyano Konseri” verdi. Birbirinden güzel eserler sunan sanatçılara Rektör Füzün ve Dekan Canda çiçek
vererek teşekkür etti.
Rektör Füzün konuşmasında, “Sözlerime, bugüne kadar emeği geçenlere teşekkkürlerimi sunarak ve rahmete kavuşmuş olanları yad ederek başlamak istiyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak
1982’de kurulduk. Bununla övünüyoruz ama üniversitemizin bazı kurumları var ki üniversitenin tari16 arpaboyu I MART 2015

hinden de eski. Bunlardan birisi Tıp Fakültemiz. 1 Mart 1978’de kuruldu. Çok zahmetli bir süreçten sonra bugünlere geldik. Geldiğimiz
nokta itibarıyla ne durumdayız diye baktığımızda; çok iyiyiz demek
de, kötüyüz demek de mümkün. Hepinizin bildiği gibi muhteşem
bir hastaneye, çok iyi hekim ve çok deneyimli çalışan kadrosuna
sahibiz. Türkiye’nin göz bebeğiyiz. Ama gelişen koşullar içinde
hastanemizin borçları büyüyor. Biz yine de önümüze bakıyoruz ve
bulunduğumuz olumsuz koşullara rağmen, övünülebilir düzeyde
kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz ve bunu da sürdüreceğiz.
Üniversitemizin 6 temel özelliğinden birisi, hastanesidir. Bir diğeri,
üniversitemiz mensuplarına çok düşkündür. Dokuz Eylül Üniversitesi, ARGE’ye çok önem verir, geleceğin orada olduğunu görür. Dokuz Eylül Üniversitesi, kadın çalışmaları ve kadın hakları ile ilgili
aktivitelere çok önem verir. Dokuz Eylül Üniversitesi, sanata önem
verir, sanatçı bir üniversitedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, denizci bir
üniversitedir ve inanıyorum ki önümüzdeki günlerde Dokuz Eylül

Emekli olan Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu ve Prof. Dr. Erkan Yılmaz’a
Dekan Prof. Dr. Tülay Canda plaket vererek teşekkür etti.

Üniversitesi sanayici bir üniversitedir
diyeceğiz, onun da
çalışmalarını yapıyoruz. Tıp Fakültesi
olarak dimdik ayaktayız, bunun olmazsa olmazı hastane ile
beraber daha ileriye
gitmek için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kuruluş sürecinde
yer alan isimler katıldı
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda da günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında
şu ifadelere yer ver-

30 yıllık dekanlık personelini Rektör Füzün
ve Dekan Canda plaketle onurlandırdı.

di: “Bugün aramızda üniversitemizin ilk Rektörü Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın değerli oğlu Ahmet
Yiğitbaşı ve o dönemden fakültemizin ilk Genel Sekreteri Hasan Ali Türkaslan da var. Kuruluşa çok
önem veriyoruz. Çünkü bugünlere hiç kolay gelinmedi. Fakültemiz ilk kurulduğunda sıfır bütçe ile
yola çıkıldı. İnanç, karar ve memleket sevgisi ile zorlukların üstesinden gelindi. Bundan sonra çok
daha ileriye gideceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem, yeniden yapılanma ve gelişme ve onarım dönemi. Deneyimli hocaların ışığında genç ekip bu işi sırtlıyor. Tüm personelimizin büyük özverileri oldu.
Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, nice yıllar diliyorum.”
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Devlet Opera ve Bale’den
müzik ziyafeti

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Dokuz
Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanlarına unutulmayacak bir konser
verdi. Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden
güzel eserler sunan deneyimli sanatçılar, büyük beğeniyle izlendi.
Piyanoda Nilay Çebi’nin eşliğinde, Sevinç Demirağ (Soprano) Derya Kırcalı Gürlük (Soprano), Esra Bengitaş (Soprano), Mehmet Alp Özkazanaç
(Tenor), Murat Duyan (Bariton), Doğukan Özkan (Bas) Dokuz Eylüllüler için seçtikleri klasikleri
seslendirdi. Değerli konuklara program sonrasında teşekkür eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, her bir sanatçı adına bu özel günün anısına Kent Ormanı’nda birer fidan dikildiğini belirtti.
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DEÜ’de yetişen Profesör
ABD’de yazdığı kitapla
onurlandırdı

Dokuz Eylüllü akademisyenler, dünyaca ünlü
bilim adamı Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile birlikte.
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Nöropatoloji uzmanlığı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği önemli değerler arasında yer alan ve 1987-91 yılları arasında Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda eğitim alarak ABD’ye giden Prof. Dr. Murat Gökden, beyin tümörleri
üzerine yazdığı 542 sayfalık kitap ile onur kaynağı oldu.
Washington Üniversitesi’nde Nöropatoloji uzmanı olduktan sonra Arkansas Üniversitesi’nde Nöropatoloji direktörlüğüne getirilen ve birlikte çalıştığı isimler arasında ünlü Türk bilim
adamı Prof. Dr. Gazi Yaşargil de bulunan Profesör Gökden, 542
Prof. Dr. Murat Gökden
sayfalık orijinal eserini yayınlayarak bilim dünyasına kazandırdı. Gökden’in, “Neuropathologic Evaluation-From Pathologyc Features to Diagnosis”i adlı kitabı,
ABD’de dünyanın önemli yayınevlerinden “Lippincott-Williams and Wilkins-Wolters Kluwer-Health” tarafından yayınlandı.
Türkiye’de çok az sayıda bulunan Nöropatoloji uzmanlığı branşında örnek bir çalışmaya imza
atan değerli bilim insanı; kitabının önsözünde Washington Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle birlikte Türkiye’de kendisini yetiştiren hocaları DEÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın duayen
isimleri Prof. Dr. M. Şerefettin Canda ve Tıp Faktültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’ya teşekkür
ederek onurlandırdı.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ismini uluslararası platformda duyuran Profesör Gkden’in başarısını gururla izlediklerini belirten Profesör Dr. Şerefettin ve Tülay Canda, “Ülkemizi yurtdışında çok
iyi temsil eden çok sayıda bilim insanı var. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi adına yapılan
çalışmalarla övünüyor, ülkemizin bu büyük değerlerden daha çok yararlanmasını diliyoruz” dedi.

Tütün Kontrolünde
Akran Eğitimi seferberliği
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın
gençlerde tütün kullanımını önlemeye
yönelik hazırladığı “Tütün Kontrolünde
Akran Eğitimi Projesi”nin hayata geçirilmesi için İzmir’in dört kurumu arasında
protokol imzalandı. İzmir İl Tütün Kontrol Kurulu’nun koordinasyonunda, İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve DEÜ Tıp Fakültesi’nin
ortak çalıştığı 2 yıllık proje kapsamında,
kentin dört ilçesinde (Buca, Karabağlar,
Konak ve Bayraklı) akran eğitimi çalışmaları yapılması kararı alındı. Konu ile ilgili Vali Yardımcısı Celal Ulusoy’un da imzası bulunan protokol, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde; İl
Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Fatma Alpay, İl Tütün Kontrol
Kurulu Üyesi ve DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Prof. Dr. Türkan Günay
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tütün Kontrol Kurulu temsilcisi İsmail Güngör’ün katıldığı törenle
gerçekleşti.
Dünyada ve ülkemizde sigaraya başlama yaşının 11’lere indiğini, bu nedenle okullarda sigaraya
yönelik davranışları değiştirmeyi hedeflediklerini belirten dört kurumun temsilcileri, sağlığı korumaya yönelik bu çalışmanın toplumsal bir sorumluluk ve farkındalık olduğunu ifade etti.
DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Günay, İzmir’in
dört ilçesinde 5’er ortaokulun projeye dahil edildiğini belirterek yapılacak faaliyetleri şöyle özetledi:
“Sigaraya başlama çok erken yaşlara indiği için özellikle ortaokullar seçildi. Türkiye’de de bu oranın, farklı çalışmalarda yüzde 25’lerden yüzde 45’lere kadar değişen oranlarda olduğunu biliyoruz.
Ergenlerin sigaraya neden başladıkları araştırıldığında; yetişkinleri taklit etme isteği, akran baskısı,
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akran etkisi, kolay erişim en
önemli etkenler
olarak ortaya
çıkıyor. Tütün
endüstrisinin
kendi raporlarından bildiğimiz bir durum
var ki, hedef
grup gençler ve
ergenlerin yaklaşık dörtte biri
Prof. Dr. Türkan Günay
10’lu yaşlardan
itibaren tütün kullanmaya başlıyor. Akran eğitimi belirli konularda gönüllü ve öncü gençlerin eğitilmesi ve kazanılan bilgilerin akranlarla paylaşılmasını içeriyor. Bizim bu projede akran eğitimini seçmemizin nedeni, davranışlar üzerinde akran etkisini olumlu yönde kullanmak. Bir doktora öğrencimizin tezini değerlendirdiğimizde, Balçova İlçesindeki liselerde 5 öğrenciden birinin sigara kullandığını
görüyoruz. Yaklaşık 5 öğrenciden biri 13 yaş altında sigara kullanmaya başlamış. Bu bölgede akran
eğitimi grupları oluşturduk ve tütün ürünleri ile ilgili zararlı bilgisini akrandan akrana informal ortamlarda, kantinde sohbet ederken geçmesini sağladık. 6 aylık süre sonrasında şunu gördük ki, sigara
içme ile ilgili niyet ve kararda 6 ayda yüzde 7’lik değişim gerçekleşti. Buradan çıkan sonuç; akran
eğitimlerinin etkinliğinin artması için sürenin uzun ve yoğun olması gerekiyor. Bu nedenle hazırladığımız yeni proje iki yılı (2014-15 ve 2015-16 öğretim yılı) kapsıyor. Gönüllü rehberlik öğretmenleri
aracılığıyla her okulda 20’şer öğrenciden akran eğitici grupları oluşturulacak. Sigaranın kötülüğü,
zararları konusunda bu gruplar donatılacak, sonra her yerde o bilgiyi arkadaşları ile paylaşmaları sağlanacak. Faaliyet programı içerisinde tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile ilgili şiir, resim yarışması
gibi farklı etkinlikler yapılacak. Gerekirse İl Halk Sağlığı’nın Sigara Bırakma Merkezleri’ne yönlendirme yapılacak. İki yıl sürecek etkinliklerden sonra tekrar bir son araştırması yapılacak. Akran
eğitimi çalışmasından önce öğrenciler neredeydiler, nereye geldiler sonuçlar değerlendirilecek.
Üniversitenin projedeki rolü nedir ?
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bu projedeki sorumlulukları şöyle: Birincisi, rehberlik öğretmenlerinin eğitimini üniversitemiz sağlayacak. Akran eğiticisi olarak yetiştirilecek öğrencilerin eğitimini de
rehberlik öğretmenleri ile birlikte yapacak. Daha sonra okulların faaliyet planlarının oluşturulmasında
üniversitenin katkısı olacak. Ardından, faaliyet planlarının yürüyüp yürümediğini kontrol edecek. Bir
de üniversite, başlangıçta bir durum saptama yapacak. Okullarda sigara içme sıklığı, tütünle ilgili bilgi düzeyi, tütüne yönelik tutum nedir ? Yani öğrenciler tütün ve tütün ürünlerini nasıl görüyorlar ? İki
yıl sürecek bu etkinliklerden sonra tekrar bir son araştırması yapılacak. Akran eğitimi ile ilgili tütüne
yönelik algıyı ve tutumu değiştirmeye yönelik bu çalışmalardan sonra ne oldu bu okullarda daha önce
öğrenciler neredeydiler, nereye geldiler bu çalışılacak. Öğrencilerin daha önce sigara içtiğinden haberdar olursak akran
grupları kendi içinden
destek olabilir. İçen
ama bırakmak isteyen
öğrencilerin yönlendirilmesi ile ilgili destekler olacak. Bu projenin içinde olmayıp o
okullarda eğitim veren
öğretmenler de destek
olacak.”
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Kanseri yenenlerden
tedavi görenlere
‘ümitliyiz’ mesajı
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D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2007 ve 2011 yıllarında tedavi görerek önce over daha
sonra meme kanserini yenen Mine Ergunay Keçeciler’in, İzmir Sorumluluğunu yürüttüğü “Ümitliyiz
Grubu”, DEÜ Gündüz Tedavi Merkezi Kemoterapi Ünitesi’ni ziyaret ederek farkındalık mesajı verdi. 9 yıldır dünya genelinde faaliyette olan kanser hastalarının ortak paylaşım sitesi www.umitliyiz.
com adlı Kanser Hastaları Platformun’nda biraraya gelen grup, hastaların tedavi sırasında okumaları
için kitap bağışı yaparak kütüphane oluşturdu.
4 Şubat Dünya Kanser gününde hastalarla biraraya gelen Ümitliyiz grubunun İzmir Sorumlusu
Mine Ergunay Keçeciler, Reyhan Serdaroğlu, Nimet Erciyas, Nazan Havus, Bülent Batır ve Şaziye
Esendemir Kömürcü, Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Deniz Ağan Arslan’a kitapları teslim
etti. Konuklar, üzerinde “Ümitliyiz” yazan kurabiyeleri hastalara dağıtarak sohbet etti.
Sıkıntıları dostluk ve sevgi ile aşıyorlar
Kanseri yendiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin örnek bir aile ortamı sergilediğini belirten Keçeciler, “Kanseri yenen biz hastaların umuda yolculuk anlatımlarıyla hastalarımızın gözlerinde
yeniden ışık görmek bizleri mutlu etti. Projemizde bize kapılarını açan hastane yönetimi, Kemoterapi
Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Deniz Ağan Arslan ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kitapların temininde bize destek veren Ümitliyiz yönetim kuruluna ve bağışçılara teşekkür ediyoruz. Nefes aldıkça
ümidimiz var ve amacımız hastalara yalnız olmadıklarını belirtmek. Web sayfamız ve sosyal pay22 arpaboyu I MART 2015

Deniz A. Arslan
Mine E. Keçeciler

laşım sitesi facebook aracılığıyla sorunları paylaşıyor, çözüm arıyoruz. Tedavi sürecinde hastaların
kitap okuyarak kendilerini dinlemek yerine iyi vakit geçirmelerini sağlamayı hedefledik” dedi.
Kemoterapi Ünitesi’nin 13 yıldır sorumluluğunu yürüten Yüksek Hemşire Deniz Ağan Arslan,
tedaviye gelen her hastanın sevgi temelli bir aile ortamına katıldığını belirterek, “Ünitemize gelen
hastalarımızla zor günleri paylaşıyor, dostluklarla sıkıntıları aşıyoruz. Kocaman bir aileyiz. Kanseri
yenerek yaşam enerjisini diğer hastalarımıza yansıtan konuklarımız örnek davranışları ile moral kaynağı oldu” diye konuştu.

Afrika’nın
Kuzeybatı
ülkesi Gine’den ülkemize tedavi için gelen Amara Samake, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde geçirdiği menisküs ameliyatı sonrasında
sağlığına kavuşarak yurduna
döndü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ortopedi
Kliniği’nde tedavi edilen Samake; hekim, hemşire ve tüm
sağlık çalışanlarının sunduğu
özverili hizmet ve hastanedeki modern koşullardan büyük memnuniyet duyduğunu
belirtti. Amara Samake, Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Karakaşlı’nın
gerçekleştirdiği operasyon sonrasında iki gün içinde ayağa kalktığını ve ağrı hissetmediğini belirterek, “Hastanenin imkanlarından faydalanabildiğimiz için başta Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’e,
sıcak ilgi ve desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Şerefettin Canda’ya ve başırılı bir operasyonla ayağa
kalkmamı sağlayan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakaşlı’ya teşekkür ediyorum. Hem doktor ve hemşirelerin kalitesi hem de son teknolojiye sahip bir hastanede tedavi olduğum için çok şanslıyım. Ülkemde
buradaki iyi koşulları büyük mutlulukla anlatacağım” dedi.
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Afrika’dan geldi
DEÜ Hastanesi’nde
şifa buldu
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Dokuz Eylül Tıp ve
Nöroşirurji camiası yasta

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Anabilim Dalı’nın Kurucu
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit
Acar (70), tedavi gördüğü DEÜ
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Akademisyenliğinin yanı sıra
uzun yıllar üstlendiği idari görevler ile iz bırakan ve çok sayıda öğretim üyesi yetiştiren Acar için Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda tören yapıldı.
Törene, Üniversite ve Tıp Fakültesi yöneticileri, Profesör Acar’ın eşi DEÜ Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin Acar, kızı Sinem, yakınları, akademisyenler, sağlık çalışanları ve sevenleri katıldı. Acar’ın cenazesi, Balçova Uğur Camii’nde kılınan
öğle namazının ardından Güzelbahçe Mezarlığı’na defnedildi. Acar’ın örnek insan ve akademisyen
olarak özgeçmişinin anlatıldığı törende Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün şöyle konuştu: “Ümit hocayı
İzmir’e geldiği yıllardan hatırlıyorum. İzmir’de birkaç tane beyin cerrahının olduğu dönemde bu
kente önemli hizmetler vererek çok büyük katkıda bulundu. Bana birkaç kelime söyle derseniz; mert,
açık, cesur ve bu keskin özellikleri kadar da efendi, kibar bir insandı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir ondan çok yararlandı. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de huzurlu bir sonsuzluğa gitmiştir.
Yakınlarına, hepimize sabır diliyorum. Onu hep özleyeceğiz.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, “Ümit Hocayı çok iyi tanıyan insanlardan biriyim.
Dürüst, sözüne güvenilir, duyarlı, örnek bilim insanı. Zaman geldi sığınılacak liman oldu, zaman geldi acıları paylaştı. Düşüncelerini, duygularını içtenlikle söyleyen, sözünün arkasında olan bir kişiydi.
Beyin Sinir Cerrahisi alanında öğretim üyeleri, uzmanlar yetiştirdi. Emeği, hakkı büyük. Umarım o
da haklarını bize helal etmiştir. Hepimizin başı sağolsun” dedi.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Arda da şöyle konuştu: “17 yıldır
mesai arkadaşlığı yaptığım Kurucu Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ümit Dursun Acar’ı kaybetmenin büyük acısı içindeyiz. Tedavisi süresince gece gündüz hocamızın yanından bir an olsun
ayrılmayan hocalarıma, asistanlarıma ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şahsım ve anabilim
dalımız adına tüm ailesi, sevenleri ve tüm nöroşirurji camiasına başsağlığı diliyorum.”
KİMDİR?
1945 İzmir doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp
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Fakültesi’ni 1969’da bitirdi ve Nöroşirurji ihtisasını aynı fakültede 1974 yılında tamamladı. 1977-79
yılları arasında Glasgow Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Nöroşirurji bölümünde görev yaptı. 1978’de doçent oldu, 1979’da açılan Kayseri Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda görev aldı. 1980’de
daha önce Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan İzmir Tıp Fakültesi’nin ve sonrasında 1982
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda Kurucu Anabilim
Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya başladı. 1987’de profesör oldu, uzun süre idari
görevlerde bulundu. Çok sayıda öğretim üyesi yetiştirdi.

Yara iyileştirmede bir ilk:

Elektrikle acısız tedavi

yaklaşık iki yıl önce hizmete açılan Türkiye’nin
kamudaki ilk Yara İyileştirme Polikliniği’nde,
“Elektrikle acısız tedavi” yöntemi uygulanmaya
başladı. Birçok Avrupa ülkesinden önce DEÜ
Hastanesi’nde sunulan bu yeni hizmet ile özellikle diyabetik ayak gibi kapanmayan yaralara
ağrısız, iltihapsız ve ucuz şifa olanağı sağlandı.
Dünyada 1800’lü yıllardan itibaren uygulanan
elektrikle yara tedavisinin yakın zamana kadar
artı ve eksi elektrik kablolarının yaraya uygulanarak akım verilerek sağlandığını ifade eden
Balkan Ülkeleri Yara Dernekleri Konfederasyonu Başkanı ve DEÜ Tıp Fakültesi Yara İyileşmesi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Barutçu
uygulanan yeni tedaviyi şöyle anlattı:
Prof. Dr. Ali Barutçu
“Danimarkalı bir bilim adamı tarafından
2012’de icat edilen kablosuz elektrik stimülatöründe kablo yok. Yunanistan’da da kullanılan bu
cihaz, verdiği ışıkla havanın oksijen ve atomundaki yükleri değiştiriyor. Negatif yükle yüklenen
oksijenler yara yüzeyine yapışıyorlar. Yaranın derinindeki pozitif yükle yara yüzeyinde oluşan negatif
arasında elektrik akımı başlıyor. Deride elektrik akımı oluyor ve böylelikle iyileşme sağlanıyor. Açık
yaralar ağrısız, iltihapsız ve ucuz maliyetle iyileşiyor. Bu yöntem, deri yaralarının yanı sıra diyabet
hastalarında ve kemik iyileşmesinde kullanılabiliyor.”
Bacağı kesilmekten kurtuldu
Yara İyileştirme Polikliniği’nde elektrikle tedavi yönteminin uygulandığı ilk hasta olan Maruf Aslan (50) DEÜ Hastanesi’nde yapılan tedavi sayesinde bacağının kesilmekten kurtulduğunu belirterek
şöyle konuştu: “1995 yılından bu yana venöz yetmezliği ile mücadele ediyorum. Ozon tedavisi dahil
bir çok yöntem denendi, ancak bacağımdaki yaralar geçmedi, en son doktorlar bacağımın kesileceğini söyledi. Bunun üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Yara İyileştirme Polikliniği’ne geldim, burada
elektrikle tedaviye başlandı. Önce yaraya ameliyatla yama yapıldı, ağrısız ışık yöntemiyle de tedavim
tamamlandı. Bacağım kurtuldu. Doktorlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.”
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde
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Moleküler Patoloji Ünitesi
hizmete girdi

Hizmet sunumunda uluslararası standartlara
uygunluğu ile akredite edilen ve Türkiye’de bu
alanda ilk ve tek merkez olma özelliğini sürdüren
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı, dünya çapında önem taşıyan bir
yeniliğe daha imza attı.
Bugüne kadar modern laboratuvar teknik parkı, fiziksel koşulları ve çalışma ofisleri ile güçlü
bir altyapısı bulunan bölümde; özellikle kanser
hastalarının tedavisine yönelik entegre raporların
hazırlanabileceği “Moleküler Patoloji” Ünitesi
hizmete açıldı.
Tanısal özellik taşıyan cihazların yer aldığı
yeni sistem sayesinde tedaviye yönelik 8 saat
içinde hızlı sonuç alınabildiği belirtildi. Sadece
bölgemiz değil Türkiye için önem taşıyan yeni
ünitenin açılışı; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün,
Patoloji Anabilim Dalı’nın duayen Öğretim Üyesi ve Hatay Mustafakemal Üniversitesi önceki
Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Tıp Fakülte-
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si Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Başhekim Prof.
Dr. Mehmet Refik Mas, Başhekim Yardımcıları,
Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdener
Özer, öğretim üyeleri ve idari personelin katıldığı
törenle yapıldı.
Kurulan yeni altyapı ile dünyada patoloji hizmeti veren kurumlarla rekabet edebilecek duruma geldiklerini belirten Patoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer şu bilgileri verdi:
“Patoloji Anabilim Dalı olarak kuruluşundan bu
yana her zaman yenilik ve gelişmelere adapte olmaya çalıştık. Rektörlüğümüz, dekanlığımız ve
başhekimliğimizin katkısı ile önce fiziki şartları
düzenledik. Daha sonra ofislerimizi ve çalışma
alanlarımızı güncelledik, insan odaklı bir ortam
sağladık. Bölümümüzde yapılan tüm işlemler ve
yöntemlerin hepsi kalite güvencesi altında devam
etmekte. Türkiye’de hala tekiz. Bu da yetmedi,
rektörlüğümüzün de katkısı ile en son projemizi
hayata geçirdik. Moleküler teknikleri uygulaya-

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Prof. Dr. Şerefettin Canda

Prof. Dr. Tülay Canda

bilecek yeni bir altyapı geliştirdik. Artık özellikle
kanser hastalarımıza sadece basit düzeyde prognostik bilgi ya da histolojik tanı dışında aynı zamanda morfomoleküler yani hastanın tedavisine
yönelik entegre rapor çıkararak hizmet vermek
için alt yapımızı tamamlamış olduk. Bu cihazın
bu hastanedeki diğer benzeri cihazlardan üstün
tarafları var. Bir tanesi yeni cihazımız, IVD dediğimiz tanısal amaçlı kullanılmaya uygun. 8 saat
gibi çok hızlı zamanda sonuç verebiliyor, ayrıca
açık kanalı bulunduğu için birçok yeni gelişmeye uygun olarak da dizayn edilebiliyor. Yeni bir
laboratuvar parkı ile patolojiye gelen materyallerin daha nitelikli raporlanması için altyapımızı
tamamlamış olduk. Hem bilimsel açıdan kendimizi geliştirmemiz, hem de verimlilik açısından
kurumumuza artı değer sağlayacak bu projenin
uygulanmasında destek veren başta Rektörümüz
olmak üzere tüm üst yönetim ve emeği geçenlere
teşekkür ederim.”
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Patolojinin
tıpta en zor ve önemli branşlardan birisi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Üniversite yıllarında en zor iki dersten biri Patoloji, diğeri klinikte
Çocuk branşı idi. Meslek yaşamımda Patolojinin
önemini yurtdışındaki deneyimlerimde çok daha
iyi anladım. Şüphesiz ki olmazsa olmaz bir branş.
Böyle önemli bir alanda kurumumuzu ne kadar
geliştirsek azdır. Ümit ediyorum bu ivme ile anabilim dalı olarak çok daha büyük başarılara imza
atacaksınız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum,
hayırlı olsun.”
Duayen Profesör Şerefettin Canda’da bölüm
olarak tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek duygularını şöyle ifade etti: “Bu anabilim dalına biz
Tülay Canda ile beraber 1979 yılında geldik. O
günden bu güne Patoloji Anabilim Dalı’na emek
veren, burada olan ve olmayan tüm arkadaşlarımıza, bugünlere ulaşmamızda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sağlam temeller üzerinde ku-

Prof. Dr. M. Refik Mas

Prof. Dr. Erdener Özer

rulmuş bir bölümüz. Bundan da büyük mutluluk
duyuyorum. Rektörümüz Mehmet Füzün’e destekleri için çok teşekkür ediyorum.”
Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan
Dekan Prof. Dr. Tülay Canda konuşmasında gelinen noktayı şöyle özetledi: “Patolojinin tüm mekanssal araç gereç ve kadro gelişimi Rektörümüzün desteği ile oldu. Uzun ve masraflı bir süreç
oldu. Burada amaç hocalarımızın daha konforlu
bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıydı. Bütün akademik kadrolarımız verildi. Laboratuvar
donanımlarımız çağdaş teknolojiyi ülke bazında yakaladı ve geçti. Ekibimiz genç ve özverili.
Türkiye’de benim bildiğim en hızlı en doğru rapor çıkaran tek merkez. Özelde bile böyle hizmet
verilmiyor. Raporlar günü gününe çıkıyor. Ben
Rektör hocamıza ve Başhekimimize tüm katkıları, Erdener Bey’e girişimleri için teşekkür ediyorum. Umarım yakın gelecekte Moleküler Patoloji
Bilim Dalı olarak YÖK tarafından da onanır.”
Türkiye’nin Patolojide en iyi merkezlerinden
biri konumunda olduklarını belirten Başhekim
Prof. Dr. Mehmet Refik Mas da, “Yeni metodlar
gelişse de başarılı bilim insanları sayesinde bu
çalışmalar anlam ve değer kazanıyor. İyi ki varsınız. Hastanemizin bu önemli bölümü Türkiye’nin
en iyilerinden olmaya devam edecek” dedi. Laboratuvarın yapılandırılmasına tez çalışması ile
katkı veren Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Ünlü de projenin hayata geçirilmesini sağlayan Rektör Füzün’e teşekkürlerini
sundu.
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Dokuz Eylül
Tıp Fakültesi’nden
4 bin fidanlı Hatıra Ormanı
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Temiz çevre ve yeşil dünya bilinci ile topluma örnek davranış sergileyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mensupları, Dekan Prof. Dr. Tülay Canda’nın önderliğinde geçen yıl ilk adımları
atılan “DEÜ Tıp Fakültesi Hatıra Ormanı Projesi”ni 3 hektarlık alanda toplam 4 bin fidanlık yeşil
alan kurarak hayata geçirdi.
Projenin ilk etabında, 2014 yılı Ekim ayında İzmir Menderes Orman İşletme Müdürlüğü ile 1.5
hektarlık alan için bir protokol imzalandı. Tıp Fakültesi Dekanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında
1,5 hektarlık alana 2 bin adet fidan dikildi, bakımı ve korunması Orman İşletme Müdürlüğü’nce
üstlenildi. Ardından bu yıl; Sağlık Yerleşkesi akademisyenleri ve çalışanlarına yönelik bir duyuru
yapılarak 2 bin adet fidan bağışı ile Hatıra Ormanı iki misli büyütüldü. 1.5 hektarlık yeni alan da
bağışlarla yeşillendirilmiş oldu. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hatıra Ormanı’nda Fidanlarımla Ben de Varım” başlığı ile duyurulan Sosyal Sorumluluk projesine, üniversitenin yeşilsever
mensupları, tanesi 3 TL bedelli fidanlardan toplam 2 bin adet bağışlayarak katkı sağladı.
Başta DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda olmak
üzere Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, asistanları, akademik ve idari personeli, emekli öğretim üyeleri, DEÜ Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve uzmanlığını alan doktorlar ile DEÜ Tıp Fakültesi’ne
değer veren duyarlı bireylerin sahip çıktığı proje, toplumun her kesimine örnek bir çalışma olarak
büyük ilgi gördü. En çok fidan bağışını Tıp Fakültesi’nin 10 öğretim üyesi 100’er fidan bağışı
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gerçekleştirirken, DEÜ Bilim Araştırma
Derneği 200 fidan, Güzel Sanatlar Fakültesi 100 fidan, Tekstil Mühendisliği
100 fidan, Deney Hayvanları Laboratuvarı 100 fidan bağışladı. Ayrıca Öğretim
Üyeleri çeşitli bilimsel etkinlik gelirlerinden de fidan bağışı sağladı. Projeye yoğun ilgi ve destek sayesinde 2 ay
gibi kısa süre sonunda Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol yenilendi.”1.5
hektarlık alanda 2 bin fidan” yerine, “3
hektarlık alanda 4 bin fidan” protokolü
yapıldı. Bu protokol kapsamında; geçen
yıl yangın nedeniyle yok edilen Urla Özbek Bölgesi’ndeki 350 no’lu 3 hektarlık alan, “DEÜ Tıp Fakültesi Hatıra
Ormanı” olarak tahsis edildi.
Her yıl 21-26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hatıra
Ormanı’na bir gezi düzenledi. Dekan
Prof. Dr. Tülay Canda, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Tuncel, Prof. Dr. M.
Şerefettin Canda, Prof. Dr. Banu Önvural, Prof. Dr. Osman Yılmaz, Doç. Dr.
Güven Erbil, Fakülte Sekreteri Yunus
Karslı, Rektörlük Sosyal ve Sportif Faaliyetler Koordinatörü Sezer Altan, akademik, idari personel ve öğrencilerin
katıldığı etkinlikte yeşillendirilen alan
gezildi ve yeni fidanlar dikildi. Dekan
Prof. Dr. Tülay Canda, projenin oluşturulmasında ve planlanmasında büyük
destekleri olan İzmir Menderes Orman
İşletme Müdürü Ahmet Köle, Orman
İşletme Müdür Yardımcısı Bülent Koyuncu ile projenin her aşamasında iletişimi sağlayan Orman İşletme Müdürlüğü mühendislerinden Filiz Baynazı’na,
projeye katkı veren tüm gönüllülere
teşekkür etti. Ormanların çok önemli
servet olduğunu belirterek projeye sağlayanan desteğe dikkat çeken Dekan
Canda şöyle konuştu:
“Bu projeye kendi çocukları ve yakınlarının çocukları adına fidan bağışında bulunanlar oldu. Bir destek de
Çocuk Nörolojisi Sempozyumu’ nu düzenleyen Prof. Dr. Semra Hız Kurul’dan
geldi. Sempozyumda görev alan konuşmacılar adına fidan bağışı yapıldı. Tıp
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Fakültesi Dekanlığı’nın gerçekleştirdiği etkinliklerde konuşmacılar adına fidan bağışı da yapıldı. Bağışta bulunan ya da adlarına armağan
olarak fidan bağışı yapılan konuklara birer teşekkür belgesi sunuldu. Duyarlı anne babalar,
sömestr tatilinde çocuklarına karne hediyesi
olarak fidan bağışında bulundu. Çocuklara, adlarına düzenlediğimiz teşekkür belgeleri iletildi. Oman ve ağaç sevgisine dikkat çeken bu
çalışma küçükleri çok sevindirdi. Her aşamada
desteklerini esirgemeyen tüm Dokuz Eylüllüler
ve katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum.”
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Deprem senaryosu ile
masa başı tatbikat

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yöneticileri, olası bir afete hazırlık amacıyla “Masa Başı
Afet Tatbikatı” gerçekleştirdi. Sivil Savunma Amirliği’nin koordinasyonunda, Başhekim Yardımcısı,
hastane müdürleri ve idari personelden oluşan 29 kişilik Afet Yönetim Ekibi’nin katıldığı uygulama
ile Urla yakınlarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan senaryo masa
başında yönetildi.
Sivil Savunma Amirleri Ali Özgün ve Mesut Dibek’in sunumlarını yaptığı tatbikatta, bu yıl ilk
kez katılımcılar uluslararası standartlara uygun hazırlanan, üzerlerinde “Afet Yönetim Unvanları”nın
yazılı olduğu, her birim için ayrı renkte hazırlanmış görev yeleklerini giydi.
Toplantıda; Urla yakınlarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında DEÜ
Hastanesi’ne gelen yaralılara yapılan ilkyardım, tedavi sürecindeki koordinasyon, kurum çalışanlarının güvenliği, hastane çevresi, ulaşımı, kurum içi ve dışı iletişim, gıda temini gibi tüm lojistik ihtiyaçlara yönelik ayrıntılar kalem kalem ele alındı. Her birimin sorumluları, Afet Yönetim Başkanı’na
rapor vererek olası bir krizi nasıl yöneteceklerine ilişkin planlarını Hastane Afet Planı Başkanı ve
Hastane Müdürü Teoman Aktepe’ye anlattı ve kaydetti.
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataç Sönmez; dönem dönem tekrarlanan tatbikatlar sayesinde
kurum olarak olası senaryolara hazırlıklı olduklarını belirtti, tüm bölge ile koordineli daha kapsamlı
çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Kriz masasını dikkatle izleyen İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri
de çok verimli bir toplantı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Tatbikat çok iyi yönetildi. Ayrıntılar büyük titizlikle değerlendirildi. Bazı eklemeler yapılarak kapsamı daha da genişletilebilir. Tüm
katılımcılara teşekkür ediyor ve başarılı sunum için kutluyoruz.”
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Ali Özgün

8 MART’ta kadına şiddete
dikkat çekildi
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Prof. Dr. Serpil Salaçin

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Türkiye Fizyoterapistler
Derneği Kadın Sağlığı Alt Grubu ile birlikte; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında “Kadın Ve
Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi. 5-7 Mart tarihleri arasında İnciraltı Yerleşkesi
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen iki günlük etkinlikte, ülkemizde kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi, iyileştirilmesi konusundaki güncel yaklaşımlar değerlendirilirken, kadına şiddette gelinen son durum resmi istatistiklerle anlatıldı.
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin kanayan yarası olan kadına
yönelik şiddette uygulanması gereken yasal prosedür, toplumsal cinsiyet tanımlamaları, kadına şiddetin aile yaşantısına etkisi ve şiddet gören kadınlarda fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları ele alındı.
Profesör Serpil Salaçin rakamlarla anlattı
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından “2015 Yılının Başarılı Bilim Kadını seçilen Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil
Salaçin, “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” konusunu dünyadan örneklerle anlattı. Toplumsal cinsiyet
kavramının değişken bir değerler sistemi olduğunu belirten Profesör Salaçin şöyle konuştu:
“Toplumsal cinsiyet, bizim biyolojik cinsiyetimizle ilgili olmayan ama toplumun bizi nasıl gördüğü,
bizden beklentilerinin ne olduğu ile ilgili değerler sistemidir. Yeryüzünde toplumsal cinsiyetçi değerlerle karşılaşmamış bir erkek ya
da kadının olması mümkün değildir. İsveçli
bir sosyolog, erkek egemen değerlerle kurgulanan toplumun, cinsiyet merkezli paylaşım formunu korumaya çalıştığını belirtiyor.
Toplum onu koruyacak türde yeni normlar
üretiyor. Bu normları kadına da erkeğe de dayatıyor. Toplumsal şiddet ve cinsiyet ayrımına çok sayıda örnek verebiliriz. Cam tavan”
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dediğimiz,
toplumsal
cinsiyet ayrımının, kadının ilerlemesinin önünde
görünmez bir tavan oluşturduğu bir mekanizma
var. Genelde erkeklerin
yönetsel konumlara gelmesi kadınlardan farkılık
gösteriyor ve buna “Cam
tavan etkisi” deniyor.
ABD’de de toplumsal
cinsiyet eşitsizliği genellikle Taş Devri çizgi film kahramanı “Fred”le özdeşleştirilip onun davranışları üzerinden karikatürize ediliyor. Feodal toplum düzeninin baskın olduğu, geleneksel yapının
korunduğu ülkelerde kadının, terbiye edilmesi gereken bir mahluk, bir yaratık gibi algılayan değerler
sisteminin gelişme şansı çok yüksek. Kadın ve erkek bunu davranışları ile içselleştirip kabulleniyor.
Bir taraftan kadının birey olma, insan olarak algılanma mücadelesi sürerken, farklı kadın modelleri
oluştu. Bunlardan birisi süper kadın modeli. Bu modelde kadın iyi eştir, iyi annedir, her şeyi harika
yapar, iyi meslek kadınıdır. Böyle her şeyi yapabilen kadınlar hayal edildi. Normal bir insandan bekleneceklerin çok üstünde davranışlar beklendi. Evde oturan kadın 24 saat büyük emeklerle bir sürü iş
yapmakta ama çalışmayan kadın gibi algılanmakta. Kadın biraz ilerlediği zaman mutlaka bir engelle
karşılaşıyor, biraz daha ilerlerse sarıp sarmalanıp oradan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar toplumdan öğrendiğimiz rol kalıpları.”
Şiddetin bir çok türü kentte de kırsalda da mevcut
“Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılı
raporuna göre; cinsiyetçi değerler nedeniyle kadınlar; insan, yurttaş ve birey olarak algılanmıyor. Ülkelerin eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Karar mekanizmalarında yer alamıyorlar.
Türkiye ile ilgili güncel bilgilere bakacak olursak; toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına uygulanan en
yaygın şiddet türü. Şiddetin başka boyutları da var tabii. Hem kamusal alanda, hem özel yaşamda
psikolojik, ekonomik, fiziksel, cinsel bir sürü şiddet türü var. Son zamanlarda tanımlanan musallat
olucu davranışlarda bulunma var. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin bir araştırmasından verileri inceleyelim. Bu konsey 1949 yılında kuruldu. Türkiye aynı yıl üye oldu. Konseye şu anda
47 ülke üye durumda. Konsey alt komitelerle çalışıyor. 1979’da Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu
kuruldu. 2008 yılında konsey üyesi ülkelerde durumun ne olduğuna ilişkin bir eylem planı yapıldı.
Bu çerçevede Türkiye’de özel eğitimli kişilerce 51 ilde 24 bin 48 hanede çalışma yapıldı. 15-59 yaş
arasında 12 bin 795 kadında yapılan çalışmanın sonuçları çok çarpıcı. Elde edilen verilere göre; eşi ve
birlikte olduğu kişiler dışındaki kişiler tarafından kadınların şiddete uğrama oranı kentlerde yüzde 18.
Kırsalda yüz kadından 17’si tanımadığı kişiler tarafından fiziksel şiddete uğruyor. Eşi ya da birlikte
olduğu kişiler tarafından şiddete uğrama oranı kentlerde yüzde 38, kırsalda yüzde 43. Kadının ekonomik gücü, eğitimi yükseldikçe şiddete uğrama oranı azalsa da sıfırlanmıyor. Bu araştırmada, cinsel
şiddetle ilgili görüşmelerde sağlıklı yanıtlar verilmediği belirtiliyor. Asıl ciddi sorunlardan biri, eşi ya
da birlikte olduğu kişilerin duygusal şiddete uğrayanların oranı kentlerde kadınların yarısı. Kırsalda
da bundan biraz daha fazlası yaşam boyu duygusal şiddete uğruyor. Kadınların yarısı uğradığı şiddeti kimseye anlatmamış, 4’te 1’i tıbbi tedavi alacak şekilde yaralanmış. Önemli bir bölümü (yüzde
14) erkekler eşlerini dövebilir ifadesini kabul etmiş! 15 yaşından önce kadınların yüzde 7’si cinsel
istismara uğradığını söylemiş. Kadınların uğradıkları basit gibi görünen bu şiddet olayları ne yazık ki
aslında topluma ve yetişecek yeni nesillere çok ciddi sorunlar yaratacak problemler olarak karşımıza
çıkıyor.”
Sempozyuma Türkiye’nin bir çok bölgesinden katılan uzman, kadın sağlığında fizyoterapi rehabilitasyon ile ilgili farklı uygulamalara ait bilgi birikimini de paylaştı. Kanseri yenen bir grup hasta,
yaşam enerjilerini artırmalarına büyük katkı sağlayan eğitsel çalışmaların önemini anlattı. Hastalar,
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uzmanlara büyük destek ve ilgileri için teşekkür etti.
Programda, kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyonun yeri, pelvik taban disfonksiyonunda
multidispliner yaklaşım, idrar kaçırma ve pelvik ağrının önlenmesi, iyileştirilmesi için kuvvetlendirme egzersizleri, elektrik stimulasyonunu ve manuel terapiyi içeren fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları, gebelikte, doğum sırası ve sonrasında fizyoterapi ve rehabilitasyon, kadın ve kardiyovasküler sorunlarda fizyoterapi, pilates egzersizleri, menopoz, osteoporoz ve dismenore gibi jinekolojik
sorunlarda fizyoterapi rehabilitasyon, kadın sporcu üçlemesi, romatizmal problemlerde dans terapisi,
pelvik taban emg ölçüm sistemlerinde inovatif (yenilikçi) yaklaşımlar ile ilgili konferanslar, paneller,
workshoplar yapıldı. Sağlıklı bir toplumun var olması ve mutlu nesiller yetiştirmek için fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden kadınların desteklenmesi ve eğitilmesinin önemine dikkat çeken sempozyum,
başta fizyoterapistler olmak üzere kadın sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerine ışık tuttu.
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Tıp öğrencileri
özgün müzikle
gönüllere hitap etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Ahmet Emin Demirtaş, Sümeyye Gül Sarı,
Baran Demir, Gökhan Doğan ve Murat Han’dan oluşan Dokuz Eylül Müzik Topluluğu (DEMÜT),
özgün müzik repertuarı ile Sağlık Yerleşkesi’nde ilk kez sahne aldı.
Tıp eğitimi ile birlikte sanat faaliyetlerini de sürdüren beşli, Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda düzenlenen Çarşamba Etkinliği’nde sağlık çalışanları ve öğrencileri coşturdu.
Dönem 5 öğrencisi Baran Demir gitar ve vokal, Dönem 3 öğrencisi Ahmet Emin Demirtaş klarnet,
Dönem 2 öğrencisi Sümeyye Gül Sarı vokal, Dönem 3 öğrencisi Gökhan Doğan bağlama ve Dönem
2 öğrencisi Murat Han da bendir ile performans sundu. Genç topluluğun seslendirdiği eserleri, salonu
dolduran akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler alkışlarla izledi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Tülay Canda, konser sonunda genç solist ve müzisyenlere birer belge vererek teşekkür etti.
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14 Mart Tıp Bayramı’nda
çok özel dans gösterisi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde “Wheel
Chair Dance Project” grubunu konuk etti. Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev
sahipliğinde Derslikler Grubu Binası Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda sahne alan 9 kişilik dans grubu, Piyanoda Şeniz
Duru, kemanlarda İlkin Ünsal ve Can Güçkan
eşliğinde keyifli bir sunum yaptı.
“Engelsizmir Projesi” kapsamında Kareograf ve Eğitmen Banu Dağcıoğlu yönetiminde yaptıkları çalışmaları sergileyen dansçılar,
canlı müzik eşliğindeki performansları ile
ayakta alkışlandı. Grubu izleyenler arasında
hekimlerin yanı sıra ünlü piyanist ve şef İbrahim Yazıcı da yer aldı. Dekan Canda, gösteri bitiminde Mert Arık, Ebru Gökşen, Nurşen Şen, Neşe Aydemir, Sinem Öntürk, Caner
Türkseven, Recep Karayağız, Ayla Beytaşı ve
Ayşe Bayan’dan oluşan dans grubunu tek tek
kutladı. Profesör Canda, “Tıp Bayramı’nda
burada bu gösteriyi sunarak bizleri çok mutlu
ettiniz. Teşekkür ediyor ve sizi her zaman bekliyoruz” diye konuştu.
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Tıp Dünyası

Stres kontrolü ve performans
artırmada yeni tedavi yöntemi:
Neurobiofeedback
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
1984 yılında mezun olan Psikiyatri Uzmanı Dr.
Tanju Sürmeli, uzun yıllar Amerika’da sürdürdüğü çalışmaların ardından, dünyada kullanılan yeni
teknolojiler arasında yer alan “Biomarker QEEG
ve Neurobiofeedback” konusunda İnciraltı Sağlık
Yerleşkesi’nde bir seminer verdi.
Çalışmalarını son 14 yıldır Türkiye’de devam
ettiren ve Neurobiofeedback Derneği Başkanlığını
yürüten Dr. Sürmeli, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık
Binası’nda düzenlenen seminerde bilgi ve deneyimlerini paylaştı, beyin dalgalarının eğitilmesiyle sağlanan teşhis, tedavi ve performans artırmada
yeni yaklaşımları uygulamalı olarak sundu.

Türkiye için oldukça yeni bir çalışma
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Dr.
Sürmeli; çalışma hayatında performansı artırma, stres kontrolü, sosyal ilişkiler, anksiyete bozukluğu,
depresyon, dikkat eksikliği, öğrenme zorluğu ve bazı şizofren hastalarında kullanılan yöntemi şöyle
özetledi: “Neurobiofeedbac, bireye bilişsel ve davranışsal fizyolojisini kontrol etme yeteneğini kazandıran bir yöntem. Türkiye için oldukça yeni. Beynin elektriksel akımı ile ve vücudun fizyolojik
parametreleri ile ilgili aletler kullanarak kayıtlamalar yapıp, bu kayıtlamalardan sonra kişiye kendi
farkındalığını öğretmeye yarayan, normalden sapma varsa (hiçbir ilaç vermeden) onları tekrar normale getirmeyi sağlayan bir sistem. Günlük hayatta stres altında kaldığımızda kaslarımızda gerginlik
oluyor, kalp atışında, nefes alışımızda değişiklikler olabiliyor. Vücut ısımızda ellerimizde değişiklik
ve gerginlik oluyor. Tüm bu değişiklikler, düşüncelerimizi olumsuz yansıtabiliyor ve biz beynimize
bunları olumluya değiştirmeyi öğrettiğimizde olumlu yansıdığını görüyoruz. Kişilerin çalışma hayatında performansını artırmada, stres kontrolünde, sosyal ilişkilerinde ve hastalıklarında bu yöntemi
kullanıyoruz. Dünyada 1940’lardan itibaren uygulanmaya başlanan ve son 10 yılda araştırma sayısında çok artış olan bir alan bu. Yeni
teknoloji bilgisayarlarla sistem
daha da geliştirildi. Bu tür çalışmaların yurtdışında devlet tarafından
fonlanması da arttı.
Türkiye’de İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ gibi birkaç üniversitede çalışmalar var. Teşhis ve tedavide böyle yenilikçi bir yaklaşımı,
ilk mezunları arasında yer aldığım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde paylaşmaktan büyük
mutluluk ve onur duydum” dedi.
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Tıp Dünyası

Dünyada her yıl
9 milyon kişi
tüberküloza
yakalanıyor
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Prof. Dr. Ayşe Yüce
İnfeksiyon Hastalıkları AD
Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüce, “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, her yıl 9
milyon kişinin tüberküloza yakalandığını, yılda 1,5 milyon kişinin de bu hastalık nedeniyle yaşamını
kaybettiğini belirtti.
Dünyanın en eski hastalığı olan tüberkülozdan ölenlerin 0.4 milyonunu HIV pozitif kişilerin
oluşturduğunu belirten Profesör Yüce, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 2014 Global Tüberküloz
Raporu 2013 yılı verilerine göre yılda 9 milyon yeni olgunun bildirildiğini, bunun yüzde 35’ini de
kadınların oluşturduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Yüce, dünyada tüberkülozun en yaygın olduğu bölgenin yüzde 55 ile Asya Kıtası olduğunu, en yaygın görüldüğü ilk beş ülke sıralamasında Hindistan, Çin, Güney Afrika, Endonezya
ve Nijerya’nın yer aldığını belirtti. Prof. Dr. Ayşe Yüce, gelecekte ortaya çıkacak tablo ve hastalığın
tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:
“DSÖ verilerine göre 2002-2020 yılları arasında 1 milyar yeni infekte kişi, 150 milyon yeni hasta ve
36 milyon ölüm bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 verilerine göre ülkemizde yılda 13.535
yeni olgu bildirilmekte, bunların 879’u 15 yaş altı çocuklar, 581’i ise HIV ile enfekte kişilerdir. Tüberküloz hastalarının büyük çoğunluğunun ise genç yaşta (15-59 yaş grubu) olduğu görülmektedir.
O nedenle uzun süren istahsızlık, halsizlık, kilo kaybı, gece terlemesi ve özellikle 2-3 haftadan fazla
süren öksürük yakınması olanların mutlaka bir doktora başvurmaları gerekir. Tüberküloz tedavisinde
kullanılan az sayıda etkili ilaç vardır. Yeni olgularda tedavi başarısı oldukça yüksek olup, hastalığın
eradike edilmesinde erken tanı ve düzenli tedavi çok önemlidir. Ancak düzenli tedavi yapılamaz
ise direnç kazanmış bakterilerle oluşan ‘Çoğul ilaca dirençli’ tüberküloz (ÇİD-TB) olguları ortaya
çıkar ki, bu kişiler toplum için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Ülkemizdeki ÇİD-TB oranı yüzde
5 civarında olup bu yüksek oranın, uygulanmakta olan Tüberküloz kontrol programlarının Dünya
Sağlık Örgütü hedeflerine ulaşılmasında yetersiz kaldığını düşündürmektedir. Son yıllarda dünyada
az sayıda yaygın ilaç dirençli (YİD-TB) olguları da bildirilmeye başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda
yaygın ilaç dirençli vakaların sayısının yıllık 25 binlere varacağı düşünülmektedir. Ülkemizde de az
sayıda YİD-TB olguları bildirilmeye başlanmıştır. Tüberkülozdan korunma ve kontrolünde aşı çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Halen kullanılmakta olan BCG aşısına alternatif olarak
200’den fazla yeni aşı adayı geliştirilmiş, 11 yeni aşı adayında klinik çalışmalara başlanmıştır. Sağlık
Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı (VSDB) koordinasyonu ile sürdürülen Ulusal Tüberküloz
Kontrol Programı (UTP) kapsamında Tüberküloz olgularının tanımlanması, takibi ve ülke düzeyinde ilaç direncinin belirlenebilmesi için ‘İlaç direnci sürveyans sistemi’nin kurulması planlanmış ve
2012 yılı itibarı ile ‘Ulusal Antitüberküloz İlaç Direnci Laboratuvar Sürveyans Ağı’ pilot çalışmaları
kapsamında öncelikli olarak Ankara ve İstanbul illerinde laboratuvarlararası standardizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.” Bu kapsamlı organizasyon, kurumlararası sıkı işbirliği,
erken tanı, uygun tedavi ve izlem ile tüberküloz kontrolü ve eradikasyonunda başarı sağlanabilir.”
2015 MART arpaboyu 37

Üniversitemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

RENKLERİN İNSANLAR
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğrencileri Nazmiye Köklü, Zülal Yıldız, Burçin
Yıldırım ve Hirem Nimet Özcan’ın; “Yazışma
Teknikleri” dersi hocası DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şirin
Yaylalı Demirer önderliğinde araştırma yaptığı
“Renklerin İnsanlar Üzerindeki Etkisi” konulu
çalışmayı siz Arpaboyu okuyucuları ile paylaşıyoruz.
Renklerin insanlar üzerindeki etkisinin büyük olduğu ve günlük hayatta sağlıktan
ekonomiye pek çok alanda bu etkilerden ciddi
ölçüde yararlanıldığı sonucuna ulaşan bu çalışmanın içeriği şöyle özetlenmiş:
Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra
gözümüzde bıraktığı etkidir. Ayrıca renk, ışığın
değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. “Görme”
ise psikolojik ve fizyolojik bir durumdur. Genel
olarak bakıldığında renk, bir algılama olabilir
mi? Renklerin insan üzerindeki etkisi ne olabilir? Peki bembeyaz bir ortamda mı, yoksa grinin hâkim olduğu bir ortamda mı kendimizi melankolik hissederiz? Ya da kırmızının hâkim olduğu
bir elbiseyle mi kendinizi daha enerjik hissedersiniz, yoksa morun hâkim olduğu bir elbise ile mi? Bu
yazıda, renkleri ve renklerin insanlar üzerindeki etkisini incelemek istiyoruz.
Renkler, sıcak ve soğuk renkler olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır. Yapılan bu ayrım renklerin
insan üzerinde yarattığı etkiyle doğru orantılıdır. Örneğin, sıcak renkler insanda sıcaklık hissi uyandırırken, soğuk renkler de bir serinlik ve soğukluk hissi uyandırır.
Sıcak renkler: Kırmızı, turuncu, sarı / Soğuk renkler: Mavi, yeşil ve mordur
Modern dünyada hızla gelişmekte olan ticari faaliyetlerde de renklerin etkisini göz ardı etmemek
gerek. Özellikle giyim sektörü için renklerin ahengini bilmek bulunmaz fırsat doğrusu. Bir düşünün,
bir mağazada onlarca kıyafet varken onların içinden yalnızca bir ya da birkaçının dikkatimizi çekiyor
olmasının bir nedeni olmalı öyle değil mi? Çoğu zaman kıyafetin üzerimizde nasıl duracağıyla ya da
bedeniyle değil de ilk olarak renk açısından bizde uyandırdığı etkiyle onu almaya ya da almamaya
karar veririz. Renkler, biz alıcılar ile mağaza sahipleri yani satıcılar arasında adeta bir köprü vazifesi
görürler. Çünkü renkler, ürünün alınması aşamasında çok keskin ve baskın bir ölçüt oluşturmaktadır.
Görselliğin had safhada olduğu çağımızda, elbette dikkatimizi ilk göze hitap eden ürünler çekecektir.
Görselliğin çok büyük bir kısmını da bilindiği üzere doğru renk tercihleri oluşturur.
İşe veya okula gitmek için giyinirken, giysi seçimimizde tercih ettiğimiz renkler bizim o gün taşıdığımız duygu durumumuzu ele veriyor mu acaba? Ya da mevsimlere göre tercih ettiğimiz ve ağırlıklı
olarak kullandığımız renkler var mı?
Yapılan çalışmalar, renklerin insanlar üzerindeki psikolojik ve bedensel etkisinin çok yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Eski çağlarda, eski Mısır’da, Çin’de, Hindistan’da, bazı bedensel ve ruhsal
hastalıkların tedavisinde, “Renklerle Tedavi Uygulaması / Kromoterapi” kullanıldığı çeşitli kay38 arpaboyu I MART 2015

naklarda yer alır. Bu tedavi yöntemi insanda bazı renklere ait merkezler olduğu teorisinden yola
çıkmaktadır. “Chakra” adı verilen bu merkezler belirli organları yönetir. Bunlar belirli renklerle de
uyum halindedir. Renklerle Tedavi Uygulamasında hastanın hastalığına göre ona şifa verecek renk
ile boyanmış bir odada yatırıldığı, çevresinde o renklerle ilgili objeler yerleştirildiği bilinmektedir.
Renklerin bizim algımızdaki etkisini ölçen psikolojik araştırmalardan da örnek vermek gerekirse,
özellikle plasebo araştırmalarında sıcak renkli hapların (kırmızı, sarı) soğuk renkli haplardan (mavi)
daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Uzmanların belirlemiş olduğu ölçütlere göre hangi rengin ne tür bir izlenim uyandırdığı aşağıdaki
gibi sıralanabilir. Acaba renkler ne anlama gelir? Bizde hangi duyguları harekete geçirir?
MAVİ: Sonsuzluğu, özgürlüğü simgeler, sınırları olmayan, engelsiz bir renktir. Mavi özgürlük hissini hissettirir. Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında olduğumuzu hayal etsek veya maviyi iliklerimize kadar hissedebileceğimiz bir gökyüzüne bakarken aslında kuşlar kadar özgür olduğumuzu ve
sonsuzluğa uçacağımızı düşünmez miyiz? Mavi rengi ile uyumlu olan kişilerin karakteristik olarak
sezgileri güçlü, yenilikler yaratabilen özellikte olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm bunların yanında
uzaklığı çağrıştırdığından da soğuk bir renktir.
BEYAZ: Bütün renkleri içerisinde barındıran beyaz renk, saflığın ve temizliğin simgesidir. Soğuk
kanlılığı, asaleti, masumiyeti, istikrarı ve devamlılığı temsil eder. Huzur ve güven verir. Düşünce
gücünü arttırır. Gelinler, gelinlikler beyazdır; saflık, masumiyet ile yeni başlangıçları temsil eder.
Temizliği ve sağlığı çağrıştırdığı için ise, beyaz renk hastaneler ve ilaç firmaları tarafından çok sık
kullanılır. Neredeyse bütün ilaç kutuları beyaz renktedir. Beyaz renk giyenler daha istikrarlı, güvenilir
ve temiz olarak algılanırlar. Beyaz giyen bir insan kendine ve kıyafetine nasıl güvendiği ve ne olursa
olsun o kıyafeti temiz tutmaya çalışmasındaki titizliği bu üç yargıyı da nasıl kabullendiğini gösterir.
Bu renk merkezleri düzenli çalışan insanlar son derece adil, iyiliksever ve tolerans sahibi olabilirler.
SİYAH: Siyah, gücün ve tutkunun belirleyicisidir, konsantrasyonu ve özgüveni arttırdığı kabul edilmektedir. Güçlü ve kararlı görünmek isteyen bir insan siyah giysileri tercih eder. Aslında hem bir
anda gözler önüne pek çıkmak istememek ama aynı zamanda da siyahın büyüsüne kapılmak gibi bir
duygudur siyah sevgisi. Araştırmalara göre çoğu ülkede siyah matem, yas tutmak anlamına da gelmektedir. Ancak buna karşın Japonya, Kore gibi Uzakdoğu toplumlarında ölümün bir bitiş değil yeni
bir yaşama başlangıç kabul edilmesi nedeniyle matemin rengi beyazdır.
YEŞİL: Yeşil rengi düşündüğümüzde aklımıza hep doğa ve yeşillikler gelir. Bu yüzden de dinlendirici bir etkisi vardır. Aynı zamanda kendine güvenin ve bağımsızlığın sembolüdür. Yeşil bir elbise
giydiğimizi düşünürsek yeşilin rahatlatıcılık etkisini hissederiz.
KIRMIZI: Yapılan araştırmalara göre kırmızı,
canlı, dinamik, atak, azim ve kararlılığın rengidir. Sıcak bir renk olan kırmızıyı psikolojik olarak
enerjik olmaya yorumlayabiliriz. En dikkat çekici
renktir denilebilir. Bu yüzden reklam malzemelerinde oldukça fazla tercih edilir. Bunun yanında
kalp atışlarını hızlandırdığı söylenir. Sevgi ve aşk
duygularını betimlerken kırmızı rengi seçmemizin
nedeni bu olabilir mi acaba? Kırmızının sevgi, aşk,
şehvet gibi duyguları da kapsadığını biliyoruz.
Özel günlerde kırmızı rengi çok gözler önünde
olan bir renktir. Mesela, sevgililer gününde neden
kırmızı kalpler asılır? Yılbaşı günü neden herkes
kırmızı iç çamaşırı giymek ister? Kırmızı giyen bir
kadın cesur, vahşi ve ilgi çekici bir kadındır. Yine
dikkat çekici ve vurucu bir renk olması nedeniyle
birçok firmanın logosu kırmızı ağırlıklıdır
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SARI: Güneşin rengidir. Dolayısıyla çarpıcıdır, canlıdır. Araştırmalarda sarı için neşe, zekâ açıcı,
incelik ve pratiklik diye yazılır. Giyimde sarıyı kullanmak pozitif ruh haline bürünmek için ideal
bir renk olabilir. Zekâ açıcılığı, motivasyonu sağlaması nedeniyle çalışma ofislerinde en fazla tercih
edilen renk sarıdır. Ticari ürünlerde oldukça fazla kullanılır. Parlaklığıyla dikkat çekici olduğu kadar,
sarı, geçiciliğin de simge rengidir. Bu yüzden dünyadaki taksilerin ortak rengi sarıdır. İnsan üzerindeki etkilerinden bahsedecek olursak heyecanlı, kıpır kıpır, neşeli ve canlı insanlarda daha fazla
kullanıldığını gözlemleyebiliriz.Sarı altının da rengi olduğu için kullanıldığı yerlere ve tasarımlara
zenginlik, maddi değer, saltanat ve statü katar. Çin’de saltanatı ve imparatorluğu simgeler. Çünkü Çin
hükümdarının tıpkı güneş gibi evrenin merkezinde olduğuna inanılır. O mutluluğun rengidir. Bulunduğu ortama coşku ve neşe katar
MOR: Renk spektrumunun 7. ve son rengidir, bu yüzden özel bir renktir ve genellikle farklı ve bireysel bir stili yansıtır. Kendine güvenin ve egonun, asaletin, şıklığın, güvenin ve lüksün rengi olan
mor, tarih boyunca ihtişam ve lüksün son basamağı olarak kullanılmıştır. Morun kullanımı mistik bir
yücelik getirir ve metafizik gücü simgeleştirir. Astrolojinin ve alternatif bilimlerin temsili rengidir.
Konsantrasyonu arttırır ve böylece meditasyon için de uygun bir ortam sağlar. İnsanda esrarengiz
duygular uyandırdığı söylenir. Daha çok bilinçaltını açığa çıkardığı bilinir. Soğuk renklerden biridir.
Mor rengini taşıyan insanlar genellikle son derece idealisttirler. İlhamları ve sezgileri oldukça güçlüdür. Psikolojik olarak çok güçlü pozitif enerjisi olan bir renk değildir. İnsanlar üzerinde depresyon
yaratan bir renk olduğu kabul edilebilir.
PEMBE: İnsana neşe, güven ve rahatlık verir. Peki kız bebek odalarında kullanılan pembe rengi, kız
çocuklarının daha neşeli olması için midir? İnsanlar üzerindeki güven duygusunu vermesini belki pek
ilk bakışta hissedemeyebiliriz, ama genel olarak pembe renginin insan üzerindeki etkisi neşedir. Pembe kıyafetli birisini gördüğümüz zaman hemen onun karakterinin ne kadar neşeli, yumuşak, hassas
olduğunu söyleyebiliriz.
TURUNCU: Kırmızı gibi sıcak bir renktir, dışa dönük, sıcakkanlı, hareketli kısaca canlı bir renktir.
Sosyalliği çağrıştırır. Bu yüzden turuncu renkli bir obje grubu, olduğundan daha fazla görünür. Ayrıca
turuncu “herkes için” imajı verdiğinden yine pazarlama sektöründe sıklıkla kullanılan bir renktir. Ayrıca insanlar üzerinde iştah açıcı bir etki yaratıyor olması nedeniyle fast food restoranlarda kullanılan
renklerin sadece turuncu ve kırmızı ağırlıklı olması bir pazarlama ve satış tekniğidir. Turuncu rengi,
bu tip restoranlarda hızı, hazzı ve iştah açıcılığı tetiklediği için çabucak yemelisiniz, iştahlı olmalısınız mesajını iletir. Uzun uzun sohbetlere, sükûnete, romantizme bu mekânlarda yer yoktur. Esas olan
hızdır, tüketimdir, müşteri sirkülâsyonudur.
KAHVERENGİ: Toprağın ve doğanın rengi olduğu kabul edilir. Rahatlık ve güven verir, ciddiyeti
çağrıştırır. Ülkemizde devlet kurumlarının kahverengi ağırlıklı döşenmesi acaba ciddiyeti egemen
kılması isteğinden midir?
GRİ: Alçak gönüllülüğü ve dengeyi ifade eder. Uzlaştırıcıdır fakat yoğun kullanılırsa bunaltıcı olabilir. Genel olarak grinin kullanıldığı kıyafetleri incelersek rahat bir renktir ve diğer tüm renklerle
uyumlu olarak bir araya gelebilir.
Özet olarak, renklerin insanlar üzerindeki etkisi büyük. Ruh ve sinir hastalıkları başta olmak üzere,
çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanıldığı gibi ayrıca, pazarlama, ekonomi ve
siyaset gibi konularda da renklerin insan üzerindeki etkilerinden yararlanılmaktadır. Bunların yanı
sıra bireysel olarak baktığımızda da, yaşımızın kaç olduğu hiç fark etmez, hepimizin bahsetmekten
en çok hoşlandığı konulardan biri de, favori renkleridir. Sahi, sizin en sevdiğiniz renk hangisiydi?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyelerinin de aralarında bulunduğu Kadınlar Korosu,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı Haftası
kapsamında düzenlenen “Çarşamba Etkinliği”nde birbirinden güzel eserler seslendirdi. Soprano Selmin Günöz, Bariton Gökhan Koç ve Sopranolar Özlem Nazlıaslan ve Selin Kaya ile birlikte konser veren kadın
koristler, başarılı performanslarıyla alkışlandı.
Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine vurgu yapan sanatçılar, sanat ve bilimin yaşamın vazgeçilmez ögeleri olduğuna dikkat çekti, akademisyenler ve
sağlık çalışanlarının Kadınlar Günü’nü kutladı. Konser sonrası DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, böyle anlamlı bir günde sahne alan sanatçıları
tek tek kutladı, büyük nezaket göstererek Tıp camiasına özel bir program sundukları için teşekkür etti.
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DEÜ Kadınlar Korosu
Kadınlar Günü için söyledi
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DOKTORLAR
Anne baba emeğisin
Bilgilerin değerisin
Derdi sağlığa döndürensin
Dertlerin dermanı doktor

Dertler bizde derman sende
Tahammül kalmıyor bedende
Akar günün zaman nerde
Dertlerin dermanı doktor

Senin bilgine erilmez ki
Sana değer verilmez mi
Boş hayatlar kurulmaz ki
Dertlerin dermanı doktor

Günün gününe çok aşar
Her gününü dolu yaşar
Durmadan dermana koşan
Dertlerin dermanı doktor

Gününü senelere dolduran
Sağlığımıza bizi döndüren
Ağlayanları güldüren
Dertlerin dermanı doktor

Hastan için var olan
Kucak açan sevgi katan
Bitmez derde derman olan
Dertlerin dermanı doktor

Aldım elime kalemi
Söyledim dilime geleni
Yaşlı ninenin şiirlerini
Hor görme doktor
Dertlerin dermanı doktor
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Tatlı sözler dillerinde
Çalışıyorsun her gününde
Altın kalemler ellerinde
Dertlerin dermanı doktor
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Gülsüm Çağatay (83)
DEÜ Hastanesi hastası

Eleştiri

KAYIP ANILARIN
İZİNDE

Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Geçenlerde bir alışveriş merkezinde dolaşırken, mutfak gereçleri bölümünde pastel mavisi rengindeki kaseleri görünce duraksadım, anlayamadığım bir şekilde içimi bir mutluluk dalgası kapladı. Nedenini düşünürken eğilip kaseyi elime aldım, evirdim, çevirdim… Ve sonunda kafamda bir ışık çaktı: Bu,
benim çocukluğumda anaokuluna giderken öğle yemeklerinde yemeğin sonunda verilen, çok sevdiğim
kakaolu muhallebinin konduğu kasenin birebir aynısıydı!
Yıllardır kütüphanemde bekletip okuma cüretini henüz kendimde bulduğum ‘Kayıp Zamanın İzinde’ adlı kitabında Proust, bir öğleden sonra canı sıkkın bir şekilde çayını yudumlarken, yanında ikram
edilen madleni çaya batırıp ağzına götürür ve nedenini anlayamadığı bir şekilde ‘benliğini saran harikulade hazzın’, aslında çocukluğunda her sabah çok sevdiği halasının ıhlamuruna batırıp ona verdiği
madlenin tadıyla aynı olduğunu fark eder. O anda çocukluğunun tüm anıları zihninin ta derinlerinde
canlanır ve şöyle der: ‘Evimiz, bahçemizdeki bütün çiçekler, ‘Vivonne nehrinin bütün nilüferleri, köyün
iyi yürekli sakinleri, onların küçük evleri, kilise, bütün Combray şekillenip hacim kazandı, bahçeleriyle bütün kent çay fincanımdan dışarı fırladı.’
Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi adlı romanında şöyle
diyor: ‘Şehirler gibi eşyaların da geçmişi geri getirme gücü
vardır. Yıllar geçtikçe gündelik hayattaki eşyalara daha fazla bağlanmamızın sebebi budur. Gündelik hayatımızdaki eşyalara hak ettikleri ilgiyi gösteren birçok küçük müze olması
gerektiğini savunuyorum. Müzeler kişisel hikayelere de odaklanmalı, günlük hayatımızın içindeki eşyaların anlamını araştırmalı, bulmalı, içindeki hikayeyi ortaya çıkarmalıdır’. Bir
kitaptan esinlenen ilk müze olan Masumiyet Müzesi, kitabın
kahramanı Kemal’in, kendisine sevgilisi Füsun’u hatırlattığı
için biriktirdiği eşyalardan oluşuyor. Pamuk, bir röportajında
bu romanı yazmaya başlamadan önce müzenin ilk eşyalarını
toplamaya başladığını, romanı bu eşyalara bakarak yazdığını
belirtmiş. Hatta, yaşadıkları yeri, evlerini müzeye dönüştüren,
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hayatlarının son yıllarını o müzeevde geçiren insanları, onların yaptığı müzeleri görmek istemiş.
Tüm bunlar beni ailemizin geçmişe en bağlı üyesi olan Aygen
Teyze’nin oturduğu müze-ev ve
eşyalarına olan düşkünlüğüne götürdü. Aygen Teyze, hala çocukluğundaki evde oturan, ve aynı eşyaları muhafaza edip yeni hiç bir
şeyin eve girmesine izin vermeyen
o nadir rastlanan insanlardan biri.
Küçük bir pudralık, Atatürk baskılı bir fincan, veyahut mini minnacık bir gümüş göz sürmeliği onu
tekrar çocukluğuna geri götürmeye yetebilir. Ve eğer meraklıysanız, tüm heyecanı ve çocuksu saflığıyla
o objenin hikayesini size anlatmaya başlar. Onu dinlemek benim için her zaman bir zevktir; onun hiç
görmediğim çocukluğunu zihnimde canlandırmak bana her zaman bir oyun gibi gelir. Onun bu eşyalara, evin her köşesine duyduğu bağlılığın, aslında hiçbir zaman geri gelmeyeceğini bildiği çocukluğuna,
ailesine olan bağlılığı olduğunu bilirim..
Sahilden toplanan bir çakıl taşı, bir tüy parçası, sınav sonucunu bildiren sararmış bir mektup, gazeteden kesilmiş bir ölüm ilanı, dededen kalan saat, büyük annenin yadigar abajuru, bebeğin ilk patiği,
yeğenin ilk boyaması, bir bayram sabahı çekilen aile resmi... Kayıp anıların izini sürerken yolu gösteren
tabelalar değil midir aslında her biri?..

Biz okuduk

Kültür - Sanat

Prof. Dr. Can Sevinç
Göğüs Hastalıkları AD

En Güzel Günlerini
Demek Bensiz Yaşadın
Yazar: Can Gürses
Yayınevi: Doğan Kitap
“Aile dediğin kalabalık bir sofradır. Daha ne?”
Bastırılmış hislerimiz, aşk ve nefret, çalışkanlık ve umursamazlık, sanat ve tekdüzelik, mutluluk
ve hüzün, muhafazakâr ve modern, dans ve tek bir aile... Bir neslin, bir ülkenin hikâyesi tek bir yemek
sofrasına sığar mı dersiniz? “En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın” sığacağını gösteriyor. Bizlere
ise sofranın bir köşesine taburemizi çekmek kalıyor.
“En Güzel Günlerini Demek Bensiz Yaşadın”, genç yazar Can Gürses’in ilk romanı. İlk bölümün son
cümlesinde Tolstoy’un ünlü “Anna Karenina”sının giriş cümlesiyle kelime oyunu yaparak “Her mutsuz
aile birbirine benzer, her mutlu aileninse kendine ait bir mutsuzluğu vardır” diyen Gürses bir anlamda
kitabını özetlemiş oluyor.
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Birbiriyle konuşmaktan çekinen aile
üyelerini, yıllarca birbirinden ayrılmış kardeşlerin birbiriyle konuşmak isteyip ancak kendi iç seslerinde ifade edebildikleri,
dışarıya vurmak isteyip başaramadıkları
düşünceleri anlatır kitap. 12 Eylül sonrası yurtdışına kaçmış olan Koza’nın 27 yıl
sonra yuvasına dönüşüyle başlıyor hikâye.
“Kalabalık” adlı bir taraftan giriş, bir taraftan önsöz niteliği taşıyan bölümle açılıyor
perde. Yazar ve vapurdaki yalnız Koza’nın
hayali konuşması şeklinde geçiyor “Kalabalık”. “Kalabalık”ta yalnızlıkla başlayıp
“Yalnızlık” bölümünde kalabalıkla biten
hikâye insanların kendi içindeki zıtlıkları
ve gözümüzle gördüğümüzden, beklentilerimizden daha fazlasına sahip olduğunu
tek bir yemek masasının etrafında gösteriyor bize.
Can Gürses anlatımda ilginç yollar izlemekten çekinmiyor ve anlatımını tamamen bu sıra dışılıkların etrafında kuruyor
diyebiliriz. Bölüm isimleri karakterlerin sevmediği yemeklerden oluşuyor ve
bu konuda şöyle bir yorumda bulunuyor
Gürses: “Sevenle sevilen arasındaki tuhaf
bağa dair başka birinin söyleyebileceği söz
genellikle sınırlıdır. Oysa insanın sevmediği şey üzerinden ona avuç avuç tanım, kabahat veya nitelik
bulabiliriz.” Bunun dışında sofrada değişen müzikleri bize de dinletiyor yazar, yeri geliyor kitaba isim
babalığı da yapan, yakın zamanda kaybettiğimiz rahmetli Müzeyyen Senar’ın da seslendirmiş olduğu,
“Şarkılar Seni Söyler”’i, bazen Yunan müziği esintilerini, bazen de David Bowie’nin “Rock’n Roll
Suicide”ını tam da anlamlı oldukları anlarda dinletiyor bize. Bölüm aralarında başka kimseden ve hiçbir
şeyden duyamayacaklarımızı odadaki fotoğraf makinesinin, aynanın hatta masa örtüsündeki lekenin
anılarını aktarıyor okuyucuya. İçinde geçtiği oda kendi öyküsünü kendi anlatıyor ve böylece bizimle
sırlarını paylaşıyor, rehberlik ediyor, insanların anlatamayacağı, anlatmaktan çekineceği duyguları sunuyor. Bu anlamda masanın çevresindeki bizler, hiç alışık olmadığımız zevkli bir tecrübe yaşıyoruz.
“…Hangimiz dürüstüz şu masada? Hepimiz birbirimize katlanıyoruz. Oyuncuyuz işte…”
Küçük ölçekli bir millet meclisini andırıyor aynı zamanda masa. Farklı görüşler var, uzlaşmaları
imkânsız belki ama hepsi yine de ortak bir paydaya sahip, hepsi ortak ailenin evlatları. Birbirlerine en
sinirlendikleri, en dürüst olmadıkları anda bile birbirleriyle hala ilişkileri devam ediyor.
Bunların hepsini bir kenara bırakırsak, kitap her bölümünde kendimizi özdeşleştirebileceğimiz, samimiyetini sonuna kadar hissettiğimiz karakterlerle dolu. Korkmaz’ın acımasızlığı olsun, Kıvanç’ın Korkmazlığı olsun, Koza’nın çekingenliği, Edibanım’ın duygusallığına kadar kendisini ailenin içinde bulan
bizlerse, yemeğin sona ermesinden sonra nereye gideceğini bilmeyenler olarak sofrada yalnız kalıyoruz.
“Şarkılar seni söyler, dillerde name adın
Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın
En güzel günlerini demek bensiz yaşadın
Aşk gibi, sevda gibi huysuz ve tatlı kadın”
Cem - Can Sevinç
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UGANDA

Gezi Sayfası

Notları

23 Ocak ile 7 Şubat 2015
tarihleri arasında hepsi birbirinden değerli ve maceraperest ekip
arkadaşlarım olan Prof. Dr. Ahmet Karataş, Yunus Ayhan, Dr.
Lütfi Öte, Dr. Hüseyin Meşe ve
Murat Bozdoğan ile İstanbul’da
Atatürk Havaalanı’nda buluştuk. Yaklaşık on saatlik bir süre
uçakta kalarak Uganda, Entebbe havaalanına vardık. Gidişte
Türk Hava Yolları Uganda’ya
önce Ruanda’da iki saatlik bir
mola verdikten sonra iniyor. Bu
arada yolcu indi bindileri yapılıyor. Dolmuş gibi
ama ben çok takdir ettim doğrusu. Çok verimli
bir sistem olduğunu düşünüyorum. Entebbe Havaalanında yerel rehberimiz İbrahim Senfuma ile
buluştuktan sonra 15 gün boyunca 7 kişilik ekip
olarak birlikte neşeli, stresli, yorucu, bol tozlu,
terli zaman zaman aç, susuz ve benim açımdan
muhteşem bir yaban hayatı gezisi ve gözlemi
gerçekleştirdik. On beş gün boyunca nelerle karşılaşmadık ki? Yol kenarından 3-5 metre uzaklıkta takılan aslanı, gece bungalovumuza giderken
birkaç metre ötemizde beslenen 3 tonluk dev bir
su aygırını, çadırın önünde gecenin karanlığında
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Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ayağımıza takılan bir yaban domuzunu, arazide
aracımızın içinden birkaç saniye içinde yiyecek
torbamızı çalan koca babunu asla unutamayacağım.

Ruhija Yağmur Ormanları
Habitatlar ise başlı başına çok etkileyici bir çeşitlilik sunuyordu. Yaklaşık 40-50 metrelik dev
ağaçların bulunduğu, derinliklerine girdiğinizde
gökyüzünü göremediğiniz Ruhija ve Semuliki
yağmur ormanları bana göre en etkileyici yerlerdendi.
Afrika’nın en büyük gölü olan Victoria gölünün de içinde bulunduğu 6-7 göl, ülkenin önemli
göllerinden Edward ve George gölleri arasında
32 km uzunluğundaki Kazinga kanalı çok ilginç
ve zengin doğal habitatlardı. Kuraklık ve sıcağın
da etkisiyle sık sık yangınlar çıkan uçsuz bucaksız savanlar ise bambaşka türleri ile Uganda’nın
biyolojik çeşitliliğine katkı veriyordu. Afrika’nın
Klimanjaro’dan sonra en yüksek noktasına sahip
(Stanley zirvesi-5109m) sıradağı olan Rwenzori
dağları, Nil nehrinin iki büyük çıkış noktasından
daha büyüğü ve en büyük doğal şelalelerden biri
olan Murchison şelaleleri hayatım boyunca unutamayacağım etkileyici doğal harikalardı.

Bu habitatlarda büyük bir biyolojik çeşitlilik
vardı. Bitkilerden böceklere, memelilerden kuşlara kadar çok farklı türde canlılar gözledik ve
fotoğrafladık bu süreçte. En az 398 kuş, 8 primat,
10 antilop yanı sıra Afrika’nın beş büyük memelisinden 4’ünü (Aslan, Su aygırı, Zürafaa, Fil)
ve ayrıca 7 sürüngen türünü doğal yaşamlarında
gözledik ve kaydettik.
Doğası eşsiz olan Uganda Afrika ve dünyadaki çok fakir ülkelerden biri olma özelliğini

taşıyor. Genel olarak ekonomik düzey çok kötü
durumda. Yolların çoğu büyük şehirlerdeki birkaç ana yol haricinde toprak ve engebelerle dolu.
İnsanlar çok fakir. Özellikle kırsal kesimde fakirlikten ayakkabısı olmayan ve çıplak ayakla gezinen insanların oranı çok fazla. Elektrik özellikle
kırsal kesimde pek çok yerde çok kısıtlı olarak
var. Fotoğraf makinelerimizin pillerini şarj etme
konusunda zorlandığımız zamanlar oldu bu yüzden.
Uganda’da beni en çok etkileyen gözlemle-

rimden biri ise dünyanın en fakir ülkelerinden
biri olmasına rağmen insanların cana yakın ve
sevecen tavırları oldu. Ülkemizle ister istemez
karşılaştırıyorsunuz. Bizden çok daha yoksul insanların yaşadığı, alt yapısı çok daha bozuk bir
ülke. Buna karşın insanların davranışları çok
daha sevecen. İçten ve sıcak selamlarını almadan geçtiğiniz Ugandalı yok gibi. Halkın büyük
çoğunluğunun üzerinde çok eski ve hırpani kıyafetler var, ayaklar ise çoğunlukla çıplak. Bu
sosyoekonomik duruma karşın 15 gün boyunca
gezdiğim arazilerde hiç abartmadan söylüyorum
bir tek çöp, atık, plastik ya da cam şişe, kutu ya
da poşet göremedim. Göremedim diyorum çünkü
özellikle baktım arazilerde acaba bir tane rastlar
mıyım diye? Doğalarına çok saygı gösteriyor ve
kirlilikten koruyorlar. Bu konuda ülkemizden ve
insanımızdan çok daha duyarlı olduklarını söyleyebilirim.
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Uganda’nın yaban hayatında özellikle kuşlar
çok yüksek bir tür çeşitliliği gösteriyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin sayılabilecek bir
ülke olan Türkiye’nin yaklaşık üç katı kadar kuş
türüne sahip Uganda. Kendine özgü endemik türlerin sayısı dikkat çekiyordu.
Özellikle sunbird adı da verilen nektar kuşlarının renkleri ve çeşitliliği büyüleyiciydi. Ülkenin tür listesinde bu kuşların 30’dan fazla farklı
türü vardı.

yuvarlandım. Ben düştüm ama domuz istifini bile
bozmadan yatmaya devam etti.
Savanlar ise ülkedeki çok çeşitli ve zengin
doğal yaşam alanlarından bir başkasıydı. Bu savanlarda zebralar, zürafalar, en az 10 farklı antilop türü, maymunlar, leoparlar ve tabii aslanlar
vardı. İnanılmaz ama ilerlediğimiz yolun hemen
5 metre kenarında dev bir aslan bir Afrika bufalosu leşinin başında besleniyordu.

Ülkenin nehir ve göllerinin kıyıları ise eşsiz
güzellikte habitatlar, bitkiler ve hayvanlarla bezeliydi ancak bir o kadar da tehlikeli türler vardı.
Özellikle avcı Nil timsahları, bölgeci dev su aygırları, Afrika filleri ve Afrika bufaloları bu türlerin en dikkat çekici olanlarıydı.

Savanların dikkat çekici bir başka özelliği
ise cayır cayır yanmalarıydı. Özellikle gittiğimiz
kurak mevsimde kurumuş olan savan otları çok
hızlı bir biçimde tutuşuyor ve dev alanlara çok
hızla yayılan ancak hızla da sönen yangınlara
yol açıyordu. O kadar hızlı yanıp sönüyorlardı ki
savandaki ağaçlara hiçbir zarar gelmiyordu. SonGeceleri genellikle konakladığımız kamplar radan bu yangınların savanın yeniden yeşermesi
yaban hayatı ile iç içeydi. Örneğin bir gece ka- ve canlanması için gerekli olduğunu hatta zaman
ranlıkta uykudan kalkıp kampın ortak tuvaletine zaman yetkililer tarafından kontrollü olarak çıkadoğru giderken birden ayağıma takılan kocaman rıldığını da öğrendim.
Ülkenin çok önemli ve özgün kuş türlerinden
bir yaban domuzu yüzünden dengemi kaybedip
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biri de dev bir leylek türü olan pabuç gagaydı
(Shoe bill). Dünyada pek az yerde gözlenen bu
dev kuşlar çok yükseklerden uçabilme yeteneğine sahiplerdi.
Yine dünya üzerindeki en büyük yalıçapkınlarından biri olan dev yalıçapkını (giant kingfisher) ülkenin ve o bölgenin dikkat çekici özgün
türlerinden bir diğeriydi.
Bunların dışında 100 kadar farklı kelebek türü
gözledim. Bunların pek çoğunun fotoğraflarını
alamadan kaçırdım maalesef. İçlerinde çok gösterişli ve güzel türler de vardı. Kelebekler bakı-

mından da çok zengindi Uganda. Gerek tür çeşitliliği gerekse türlerin canlı renkleri ile çok dikkat
çekiciydi oradaki kelebekler. Özellikle yağmur
ormanlarının derinliklerinde çok gösterişli ve değişik türler vardı.
Şimdiye dek yurt içinde ve dünyanın çok
farklı yerlerinde pek çok doğa ve arazi gözlemi
yaptım ama habitat çeşitliliği, tür zenginliği, endemik türlerin sıklığı, doğal alanların temizliği
açısından böylesini görmedim. Bir başkadır kara
kıta Afrika...

			Sevgilerimle….
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Horoskop

ASTROLOJİ KÖŞESİ
2015 YILI BAHAR AYLARINDA
SİZLERİ NELER BEKLİYOR?
KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Koç’lar, bu yıl iş hayatında özellikle
yılın ikinci yarısında sizi meşgul eden, sürekli hareketli kılan koşullar bulabilirsiniz. Satürn’ün burcunuzla olan uyumu mesleki alanda daha istikrarlı
ve hevesli olmaya işaret ediyor. 2015 her bakımdan yapıcı ama aynı zamanda dinamik olabileceğiniz koşullar getirmekte. Özellikle kariyer alanında
daha hevesli ve kendinizi geliştirebileceğiniz güzel
olanaklar bulabileceksiniz. 31 Mart – 12 Mayıs arasında harcamalarınızı kontrol altında tutmaya bakın. Bu dönemde çok çalışmanıza karşın harcamalarınızın israfa dönüşme riski olabilir. Bu dönemde
sözlerinizle daha atılgan ve etkin olabilirsiniz. 4
Nisan’da Terazi burcundaki Ay tutulması bu dönemde ilişkilerinize, evlilik hayatınıza, arkadaşlıklarınıza daha dikkatli yaklaşmanızı gerektirmekte.
Bugünlerde ilişkilerden çok şey öğrenebilirsiniz.
12 Mayıs – 24 Haziran arasında çevresel değişiklikler, iş açısından önemli ziyaretler ve konuşmalar,
görüşmeler dikkat çekiyor.

BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Boğa’lar, geçtiğimiz iki yıl boyunca
karşıt burcunuz Akrep’te ilerleyen Satürn sizi oldukça yavaşlattı ve yordu. Bu Satürn’ün en zor
transitlerinden birisidir. Beklemeler, kısıtlamalar,
hareket edememek ve maddi açıdan kendinizi güvensiz durumlarda bulmanız kariyer hedefleriniz
açısından planlarınızı değiştirmenize neden olmuş
olabilir. Aynı zamanda bu süreçte ortaklıklar, eşinizle ilgili gelişmeler de kısıtlayıcı olmuş olabilir.
Şimdi Satürn 23 Aralık’tan itibaren Akrep’ten ayrılarak Yay burcuna ilerliyor. Üzerinizdeki yüklerin
azaldığını hissedebilirsiniz. 4 Nisan’da Terazi burcundaki Ay tutulması sırasında iş hayatınıza, düzen
ve sağlık konularında değişiklikler bekleyebilirsiniz. 31 Mart – 12 Mayıs arasında çok gayretlisiniz.
Kararlılığınız da yüksek ancak sizi öfkelendirebilecek koşullarla da karşılaşabilirsiniz. 12 Mayıs – 24
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Haziran arasında iş ve ticari alanda daha kıvrak ve
girişken bir döneminizdesiniz. Bu dönemde yine
gereksiz harcamalara dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili İkizler burcu, gelişmeyi, şansı ve maddi,
manevi zenginleşmeyi anlatan Jüpiter 11 Ağustos’a
kadar Aslan burcunda kalarak size eğitim, zihinsel
konular, yeni bir şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek konusunda güzel fırsatlar sunmaya devam
ediyor. Bu dönemde bir eğitime katılmak, dil öğrenmek çok uygun olabilir. Aynı zamanda işe ait fırsatlar ve gerekler dolayısıyla daha çok seyahat, ziyaret
de mümkün. Yapacağınız anlaşmalar, ticari görüşmeler bazı umutlar doğurmakta. 4 Nisan’da Terazi
burcundaki Ay tutulması aşk hayatınıza, keyif ve
zevkler içeren konulara, çocuklarla ilgili uğraşlara, yatırımlara hız kazandırmakta. 12 Mayıs – 24
Haziran tarihleri arasında Mars burcunuzda ilerlerken son derece atılımcısınız. Yeni kapılar açabilir,
düşüncelerinizle, sözlerinizle kapılar açabilirsiniz.
Ancak bu dönemde ilişkilerinizi zora sokmamaya
bakmalısınız.

YENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Yengeç’ler, şans ve gelişme gezegeni
Jüpiter 11 Ağustos tarihine kadar özellikle işle ilgili konulara, kazançlara büyük destek vermekte. Bu
süreçte yeteneklerinizi paraya çevirebilir, gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Kişisel gücünüzü daha iyi kullanabilecek ve güçlü kişilerden, baba figürlerinde
de destek görebileceksiniz. Kuşkusuz bu dönemde
harcamalarınızda da artışlar olabilir. Bu nedenle,
gelirlerinizi iyi değerlendirmek ve uzun vadeli yatırımlara dönüştürmek için kararlı davranmaya bakmalı, israftan uzak durmalısınız. 4 Nisan’da Terazi
burcundaki Ay tutulması sırasında ev ve yerleşime,
evlilik hayatınıza dair olumlu değişiklikler gündeme gelirken, 31 Mart – 12 Mayıs arasında parasal
alanda ve bu yöndeki beklentilerinizde daha önlemci ve dikkatli olmaya gayret etmelisiniz. 12 Mayıs

BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Başak’lar, 4 Nisan’da Terazi burcundaki
Ay tutulması sırasında parasal konulara, iş ortaklıklarına sakin yaklaşmalısınız. Yeni imkanlar da söz
konusu olabilir. Bu yıl 11 Ağustos tarihine kadar
daha çok bir hazırlık ve bekleme, pişme dönemindesiniz. Şans ve gelişim gezegeni Jüpiter Aslan
burcunda ilerlerken, şartlar pek parlak ya da uygun
olmayabilir. Sanki siz de daha içedönük bir hazırlık
aşamasındasınız. Ancak bu dönemde edineceğiniz
tecrübeler size aynı zamanda geçmiş sıkıntılardan
ve kişiliğinizi zorlayan hassaslıklardan sıyrılma
imkanı verecek. Bu dönemde kişiliğinizin ruhsal
yönlerini geliştirme konusunda oldukça şanslısınız
ancak maddi kazançlar ve ilerlemeler için yılın ikinci yarısını beklemeniz mümkün. 31 Mart – 12 Mayıs tarihleri arasında daha rahat ve düzgün ilerleme
söz konusu. Bu tarihler arasında işle, para ile ilgili
yolculuklar ve görüşmeler artabilir. 12 Mayıs – 24
Haziran tarihleri arasında kariyeriniz açısından son
derece önemli ve mücadeleci olmanızı gerektiren
koşullar getirmekte. İş hayatında sakin kalmalı ve
artan rekabete dikkat etmelisiniz. Çok şey yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Terazi’ler, şans ve gelişme gezegeni
Jüpiter ise 11 Ağustos tarihine kadar sosyal alanda
daha canlı ve pozitif bir atmosfer yaratmaya devam

ediyor. Yılın ilk yarısında daha umutlu ve iyimsersiniz. Gruplardan, içerisinde bulunduğunuz sosyal
imkanlardan destekler görebilirsiniz. Çocuklarla
ilgili konular, yabancılarla ilgili işler üzerine gidebileceğiniz olanaklar taşımakta. 4 Nisan’da burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulması sırasında, kişisel
girişimleriniz ya da sağlığınızla ilgili belki de ilişkilerinize ait beklenmedik ama geliştirici durumlar
içerisinde olabilirsiniz. 31 Mart – 12 Mayıs arasında finansal konulara, fazladan harcamalara, borç ve
yatırımla ilgili gelişmelere özen göstermek gerekiyor. 12 Mayıs – 24 Haziran arasında daha hızlı bir
ilerleme ve düşüncelerinizi yayma olanağı bulabilirsiniz. Uzaklarla ilgili konular, medya ile yabancılarla ilgili uğraşlar, yolculuklar önem kazanabilir.

AKREP BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Akrep’ler, Jüpiter’in desteği tüm yıl boyunca sürmekte. 11 Ağustos tarihine kadar mesleki
konularda, tanınma alanında ve statünüzü etkileyen
konularda, örneğin bu evlilik de olabilir, daha güçlü
bir şansa sahipsiniz. Aslan burcunda ilerleyen Jüpiter sizi daha tanınır hale getirebilir. Eğer uzun süredir üzerinde çaba sarfettiğiniz projeleriniz varsa,
bu yıl ödüllendirilebilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatında yabancılarla ilgili işlerde ve yolculuklarda
da artışlar mümkün. Daha iyi eğitim olanakları da
bulabilirsiniz. 4 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek Ay tutulması sırasında, bazı elde olmayan
durumlar, gizli koşulların ortaya çıkması evlilik ve
ilişkiler açısından hareketli bir dönem getirmekte.
31 Mart – 12 Mayıs arasında şartlar hızlanmakta ve
özellikle ortaklı konular, para işlerinde daha dengeli ve soğukkanlı olmaya bakmalısınız. Kimi zaman
rekabet ve düşmanlık içeren durumlar gündeme
gelebilir. 12 Mayıs – 24 Haziran arasında ortaklı
işler, ortağınızın maddi koşulları, değişik finansal
koşullar bazı huzursuzluklar ve riskler taşıyabilir.
Ani harcamalara, kayıplara dikkat ediniz.

YAY BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Yay’lar, Satürn’ün burcunuza ilerlemesi ayaklarınızı yere basmanıza yardımcı olacak.
Bazı kısıtlamalar ve görevler içerisinde olabilirsiniz ancak bu tecrübelerden çok şey çıkaracaksınız.
Şimdi her şey biraz daha yavaş ve ciddi gözükmeye başlıyor. Yeni sorumluluklardan kaçmıyor, bilakis kendiniz bunun arayışı içerisine giriyorsunuz.
Satürn’ün kural getiren ve sınırlayan etkisine karşın,
11 Ağustos’a kadar son derece destekleyici Jüpiter
transiti altında olduğunuzu unutmayın. Bir bakıma
sorumluluklar artsa da, hayattan zevk almak zor değil. Yılın ilk yarısında hakim olan bu imkanları iyi
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– 24 Haziran arasında ise bazı elde olmayan nedenler, kısıtlamalar ya da sizi huzursuz eden dedikodular gündeme gelebilir.
ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Aslan’lar, şansı, ilerleme ve gelişmeyi
açıklayan Jüpiter burcunuzda ilerlemeye devam
ediyor. 11 Ağustos’a kadar olan dönemde gelişme
fırsatları çok yüksek. Bu nedenle yılın ilk yarısını iyi değerlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Jüpiter kişisel planlarınıza ilerleme, kendine güven ve
daha güçlü bir imaj getirmekte. Hayata daha pozitif
bakarken, fırsatları daha iyi değerlendirebilirsiniz.
Yolculuklar, eğitim olanakları, yabancılarla ilgili
konular, bir çocuk doğumu hayata bakış açınıza
çok şey katabilir. 4 Nisan’da Terazi burcundaki Ay
tutulması yakın çevreniz, kardeşler ve anlaşmalarla
ilgili olumlu değişiklikler gündeme getirirken, 31
Mart – 12 Mayıs tarihleri arasında mesleki alanda
çok iş ve kararlı olmayı gerektiren koşullar var. Bu
süreçte rekabet, maddi hedefler ve riskler gündemde. Çatışmalara girmemelisiniz. 12 Mayıs – 24 Haziran arasında gruplar, takım çalışmaları ve gelecek
hedefleriniz açısından renkli bir dönemdesiniz.

değerlendirmeye bakın. Özellikle yabancılarla ilgili
konular, eğitim, akademik uğraşlar, yolculuklar ve
ufkunuzu genişleten tüm konular kendinizi geliştirme fırsatı getiriyor. Medya, uluslararası konular,
yayıncılık gibi alanlarda ve fikirlerinizi yayma konusunda çok daha şanslısınız. Kendinize güveniniz
önemli. 4 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek
Ay tutulması sırasında, sosyal alanda, arkadaşlıklar
ve ilişkiler boyutunda ani değişiklikler ve ilerlemeler söz konusu. 31 Mart – 12 Mayıs arasında ise
yorucu koşullar ve özellikle iş ortamında yavaşlamanızı gerektiren uğraşlar söz konusu olabilir. Parasal konular daha çok uğraştırabilir. 12 Mayıs – 24
Haziran arasında vitesinizi yükseltiyorsunuz. Bu
dönemde daha fazla mücadele ve faaliyet var. Dışsal koşulların ve ilişkilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Görüş ayrılıklarına dikkat etmek gerek.
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OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Oğlak’lar, 11 Ağustos’a kadar olan dönemde, Jüpiter Aslan burcunda ilerlerken, ortaklı
konular, yatırımlar, miras ya da maddi durumunuzu
etkileyen ve kimi zaman kasabilen bazı gelişmeler
var. Bu süreçte eşinizin ya da ortağınızın, kısaca
başkalarının kaynaklarından yararlanabilirsiniz.
Finansal koşullarınızı etkileyen bazı anlaşmalar,
görüşmeler ve ortaklı koşullar içerisinde olabilirsiniz. 4 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek Ay
tutulması sırasında, mesleki konularda dikkat çekici kararlar gündeme gelebilir. 31 Mart – 12 Mayıs
arasında enerjinizi, arzularınızı daha yoğun yaşayabilir ve kendinizi ortaya koyma konusunda istekli davranabilirsiniz. Ancak spekülatif koşullara ve
fazladan harcamalara dikkat etmelisiniz. 12 Mayıs
– 24 Haziran arasında iş ortamında hareketlilik çok
fazla ve sizi yorucu koşullar da ortaya çıkabilir. İş
ve çalışma konularında yoğun bir zihinsellik ve çift
durumlar, görüşmeler zamanınızı alacak gibi.

KOVA BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Kova’lar, iş hayatında yabancılarla ilgili
konularda ve takım çalışmalarında daha fazla destek ve güven söz konusu. Bu süreçte belirli bir grup
içerisinde sorumluluk almak, yeni hedefler çizmek
zor olmayacak. Üstünüzdeki baskılar hafiflerken,
siz de daha verimli çalışmaya devam edebileceksiniz. Yine bu dönemde sosyal çalışmalar ve içinde
bulunduğunuz gruplar açısından daha pozitif, destekleyici koşullar içindesiniz. Şans ve genişlemeye,
kendini geliştirmeyi anlatan Jüpiter de 11 Ağustos’a
kadar karşıt burcunuz Aslan’da kalarak sizi özellikle ilişkiler, evlilik ve iş hayatında ortaklıklar konusunda iyimser kılıyor. Yılın ilk yarısında önünüzü
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açan, size şans ve ilerleme getiren öneriler ve işbirlikleri içerisinde olabilirsiniz. 4 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek Ay tutulması sırasında,
uzaklarla ilgili konular, yolculuklar ve akademik
değişiklikler olumlu sürprizler getirebilir. 31 Mart
– 12 Mayıs arasında yoğun bir çaba içerisindesiniz.
Ancak bu dönemde iş dışındaki olaylar ve eve ait
gelişmeler enerjinizi alabilir. Bu dönemde inatlaşmamalısınız. 12 Mayıs – 24 Haziran arasında enerjinizi daha akıcı ve net olarak ifade etme imkanına
sahipsiniz. Bu dönemde zihinsel açıdan başarı ve
kendinizi ortaya koyup riskli işlere girebileceğiniz
koşullar var.

BALIK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Balık’lar, şansı, gelişmeyi ve zenginleşmeyi anlatan Jüpiter 11 Ağustos’a kadar Aslan burcunda kalarak, iş hayatına, çalışmaya ait konulara
hareketlilik ve sizi geliştirebilecek olanaklar getirmekte. Jüpiter’in bu transiti iş açısından boş kalmayacağınızı ve hatta bir sürü iş içerisinde olabileceğinizi de gösteriyor olabilir. İşle ilgili problemlerin de
bu süreçte güçlü kişilerden destek alarak çözümlenmesi söz konusu olabilir. Yine de yılın ilk yarısında
yapılması gereken bolca iş ve çaba olduğu anlaşılmakta. 2015 yılında Güneş tutulmaları Başak-Balık
ekseninde gerçekleşeceği için, bu yılınızda kişisel
konularda, sağlıkta ve ortaklaşa alanda bazı ani gelişmeler gündeme gelebilir. 4 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek Ay tutulması sırasında, miras,
eşinizin para durumu ve borç alacaklar açısından
yeni imkanlar söz konusu olabilir. 31 Mart – 12
Mayıs arasında çevresel değişiklikler, görüşmeler,
içerisinde paranın ve gayrimenkullerin söz konusu
olabileceği çabalar içerisinde olabilirsiniz. 12 Mayıs – 24 Haziran arasında bazı bocalamalar, stresler
ve çabalar var ancak bu dönemde yakın çevreniz ve
ailevi konular yüzünden işle ilgili hedeflerinizden
bir parça uzak düşebilirsiniz.

İdrar Tahlili
Temel bir gün Hastaneye gitmiş. Daha hastanenin kapısından yeni giren Temel, bir de bakmış ki
köşede arkadaşı Dursun hüngür hüngür ağlıyor.
Temel yaklaşmış ve sormuş:
– Kardeşum niye ağlayisun? Dursun cevap vermiş:
– Ula Temel, kan tahlili için celdim, parmağımu
kestuler daa. Bu seferde Temel başlamış ağlamaya. Dursun şaşırıp sormuş:
– Eee Temel sen niye ağlaysun?
– Ula ben de idrar tahlili için celdim. Ben ağlamayum da kim ağlasun daaa…

Pahalı Ev

Basında
Haydi
Gülümseyin
Biz - Hazırlayan
- Hazırlayan
: Nalan: ÜLKER
Porf. Dr. Can SEVİNÇ

Adam büyük bir sevinçle karısının yanına geldi.
– Müjde karıcığım dedi. Hani hep bana “Daha
pahalı bir evde oturmak istiyorum” diyordun ya.
Artık istediğin olacak. Karısı heyecan içerisinde
sordu:
– Nasıl yani? Daha pahalı bir eve mi taşınıyoruz
yani?
– Hayır, ev sahibi kiraya zam yaptı !

Hayalin Kokusu
Nasreddin Hocanın canı güzel bir tarhana çorbası çekmiş… Başlamış tatlı tatlı hayal kurmaya.
Tam o esnada kapısı çalmış ve gelen karşı komşusunun oğlu şöyle demiş:
– Nasrettin Hocam. Annem çok hasta bir tas çorba istiyor…
Hoca kendi kendine söylenmeye başlamış:
– Allah’ım bizim komşular kurduğum hayalin bile
kokusunu alıyor…
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