Arpaboyu Dergisinin Değerli Okurları,
Birbirimize değer vermek, mesleki ya da bireysel beceri
ve yeteneklerimize saygı duymak, çalışma alanında bireysel haklarımızı korurken birlikte yaşama ve çalışma
becerisine sahip olmak üretkenliği ve motivasyonu arttırır, sosyalleşmeye katkı sağlar. Kurum kültürü, genç nüfusa sahip olmanın dinamizmi ile bir araya geldiğinde,
kurumsallaşma temelinde birlikte çalışarak ilerlemek
mümkün olur. Tüm bu unsurların kendi kurumumuzda
varlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi kimliğine sahip olmamızın bizlere verdiği gurur ile sizlerle tekrar birlikte
olmaktan, Arpaboyu Dergisi’ne katkı sağlayanlar olarak
çok mutluyuz.
Yaz döneminde pek çoğumuz için bir yandan tatil planları veya hazırlıkları tüm hızıyla ilerlerken, bir yandan
da çalışma hayatımız tüm yoğunluğu ile devam ediyor.
Derginiz Arpaboyu, bu sayısında yine Sağlık Yerleşkesi
ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerine ilişkin dopdolu bir gündem ve içerik ile karşınızda... Dokuz
Eylüllülerin, değerli emekleri ile ülke ve kent hayatına
önemli katkılar sağladığı çok sayıda bilimsel çalışma,
sosyal ve kültürel etkinlik ile güncel gelişmelere ilişkin
haber, fotoğraf ve bilgiler sayfalarımızda yer alıyor.
Tıp Fakültesi’nin 37. Dönem mezuniyet töreni, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda diploma sevincini yansıtan kareler, Dokuz Eylüllü gençleri
meslek yaşamına hazırlayan akademisyenlerle birlikte
paylaşılan bu büyük heyecan, derginiz Arpaboyu’nun
sayfalarına renk katıyor.
Üniversite Hastanemizde uluslararası standartlarda
hizmet veren çeşitli ünitelerimizden yenilikler ve son
gelişmeleri okurken, düzenlenen ulusal ve uluslararası
sempozyum, seminer ve etkinliklerde bilime, insanlığa
katkı sağlayan çalışmaların Dokuz Eylül Üniversitesi
çatısı altında gerçekleştirilmesinin onurunu yaşayacaksınız. DEÜ Tıp Fakültesi ve DEÜ Hastanesi’nin yanı
sıra, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Parkı (DEPARK) gibi
üniversitemizin gelişen vizyonuna dikkat çeken uluslararası bilim merkezlerindeki gelişmeleri yine ilgi ile
okuyacaksınız. Toplum sağlığı için hizmet veren Dokuz
Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nin; kültür, sanat
ve sporda da kent hayatının önemli birer parçası olduğunu unutmuyor, güzel örneklerle sizlere sunuyoruz.
Dokuz Eylüllüler olarak tüm yılın yorgunluğunu atıp
kendinizi yenileyeceğiniz, yeni çalışmalarınız için enerji toplayacağınız mutlu bir yaz sezonu geçirmenizi diliyorum.

Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya
Dekan Yardımcısı
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Dokuz Eylül’den
Meslek Hastalıkları
tedavisinde bir ilk

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Sağlık
Bakanlığı’nın 2012 yılında uzmanlık alanı kabul
ettiği Meslek Hastalıkları uzmanlığı ve hizmeti
konusunda ilklere imza attı. 2013 yılında Meslek
Hastalıkları Bilim Dalı’nı kurarak uzmanlık eğitimine başlayan ve Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Uzmanlık öğrencisini alan DEÜ Tıp Fakültesi,
bu süreçte Meslek Hastalıkları Polikliniği’ni hizmete açtı. 1,5 yıldır devam eden hizmet sunumu
ile yaklaşık 400 hasta değerlendirildi, 20 Nisan
2015’ten itibaren de Türkiye’nin ilk Meslek Hastalıkları Kliniği 3 yataklı olarak hizmete girdi.
Prof. Dr. Arif Çımrın
ABD ve Avrupa’da uzun yıllardır uzmanlık alanı
olan Meslek Hastalıkları Bilim Dalı’nın DEÜ Hastanesi’nde kurulmasına öncülük eden Meslek Hastalıkları Polikliniği ve Eğitimi Sorumlusu Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın şu bilgileri verdi:
“Türkiye’de üç tane Meslek Hastalıkları Hastanesi var. Devlet bu kurumların dışında, 2012 yılından
itibaren üniversite hastanelerine meslek hastalığı tanısı koyma yetkisi verdi. Türkiye’de Meslek Hastalıkları Uzmanlığı belgesine sahip 12 kişiden birisiyim. Uzmanlık belgemi aldıktan sonra, Türkiye’de
yeni yeni gelişmekte olan bu bilim dalını kurumumuzda kurduk. Sonra Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları
ile birlikte protokol ve eğitim programı oluşturduk, Bakanlık uzmanlık kadrosu açtı ve öğrenci kabul
ettik. Yaklaşık 1,5 yıldır da poliklinik çalışmaları devam ediyor. Bu sürede 400’e yakın hasta değerlendirdik. Hasta kaynağımız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mahkemeler, iş yeri hekimleri ve diğer
hekimler. Bunların tamamından hasta sevklerini kabul ediyor ve tıbbi tanı koyuyoruz, bunları SGK
ve Sağlık Bakanlığı’na bildiriyoruz. 20 Nisan’dan itibaren Meslek Hastalıkları Kliniğimizi 3 yataklı
olarak hizmete açtık. Burada iki önemli nokta var. Birincisi, Türkiye için büyük bir eksiklik olan uzmanlık eğitimini başlatmış olmamız. İkincisi, bölgemizde yaşayanların Ankara ya da İstanbul’daki
meslek hastalıkları hastanelerine gitmeden, yüksek kalite değerlendirme ile durumlarının değerlendirilebiliyor olması. Üçüncüsü de yataklı hizmet verebilmenin tanı ve tedavi açısından sağladığı avantaj.
Vücudu etkileyen tüm meslek hastalıkları ile ilgileniyoruz. Özel bir ayırımımız yok. Ülkemizde iş
yeri hekimleri, iş yeri ortamında hizmet veriyorlar ancak sağlık sektöründe iş yerini bilen, dolayısıyla
işle ilişkili sağlık sorunlarının değerlendirmesini yapabilecek kapsamlı bir eğitim verilmiyor. Bu ciddi bir eksiklik. Dolayısıyla hem bu insanların teşhis
edilmesinde bu tür merkezler çok ciddi katkıda bulunacak hem de aynı zamanda iş yeri hekimlerinin
danışman olarak hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunacak.”
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalıkları Polikliniği’nde; Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın ile birlikte, Türkiye’de bu alanda yetişmiş ilk
Uzman hekim Ayşe Çoşkun Beyan ve Uzm. Dr.
Nur Şafak Alıcı ile Dr. Ayşe Vasfiye Ertuğrul görev
yapıyor.
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Hastanenin her köşesinde
çiçek ve yeşil var
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin İzmir’e sağlık katan hizmet binaları, dört bir yanı çiçeklerle süslenmiş yeşil alanları ile örnek görüntü oluşturdu. Hastane çevre alanlarını renklendiren
yeşil örtüye, mevsime göre yenilenen Godetya, Japon Menekşesi, Ateş Çiçeği, Kedi Tırnağı ve Erguvanların renk cümbüşü eşlik ederken, bloklar arasındaki ışıklık bölümleri de sentetik zemin ve bitkilerle dekore edildi. Uluslararası standartlardaki şifa merkezinde küçük hobi bahçeleri şeklinde dizayn
edilen bu alanlar bina estetiğini tamamlayan köşeler oldu. Hastane Müdürü Yaşar Akar, bitki dikim
mevsiminde hastane çevresine çalı ve yeni ağaç bitkiler dikerek yeşil alanları çoğaltacaklarını belirtti.
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İBG İzmir’e 9-11 Eylül’de
görkemli açılış
Türkiye için “Yüzyılın
Yatırımı” olarak ifade edilen Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki İzmir Biyotıp ve Genom
Merkezi’nin (İBG İzmir) açılışı,
9-11 Eylül tarihleri arasında üç
günlük görkemli bir törenle gerçekleştirilecek.
Nobel ödüllü konuklar geliyor
İBG – İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ile Prof. Dr. Nur Arslan
ve Prof. Dr. Sedef Akgüngör’ün
koordinasyonunda hazırlanan açılış törenine Cumhurbaşkanı ve
devletin üst düzey yetkilileri davet
edilirken, 2001 yılında “Nobel Tıp Ödülü”nü almış olan
Tim Hunt ve 2013 yılında Nobel Barış Ödülü’nü alan Ahmet Üzümcü konuşmacı olarak katılacak.
Başlangıç aşaması 2007 yılına uzanan ve devletin
150 milyon TL yatırımla 10 yıla yakın sürede hazırlığını
yaptığı uluslararası merkez, yüzde 90 şekilde tamamlanmış olarak hizmete girecek. İBG İzmir’in bir çok anlamda
Tim Hunt
Ahmet Üzümcü
Türkiye’de ilkleri ifade ettiğini
(2001 Nobel Tıp Ödülü) (2013 Nobel Barış Ödülü)
belirten Prof. Dr. Mehmet Öztürk,
açılış organizasyonuna ilişkin şu
bilgileri verdi:
“İBG İzmir ve Bakanlar Kurulu onayı ile geçtiğimiz aylarda kurulan İzmir
Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nün açılışı için çok özel bir seri etkinlik hazırladık. Bunun nedeni, İBG İzmir’in Türkiye’de bir çok açıdan ilkleri anlatıyor olması. Birincisi; Uluslararası bir enstitü statüsünde, ikincisi Biyotıp ve
Genom Bilimleri alanında devletin en büyük yatırımı, üçüncüsü, içinde barındırdığı teknik altyapı ve insanı altyapı kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük merProf. Dr. Mehmet Öztürk kezi. Binada halen 100 kişi çalışıyor, tam faaliyete geçtiğinde ise bu sayı 400İBG İzmir Müdürü
500’e ulaşacak. 9 Eylül’de açmamızın nedeni, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
eseri olması ve 9 Eylül’ün İzmir ve Türkiye için tarihi anlam ifade etmesi.”
Yaşam Bilimleri Şenliği renk katacak
“Üç günlük program süresince, açık havada bilimsel etkinlikler yapacağız. Bir Yaşam Bilimleri Şenliği
organize ediyoruz. Sağlık Yerleşkesi’nde Tıp Fakültesi ile IBG İzmir binası arasındaki alanda çadırlar
kurulacak, hoş sürprizlerin yer alacağı bilimsel etkinler yapılacak. Bu şölene aslında bilimle ilgilenen
herkesi bekliyoruz. Öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi ailesini orada görmek istiyoruz. Yöneticilerden, tüm personelimize herkesin ilgisini çekebilecek etkinliklerimiz var. Özellikle hayatımızı etkileyen
Yaşam Bilimleri’nin çeşitli uygulamalarının sunulacağı, bu alanda çalışan birçok firmanın, kamu kuruluşunun tanıtımlar yapabileceği bir organizasyon planladık. 10 Eylül programında, Nobel ödüllü Tim
Hunt “Yaratıcı Bilim” konu başlığı ile İngilizce konuşma yapacak. Kimyasal Silahların Yasaklanması
Örgütü Genel Direktörü olan ünlü diplomatımız Ahmet Üzümcü de ‘Nobel Barış Ödülü’ konusunda bir
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konuşma yapacak. Ardından kokteyl var.”
Açılış kurdelası 10 Eylül’de kesilecek
“10 Eylül tarihi resmi açılış günümüz. Saat 09.00 ile 13.00 arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılmalarını beklediğimiz bir tören olacak, kurdela kesilecek. Aynı gün öğleden sonra “Yaşam İçin İnovasyon” adını verdiğimiz, dünyanın farklı bölgelerinden farklı statüdeki aktörleri biraraya getirdiğimiz bir
toplantı olacak. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde Yaşam Bilimleri’nin hayatımızı nasıl değiştirebileceği
konusunda bir forum bu. Bu etkinliğe, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü ve gazeteci Güven Sak’ın moderatörlüğünde; Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, General Elektrik’in Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Canan Özsoy, Avrupa Birliği Sağlık Araştırmaları Direktörü Dr. Octavi Quintana Trias ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav konuşmacı olarak katılacak.
Aynı günün akşamında, açılış organizasyonu kapsamında düzenlediğimiz İBG İzmir Yaşam Bilimleri ve
Sağlık Projeleri ödül törenini yapacağız. Kamuya açık olan etkinliklerimiz 10 Eylül ak çok çok önemli
yerleri olan insanlardan oluşmuş Bilimsel Danışma Kurulu toplanacak. IBG mensupları, akademisyen
ve araştırmacıların katılacağı bu toplantıda, IBG İzmir’in geleceğini, önümüzdeki 5 yıldaki hedeflerini
ve neleri başarmak istediğini tartışacağız.”

			
’a
Lordlar Kamarası’ndan
konuk

Sağlıkta Türkiye’ye vizyon katan projelerle büyük adımlar atan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Teknoparkı (DEPARK) yöneticileri, ve Prof. Dr. Canan Balkır, İngiltere Lordlar Kamarası’nın Irak
Ticaret Ateşesi Baroness Emma Nicholson’ı DEPARK Zeytin Binası’nda konuk etti, karşılıklı işbirliği
yönünde görüşmeler yaptı.
DEÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve DEPARK işbirliği ile
düzenlenen toplantıya; DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, DEPARK Sağlık
Teknoparkı Akademik Koordinatörü ve Bioİzmir Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Adile Öniz ile DEPARK Kurumsal İletişim modülünden Sevay İpek Aydın katıldı.
Konuklara DEPARK ve DETTO tanıtımlarının yanı sıra, Sağlık sektörüne dair Türkiye’deki
duruma ilişkin bilgi verildi. İnovatif teknolojilerin sağlık sektörüne uygulanabilirliğine dair görüş paylaşımında bulunuldu. Bioİzmir projesi anlatılırken, bölgede uzun vadede sağlık kapasitesi inşası çalışmalarının gereği ve önceliklendirilmesi, Irak’taki sağlık sisteminin iyileştirilmesi için yapılabilecekler
üzerinde konuşuldu. Sağlık konusunda Türkiye’nin aksine bölgede çok ciddi hizmete erişim asimetrisi
bulunduğu, bölgesel işbirliklerinin özellikle sağlıkta eğitim ve sağlık hizmetlerinin bölgeye iletilmesi
için çalışan tarafsız sosyal medya tabanlı organizasyonların daha etkin kullanılabileceği belirtildi.
Sağlık temalı bir teknoparkın ve Bioİzmir gibi büyük boyutlu projelerin bölge için kritik olduğuna dair
görüş belirten Barones Nicholson proje çıktılarının bölgesel fayda içerir nitelikte olacağına dair temennilerini iletti.
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Prof. Dr. Murat Özgören

DEPARK VIP Salonu açıldı
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İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yer alan DEPARK
(Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi)
Zeytin Binası, eksi birinci katında dizayn edilen modern
VIP Salonu ile çok özel bir konsepte kavuşturuldu. Bilim
ve sanatı biraraya getiren, sosyal aktivite ve hobiler için
hoş bir zemin sunan salon, Sağlık Kampusü’nün cazibe
merkezi olarak dikkat çeken bir ünite oldu. 7/24 açık
olan merkezde sanat çalışmalarının sergileneceği bir salon, bilimsel hizmet verecek kuluçka ofisler, ev usulü
unlu mamullerin üretildiği mutfak, 28 kişilik cep sinema
salonu, bilardo masası, kum torbası ve dart panosu gibi
bölümler yer aldı. VIP Salonu’nun açılışını, DEPARK
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören’in
ev sahipliğinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Halil Köse, Prof. Dr. Recep Yaparel, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Can Karaca
gerçekleştirdi. Rektör Füzün, genç araştırmacıların bilime katkı sağlayacağı böyle bir kompleksin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şöyle
konuştu: “Üniversitelerin her zaman söylediğim temel
görevlerinden birisi araştırma yapmak ve bilgi üretmek
şüphesiz. Araştırma yapmak, bilgi üretmenin de unsurlarından bir tanesi bu tip yerlerin aktif olması, sanayi ile
işbirliğinin artırılması. Bu şekilde iki gücün, üniversite
ve sanayinin biraraya gelerek de bilgiyi daha etkin bir
şekilde üretip kullanılabilir hale getirilmesi. Dolayısıyla
bu tip ünitelerimizi çok önemsiyoruz. DEPARK’ımızın
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ilk binası Zeytin binasını 2014’te açmıştık. Bugün ise sanattan zengin bir çok ögeyi içeren bir
üniteyi açıyoruz. Yöneticilerin yüksek sanata ilgi duymaları ve buradan beslenmeleri, daha büyük
aşamalar yapabilmelerine katkı sağlayacak bir vizyon sağlar. Bu vizyon için de burası bu şekilde
düzenlendi. Murat Hocama, Adile Hocama ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Özgören de, “Burası esasında hareketlendirici bir yer. Güzel Sanatlar bilgisayar kuluçkasını açıyoruz, sinemayı açıyoruz bir çok yandaki küçük üniteyi açıyoruz. Bu ünitelerin her biri başka yerlerde artarak yapılacak. 7/24 açık olan,
yaşayan bir tür Google Kampus gibi yaratıcılığı tetikleyecek bir merkezin ilk serisinin başlangıç
noktası burası. Sinemamızda daha çok teknolojiyi tetikleyici filmler göstereceğiz. İlk gösterimde
de Whiplash’e yer verdik” dedi. “Soyut Sanat, Somut Bilim” Resim Sergisi’nin de açıldığı törende, Kalamata Sinema Salonu’nda Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Demet Sever’in ‘Ret’ adlı
kısa metrajlı filmin gösterimi yapıldı. Davetlilere bölümler gezdirilerek bilgi verildi.
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Dünya standartlarında
tüp bebek tedavisi

Tüp bebek tedavisinde 2002 yılından itibaren Türkiye’nin örnek merkezleri arasında hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Tüp Bebek Merkezi, ülkemizde yeni yaygınlaşan
“Yumurta dondurma” uygulaması ile çocuk sahibi
olmak isteyenlerin yeni umut ışığı oldu. 13 yıldır
yüzlerce aileye anne baba olma sevinci yaşatan
modern ünitede şimdi de; yumurta rezvervini kaybetme riski ile karşı karşıya olan ya da genç yaşta
kanser tedavisi görmesi gereken hastalar için yasal uygulamalar kapsamında yumurta dondurma
işlemi yapılmaya başlandı.
DEÜ Tüp Bebek Ünite Sorumlusu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erbil Doğan, dünya standartlarındaki
başarı oranı ile tüm bölgeye hitap eden çalışma
koşullarına sahip olduklarını belirterek şu bilgileri
verdi:
“Günümüzde kadınların işgücüne artan oranda
katılımı, kariyer isteklerinin artması, evlenme ve
çocuk sahibi olma isteklerinde ertelemeye yol
açarken bu durum kadınlarda doğurganlığın azalmasına neden olmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerle tüp bebek için merkezimize başvuranlara en modern koşullarda hizmet sunuyoruz. Eylül 2014’ten
itibaren devletin yasal olarak başlattığı yumurta dondurma işlemini de uygulamaya başladık.
Özellikle genç yaşta kanser olmuş, radyoterapi ve
kemoterapi alacağı için yumurtalık fonksiyonları
duracak olan hastalar, yumurtalık rezervi azalmış,
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Prof. Dr. Erbil Doğan

yumurtalık cerrahisi geçirmiş olan hastalar ya da
erkeklerde sperm sayısını azaltacak hastalıklarda bu yöntemi uyguluyoruz. Bu işlem, dünyada
2013’den sonra deneysel olmaktan çıkarak rutin
bir tedavi haline girdi. Artık dondurulmuş oositler
kullanılarak elde edilen embriyolar ile konvansiyonel yöntemle elde edilen embriyoların gebelik
oranları da aynıdır. Türkiye’de de önceleri sadece embriyo dondurma işlemi vardı. Yasal altyapı
tamamlandıktan sonra yöntem, yumurta ve sperm
dondurma şeklinde geliştirildi. Biz, merkezimizde iki Kadın Doğum hekimi, üç embriyolog ve üç
hemşireden oluşan uzman kadromuzla haftanın 7
günü uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz.
Yumurta toplama işlemi takip isteyen bir işlem ve
laboratuvarımızda bu takibi yapıyoruz. Örneğin
kanser tedavisine başlayacağı için doğurganlığını
kaybedecek hastanın kemoterapiye başlamadan
önce yumurtalarını dondurup ileride tedavisi bittiğinde kullanabilecek şekilde saklıyoruz. Hasta
menopoza girmiş olsa bile dondurulmuş yumurtalar kullanılarak bu hastalardan gebelik sağlanıyor.
Üniversite hastanesi olarak SGK ile anlaşmamız
olduğu için maliyet yüksek değil. İlaçlar ve tedavinin bir kısmını devlet karşılıyor. Devlet daha önce
iki deneme için ödeme yapıyordu, şimdi üç denemeye yükseldi. Bugüne kadar pek çok ilki gerçekleştirdiğimiz merkezimizde çocuk sahibi olmayı arzu eden çiftlerin mutluluklarını paylaşmak
bizleri de çok sevindiriyor ve heyecanlandırıyor.”

Tüp Bebek Merkezi’ne
kimler başvurmalı?
“Bir yıllık evlilik süresini
dolduran ve korunmasız
ilişkiye rağmen gebelik
durumu olmayanlar merkezimize başvurabilir. Bu
süre, 35 yaşın üzerindeki
kadınlarda 6 ay ve daha
erken olmalı. Temel testler
yapıldıktan sonra direkt tüp
bebek mi yoksa diğer tedavi yöntemlerinden mi yararlanılacak buna karar verilir. Tüplerin ikisi de çalışmaz durumda ise erkekte ciddi sperm bozuklukları
varsa direkt tüp bebek yapılır. Bunun dışında bazı hastalarda cerrahi gerekebilir, bazılarında basit yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar vermek uygundur, hafif erkek faktöründe aşılama tedavisi de faydalı olabilir.”

İletişim doktorundan
hemşirelere seminer

Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.
Cengiz Üzün, DEÜ Hastanesi’nde görev yapan hemşirelere “Bir Gölge Düşürmek” konu başlığı ile
seminer verdi. İş ve günlük yaşamın yoğun temposunda çalışanlara; dünyayı, yaşadıkları coğrafyayı
ve kendi çevrelerini empati kurarak değerlendirmelerini öneren Yrd. Doç. Dr. Üzün, hayatı kolaylaştıracak formülün insanın kendisinde olduğunu ifade etti. Katılımcılar Dr. Üzün’ün interaktif sunumuna,
ellerini ovuşturup gözlerini kapatarak uygulanan zihin açıcı Çin Masajı ile katıldı, örneklem yöntemi
ile anlatımlarda eğlenceli zaman geçirdi. Galaksi’den ve yaşadığımız dünyadan örnekler vererek yeryüzünde bir tanecik ve toplumsal bir varlık olmayı anlatan Dr. Üzün, iletişimin her alanda insan ilişkilerini düzenleyen sihirli bir güç olduğunu dile getirdi.
İş yaşamında çevremizdekilerle iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlatan Dr. Üzün, “İnsanı anlamak, ona yaklaştıkça kendinden uzaklaşan bir hedefe dönüşür. Onun karşısında yalan söylemeniz
hemen hemen olanaksızdır. Jestleriniz, mimikleriniz, bakışlarınız, hele hele gözbebekleriniz yani size
ait her şey insanı anlamak adına bir yanıta dönüşür. Artık karşınızda sizi dinleyen, anlayan bir iknacı
vardır. Kişilik analizlerindeki tutarlılık ise bilimsel zeminli şaşkınlıkların en büyüğünü yaşatır size.
Aynı işletme analizindeki gibi, doğru tespitlerle, varlığını sürdürmek, büyümek isteyenlerin, işletmelerin değişim ve yeniden yapılanmasında bir virtüözdür o” ifadesini kullandı.
2015 HAZİRAN arpaboyu 9
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Türkiye’nin en modern
GERİATRİ SERVİSİ
DEÜ Hastanesi’nde

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde açılan Türkiye’nin
en modern Geriatri Servisi, 13 yatak kapasitesi ile Ocak 2015’ten itibaren hizmet sunumuna
başladı. Başarılı ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik
tedavilerinin gerçekleştirildiği ünite, uluslararası
standartlarda hazırlanan altyapısı ile diğer sağlık
kuruluşlarına örnek yapı teşkil etti. Başhekim
ve Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Refik Mas ile Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık’ın önderliğinde
kurulan klinik; özel hijyenik hasta banyo sistemi,
müzik terapisi için özel ses sistemli hasta odaları,
acil durumlar için çift yönlü kapı sistemleri gibi
çeşitli özellikleriyle ülkemizdeki en donanımlı
geriatri kliniği olarak öne çıkıyor.
DEÜ Hastanesi Geriatri Bilim Dalı ve
Geriatri Kliniği’nin çalışmaları, hasta profili ve
hizmet sunumuna ilişkin ayrıntılar şöyle:
Yirminci yüzyıl başlarından itibaren ortalama insan ömrünün uzaması ile geriatri kavramı ortaya
çıkmaya başlamıştır. Tahmin edileceği gibi MÖ
5000 yıllarındaki gibi beklenen yaşam süresinin
10 arpaboyu I HAZİRAN 2015

25-30 civarında olduğu bir
dönemde geriatriden bahsetmek mümkün değildir.
Yapılan çalışmalar;
• 60-65 yaş ve sonrasının
hastalıklarının erişkinlerden farklı bir seyir izlemesi
ve farklı bulgularla ortaya
çıkabilmesi
• Bu yaş grubunda ilaç etkileşimlerinin çok daha fazla
görülmesi
• Normal yaşlanma süreci ile hastalık bulgularının
birbiri ile karıştırılabilmesi
• Bu yaş grubunun tedavisinde yer alan hekim sayısının artması ile gerek aşırı/
yanlış tedavi oranlarının artması ve gerekse sağlık maliyetlerinin artmasının saptanması bu yaş
grubunun hastalıklarının pediatri gibi bir ayrı
branş olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya
koyması ile Geriatri Bilim Dalı ortaya çıkmıştır.
Geriatri; 60-65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel
yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik
uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen
bilim dalı olup iç hastalıklarının bir yan dalıdır.
Geriatri Uzmanı ünvanı, hekimlere 4 yıllık iç
hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine, içerisinde
zorunlu nöroloji ve psikiyatri rotasyonları olan
3 yıllık geriatri yan dal eğitiminden sonra verilmektedir.
Kimler Geriatri Ünitesine başvurabilir?
- 65 yaş ve üstünde olup, hipertansiyon, şeker
hastalığı gibi dahili hastalıkları olanlar
- Osteoporoz
- İdrar ya da gaita kaçırma
- Unutkanlık şikayetlerine neden olan bellek bozukluğu (Alzheimer Hastalığı, yaşa bağlı unutkanlık ya da diğer demanslar (Bunama))

celeme birçok hastalığın daha belirti vermeden
önce dahi teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Bir
hastaya ayrılan süre ortalama 45 dakika olmaktadır.
Türkiye’de aktif çalışmakta olan 8 merkezden birisi olan DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde “Yaşlanan Beyin ve Demans
Ünitesi” de barındırmaktadır. Bu ünite, özellikle
Yaşlılarımız ve yaşlı yakınlarının korkulu rüyası
haline gelmiş olan kognitif bozukluklardan Demans ve Alzheimer Hastalığı ile ilgili konularda
oldukça yetkindir. Bu konuda gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarda yer almaktadır.
DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı,
Ocak 2015 itibariyle 13 yataklı son derece modern bir klinikte yatan hastalarına hizmet sunmaya başlamıştır. Bu klinik düşmelerin önlenmesine
yönelik uygulamalar, özel hijyenik hasta banyo
sistemi, müzik terapisi için özel ses sistemli hasta
odaları, acil durumlar için çift yönlü kapı sistemleri gibi çeşitli özellikleriyle ülkemizdeki en donanımlı geriatri kliniği olma özelliğini taşımaktadır.

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme:
Çok kapsamlı bir hikaye alma ve dahili, nörolojik ve mental muayeneyi kapsayan ayrıntılı fizik
muayeneye ek olarak; banyo, giyinme gibi temel
günlük yaşam aktiviteleri; telefon kullanma, alışveriş, yemek hazırlama gibi enstrümental günlük
yaşam aktiviteleri; görme değerlendirme testi; Yaşlanan Beyin ve Demans Ünitesi bünyesinde
işitme testi, mobilite, denge ve düşmelerin de- • Demans Tanı ve Tedavi Birimi
ğerlendirilmesi beslenme durumunun değerlen- • Laboratuvar
dirilmesi; istemsiz idrar ve büyük
abdest kaçırmanın sorgulanması;
unutkanlık başta olmak üzere yalılarda sık görülen Alzheimer Hastalığı gibi bunama nedenlerinin
araştırılmasına yönelik yönelik
geriatrik kognitif değerlendirme;
geriatrik depresyonun değerlendirilmesi ve ayrıntılı ilaç sorgulaması yapılır. Buna ilave olarak yapılan aile görüşmesi ile de yaşlının
evdeki durumu hakkında da bilgi
edinilir. Bu kadar kapsamlı bir in2015 HAZİRAN arpaboyu 11
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-Depresyon
-Düşme
-Beslenme bozukluğu
-Bası (yatak) yaraları
-Çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi)
-Uyku problemi olanlar
-Herhangi bir kronik hastalığı olmayan ancak
düzenli sağlık kontrollerini yaptırarak ya da aşılama, meme muayenesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanarak ‘Başarılı Yaşlanmak’
isteyenler
-Bakıma muhtaç yakınlarının bakımından sorumlu kişilerde ortaya çıkan bakıcı tükenmişliği olan
hastalar,
Geriatri Ünitemize başvurabilirler. Polikliniğimize başvuran her hastaya ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapılmaktadır.

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Nörokognitif Değerlendirme Birimi:
Her türlü kognitif yıkım için değerlendirme yapılabilmektedir
BOS Analiz Birimi:
Özellikle yüksek riskli hastalardan PreAlzheimer
ve erken evre hastaların değerlendirilmesi için
beyin omurilik sıvısında Amiloidβ1-42, total Tau
ve fosfo Tau ölçümleri yapılmaktadır.
• Bakım Veren Birimi
Sadece demans hasta yakınları için değil yaşlılarda ki diğer hastalıklar nedeniyle gelişen Bakıcı
Tükenmişliği ile mücadele edilmektedir.
• Beyin Bankası
Alzheimer başta olmak üzere bütün demansların
kesin tanısı için beyin dokusunun incelenmesi
şarttır. Bunun dışında yapılan değerlendirmelerle demansa neden olan nörodejeneratif süreçler
ancak “olası” ya da “muhtemel” tanılar olmaktadır. Bu nedenle hem kesin tanı için hem de hasta
yakınları için potansiyel net riskin anlaşılması
için takibini yapmış olduğumuz hastalarımız ve
yakınları rızaları olduğu takdirde vefat sonrası beyinlerini bağışlamaktadırlar. Bu beyinlerin
incelenmesiyle hastalığın kesin tanısı mümkün
olmaktadır. Böylece hasta yakınları için gerçek
(mevcut) risk faktörleri ile mümkün olduğunca
mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde
12 arpaboyu I HAZİRAN 2015

bir ilktir.
Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK (Geriatri Bilim Dalı
Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Refik MAS
Yrd. Doç. Dr. Derya KAYA
Geriatri Bilim Dalı Yan Dal
Araştırma Görevlileri:
Uzm. Dr. Pınar SOYSAL
Uzm Dr. Saadet KOÇ OKUDUR
Uzm Dr. Esin AVŞAR
Hafta içi her gün 08:30-16:00 saatlerinde poliklinik hizmeti verilmektedir. Salı ve Perşembe
günleri Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK tarafından,
unutkanlık yakınması olan ya da başta Alzheimer
Hastalığı olmak üzere bütün demans (bunama)
hastaları için ve Cuma günleri de Bakım Verenler
(Yaşlılara bakım veren yakınları) için özel olarak
poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.
Hastalarımız poliklinik randevularını, çalışma
saatleri içinde geriatri poliklinik sekreterimize
başvurarak kendileri ya da yakınlarıyla alabilecekleri gibi, 0 232 412 43 45 numaralı telefonu
arayarak da alabilirler. Ayrıca, hastanemiz web
sitesinden de (http://hastane.deu.edu.tr) online
olarak randevu alınabilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sivil Savunma Birimi’nin koordinasyonu ile sık sık
güncellenen Yangın eğitimi ile Deprem – Yangın Tahliye Tatbikatı, Nevvar Salih İşgören Çocuk
Hastanesi’nde uygulanan senaryoda başarıyla gerçekleştirildi.
Hastane müdürleri ve çalışanların katıldığı yaşamsal önem taşıyan uygulamalardan önce personele Yangın Eğitimi verildi. Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri Eğitmeni Cevat Turna Temel, İnciraltı
Yerleşkesi Derslikler Grubu Binası’nda düzenlenen toplantıda slayt sunum ile yangın söndürme tekniklerini ve acil durumda neler yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlattı. Daha sonra bahçe alanında
yapılan tatbikatta, yangın tüpü ile yangına ne kadar mesafede nasıl müdahale edileceğini çalışanlara
test etme imkanı sağlayarak gösterdi. Bu çalışmanın ardından Çocuk Hastanesi’nde Deprem- Yangın
ve Tahliye Tatbikatı uygulandı.
İtfaiye ve AKS ekipleri ile hastane idarecilerinin hazır bulunduğu tatbikatta bu kez daha önce
gerçekleştirilenlerden farklı olarak yangın, ikinci bir afet şeklinde ortaya çıktı. Afete bağlı olarak eşyaların düşmesi, yangın oluşması, duvarlarda çatlaklar meydana gelmesi, personel ya da hastaların
yaralanması gibi durumlarda uygulanacak tahliye yöntemleri ve strateji, film senaryosunu aratmayan
bir çalışma ile öğretildi.
Katılımcılar senaryodaki anlık gelişmelere göre, depremde ve yangında temel davranış kurallarını yerine getirdi, deprem anında güvenli noktalarda sarsıntının geçmesini bekledi. Daha sonra
hasta odalarındaki durum incelenerek herhangi bir hasar veya yaralı olup olmadığı kontrol edildi. Bu
sırada yangınla birlikte yaralanan ve bayılan personeller fark edilerek yangın butonuna basıldı, açık
kapı ve pencereler kapatıldı, hastane santraline haber verilerek “Kırmızı Kod” anonsu verildi. Ekipler
kısa sürede olay yerine ulaştı, söndürme ekibi yangına müdahale ederken, kurtarma ekibi yaralı perso-
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Hastanede önce eğitim
sonra tatbikat

nelleri ve yangından etkilenebilecek hastaları yatay bloktaki karşı servise tahliye etti. İlkyardım ekipleri hasta ve yaralı tahliyesinde görevlerini yerine getirdi, koruma ekipleri ise olay mahalline ilgisiz
kişilerin geçmesini engelledi. Asansörlerin kullanılması engellenirken, toplanma bölgesinde koruma
ve trafik düzenlenmesi ve yardım yönlendirme görevleri yerine getirildi. İtfaiye ve AKS ekipleri de
ihbar üzerine bölgeye zamanında yetişerek mahsur kalmış personelleri itfaiye merdiveni ve sedye ile
tehlikeli alandan tahliye etti, yangın tamamen söndürüldü. Sonrasında yaralılar hastane acil servisine
nakledildi, yangın mahallinde zarar tespiti yapıldı. Tatbikatı izleyen Hastane Afet Planı (HAP) yönetim
ekibi de başarılı geçen tatbikatın ardından Sivil Savunma Birimi Koordinatörleri Ali Özgün ve Mesut
Dibek’e teşekkür etti.
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Tedavi gören çocuklara
23 Nisan morali

		
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı Başhekim
Prof. Dr. Mehmet Refik Mas’ın makam odasında kutladı. DEÜ Çocuk
Hastanesi kliniklerinde tedavi gören
küçükler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Hale Ören önderliğinde, velileri
ile birlikte DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Refik Mas’a
konuk oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. yılında küçüklerin heyecanına ortak olan Dekan Canda ve Başhekim Mas,
çocuklarla sohbet etti, sevinçlerini paylaştı. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Arısoy, Hastane
Başmüdürü Tevfik Eser, Hastane Müdürleri Yaşar Akar ve Secaattin Ece’nin katıldığı kutlamada
Dekan Canda ve Başhekim Mas; özel gün için hazırlanan hediyeleri konuklara verdi, daha sonra hepbirlikte 23 Nisan pastasını kesti, sağlıklı, mutlu, güzel yarınlar diledi. 8 yaşına basan Kemal Onur Sevinç, 23 Nisan pastasındaki mumları üfleyerek doğumgünü kutlama heyecanı yaşadı.
Başhekim koltuğuna oturan 17 yaşındaki Hayriye Sönmez de bir günlük de olsa başhekim oldu.
Sönmez, Başhekim Refik Mas’a hitaben hazırladığı mektubunda şu ifadelere yer verdi; “Ben bu
hastaneye 4 aydır geliyorum. Hastane tam bir harika, hemşireler çok çok iyi. Ama servisimize daha
fazla hemşirenin atanması bizim için çok daha iyi olacak. Ben isterim ki hemşireler, personeller,
çalışanlar aynı renk kıyafet yerine çiçekli renk renk kıyafetler giysin. Ayrıca çocuk parkı daha da
güzelleşsin” dedi. Başhekim Mas ve Hastane Başmüdürü Eser, Hayriye Sönmez’in isteklerinin
yerine getirileceğini belirtti. Konuklar daha sonra palyaço eşliğinde neşeli vakit geçirdi, çeşitli
ikramlarla ağırlandı. Tıp Fakültesi Dekanı Tülay Canda, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasında, “Dünyada çocuklara bayram armağan edilen tek ülke Türkiye. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bunu sizlere armağan etti. Yarınlarımız olan sizlerin bu misyonu en
iyi şekilde sürdüreceğine inanıyorum. İlerde bu koltuklarda sizler oturacaksınız. Bayramınız kutlu
olsun” dedi.
Prof. Dr. M. Refik Mas da Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Profesör Mas, geleceğin teminatı olan çocukların 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutladığını belirtti.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) 22 yıl önce
açılan İlk ve Acil Yardım Programı’ndan bugüne kadar mezun olan Paramedikler, bu yıl ilk kez düzenlenen “1. DEÜ Paramedik Mezunları Buluşma Günü”nde biraraya gelerek tatlı bir heyecan yaşadı.
DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Akkoçlu ve DEÜ İlk ve Acil
Programı Başkanı Doç. Dr. Gürkan Ersoy’un ev sahipliğinde Paramedik Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlik, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi SHMYO Bahçesi’nde gerçekleştirildi. İlk ve Acil Yardım
programı mezunları ile hocalarını biraraya getiren organizasyonda, 20 yıldır mezun veren okulun kıdemlileri, gençler ve hocalar biraraya geldi, anılar tazelendi.
20 yılda çok sayıda mezun vererek sağlık sektörüne kazandıran okulun yıllar içinde katettiği
önemli mesafe bu etkinlik sayesinde bir kez daha güncellendi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen, sohbet
eden davetlilere tavuk-pilav-ayran ikram edildi.
DEÜ İlk ve Acil Program Başkanı Doç. Dr. Gürkan Ersoy duygularını şöyle ifade etti: “Bugüne
kadar Türkiye’nin her bölgesinde hizmet veren paramedikleri yetiştiren okulumuzda böyle kocaman
bir aileyi biraraya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geleneksel olarak devam edeceğimiz bu
özel günde eski yeni biraraya geldi, uzun yıllar sonra
görüşenler için nostaljik bir
buluşma oldu. Dokuz Eylüllüleri böyle anlamlı bir
organizasyonda
biraraya
getirmenin
mutluluğunu
yaşıyoruz.
Organizasyonun mimarı Öğr. Gör. Sinan
Yenal başta olmak üzere
programda görev yapan tüm
hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. ”
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1. DEÜ Paramedik Mezunları
günü coşkuyla kutlandı
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Tıp Fakültesi’nde
37. dönem mezunları
diploma aldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2014-2015 Öğretim yılı 37. Dönem mezunları, 16
haziran 2015 salı günü, Buca Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr.
Suat Kaptaner, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları, diğer fakülte ve enstitülerin dekanları ve yöneticileri, DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Refik Mas, akademik ve idari personel, öğrenciler ve
velileri katıldı.
Toplam 247öğrencinin kep giydiği törende yeni mezunlar fakültenin en kıdemli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Atilla Akkoçlu eşliğinde Hipokrat Andı’nı okudu. Daha sonra dönem birincisi Dr.
Özge Karaca yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu derece ile tamamlayan Dönem Birincisi Dr. Özge Karaca, Dönem İkincisi Dr. Şevin Erkmen, Dönem Üçüncüsü Dr. Abdülkadir Obut’a diplomalarını Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün verdi. Başarılı mezunlara
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canda plaket ve
hediye sunarken, Tabip Odası Başkanı Dr. Kaptaner de hediyelerle kutladı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün: Akıl, Bilim ve
Vicdan ile hareket ediniz
Rektör Füzün konuşmasında, “1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bugüne kadar
200 bine yakın öğrenciyi Türkiye ve dünyaya yetiştirdiğini ifade ederek şu bilgileri verdi: “Dokuz
Eylül Üniversitesi, 14 fakülte, 10 enstitüsü, 11
yüksekokulu, 50’yi aşkın araştırma merkezi, çok
değerli hastanesi, 68 bini aşan öğrencisi, 8 bine
yakın çalışanı ile çok büyük bir ailedir. Gençleri16 arpaboyu I HAZİRAN 2015

mizin eğitiminde emeği çok olan tüm anne babaların yanı
sıra hocalarımızı canı gönülden kutluyorum. Gençlere her
zaman verdiğim öğütleri bugün bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dört dörtlük insan olmak, dört temel erdeme sahip
olmaktan geçer. Bunlar; hizmet + edep + hoşgörü + adalettir. Hizmet etmekten zevk alınız, angaryadan kaçmayınız.
Edepte çok şey var. Saygı var, sevgi var, büyüğe hürmet,
bilime saygı vs. var. Bir çok kapının anahtarı hoşgörüdür.
Herkese karşı hoşgörülü olunuz. Bunu ne kadar başarırsanız o kadar mutlu olursunuz… Ve bir diğeri adalet, her şeyin önünde geliyor. 40 yıllık hekimim, söyleyebilirim ki,
her işin başı sağlık değil adalettir. Zira adaletin olmadığı
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Tülay Canda bir toplumda sağlığınızın değeri kalmaz. İnançlarınızın taRektör
Dekan
dını çıkarınız, ABV ile hareket ediniz. Yani Akıl, Bilim ve
Vicdan. Bu üçünü mutlaka kullanınız. En son vereceğim nasihat, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal
Atatürk’ün temel ilkelerine sahip çıkınız. Hepinizi kutluyorum.”
İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Suat Kaptaner, sağlıkta karamsar bir dönemde pırıl pırıl 247 gencin mezun olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Genç meslektaşlarım, sizlerle onur ve gurur duyuyoruz. Aslında karamsar bir sağlık ortamında bulunuyoruz. Ersin Arslan’ın yasını tutarken, geçen ay
içinde Dr. Kamil Furtun kardeşimizin ölümünü gördük. Bütün bu sorunları hep birlikte dayanışma ile
aşacağımıza inanıyoruz. Sizleri kutluyorum, sizi yetiştiren öğretim üyelerine, yöneticilerinize teşekkürlerimi sunuyorum.”
Dekan Prof. Dr. Tülay Canda’nın konuşması:
“1 Mart 1978’de kurulan fakültemiz bugün 247 tıp doktoru ile birlikte toplam 5 bin 231 tıp doktorunu
ülkemize kazandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen, görevini iyi yapan tüm Rektörlere, Dekanlara,
yöneticilerimize, akademik, idari ve yardımcı personelimize candan teşekkür ederim. Tıp eğitimi özverili, masraflı, sürekli yenilenmesi gereken altyapı, nitelikli öğretim kadrosunu gerektiren bir eğitim
sistemidir. İyi bir eğitim için yalnız öğrenci ve öğretim üyelerinin yeterli olması yetmemektedir. Öğrenci sayıları ile fiziki koşullar uyum sağlamalıdır. Bu yıl toplam 1840 öğrenci ile eğitimi sürdürdük.
Öğrenci kontenjanları son 6 yılda iki kez beklenenin üzerinde artırıldı. Artan öğrenci sayıları diğer
sınıfları da dalga dalga etkilemiş, tüm sınıflarda derslik, uygulama alanları, eğitim materyelleri yanısıra, yemekhane, okuma salonu, sosyal ortamlar sorunlarını hep gündemde tutmuştur. Beklentimiz; Tıp
Dekanları Konseyi’nin 50 öğrenci için öngördüğü ölçütlerin, arttırılan kontenjanlar ile orantılı olarak
verilecek bütçeye yansıtılmasıdır. Öğretim kadromuz nitelikli, deneyimli, yenilikçi, özverilidir. Görevini iyi yapan öğretim üyelerimiz ve öğretim elemanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim, sağ
olsunlar, var olsunlar.”
Dekan Canda kız yurdu için bağış müjdesi verdi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da eğitim ve öğretimde yaşanan sorunlara değindiği ko17 arpaboyu I HAZİRAN 2015

nuşmasında kız öğrenci yurdu yapımı
için gelen bir bağış haberini davetlilerle
paylaştı. “Öğrencilerimizin ağır eğitim
dönemini yıpranmadan geçirebilmesi
için barınma ve maddi sorunlarının olmaması gerekir. İnciraltı Yerleşkesi’nde
bulunan Devlete bağlı erkek öğrenci
yurtlarının koşullarının daha da iyileştirilmesini, kapasitelerinin arttırılmasını beklemekteyiz. Ayrıca bu yerleşkede
2 yıldır olmayan devlete bağlı kız öğrenci yurtlarının ivedilikle yapılmasını
istiyoruz. Kız öğrencilerimizin bu durumunu öğrenen ve büyük duyarlılık
gösteren emekli öğretmen Ferhan Şahinci ve oğlu Ali Şahinci’ye huzurlarınızda teşekkür etmek ve
güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhum Prof.Dr.Ali Şahinci’den kendilerine intikal
eden mülkü ‘Ali-Ferhan Şahinci Kız Yurdu’ yapılmak üzere üniversitemize bağışladılar. Bu bağış için
şu anda aramızda bulunan Ferhan öğretmene, Amerika’daki oğluna sonsuz saygılarımı, teşekkürlerimi
sunuyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün’e bu mülkün satışından elde edilecek gelir ile Sağlık
Yerleşkemizde kız yurdu yapılmasını desteklediği için de ayrıca teşekkür ederim.
Öğrenci bursu katkıları için ayrı ayrı teşekkür
“Aile koşulları sınırlı olan öğrencilerimizin maddi sorun yaşamaması gerekir. Bunun için Kredi Yurtlar
Kurumu, Öğrenim Kredisi, intörn doktorlara ödenen ücretler yanı sıra birçok burs kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca fakültemizin öğretim üyeleri, asistanları, gönüllü kuruluşlar ve bireyler 20 yılı aşkın
süredir burs desteği vermektedirler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Sağlıkta şiddete yasal düzenleme yapılsın vurgusu
Yeni mezunları yetiştiren anne babaları da kutlayan Dekan Canda, iyi birer hekim olmak için yılmadan
özveri ile çalışan genç doktorları kutladı, onurlu bir mesleğe sahip olduklarını belirtti. Sağlıkta şiddeti
kınadıklarını ifade eden Prof. Dr. Tülay Canda, bu konuya ilişkin yasal düzenlemelerin de bir an önce
yaşama geçirilmesini istediklerini belirterek şöyle konuştu: “En büyük isteğim, hekimlerimize bireysel, kurumsal, devlet olarak sahip çıkılması, hak ettikleri değerin verilmesi, sözel ve fiziksel şiddete
asla izin verilmemesidir. Kabul edilemez tutum sonucu yaşamını yitiren tüm hekimlerimize Tanrıdan
rahmet diliyorum. Siz değerli anne-babalar, genç doktorlarımızın değerli büyükleri; bu mutlu gününüzde böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için sizleri kutluyorum. Bundan sonra da evlatlarınızın iyi günlerini, başarılarını görmenizi diliyorum. Bize 6 yıl önce en değerli varlığınız olan evlatlarınızı emanet ettiniz. Bizler emanetinize sahip çıktık, onları koruduk, sizlere ve ülkemize iyi birer hekim olarak emanet
ediyoruz. Bu emanetleri başta Devletimiz olmak üzere herkesin korumasını diliyorum.
Genç meslektaşlara öneriler
Dekan Canda yeni mezun olan meslektaşlarına önerilerde bulundu; “Bundan sonra sizleri büyük bir
sorumluluk ve özverili bir görev bekliyor. Devletin ve ailelerinizin olanakları ile yetiştiniz. Görevinizi
iyi yapın, kendi onurunuzu ve mesleki saygınlığınızı koruyun, Devletimize, çalıştığınız kurumlarımıza sahip çıkın. Hedefiniz evrensel düzeyde hekimler ve bilim insanı olmalıdır. Bu konuda sizlere
güvenim tamdır. Sizler, sizden önce fakültemizden
mezun olan, Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında
en iyi şekilde temsil eden bilim insanlarımız gibi
olacaksınız. Bizler onların her biri ile ayrı ayrı nasıl onur duyuyorsak sizlerle de onur duyacağız.
Vereceğiniz her türlü kararı ön yargısız araştırıp,
özgür irade ve vicdanınızla verin, adaletli olun. Bu
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tutum size yaşam boyu huzur ve güvenilir bir kimlik kazandırır. Sizler bu Ülke için son derece değerlisiniz, hastalarınıza şifa vermek için çalışırken kendi sağlığınızı da korumalısınız. Oldukça uzun, ama
aydınlık bir yoldasınız, başarının ve mutluluğun anahtarı sizde. Bundan sonraki yaşamınızda birlikte
çalışacağınız meslektaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, aileniz ile dayanışma içinde olun. Sorunların
parçası değil, çözümleyicisi olmaya özen gösterin” dedi. Dekan Canda, “ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanmış hekimler olarak
Sizlere bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk, şans, mesleğinizde başarılar diliyorum, yolunuz
açık ve aydınlık olsun, güzel yüzleriniz hep gülsün” diyerek sözlerini tamamladı.
Dönem birincisi olan Dr. Özge Karaca da insan hayatına katkıda bulunma idealleriyle başladıkları Tıp Fakültesi’nde yorucu bir maraton geçirdiklerini anlatırken, son yıllarda artan hekime yönelik şiddet eylemlerini
kınadı. Dr. Karaca, “Başıma neler gelecek, kendimi nasıl koruyabilirim
kaygısıyla değil, kendimi nasıl geliştirebilirim, hastalarıma nasıl daha
faydalı olabilirim sorularıyla hekimlik hayatına başlamak istiyoruz. Kendisini iyileştirmeye çalışan kişilere duyulan bu öfkeyi anlamak zor. Sağlık çalışanları olarak içinde bulunduğumuz tüm bu zorlu şartlara rağmen
derdine çare olduğumuz kişinin gözlerindeki minnettar bakış, kalbinden
Dr. Özge Karaca
geçen iyi dilekler ve dualar bize tüm olumsuzlukları unutturacak, iyi ki
Dönem Birincisi
bu mesleği seçmişim dedirtecektir. DEÜ Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitirmenin gururunu yaşıyorum. Bizlere nitelikli ve özverili eğitim veren tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Tören öncesi davetlilere yiyecek içecek ikramı yapıldı, sıcak, samimi bir ortam
sağlandı. Diploma törenine, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı öğrencilerinin Napoliten Şarkıları ve Bale gösterisi renk kattı. Tüm öğrenciler diplomalarını kendilerini yetiştiren öğretim üyelerinden almanın büyük mutluluğunu aileleri ve konuklar ile birlikte yaşadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ağrı Ünitesi Hemşiresi Hediye Gürbüz ve
oğlu Ege Üniversitesi
Konservatuvarı mezunu
kanun sanatçısı Özgür
Gürbüz’ün (33) de aralarında yer aldığı müzisyen
grup, “İki Yakadan Ezgiler” konseri ile Sağlık
Yerleşkesi Kurucu ÖğÖzgür Gürbüz
Hediye Gürbüz
retim Üyeleri Konferans
Salonu’nda sahne aldı.
Hediye Gürbüz Ud ve vokal, Özgür Gürbüz kanun,
Antonia Persidou vokal,
Ozan Özdemir de tanbur
ve santur ile birbirinden
güzel Türkçe ve Yunanca
eserler seslendirdi. Akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler; Ege’nin iki kıyısından dostluk esintilerinin yer aldığı
güçlü repertuarı büyük ilgi ve keyifle izledi, bol bol alkışladı.
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Anne - oğuldan konser

Hemşirelik Fakültesi’nde
96 yeni mezun
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2014-2015 mezunları, Sabancı Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törenle meslek yaşamına uğurlandı. İlk lisans mezunlarını 1997-1998 yılında veren ve
üç yıldır Hemşirelik Fakültesi olarak eğitimi sürdüren okul, 18. dönem mezunları ile birlikte bugüne
kadar toplam 1056 hemşireyi sağlık sektörüne kazandırdı. Bu yıl 96 öğrenci diploma sevinci yaşadı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete başta olmak üzere fakültenin öğretim üyeleri, mezunlara diplomalarını verirken, genç hemşirelere zorlu
ama onurlu meslek yaşamlarında başarılar diledi. Törende Hemşirelik Fakültesi 2014-2015 eğitim
yılı mezunları adına konuşan Neslihan Akyüz, eğitim yaşamları boyunca kendilerine destek veren
ailelerine ve destekleri ile cesaretlendiren hocalarına teşekkür etti, “Meslek hayatımızda karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bizler
zorluklara rağmen taşıdığımız beyaz formanın her zaman beyaz kalmasını ve bize cesaret vermesini
sağlayacağız” dedi. Kep fırlatarak diploma sevincini akademisyenler ve aileleri ile paylaşan mezunlar,
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan’ın okuduğu Hemşirelik And’ını tekrar ederek “Dil, din, ırk gözetmeksizin hastalara şifa olacaklarına” dair yemin ettiler.
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Dokuz
Eylül
Üniversitesi (DEÜ)
Hemşirelik Fakültesi
Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim
Dalı ile DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün
düzenlediği “1.Ulusal Omurga Cerrahisi
Hemşireliği Sempozyumu” Çeşme Sheraton Otel’de yapıldı.
		
Hemşirelik Fakültesi Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Bilik’in başkanlık yaptığı sempozyuma İzmir
ve çevre illerden 72 hemşire katıldı. Etkinlikte; Omurga Cerrahisinde Ameliyathane Hemşiresinin Rol
ve Sorumlulukları, Omurga Cerrahisinde Hasta ve Çalışan Güvenliği, Omurga Cerrahisinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları ile Omurga Cerrahisi Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar konularının
işlendiği dört panel ve Omurga Travması ve Cerrahisinde Hemşirenin Rolü isimli bir konferans yer
aldı. Sempozyum kapsamında ayrıca Omurga Cerrahisi Hemşireliği alanındaki bilimsel çalışmalardan
oluşan bir sözel bildiri oturumu ve poster bildiri sunuları gerçekleştirildi.
Alanında uzman olan birçok hemşire, öğretim üyesi ve çok sayıda hemşireyi bir araya getiren sempozyum oldukça başarılı geçti. Omurga Cerrahisi Hemşireliği alanında çalışan akademisyen
hemşireler ile İzmir’deki üniversite ve kamu hastanelerinde çalışan klinik ve ameliyathane hemşireleri
çeşitli konuları tartışma fırsatı buldu. Ülkemizdeki hemşirelerin bu alandaki profesyonel gelişimlerine
katkı sağlanarak katılımcıların yüksek düzeyde memnuniyeti sağlandı. Yrd. Doç. Dr. Özlem Bilik,
11. Uluslararası Omurga Cerrahisi Kongresi
Başkanı Prof. Dr. Haluk Berk ve düzenleme
kurulu üyelerine bu etkinliğin gerçekleşmesine fırsat verdikleri için;
hemşirelik programını
hazırlayan düzenleme
ve bilimsel kurul üyelerine, oturum başkanlarına, Avrupa Omurga Derneği eski başkanı Sayın
Dr. Phill Sell’e ve katılımcılara teşekkür etti.
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1.Ulusal Omurga Cerrahisi
Hemşireliği Sempozyumu’na
Dokuz Eylül evsahipliği yaptı

Karaciğer cerrahisinin
dünyaca ünlü ekol isimleri
DEÜ’de buluştu

Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu

Prof. Dr. Henri Bismuth
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun ev sahipliği yaptığı “Hepatobilier Cerrahide İleri Uzmanlık Uluslararası Sempozyumu”, dünyaca ünlü karaciğer cerrahlarının katılımı ile İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yapıldı.
Karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalarının cerrahi tedavisini içeren “Hepatopankreatobilier Cerrahi” alanında 20. Yüzyılda dünyanın öncü isimleri arasında yer alan Profesör Doktor
Henri Bismuth’un başkanlık yaptığı üç günlük organizasyona çoğu yurtdışından olmak üzere 100’ün
üzerinde hekim katıldı.
Prof. Dr. Astarcıoğlu, ilki 1987’de Paris’te gerçekleştirilen ve 28 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde otorite isimlerin katılımı ile düzenlenen uluslararası sempozyuma Türkiye’de ilk kez bu yıl
DEÜ Tıp Fakültesi olarak ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Astarcıoğlu, “Bu sempozyum, Uluslararası
Hepatobilier Cerrahide yenilikçi cerrahların düzenli olarak Paris’teki Paul Brousse Hastanesi’nde
Hepatobilier Cerrahi Merkezi’nin kurucusu ve tüm zamanların en büyük üç hepatobilier cerrahından
biri olan Bismuth’un başkanlığında kurulmuş bir derneğin etkinliği. Derneğe üye olan kişilerin ait
oldukları ülkede ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda ilk toplantılar Paris’te yapıldı. Daha sonra Paris dışına çıktı. Türkiye’de sadece ben üye olduğum için bu sene Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ev
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sahipliği yapıyoruz. Gelecek yıl muhtemelen İrlanda Dublin’de olacak. Sempozyumun katılımcıları,
Profesör Bismuth’un yanında en az bir yıl kalmış olup, Paul Brousse Hastanesi ile bilimsel ilişkilerini
muhafaza etmiş kişiler. Bu insanlar orada eğitim aldıktan sonra kendi ülkelerinde bu cerrahide öne
çıkmış, çalışmış ve çalışmakta olan hekimler. Amaç, yıllarca süren diyaloglarla deneyimleri paylaşmak, bilgi alışverişini güncellemek ve örnek olguları değerlendirmek. Katılımcılar deneyimlerini
en uç düzeyde paylaşıyorlar. Bu nedenle sempozyumları mümkün olduğu kadar fazla katılımcı ile
gerçekleştiriyoruz” dedi. Duayen isimler, etkinlikte 37 konuşma yaptı. Profesör Bismuth önderliğindeki katılımcılar, böyle önemli bir organizasyon ile Türkiye ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ne konuk
olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Aslı
Yıldırım, İzmir Genç İş Adamları Derneği’nin (İGİD)
Türkiye’nin en kapsamlı inovasyon yarışması olarak düzenlediği “3. İzmir İnovasyon Ödülleri Yarışması”nda
birinci olma onurunu yaşadı. Yıldırım, “Yenilikçi Fikir”
alanında “Kontakt Lens ile Glukoz Algılayıcı” projesi ile
birincilik kürsüsüne çıktı.
Birbirinden iddialı inovatif ürün ve projelerin yarıştığı
İzmir İnovasyon Ödülleri’nin bu yıl gerçekleştirilen üçüncüsü İzmir’de bulunan üniversiteler ile iş dünyası, meslek
Doç. Dr. Canan Aslı Yıldırım
oda ve derneklerinin destek ve katılımı ile yapıldı. Ürün ve
Konsept Fikir/Proje ve Kent İçin İnovasyon olmak üzere
üç ayrı dalda gerçekleştirilen yarışmanın İcra Kurulu Başkanlığını Brigtwell Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İnovatif girişimci Alphan Manas yürüttü. Jüri heyeti birbirinden ilginç ürün ve projeler arasında en iyileri belirlerken zorlandı. Geliştirdikleri teknoloji ile Omurga İmplantları, Transpediküler Vida,
Ayarlanabilir Elastik-Rijid Vida üretimi yapan Temiz Medikal, Ürün Dalı’nda birinci olurken, Konsept
Fikir alanında birincilik ödülü “Kontak Lens, Glukoz Algılayıcı, İnvazif Olmayan Kan Şekeri Takibi
Projesi” ile Canan Aslı Yıldırım’ın oldu. Kent İçin İnovasyon kategorisinde ise Atık Toplama Otomasyonu ile Urve Akdoğan birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri, Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde
düzenlenen törenle verildi. İzmir İnovasyon Ödülleri Juri Başkanı, Brigtwell Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Alphan Manas ise ödül töreninde yaptığı konuşmada, İnovasyonun asıl amacının hayatı kolaylaştırmak olduğunu ifade ederek, “Dünyayı iyi okumalı ve gereklerini yerine getirmeliyiz. Risk almaktan ve paylaşmaktan korkmamalıyız” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün de
İzmir İnovasyon Ödülleri’nde alınan
başarıyı mutlulukla öğrendiğini belirterek, “Üniversitemizin yüzünü ağartan böylesi çalışmaların artacağına
inancımla değerli Hocamızı kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum”
ifadesini kullandı.
İzmir
İnovasyon
Ödülleri
Yarışması’nda dereceye giren 10 ürün
ve projeye ödülleri törenle verildi.
2015 HAZİRAN arpaboyu 23

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Dokuz Eylüllü doçente
İzmir İnovasyon ödülü

Hemşirelik Haftası’nda
hemşire yetersizliğine
dikkat çekildi
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Prof. Dr. Halil Köse
Rektör Yardımcısı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete ve DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yük. Hem. Saliha
Özdöker’in ev sahipliğinde düzenlenen 12-18 Mayıs
Hemşirelik Haftası kutlaması, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda
yapıldı.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Köse, Prof.
Dr. Recep Yaparel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete, dekan yardımcıları, DEÜ Hastanesi Baş- Prof. Dr. Samiye Mete
Prof. Dr. Bilgin Cömert
Başhekim Yrd.
Dekan
hekim Yardımcıları, idari ve akademik personel, sağlık
çalışanları ve öğrencilerin katıldığı törende, ülkemizde
ve DEÜ Hastanesi’ndeki hemşire yetersizliğine dikkat çekildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, tıbbın gelişmesi ile hemşireliğin çok önemli görevler
üstlenen kıymetli bir meslek olduğuna vurgu yaparak başladığı konuşmasında; “Türkiye’de 100 bin
kişiye 167 hemşire, 172 doktor düşüyor. Doktor başına düşen hemşire sayısı ülkemizde 1, diğer ülkelerde 6. En son, üniversitemize 37 memur kadrosu verildi, bunun 20’sini hemşire kadrosuna ayırdık,
diğer 17 kadroyu diğer tüm fakültelere dağıtacağız. Hemşirelerin işleri çok, nöbetleri yoğun, ücretleri
de o oranda yüksek değil. Kadro yetersizliği ortada. Zorlukları biliyoruz. Tüm bu koşullara rağmen
çok iyi bir mesleğiniz var, kıymetini bilin. Hemşirelik Haftanız kutlu olsun” dedi.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete, her yıl sorunlarını anlattıkları hemşirelik mesleğinin dünyada önemli bir güç olduğuna dikkat çekti, bu gücün farkında olmaları gerektiğini belirterek
şöyle konuştu: “Bizi güçlü kılan, 24 saat hastalarla çalışan meslek grubu olmamız. Bu mesleğin iyi
yapıldığı ABD’de, hastalar hemşirelik hizmetlerinin iyi olduğu hastaneleri seçerler. Sorun, aslında
gücümüzün farkında olmamamız.”
DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bilgin Cömert de ülkemizden ve dünyadan
istatistiklerle son dönemde kanayan yara haline gelen hemşire yetersizliğini dile getirdi. Prof. Dr.
Cöment, “ABD’de bin kişiye düşen hemşire sayısı 10.8’dir. OECD ülkelerinde 8.4, Türkiye’deki
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rakam ise 1.5’i geçmiyor. 2012’deki TÜİK verileri ile ülkemizde yaklaşık 139 bin hemşire mevcut.
2023 vizyonunda ise 400 bine ulaşmak hedefleniyor. Şu anki gerçek problemimiz, hemşire sayısının
eksikliğinden ziyade, kamudaki yetersiz istihdam. Özellikle bizim hastanemizde bu durum üstü örtülemez hale gelmiştir. Hasta bakım kalitesini düşürmemek ve hemşirelerimizde izlenen tükenmişliği
önlemek amacıyla 32’si yoğun bakım olmak üzere 80 hasta yatağımızı kapattık. Bu yataklar son derece yüksek maliyetlerle kurulabiliyor. Acil Servis’te hastalar, servislere ve yoğun bakımlara sedye
üzerinde yatış beklerken bu yatakların boş kalması anlaşılabilir olmaktan çok uzaktır. Önümüzdeki
süreçte yeni hemşire kadrolarının verilerek atamaların yapılması, hasta iş yükü hemşire oranındaki
dengesizliğin giderilmesi, hemşirelerimizde ortaya çıkan tükenmişliğin önlenmesi ve kaliteli sağlık
hizmetinin verilmesi en büyük beklentimiz. Başhekimliğimiz adına özveri ile hizmet veren tüm meslek mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum ve Hemşirelik Haftası’nı kutluyorum” diye konuştu.
DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uzman Hemşire Zerrin Ataman, “12 Mayıs, Modern Hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale’in doğumgünüdür. Dünyada 12-18
Mayıs Hemşirelik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaktayken, ülkemizde Hemşirelik Haftası ne
yazık ki sorunların paylaşıldığı ve ortak çözümlerin arandığı bir haftadan ibaret oldu. Hasta hemşire
oranının yetersiz olması, hasta bakım kalitesini azaltmakta, hasta güvenliğini riske atmakta ve hasta
ölüm oranınını artırmaktadır. Bakım kalitesinin düşük olması, bası yaralarının hastane enfeksiyonlarının ve tıbbi hataların artmasına neden olmakta, bu da hastanede kalış süresini uzatarak maliyetin
artmasına neden olmaktadır. Özellikle hasta profilinin en ağır olduğu üniversite hastanelerinde ne
yazık ki kişi başına düşen hasta oranı giderek artmakta, bakım standartları bu sıkıntıya rağmen en
üst düzeyde sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bundan sonraki süreçte daha mutlu çalışabilmek ümidiyle
hepimizin hemşirelik haftası kutlu olsun.”
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı’nda ilk adli tıp hemşiresi olarak
görev yapan Dr. Dilek Sunmaz, “Hemşirelikte Fark Yaratanlar” başlıklı sunumunda yeni bir branşın
temsilcisi olarak yaşadığı deneyim ve zorlukları anlattı. Uzman Psikolog, grup terapisti ve yaşam
koçu Fatma Nur İbaoğlu Zahnd da “Yorgunluğum, Uykusuzluğum ve Ben Birlikte
Dinleniyoruz” başlıklı interaktif sunumu
ile mesleki tükenmişlik konusuna değindi.
Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Oğuz Koyuncu, Öğrenci Hemşireler Derneği’nin
faaliyetleri ve hedeflerini anlattı. Program,
DEÜ Devlet Konservatuvarı Gitar Ana
Sanat Dalı Öğrencisi Deniz Karaduman’ın
müzik dinletisi ve Hemşirelik Fakültesi
Halk Oyunları gösterileri ile sona erdi.
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Öğrencilerden
alkışlanan projeler
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2.
Sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Kelebek Etkisi II Sosyal Sorumluluk Projesi ve Proje Poster Sergisi”
topluma duyarlılık katan birbirinden güzel mesajlarıyla herkese örnek bir çalışma olarak alkışlandı.
Öğr. Gör. Narfide Mergen’in danışmanlığında “Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi” kapsamında hazırlanan proje ve posterlerin tanıtımı, Yüksekokul binasında yer alan Prof. Dr. Necla Çevik Konferans
Salonu’nda düzenlenen törende yapıldı. 8 projenin tanıtım posterlerinin yer aldığı serginin açılışını
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu gerçekleştirdi. Öğrenciler 10 gün süre ile Yüksekokul
Fuayesi’nde açık kalan sergide projelerini anlattılar.
Öğrenciler Naime Doğan, Nurcan Uçkaç, Selen Güzey, Selma Arabacıoğlu’nun hazırladığı
“Tohum Toprağa, Engelli Topluma Emanettir!” sloganı ile gerçekleştirilen Engel-Siz projesinde
herkesin bir engelli adayı olabileceği gerçeğinden yola çıkarak, engellilere yönelik toplumsal algıdaki
yanlışlara dikkat çekildi, engelli olmanın insan olmanın önüne geçmediği konusunda farkındalık yaratmak amaçlandı. Proje kapsamında İzmir Güzelbahçe Nar Taneleri Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim alan down sendromlu, otistik, algı ve davranış bozukluğu, konuşma, görme ve ortopedik
engeli olan 18 ‘çok özel’ insanla 6 hafta boyunca ortak zaman
paylaşıldı. Bu proje, sosyal medyada da paylaşıldı ve projeden
haberdar olan çok sayıda kişi Merkezdeki engelli arkadaşları ziyaret etmek istediklerini dile getirdi. Bu talep engellilerle engelsizler arasında güzel bir köprü oluşacağının göstergesi oldu.
“Oyun Lösemi İse Biz Yendik!” sloganı ile gerçekleştirilen,
Kampüste LÖSEV projesi ile öğrenciler Bahar Akbal, Nazlı Öksüz, Samet Kaya, Şerife Gökdemir ve
Zuhal Kasap; lösemi hastalığı ve bu hastalığa ilişkin yanlış bilinenler hakkında toplumu bilgilendirerek, bu hastalıkla mücadelede lösemi hastalarına büyük destek sağlayan Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) çalışmalarına bir katkı sağlamak adına maddi bağış sağlamak için çalışma yaptı.
Proje kapsamında DEÜ Sağlık Kampusu’nün çeşitli noktalarında, duvar
ve masa takvimi gibi LÖSEV ürünlerinin bağış karşılığı satıldığı stantlar
kuruldu. Bu stantlarda 116 adet takvim satışı yapılarak, toplam 411.50 Lira
bağış toplandı ve LÖSEV İzmir Şubesi’ne DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu adına teslim edildi. Gerek stant çalışmaları sırasında gerekse
sağlık kampusu, İzmir metrosu ve diğer ulaşım araçlarında yüzlerine maske takarak dolaşan proje ekibi ve onlara destek veren arkadaşları bu hastalıkla ilgili vatandaşlarda duyarlılık yaratmaya çalıştı. Bu çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1000 kişiye
ulaşan proje ekibi, LÖSEV’e 57 yeni gönüllü kazandırdı.
Öğrenciler Merve Tonbulkaya, Türkan Kübra Alptekin, “Bilinçli Nesillerle Güvenli Yarınlara!” sloganı ile gerçekleştirdikleri Teknoloji Bağımlılığı projesi ile sadece ülkemiz değil, dünya çocuklarını ve gençliğini tehdit eden teknoloji bağımlılığının ruhsal ve toplumsal sağlık açısından olumsuz
etkilerine dikkat çekti, aşırı ve yanlış teknoloji kullanımı konusunda gençleri bilinçlendirmeyi amaçladı.
İzmir Karabağlar Tahir Merzeci İlköğretim Okulu’nda, yaşları 10 ila 12 arasında değişen yaklaşık 500
öğrenciye, özellikle cep telefonu, bilgisayar ve internetin aşırı ve yanlış kullanımının ruhsal ve fiziksel
sağlık açısından olumsuz etkileri konusunda bilgi veren bir sunum yapıldı.
İnsana dair duyarlılık projelerinden bir diğeri de; Burcu Sayar, Fatma Fidan, Hülya Çalışkan,
Necati Burak Gürsu ve Sibel Gürbüz’ün hazırladığı “Bağışlanan Her Organ Filizlenen Bir Can!”
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sloganı ile gerçekleştirilen projeydi. Proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi binası ve
bahçesinde organ bağışı ile ilgili afiş ve haber küpürlerinin yer aldığı stantlar kuruldu. Bu stantlarda
dağıtılan broşürlerle organ bağışı hakkında toplumsal farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Organ bağışında
bulunmak isteyenler konuyla ilgili yapılması gereken resmi prosedür ile ilgili bilgilendirilerek, İl Sağlık
Müdürlüğü’ne yönlendirildi.
Akılcı olmayan ilaç kullanımına dikkat çekmeyi amaçlayan “Reçeteyi komşudan değil doktordan al!” projesinde Ecem Palaz ve Pınar Girgin, tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç
kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğundan yola çıkarak çalışma yaptı. Proje kapsamında broşür dağıtılan ve ziyaret edilen kişiler, kullanılmayan ya da
kullanım süresi geçen ilaçların çöp ya da tuvaletlere atılarak imha edilmesinin çevreye ve çevre sağlığına verdiği zararlar hakkında da bilgilendirildiler.
Öğrenciler Fatma Semra Akgöz, Mensur Baltan, “Yalnız
Oyuncaklarınıza Yeni Arkadaşlar” projesi ile maddi olanaksızlıklar nedeniyle bu masum düşlerini
ertelemek durumunda kalan çocukların hiç olmazsa bir kısmının düşünün gerçekleşmesini amaçladı.
Sağlık Yerleşkesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda bu projeyi duyurmak ve oyuncak toplamak amacıyla stantlar kuruldu. Bu çalışma sonunda pek çok kişinin katkısı ile aralarında çocukların
artık oynamadığı oyuncakların da bulunduğu çok sayıda oyuncak toplandı. 3 koliye sığdırılan “Yalnız
Oyuncaklar”, yeni arkadaşlarını bulmak üzere Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Mevlüt Ilgın Ortaokulu
anasınıfına gönderildi. Buradaki 20 öğrenciye dağıtılan oyuncaklardan arta kalanı da Şehit Tuğgeneral
Bahtiyar Aydın Anaokuluna gönderildi.
“Çocuklar Gülsün Diye!” sloganı ile harekete geçen proje ekibi Dilan Aydın, Elif Dinçel, Kader Çakarlı ve Meliha Bektaş; Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocuklara
ve ailelerine moral vermeyi ve hasta çocukların yüzünde ufak da olsa bir gülümseme yaratmayı hedefledi. Çocuk hastaları odalarında ziyaret edildi. Çocukları mutlu etmek için sadece biraz ilgi ve güler yüz
yeterli oldu.
“Sağlıklı Gelecek İçin Minik Temiz Eller” sloganı ile yola çıkan Çağla Akpınar, Elif Yurt,
Irmak Özkan ve Selin Yavuz, çocukları ölümcül olabilen Hepatit A, ishal, tüberküloz, bağırsak parazitlerine vb karşı korumanın en etkili ve basit yolunun, onlara el yıkama alışkanlığını kazandırmak olduğu
bilincini aşılamayı hedefledi. 4-6 yaş grubundaki çocuklara el hijyenini öğretmek amacıyla Balçova
Egepark Alışveriş Merkezi’ndeki Nuhun Gemisi Çocuk Oyun Parkı’nda bir etkinlik yapıldtı. Çocuklara
diş temizliği ve tırnak bakımı ile ilgili oyun ve resimlerle eğitim verildi.
İnsana dair güzel çalışmalardan bir başkası da yaşlı bakımevinde yaşamlarını sürdürenlere yönelik hazırlanan “Geldik Huzur Bulduk” projesi oldu. Faruk Koçlardan, Furkan Güler, ve Muhammed
Koçlardan’ın hazırladığı bu çalışma ile SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Tesisleri’nde yaşayan
büyüklere ziyaretler düzenlendi. Bu ziyaretler sırasında huzurevinde bulunan yaşları 70 ve üzeri olan
büyüklerle sohbetler edildi, birlikte keyifli zaman geçirildi. Okul Müdürü Prof. Dr. Atilla Akkoçlu, başarılı ve örnek çalışmaları için öğrencilere ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinde öncü
olan Öğr. Gör. Narfide Mergen’e teşekkür etti.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nun 2014-2015
eğitim yılı 25. dönem mezunları
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle diploma aldı.
Yüksekokul
Müdürü
Prof. Dr. Atila Akkoçlu’nun ev
sahipliğinde düzenlenen törene
üniversite üst yönetimi, dekan
ve enstitü müdürleri, akademis-

yenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Sekiz programdan toplam 112 öğrencinin mezun olduğu Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nu derece ile tamamlayan Fatma Semra Tokgöz (Birinci), Mehmet İsmail Katı (İkinci) ve Nurcan Uçkaç’a (Üçüncü) diploma ve plaketlerini yüksekokul müdürü ve müdür yardımcıları
vererek kutladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören, 1989 yılında kurularak çeyrek asırda
sağlık sektörüne önemli altyapı oluşturan okulun mezunlarına şöyle seslendi: “Üniversitemizin 68 bin
öğrencisi var. Çalışanları ile birlikte 76 bin kişilik aile. Batı Türkiye’deki en büyük üniversiteyiz. Bu
ailenin bir parçası olmamız bizim için çok gurur verici. Sizler de çok şanslı bir yerde mezun oluyorsunuz. Sağlık alanında fakülte, enstitü ve yüksekokullarımız var. Yeni kurulan İzmir Biyotıp ve Genom
Enstitüsü’nde yakında ilaç üretimi, bazı tıbbi cihazların tanı kitlerinin üritimini paylaşacağız sizlerle.
Yeni projeleri gerçekleştirecek kişiler sizlersiniz. Özel sektörden çok ciddi talep var. Onların istihdamda tercih ettiği özelliklerle sizleri mezun ediyoruz. Bizlerden kopmadınız, bünyemizin bir parçası
kabul ediyoruz. Bundan sonrasında sizlerle daha fazla yük kaldıracağımızı bilerek iyi yolculuklar ve
hoş geldiniz diyorum.”
Yüksekokul Müdürü Pror. Dr. Atila Akkoçlu da bugüne kadar 2498 öğrenci mezun eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 53 akademik personel ve 25 kişilik diğer çalışanı ile yepyeni atılımlar
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için seferber olduğunu ifade etti. Profesör Akkoçlu, “Yakın zamanda bu okulun yanında bir Sağlık Bilimleri Fakültesi kurmak için de çaba gösteriyoruz. Şu anda Yüksek Öğretim Kurumu’nda
senatomuzdan geçti. Gelecek dönem veya ondan
sonraki yıl bu fakülteyi kurmuş olacağız. Birinci sınıfta 296, ikinci sınıfta 206 olmak üzere 502
öğrencimiz mevcut ve bugün 112 öğrencimiz 8
programdan mezun oluyorlar. 25 yılda yaklaşık
Prof. Dr. Murat Özgören
Prof. Dr. Atila Akkoçlu
5 bin mezun vermişiz. Mezunlarımızın 78’i üniRektör Yrd.
Yüksekokul Md.
versite hastanemizde görev yapıyor. Çok da başarılılar. Ümit ediyorum ki bu sayı artsın. Okulda bazı iyileştirmeler yaptık. Günümüz teknolojisinin
gerektirdiği ne varsa her şeyi yapmak için seferber olduk. Bu yapılanmada Rektörlüğümüz başta olmak üzere tüm rektörlük personeline çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulları’nın genel durumuna bakarsak, bugün ülke genelinde 132 okul var. İki yıldır bu konuda
yaptığım araştırmaların sonucu; mezunların yüzde 80’i okulda alınan eğitimin yetersiz olduğunu belirtiyor ve lisansüstü eğitim istiyor. Benim düşüncem, eğitim 4 yıl olmalı. Okulun 25 yılda maalesef
yurtdışına açılmış öğrencisi yok. Ben bunun böyle olmamasını istiyorum. Bir diğer konu, öğretim
üyelerinin de eğitim ve meslek hayatları boyunca yayınlarının uluslararası boyutta olmasını istiyorum.
Öğretim üyelerinin de akademik yükselmelerinin artık zamanının geldiğini
düşünüyorum” dedi.
Yaş kütüğüne plaket çakan ve öğrenciler adına konuşma yapan Okul Birincisi
Fatma Semra Tokgöz (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı) 8 farklı alanda eğitim almış olan DEÜ’lü sağlık teknikerlerine DEÜ Hastanesi’nde
iş olanağı sağlanması konusunda öncelik verilmesini istedi. Tokgöz, kürsüde
destekleri için hocalarına, eşi ve çocuklarına teşekkür ederken gözyaşlarını
tutamadı.
Diplomalarını hocalarından olan 8 programın öğrencileri, kep fırlatarak sevinçlerini dile getirdi, törende Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrenF. Semra Tokgöz
cileri de Ege yöresinden bir Halk Oyunları gösterisi sundu.
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Spor Bilimleri’nde
mezuniyet sevinci
Dokuz Eylül Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, kuruluşundan itibaren ikinci
dönem mezunlarını verdi. 33 öğrencinin kep giyerek diploma sevincini
yaşadığı tören İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapıldı. Üniversite
ve Yüksekokul yöneticileri, akademik
ve idari personel ile ailelerin katıldığı törende konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, “Spor
demek, sağlık demek. İster antrenör,
ister beden eğitimi öğretmeni olun hepiniz birer sağlık elemanısınız. Sizleri
kutluyorum. Güzel bir mesleğiniz var,
kıymetini bilin. Hepinize başarılar diliyorum” dedi
Üniversitenin, teknoparklardan sorumlu olan Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat Özgören de sağlık için
sporun yaşlanan nüfusla birlikte ne kadar büyük önem taşıdığına dikkat çekti
ve “Ben beyin araştırmaları ile ilgili
çalışıyorum ve net görüyoruz ki, sağlık için kafalara kan pompalanması gerekiyor. Sağlıklı yaşlanma konusunda
sizlere önemli görevler düşüyor. Spor Bilimleri Teknolojisi alanında bizlere yeni yöntemler, cihazlar
ve yeni birçok şeyin talebi ile gelmenizi bekliyoruz. Şu anda üniversitemiz 76 bin kişilik bir aile. Yoğun etkileşim ve yeni projeler için kapımız açık” ifadesini kullandı.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Atalay Arkan da “Yüksekokulumuzun 6. Yılında ikinci dönem
mezunlarımızı vermenin mutluluğunu hepbirlikte yaşıyoruz. Değerli akademik kadromuz; ortaya özgüvenleri yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluk üstlenen ve sürdüren siz gençleri yetiştirdi. 33 mezunumuzu uğurluyoruz. Yetişmenize
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katkı verenlere teşekkür ediyorum. Gençler, çok çalışmaktan
korkmayın. İyi ve başarılı bir
insan olmak ayrıcalıktır, çaba
ister. Bunun için uğraşın. Göreceksiniz uzun dönemde kazanan hep siz olacaksınız”
diye konuştu.
Okulu birinci olarak tamamlayan Aşkın Şentürk, baProf. Dr. Halil Köse
Prof. Dr. Murat Özgören
Prof. Dr. Atalay Arkan
Rektör Yrd.
Rektör Yrd.
Yüksekokul Müdürü
şarılı eğitimin iyi bir ‘öğrenici’
olmaktan geçtiğini ifade ettiği
konuşmasında kendilerini devamlı yenileyip geliştirmeye
açık bireyler olarak hayata
başlayacaklarını belirtti.
Bölüm birincisi Aşkın
Şentürk’e Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat Özgören dipAşkın Şentürk
loması ile birlikte teşekkür
Okul Birincisi
plaketi verirken, ikinci Osman
Özmen diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse’den, üçüncü Zeynep Onur da diplomasını
Prof. Dr. Atalay Arkan’dan aldı. Törene katılan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Samiye Mete de mezun olan gençlere diploma vererek heyecana
ortak oldu.
Tören, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin sahne aldığı Türk Halk
Müziği Konseri, okulun ritmik jimnastik öğrencilerinin sunduğu gösteri ve şiir dinletisi ile devam etti,
Öğretmen Andı’nın ardından kokteylle sona erdi.

Meltem Başverdi’nin
tabloları Sabancı’da sergilendi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Karşıyaka
Polikliniği’nde görev yapan Laboratuvar Teknikeri Meltem
Başverdi’nin yağlıboya resimleri, Sabancı Kültür Sarayı’nda
18-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen sergide vitrine çıktı.
A.G:A Sanat Atölyesi bünyesinde resim çalışmalarını sürdüren Başverdi, atölyenin düzenlediği sergiye 5 soyut yağlıboya tablosu ile katıldı. Atölye Öğretmenleri Ayşegül Alkan ve
Şengül Adsalan’ın önderliğinde sanat çalışmalarını sürdüren
Meltem Başverdi’nin tabloları beğenildi.
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Spor Bilimleri’nde
Suphi Türkmen’in
emeklilik onuru

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun sevilen Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen, 42 yıllık meslek yaşamının ardından okul binasında düzenlenen törenle
emekli oldu. Emeklilik kutlamasına DEÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Füzün, DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Atila Akkoçlu ile yurtdışında olduğuiçin törene katılamayan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Atalay Arkan’ı temsilen Müdür Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. İsket Tok, akademik ve idari personel katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, kendisi gibi Atatürk Lisesi
mezunu olan Suphi Türkmen’in sporcu kişiliği ile iz bırakan
örnek bir isim belirterek şöyle konuştu: “Suphi Hoca koyu
bir Atatürk Liselidir. Ne zaman görsem bahçede eşofmanları ile koşar, derecelere girerdi. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
ben 1988’de geldim, kendisi 1985’te gelmiş. 30 yıldır burada beraberiz. Ailece görüşmelerimiz oldu, güzel günler geçirdik. Kendisi çok içten, örnek ve dürüst bir insandır. Her
Dokuz Eylüllü çok değerlidir ve tabii ki Suphi Hoca da bizim için kayıp olacaktır. Kendisine bundan sonraki süreçte sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum.”
Çok değerli bir mesai arkadaşını emekliliğe uğurladıklarını belirten Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İsmet Tok da güzel anıları paylaştıkları Suhpi Hoca’nın iyi
bir eğitimci olduğuna vurgu yaptı ve “İnsan yaşamında önemli dönüm noktaları var. Bu yaşam kesitinde öğretmen olmak önemli bir dönüm noktasıdır. Başarı ile taçlandırılan 42 yılın ardından, dostluk,
kardeşlik mesleki dayanışma gibi değerleri çok yoğun yaşadığımız Sayın Suphi Türkmen’e tüm mesai
arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu da geçmiş yıllarda Sağlık
Hizmetleri’nde de önemli hizmetler vermiş olan 50 yıllık arkadaşının özgeçmişini özetledi, anılarını
anlattı. Profesör Akkoçlu, “Suphi Hoca ile arkadaşlığımız Atatürk Lisesi yıllarına dayanır. Beden Eğitim dersine çıktığımızda bize Suphi’yi örnek gösterirlerdi. Biz tur atarken Suphi derece yaptıysa ceza
alır 3 tur daha koşardık. Gerçekten iyi bir atlet ve iyi bir cimnastikçidir kendisi. Atletizmin yanında
yüzme hocalığı da yapan örnek isim olmuştur. 1989’da kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulu’nun başlangıç programlarından birisi 1993 yılında İlk ve Acil Yardım’dır. Suphi Hoca bu programın kurucuları içinde yer almış ve çok büyük hizmetleri olmuştur. 1981’de lisans, sonra yüksek
lisans ve doktorasını yapmıştır. Sağlık Kampusu’nün hangi okulu varsa Suphi Hoca hepsinde görev
yapmıştır. Gönlündeki spor sevgisi ile tabii ki Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu’na 2009 yılında geçip, 2010 yılından itibaren kendisi yüksekokul müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Eğitici kimliğinin yanında çok iyi bir dost, iyi arkadaştır. Kendisine ailesi ile sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum”
ifadelerini kullandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Sağlık Kampusü’nde yer alan bütün birimlerinde çalıştığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Türkmen, 2004 yılında emekli olarak ayrıldığı
okula Rektör Füzün’ün desteği ile yeniden döndüğünü anlattı. Kürsüde duygulu anlar yaşayan Türk32 arpaboyu I HAZİRAN 2015

men, “Ben hem Sağlık
Hizmetleri’nde hem de
Spor Bilimleri’nde eğitmenlik yaptım. Aslında 2004 yılında emekli oldum ve maalesef
2006’da çok değerli kardeşimi kaybettim. 2008
yılında müracatım üzerine yeniden Dokuz Eylül
Üniversitesi ailesine katıldım. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün destekleri ile tekrar
okuluma döndüm. Bu nedenle başta rektörümüze, tüm hocalarıma, personele en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hepinize candan teşekkürler. Bugün 15.05.2015 saat 15.00. Benim için özel bir gün.
Hepinizin benim gibi emeklilik hakkını elde etmesini ve değerlendirmesini istiyorum” diye konuştu.
Daha sonra Rektör Füzün ve Spor Bilimleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yöneticileri
Türkmen’e plaket, hediye ve çiçek vererek değerli hizmetleri için teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri, “Hemşirelik ve Sağlık Bilimine Giriş” dersi kapsamında “Damgalamayla Mücadele Programı”na katılarak ve “Şizofreni Dayanışma Derneği”ne destek amacıyla kermes düzenleyerek farkındalık yarattı.
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarının üç yıldır yürüttüğü program
kapsamında; öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik damgalayıcı tutumlarının ve nedenlerinin
farkına varmalarının ve damgalamayla mücadelede sorumluluk almalarının hedeflendiği belirtildi. Programa 18-20’şer kişilik 4 öğrenci grubu katıldı. Her öğrenci, altı gün süre ile bu çalışmada
yer aldı. Damgalama ile ilgili belgeseller, uzman sunumlarının ve tartışmalarının yer aldığı kısa
videolar, makale tartışmaları, vaka tartışmaları, kavram haritası, gazete oluşturma ve toplumda
en çok damgalanan diğer gruplar etkinliği. Şizofreni Dayanışma Derneği’ne ziyaret gibi faaliyetler programda yer aldı. Öğrenciler, oluşturdukları projeler yoluyla damgalamayla mücadelede sorumluluk alırken, ayrıca Şizofreni Dayanışma Derneği’ne katkı sağlamak amacıyla DEÜ
Hemşirelik Fakültesi binası önünde bir de kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir derneğe
aktarıldı. Çeşitli fakültelerde eğitici çalışmalar da gerçekleştirildi. Gençler, hazırladıkları proje
kapsamında DEÜ İlahiyat Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Garfik Tasarım Bölümü öğrencilerine ve Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu Lisesi öğretmenlerine “Ruhsal
Hastalıklar ve Şizofrenide Damgalamayla Mücadele”ye yönelik eğitimler verdi. Yine proje kapsamında bir alışveriş merkezinde ve DEÜ İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde bilgilendirme amaçlı
stant açıldı, yerel radyo kanallarında ruhsal hastalıklarda damgalama ile mücadele konusunda
bilgilendirici mesajlar verilerek farkındalık yaratıldı.
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Psikiyatri Hemşireliği’ne
kermesle dikkat çektiler

Kreş öğrencilerinin
23 Nisan mutluluğu
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Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 1 No’lu Kreş ve Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Derslikler Binası Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda düzenlenen gösteri ile kutladı. Tıp Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu’nun Çarşamba Etkinlikleri programı kapsamında sahne alan küçükler, birbirinden
güzel şarkı ve danslar sundu. Çocuk bayramında rengarenk tablo oluşturan öğrenciler, sevinçlerini
velileri ve öğretmenleri ile paylaştı.
Üniversitemizin akademik ve idari personelinin çocuklarının eğitim gördüğü okulun 23 Nisan etkinliğini; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanı Dursun Atalay başta olmak üzere tüm Sağlık Yerleşkesi ailesi büyük bir
ilgiyle izledi. 4, 5 ve 6 yaş grubu öğrencileri Müzik Öğretmeni Ramazan Gökkaya eşliğinde 23 Nisan şarkılarını söyledi, davul çalarak konukları coşturdu. Salonu dolduran veliler, küçüklerin sevimli
görüntüleri ve başarılı sunumları ile duygulu anlar yaşadı. Oyunlarla zenginleştirilen kareografilere
zaman zaman veliler de eşlik etti, keyifli bir atmosfer oluştu.
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Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve bu yıl ikincisi
gerçekleştirilen “Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri
Basketbol Dostluk Müsabakası” Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında çekişmeli ve tatlı bir
rekabete sahne oldu. İki üniversite akademisyenlerinin İnciraltı Yerleşkesi Spor Salonu’nda
forma giydiği karşılaşmada, DEÜ Tıp Fakültesi 16 sayıya kadar üstünlük yakaladıysa da son
dakikalardaki kayıplarla salondan 42-40 yenik
ayrıldı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından
kazanan dostluk oldu.
Bu yıl İzmir Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik sonrası DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, turnuva ikincisi olan DEÜ Tıp Fakültesi

Basketbol Takımı’na plaketini vererek tebrik etti.
DEÜ Tıp Fakültesi’nde basketbola gönül veren
akademisyerler Prof. Dr. Recep Bekiş (Nükleer
Tıp AD), Prof. Dr. Alpaslan Ergör (Halk Sağlığı
AD), Prof. Dr. Aykut Kefi (Üroloji AD), Prof.
Dr. Yücel Demiral (Halk Sağlığı AD), Prof. Dr.
Selman Sökmen (Genel Cerrahi), Prof. Dr. Nuri
Küçük (Radyoloji AD), Prof. Dr. Bekir Ergür
(Histoloji ve Embriyoloji AD), Doç. Dr. Yavuz
Doğan (Mikrobiyoloji AD), Öğretim Görevlisi Bamsı Tür (Çalışan Sağlığı Birimi), Özgür
Berker (Mikrobiyoloji), Aziz Meskener (Rapor
Ünitesi), Dr. Abdurrahman Gülmez (Halk Sağlığı AD) forma giydi. Sağlık için sporun önemini
hatırlatan hekimler, haftanın iki günü (pazartesi
ve Çarşamba günleri) Spor Salonu’nda antrenman yaptıklarını belirtti.
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Potada geleneksel dostluk
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51. Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’nda
DEÜ Sağlık ekibi
dünya rekoru kırdı

Acil Tıp’ta Türkiye’de öncü kimliği ile markalaşan Dokuz Eylül Üniversitesi; dünyaca ünlü
bisikletçilerin pedal çevirdiği 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Sağlık Organizasyonu’nda güçlü bir sağlık ekibi ile hizmet sunarken bir de dünya rekoru kırdı. Birkaç ağır yaralanmanın meydana
geldiği organizasyona Konya Torku Spor’dan katılan Ukrayna uyruklu yarışçı Sergey Grechyn, Manisa yakınlarında ciddi bir kaza geçirdi. Fışkırır tarzda aktif kanaması olan yarışçıya anında müdahale
eden sağlık ekibi, “10 saniyede” yapılan bu işlemle “Bisiklet yarışlarındaki en hızlı tıbbi müdahaleyi”
gerçekleştiren ekip oldu ve dünya rekoruna imza attı.
DEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Yanturalı önderliğinde, Acil Tıp asistanları Dr Emre Karslı, Dr. Ömer Çanacık, paramedikler Temel Çetinkaya ve İbrahim
Yaman’dan oluşan 5 kişilik ekip, 26 Nisan – 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte
sekiz gün boyunca İzmir 112 Sağlık Ekibi ile birlikte sağlık hizmeti verdi. Alanya’dan start alan, Akdeniz ve Ege sahilleri boyunca 8 etapta devam eden büyük yarış, İstanbul’da finişe ulaşırken, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi ekibi, başarılı performansı ile gurur kaynağı oldu. Dünyanın tanınmış
yarışçılarının sakatlık ve sorunlarına müdahale eden sağlık ekibi eksiksiz hizmet sunumu ile takdir
kazandı.
51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Sağlık Koordinatörü ve Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Yanturalı çalışmalarını şöyle anlattı:
“Dünyada bisiklet otoritesi sayılan Union Cycliste Internationale (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bu yarış, özellikle son yıllarda tüm bisiklet camiasında artan popülariteye
sahip bir etkinlik. Bu yıl 51.’si gerçekleştirilen dünyanın tek ‘Kıtalararası Bisiklet Turu’nda 21 takımdan 168 sporcu mücadele etti. Eurosport ve TRT aracılığı ile toplam 190 ülkede izlendi. Her parkur
bizim için de ayrı bir heyecandı. Çok yoğun ve hareketli sekiz gün geçirdik. Bisikletçilerle birlikte
toplam 1250 km yol kat ettik. Hemen her gün kaza veya kaza dışı tıbbi sorunlara müdahalelerimiz
oldu. Ayrıca 1200 kişilik; basın, teknik, hakem, bariyer, start, finish, güvenlik vb çeşitli birimlerden
oluşan uluslararası lojistik ekibin de sağlık problemleriyle biz ilgilendik. Yarışta birkaç ağır yaralanma
meydana geldi. Özellikle Konya Torkusporlu yarışçı Sergey Grechyn’nin Manisa yakınlarında geçir36 arpaboyu I HAZİRAN 2015

diği kaza yarışın unutulmayanları arasındaydı.
Kazaya hemen müdahale ettik. “10 saniyede”
yapılan bu müdahale, “Bisiklet yarışlarında yapılan en hızlı tıbbi müdahale” olarak kayıtlara
geçti ve dünya rekoru kırdık. Yarışçımız daha
sonra pnömotoraks nedeni ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ayrıca 5 gün yatarak
tedavi edildi. Tüm dünyanın odaklandığı böyle
prestijli bir organizasyonda İzmir’i ve üniversitemizi başarı ile temsil ettiğimiz için mutluyuz.
Bu misyonumuzu önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz.”

Spor aşkı ‘engel’ tanımaz

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sterilizasyon Ünitesi’nin görme engelli personeli Gülsen
Eylem Akay’ın spor yapma aşkı ve azmi herkese örnek oluyor. DEÜ Sağlık Kampusü Spor Salonu’na
abone olan Akay (38), haftanın 3-4 dünü düzenli olarak spor aletleri ile çalışıyor, sergilediği disiplinle
herkese “Spor yapmak için engel yok” mesajı veriyor. Fitness Salonu’nda bir ay önce çalışma arkadaşlarının önerisi ile spora başladığını belirten Akay, Uzman Antrenör Oğuz Üçer ve ekibinin yakın ilgi
ve desteğiyle bu ortama kısa sürede adapte olduğunu belirtti. Görme engelli olmasının spor yapmasına
engel teşkil etmediğini belirten Akay şöyle konuştu: “11 yıldır hastanede görev yapıyorum. Daha önce
hiç spor salonunda çalışmadım. Sadece yürüyüş yapıyordum. Ancak biz görme engelliler günlük hayatta bastonla ya da yanımızda birisinin desteği ile yürümek zorunda kaldığımız için hareketlerimiz
kısıtlanıyor, hızlı yürüme şansımız olmuyor. Sağlık için spor yapmayı uzun süredir düşünüyordum.
Çalışma arkadaşlarım Sağlık Kampusü’nde güzel bir salon ve çalışma ortamı olduğunu söyleyerek
beni cesaretlendirdi. Şimdi düzenli geliyorum. Haftada 3-4 gün buradayım. Gelemediğim günlerde
eksiklik hissediyorum. Spor aletleri üzerinde hız kontrolü yapabilmem için göstergeler üzerine bant
yapıştırılıyor. Hızımı istediğim zaman artırabiliyorum. Tüm görevlilere ilgi ve destekleri için teşekkür
ediyorum. Spor artık hayatımın bir parçası oldu, çok memnunum.”
Antrenör Oğuz Üçer de spor yapmaya gönüllü herkesi salona beklediklerini belirterek, “Eylem
hanım büyük bir heyecanla çalışıyor. Yürüyüş bandında 30 dakika kalıyor, sonra 15 dakika bisiklete
biniyor ve kürekte 5 dakika çalışıyor. Tümünde yüksek irade gösteriyor ve herkese örnek oluyor. Fitness Salonumuz yaz aylarında hafta içi her gün saat 23.00’e kadar açık. Yüzmek isteyenler günün her
saatinde havuzumuza gelebilir. Spor yapmak isteyenleri davet ediyoruz” dedi.
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Dünya Dans Günü’ne
özel gösteri
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Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde İnciraltı Sağlık
Yerleşkesi’nde özel bir gösteri yaptı.
DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Samiye Mete’nin ev sahipliğinde
Çarşamba Etkinlikleri kapsamında sahne alan bale öğrencileri, Chopin’den
Tchaikovsky’ye dünyaca ünlü klasik müzik ustalarının eserleri eşliğinde performans sergiledi.
Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu
Öğretim üyeleri Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen gösteriyi akademisyenler
ve sağlık çalışanları ilgiyle izledi. Bale
sanatının inceliklerini sergileyen öğrenciler, Sağlık Yerleşkesi çalışanları ve öğrencilerine öğle arasında keyifli bir zaman dilimi yarattı, başarılı sunumları ile bol bol alkışlandı.

İnönü Anadolu Lisesi
küçükleri unutmadı

İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdikleri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar
– Salih İşgören Çocuk Hastanesi’ni ziyaret ederek tedavi gören
küçükleri sevindirdi. Okul Müdürü Mucip Uludağ önderliğinde,
velilerin de destekleri ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında;
okuldaki 1100 öğrencinin evlerinde atıl durumda olan kullanılabilir nitelikteki eşyalar, ders araç ve gereçleri kolilerle toplana-
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rak hastaneye getirildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören’in
koordinasyonunda küçükleri tedavi gördükleri bölümlerde ziyaret eden öğrenciler, büyük heyecanla
hediyelerini sundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavi gören küçükler, ziyaretten duydukları mutluluğu teşekkür ederek ifade etti. Hastalar arasında yer alan Suriyeli 9 yaşındaki Haydar Kerrat da bu
sürpriz ziyarette şaşkınlık yaşadı ve kendisine armağan veren konuklara yüzündeki tebessümle memnuniyetini ifade etti. Okul Müdürü Mucip Uludağ okul yönetimi olarak çeşitli alanlarda farkındalık
yaratacak projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çocuklarımızla bu projemizi paylaştığımızda hemen sahiplendiler. Öğretmenlerimiz ve velilerimizi bilgilendirerek destek istedik. Duyurular yapıldı.
Herkes özveri ile çalıştı. Okulumuzdaki 1100 öğrencinin evinde kullanılmayan ya da kenarda kardeşi
olur diye bekletilmiş kullanılabilecek durumdaki eşyalar toplandı. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda heyecanımızı tedavi gören yavrularımızla paylaşmaktan daha büyük mutluluk duyduk” dedi.

Başhekimlik Personeli
Nigar Uzun emekli oldu
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nin deneyimli personellerinden Nigar Uzun, yöneticiler ve
başhekimlik çalışanlarının katıldığı bir
törenle emekliliğe uğurlandı. 20 yıldır
Başhekimlik bürolarına hizmet veren Nigar Uzun’a Başhekim Prof. Dr. Mehmet
Refik Mas, emek ve değerli katkıları için
teşekkür etti, bundan sonraki yaşamında
sağlık ve mutluluk diledi.
Emeklilik kutlamasına Başhekim Yardımcıları ve hastane müdürleri de katıldı.
Sağlık sektöründe uzun yıllar hizmet veren Nigar Uzun, emeklilik onuruna hazırlanan pastayı keserken duygu dolu anlar
yaşadı. Sağlıklı ve güzel yaşam dilekleri
ile uğurlanan Uzun, daha sonra yöneticiler ve tüm çalışanlarla vedalaştı.

2015 HAZİRAN arpaboyu 39

Füzün’den
bayram mesajı:
Herşeye
rağmen
ümitliyiz
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Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık Yerleşkesi
Ailesi, Ramazan Bayramı’nı, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat fuayede kutladı. Bayramlaşmaya;
Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, DEÜ Hastanesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, İzmir
Uluslararası Biyotıp ve GENOM Enstitüsü Araştırma Merkezi (İBG-İzmir), Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Spor Bilimleri Teknolojisi ve Yüksekokulu
yöneticileri ile akademik ve idari personelleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, maddi sıkıntı, hemşire yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle buruk bir
bayram sevinci yaşadıklarını belirttiği konuşmasında
Dokuz Eylüllülere “Her şeye rağmen ümitliyiz” mesajı verdi. Füzün şöyle konuştu: “Bir bayram sevinci
içinde beraber olmak çok güzel tabii ki. Bayramlarda
güzel şeyler söylenir, ama hayatın da gerçekleri var.
Gördüğüm tablo, şu anda sizlerle beraber olmaktan
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çok büyük keyif alıyorum. Motivasyonumuzu kıracak olumsuzluklara rağmen
kurumumuza sahip çıkıp, bayramda biraraya gelme duygusunu taşıdığınız için
burada bulunanlara ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Motivasyonu bozulup da gelmeyen arkadaşlara da kızmıyorum. Sonuçta yöneticiler geçici, kalıcı olan kurumlardır. Her türlü olumsuz koşullara
rağmen birlikteliğimizi, beraberliğimizi
bozmamalıyız. Biliyorsunuz hemşire
sıkıntısı yüzünden 78 yatağımız kapalı,
bunların 36’sı yoğun bakım. Maddi sıkıntı içerisindeyiz. Her ay açık vermeye
devam ediyoruz. Ama ümitler kesilmez.
Bir şekilde bunlar aşılabilir diye düşünüyorum. Bu duygularla bayramınızı
kutluyorum. Birbirimizi sevelim, hep
birlikte kuvvetli bir şekilde yürüyelim.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda da bayramlaşmada şöyle konuştu:
“Birlik, beraberlik ve dayanışmanın
kurumların sürekliliğinde, insanların
yaşamında büyük önemi var. Bayram
öncesinde bizler de bu bilinçle biraraya geldik. Dileğim hep iyi günlerde biraraya gelmemiz. Hepinizin bayramını
kutluyor, sağlıkla, mutlulukla, ailenizle
birlikte olmanızı diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, tam kadro katıldıkları davette
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve yöneticilerin bayramını kutladı.
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Tıp Dünyası

Hastanemizden - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

RENKLİ KODLAR
Keşke ismi gibi olsaydı her şey, ama aslında her renkli kod, bir problem çağrısıdır. Beyaz, mavi, pembe…
Bu yazıyı hazırlamamın amacı; hasta- Prof. Dr. Tonay İnceboz
Parazitoloji AD.
nemizde kullanılmaya başlanan Renkli
Kodlar’ın daha verimli ve akılcı kullanımına yönelik bilgilendirme yapmaktır. Ortak sorunlarımıza
çare aramak ve doğru hareket etmek için bilgilendirme yaparak
ortak bir dil oluşturulması kaçınılmazdır. Hastanemizde olaylar
karşısında birbirimizin sorunlarına sahip çıkarak, destek olarak
sağlık çalışanı olarak onurlu bir duruş sergilememiz gerekmektedir. Yıllarını insanların sağlığına kavuşması için veren bizlerin
bir anlık öfkeyle zarar görmesini engellemektir amaç…
Burada dikkat edeceğimiz en önemli olaylardan birisi; olay
karşısında sağduyulu davranıp sakin bir şekilde doğru hareket
etmektir. Çağrı sistemini gereksiz kullanım, görevli kişilerin
yıpranmasına neden olacaktır. Gerçek ihtiyacı olan kişiler aradığında, yeteri kadar istekli hareket
edemeyecekleri açıktır. O nedenle çağrının gerekliliği konusunda sakin bir şekilde düşünerek gerekli
hallerde çağrı yapılmalıdır.
Neden ‘Renkli Kodlar’a gerek vardır?
Dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarının ortak dilde çağrı yapabilmesi için oluşturulmuştur. Sağlık alanı her ne kadar insanlığa hizmet için var olsa da, insanlara hizmet ederken mesleki risk olarak
en riskli gruplar haline gelmiştir. Hastane ortamında en önemli risklerin neler olduğunun tespit edilmesi, olay gerçekleştiğinde eylem planı yapılması ve risk yönetiminin nasıl olması gerektiği önemlidir. Acil eylem durumunda, neler yapılması gerektiği konusunda sistemler geliştirilmiştir. Tüm dünyada ve Türkiye’de sağlık sisteminde çalışana şiddet konusunda ‘Beyaz’, hayati tehlike için ‘Mavi’,
yeni doğan, bebek ve çocuk kaçırmaları için ‘Pembe’ olmak üzere renkli kodlar geliştirilmiştir. Buna
“Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlar (URK)” denilmektedir. Numaralar akılda kalıcı olsun diye, kodların baş harflerine uygun olarak alfabetik sırayla (Beyaz 1111, Mavi 2222, Pembe 3333) verilmiştir.
Renkli kodlar, belirlenmiş olan acil duruma göre;
• Kısa ve net mesaj vererek hasta ve çalışan güvenliğinin ortaya konmasıdır,
• Doğru müdahale için zaman kazandırmakta,
• Panik oluşmasına engel olmakta,
• Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta,
• En önemlisi hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.
Hangi Renkli Kod’u, hangi olay için kullanmalıyız?
BEYAZ KOD (1111) : Hastanemizde hasta ve çalışanların fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı
biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilerek oluşan tehdidin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca, tüm Beyaz Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.
Son dönemlerde sağlık çalışanlarına olan psikolojik ve fiziksel şiddetin artarak devam ettiğini görüyoruz. Hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek, fiziksel, sözel saldırı ve
cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve
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olay yerine yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş sistemdir. İster hasta ve hasta yakınlarından, isterse
hastane çalışanlarının tutumundan veya sağlık kurumunun sistem hatasından kaynaklansın, bu durumun şiddetle sonlanmaması gerekir. Çoğunlukla hasta ve hasta yakınlarının duygusal davranışlarının
şiddete dönüşmesi şeklinde eylem gerçekleşmektedir. Bu durumun çok iyi yönetilebilmesi için eğitimler vererek, durumun daha kolay şekilde atlatılması sağlanmalıdır. Eğer artık şiddetten yana ısrarcı
davranılıyorsa bu durumda beyaz kod çağrısı yapılmalıdır. Beyaz kod çağrısı yaptıktan sonra, artık
olayın kayıt altına alınarak Sağlık Bakanlığı (Bakanlık Beyaz Kod 113 çağrısı) dahil hukuki boyuta
taşınacağını bilmeniz gerekmektedir. O nedenle durumun ciddiyetini belirlemek size kalmıştır. Riskli
olan alanlar genellikle acil servisler, poliklinikler ve ameliyathanelerdir. En çok şiddete maruz kalanlar; doktorlar ve hemşirelerdir.
Şiddete maruz kalan çalışanların yapması gerekenler;
• Şiddet uygulayanla tartışmaya girmemeli,
• Güvenlik alanını korumalı,
• Olay anında yalnız olmamaya özen göstermeli,
• Mümkünse kameraların görüntü alabildiği alanlarda bulunmaya çalışmalı,
• Alternatif çıkış yolları belirlemeli,
• Beyaz Kod 1111 numaralı telefonu arayarak haber vermelidir.
Beyaz Kod çağrısı alan güvenlik görevlileri olay yerine gelir. Aynı zamanda hastane polisini de bilgilendirir. Olay yerine gelen güvenlik görevlisi duruma müdahale ederek sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlar. Şiddete maruz kalmış kişiye tıbbi müdahale ve psikolojik destek verilmesi sağlanır. “Beyaz Kod Bildirim Formu” dikkatli bir şekilde doldurularak en az bir görgü tanığı da dahil olmak üzere
imzalanır. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı hukuki yardım isterse bu konuda yardımcı olunur.
MAVİ KOD (2222): Bu kodun amacı; Hastanemizin sağlık kampüsü içerisinde hasta, hasta yakını
ve sağlık çalışanına en kısa sürede acil tedavi hizmeti sunmaktır. Acil tedavi; solunumun veya kalbin
durması durumunda, eldeki çok kısıtlı zamanda hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu sağlamayı
amaçlar. Mavi kod çağrısını ancak sağlık personeli yapabilir. Bunun nedeni; kişinin sağlık durumunun değerlendirmesini doğru bir şekilde yaparak sistemin gereksiz yere meşgul edilmesini önlemektir. Mavi kod çağrısı yapıldıktan sonra bir doktor ve bir sağlık çalışanı çağrı yerine en kısa sürede (3
dakika içinde) gelerek müdahale etmelidir. Müdahale edilen kişiye ait bilgi, yapılan uygulama, çağrı
yapılan yer, müdahale yeri, çağrının yapıldığı zaman, Mavi Kod Ekibi’nin ulaştığı zaman ve sonuç iki
kopya olarak hazırlanmalı ve biri Mavi Kod Ekibi’ne, diğeri de Kalite Birimi’ne verilmelidir.
PEMBE KOD (3333): Hastanemizde yeni doğan, bebek ve çocuk güvenliğinin sağlanması için, bir
tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesini ve oluşan tehdidin önüne geçilmesini sağlamaktır. Ayrıca, tüm Pembe Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına
alınması amaçlanmaktadır.
Özellikle Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Servisi ve Acil Servis’te bu konuda önlemler alınması gerekmektedir. Konu ile ilgili eğitimler yapılarak riskli ortamlar, risk durumları, müdahale adımları ve
önlem unsurları belirlenir, tatbikatlar yapılır.
Müdahale edilen olayda kişilere ait bilgiler, olaya maruz kalan yeni doğan, bebek veya çocuğa ait
bilgi, olay yeri, müdahale yeri, olayın başladığı zaman, olayın bittiği zaman, sonuç olarak iki kopya
halinde hazırlanıp, biri Pembe Kod Ekibi’ne, diğeri Kalite Birimi’ne verilmelidir.
Sonuç olarak; toplumun sadece hastane çalışanlarına şiddet uygulamamasını beklemek anlamsızdır.
Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye’nin, insan hakları ve sağlığı,
cinsiyet ayrımı gibi konulara odaklanarak çözümler üretmelidir. Türkiye’de okuma yazma bilmeyen
kişi sayısı 2 milyon 654 bin 643’dür. Okuma yazma bilmeyen 2 milyon 205 bin 315 kadın var. Kız
çocuklarının okuma yazmasının engellenmesi demek, toplumun önce yarısını cahil, sonra o toplumu
oluşturan annelerimizin yetiştireceği çocukların cahil kalmasıyla bu oran katlanarak artması demektir. Yirmi birinci yüzyıl Türkiye’sinde okuma yazma oranlarının iyileştirilmesi hedefi konması insanın içini acıtıyor. Dileğimiz; en kısa zamanda eğitimi tüm topluma yayarak, tüm insanların birbirine
saygılı, sorunlarını konuşarak çözebilen, şiddetten uzak, bedensel ve ruhsal sağlığı iyi bir toplum
oluşturmaktır.
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HABERLER ALMAK
YA DA ALMAMAK..

Doç. Dr. Funda AKSU
Anatomi Anabilim Dalı

Yıllar
önceydi,
sanıyorum
Saddam’ın şu meşhur idam edilme
zamanıydı, haberleri izlemenin insan
zihni üzerine yapabileceği tahribatı ve
değişikliği inceden düşünmeye başlamıştım. O zamanlarda acımasız diktatörün ipe çekilme görüntülerini bilinçli
bir şekilde izlemeyi reddettim, şu anda
zihnimde –ne iyi ki- böyle bir görüntü
yok. Ancak, haberlerin bu kadar girift
bir şekilde hayatlarımıza nüfuz edebilmesi bana her zaman rahatsızlık verdi..
Şimdilerde fikirlerinin hayranı olduğum modern çağ filozofu Alain de Botton’ın yeni kitabı ‘HABERLER- Bir Kullanma Kılavuzu’nu okuyorum ve sayfaları her çevirişimde ‘işte bu!’ diyorum..
De Botton kitabın bir yerinde şöyle diyor: ‘Hayatlarımızın yalnızca aşağı yukarı ilk on sekiz senesini
okul sınıflarının kozası içinde geçirdikten sonra, geri kalanını, üzerimizdeki etkileri herhangi bir akademik kurumunkinden çok daha fazla olan haber kuruluşlarının eğitimine tabi olarak geçiririz. Resmi
eğitimimiz bitince, haberler öğretmenimiz olur. Kamusal hayatın havasını belirleyen ve kendi duvarlarımızın ötesindeki toplumla ilgili izlenimlerimizi şekillendiren tek önemli güç odur.’
Yazara göre haberleri bu kadar sıkı bir şekilde takip etmemizin altında korku duygusu var: Kısa bir
süre için bile haberlere ulaşamazsak endişelerimiz birikmeye başlar ve ne kadar kısa süre içinde ne çok
çok şeyin ters gidebileceğini bilmenin yarattığı merak duygusu da buna eşlik eder. Haberler ne kadar
anormalse, kendimizin nispeten daha sağlıklı ve şanslı olduğunu hissederiz.
Şu sözler size tanıdık geliyor mu? ‘.. Haberlerin uğultusu ve telaşı benliğimizin en derinlerine sızmış vaziyette. Artık bir dakikalık bir sükunet ne büyük başarı sayılıyor; dikkatimiz dağılmadan uykuya
dalmak ya da bir arkadaşımızla sohbet etmek nasıl da bir tür mucizeye dönüştü…’
Ben kendi adıma, haberleri ayıklayarak ya da çok içine dalmayarak çözümlemeye çalışıyorum bu
durumu ve kendime eşsiz Madame Bovary’nin yazarı Gustave Flaubert’i örnek alıyorum: Flaubert yaşadığı dönemdeki gazetelerden nefret edermiş, çünkü gazetelerin okurlarını, dürüst bir insanın asla bir
başkasına bırakmaya razı gelmeyeceği bir işi, yani düşünme işini, başkalarına havale etmeye sinsice
ittiğinden eminmiş. Flaubert’e göre basının insan üstündeki etkisi öyle kirleticiydi ki, artık yalnızca hiç
okuma yazması olmayan ve eğitim almamış insanların doğru düzgün düşünebilme şansı vardı. Bu bağlamda aklıma basit ve eğitimsiz bir çamaşırcı ile evlenip hayatının tüm yıllarını ona adayan Jean Jacques
Rousseau geliyor, sanırım o da aynı şeyi düşünmüş olmalı☺
Arada sırada zihnimizin derinliklerinde, o depremin, bu kazanın, şu katliamın üzerimizdeki etkilerini biraz olsun yitireceği bir yere, gökyüzünün binlerce kilometre yukarısına, kainatın ortalarında bir yerlere doğru yükselebilmeye ihtiyacımız var. Etrafımızı dört bir yandan çevirmiş gibi görünen felaketler
silsilesi yüzünden umutsuzluğa kapılamadan önce, haberlerde yayımlananların, en nihayetinde dışarda
yaşananların yalnızca bir kısmı olduğunu unutmamalıyız, ne daha fazlası ne de daha azı…
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Biz okuduk

Kültür - Sanat

Dr. Emine Acar
Nükleer Tıp AD.

HAYAT
Engin Geçtan 1932 yılında İzmir’de doğmuş, ilkokul, ortaokul
ve liseyi İzmir’de okumuş, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
bitirmesinin ardından Amerika’da psikiyatri ihtisası yapmış,
sonrasında ODTÜ, Boğaziçi, Ankara ve Marmara Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış bilim insanıdır. Birçok kitap
yazmış bu bilim insanı, ‘Hayat’ adlı kitabıyla düne, günümüze,
yarına, bizlere, dünyaya, kısacası ‘hayat’a bakışını anlatıyor.
Felsefeyle, tarihle, fizikle, psikiyatriyle yoğrulmuş bir kitap
olabilir mi sizce? Bu kitapla mümkün olabileceğini göreceksiniz. ‘Yabancılaşma, insan üzerine çöken en ağır duygu olmalı, yaşattığı dünyasızlığıyla. Panik atağın ölüm agonisini
andıran çaresizliğinden ya da depresyonun iflah olmayacağına inanılan karamsarlığından da ağır. Panik atağa dünyaya
yönelik bir imdat çağrısı, depresyona dünyaya yönelik bir öfke
eşlik eder, yabancılaşmada ise dünya silinir.’ diyor kitabın ilk
sayfalarında…
İnsanın kendine, dünyaya yabancılaşmasıyla başlayan bu kitabı okurken bir anda tarihin derinliklerine gömülüyorsunuz, bir anda kuantum fiziğinin içerisinde buluyorsunuz kendinizi, bir bakmışsınız
psikoterapi odasındasınız ya da bir Kızılderili kabilesinde, bazen de modern dünyada… Geçtan kitabın içerisine binlerce kitap, milyonlarca bilgi sığdırmış. Hayat görüşünü her bölümün başında bilim
insanlarından, şarkılardan, filmlerden, toplumlardan alınmış özlü sözlerle bütünleştirmiş.
‘Bir yanımız bireyselleşme çabaları gösterirken, diğer yanımız çevremizle bütünleşerek yalnız
kalmamaya, kendimizi bir yerlere ait hissetmeye çalışır.’ Hepimizin bireysel hayatlarımızda yaşadığımız sallantıları, mutluluk ile hazzı nasıl birbirine karıştırdığımızı, günümüz toplumunda depresyon yaşayan kişilerin kendine karşı dahi depresyonu maskeleyebildiğinden bahsediyor. Her satırda,
her sayfada yer alan ilginç tespitlerle bakış açınızı değiştiriyor. Kitabı bir kez okumak doyurmuyor
insanı. İkinci, üçüncü okuyuşta ise bir önceki okuyuşta sönük kalmış alanlar dikkati çekiyor ve ilk
kez okuyormuş hissi veriyor. Çok büyük bir birikimin harflere, kelimelere, sayfalara dökülmüş halini
gözlemliyorsunuz. Şöyle bir tespiti var Geçtan’ın: ‘Kendilerine ayıracak vakit bulamamaktan yakındıkları halde, pazar günü geldiğinde ne yapacağını bilemeyen insanların sayısı o kadar çok ki.’
Bize ‘biz’i anlatan bu kitap, kendisine topraklarını satması teklif edilmiş bir Kızılderili şefinin konuşmasıyla son bulurken, ‘Kitabı bir daha ne zaman okusam?’ düşüncesiyle baş başa kalıyorsunuz.
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Biz izledik
WHIPLASH: Sadece bir filmden daha fazla bir şey…

Doç. Dr. Özlem Miman
Parazitoloji AD.

Küçük ve yakışıklı oğlum bir baterist: Henüz 15 yaşında ve amatör. Filmin baş kahramanı Andrew Neyman
(Miles Teller) ise 19 yaşında konservatuvar birinci
sınıfta hırslı bir bateri öğrencisi. Filmden ilk etkilenişimin sebebi belki de budur. Ancak üç kez izledim ve
sadece bu olmadığını anladım. Whiplash… Yılın en
güzel filmlerinden biri. Yapım yılı 2014. Yönetmen
Damien Chazelle’in Princeton High School’un stüdyo grubundaki anılarından yola çıkılarak yazılan bir
Amerikan drama filmi. Mutlaka izlenmesi gereken
bir film. İzlerken de olağanüstü müzikler ve özellikle
davul sololar için sahip olunabilecek en mükemmel
ses düzeni eşliğinde izlenmeli.
Çocukluğundan beri bateri çalan Andrew, üniversite
tercihinde ülkenin en iyi müzik okulu olarak gördüğü
Shcarffer Konservatuarı’na girer. Ders saatleri dışında tüm gayretiyle antrenman yapar. En büyük hedefi
hayran olduğu caz bateristi Buddy Rich gibi çalabilmektir.
Bir gün, okulun sert mizaçlı müzik hocası caz duayeni Fletcher (J.K. Simmons)’ın dikkatini çeker. Fletcher, Andrew’ü okulun en iyi öğrencilerinin seçildiği ve sürekli yeni yarışmalara hazırlanan “Studio Band”a, alternatif baterist olarak seçer. Öğretmen
Fletcher başarıları kadar acımasızlığıyla da ün yapmıştır. Çok sert davranan, öğrencileriyle alay eden,
hatta onlara hakaret eden biridir. Öyle ki bir gün grup “Whiplash” adlı eseri çalmaya başlamış ve
Andrew davulda hocanın istediği ritmi tutturamayınca Fletcher Andrew’a sandalye fırlatır. Öğrencilerini kapasitelerinin sonuna kadar kullanmadan asla başarmış saymamaktadır.
Andrew, hocası Fletcher’ı etkilemek için, elleri kanayana kadar kendini çalışmaya adar; hatta dikkatini dağıttığını düşündüğü kız arkadaşından dahi ayrılır. Ve sonunda Andrew, yerel bir caz yarışmasında “Whiplash”i notalara bakmadan, ezberinden çalar. Fletcher, Andrew’ı baş bateristliğe getirir.
Ama bu durum çok uzun sürmez. Fletcher, Andrew’ın eski sınıfından bir bateristi daha grubuna alır
ve baş baterist yapar.
Bir gün, Fletcher oldukça üzgün bir şekilde, yetenekli eski bir öğrencisinin (Sean) trafik kazası nedeniyle öldüğü haberini grup ile paylaşır. Çok sıkkındır. Grup “Caravan” parçası ile provalara başlar
ama tempoyu tutturmakta zorlanan eski baterist yüzünden Fletcher, Andrew ve diğer 2 bateristi saatlerce sürecek bir seçmeye alır, bu sırada grubun diğer üyeleri dışarıda bekler. Uzun süren bu seçmenin sonunda baş bateristliği Andrew alır.
Caz yarışmasına giderken, Andrew’un başına talihsiz işler gelir ve kaza sonucu Andrew ağır yaralı
bir biçimde sahneye çıkar. Yaralarından dolayı çalamaz hale gelmiştir. Fletcher. Andrew’u gruptan
çıkartır. Bunun üzerine Andrew sahnede, jürinin gözü önünde hocasına saldırır. Birkaç gün sonra da
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okuldan atılır. Sonrasında kazada öldüğü söylenen Sean’ın ailesi ile tanışır. Sean’nın aslında araba
kazası geçirmediğini, intihar ettiğini öğrenir. Sean, Fletcher’ın sınıfına girdikten sonra anksiyete ve
depresyona girmiş ve kendini asmıştır. Andrew mahkemede Fletcher alehine tanıklık yapar ve Fletcher üniversiteden atılır.
Aylar sonra, Andrew ve Fletcher bir kulüpte karşılaşır. Fletcher öğrencileri neden normalin üstünde
bir şekilde zorladığını anlatır; böyle yaparak öğrencilerinin mükemmelliği yakalayabileceğine inanmaktadır: “İngiliz dilindeki en tehlikeli iki kelime ‘Good job’ dır..” der. Bu, kelime anlamıyla “İyi
iş” demek, ancak dilimizdeki karşılığı daha çok “Aferin” dir. Aferin sözü ile öğrencisinin çalışmayı
bırakacağını düşünüyordu. Öğrencisinin “En İyi” olmasını değil, “Olabileceğinin en iyisi” olmasını
istiyordu. İkisi arasındaki fark inanılmaz… Filmin vermeye çalıştığı ilke buydu.
Bu karşılaşma sonrasında Fletcher, Andrew’u bir konser için kendi müzik grubuna davet eder.
Andrew’un bu teklifi kabul etmesiyle beraber ardından yaşananları ise artık siz izlerken öğreneceksiniz.
Film öyle iyi işlenmiş ki tüm duyguları birebir yaşıyorsunuz: Tutku, öfke, kararlılık, mükemmeliyetçilik, ego, kıskançlık, ıssızlık… Sahneler arası geçişlerin sıradışılığı ve müzikleri ile baştan sona
değin hiç sıkılmadan izleniyor. Ve ödüllerini sonuna kadar hak ediyor. Film 2015 Oscarlarının üçünü
(En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu-J.K. Simmons, En iyi Film Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı) aldı.
Oscar öncesi ve sonrası alınanlarla (Altın Küre sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü-2015, Uluslararası AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü-2015, Bağımsız Ruh en iyi kurgu ödülü, ABD ulusal film eleştirmenleri derneği en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü…) tümüyle
16 ödüllü bir film. Filmin verdiği mesajlar yanında bir kıymetli mesaj da J.K. Simmons’dan Oscar
ödül töreninde ödülü almasının ardından yaptığı kısa konuşmada yer buldu. Altmış yaşındaki oyuncu
“Eğer siz de anne-babası hala hayatta olan şanslı insanlardansanız sakın ertelemeyin, mesaj yazmakla geçiştirmeyin, onları ihmal etmeyin ve muhakkak arayın” diyerek bizlere hala çocukluk duygusu
yaşatan ebeveynlerimizi hatırlattı.
Caz sever bir aile olarak biz çok beğenerek izledik. Size de iyi seyirler…
Gezi Sayfası

DOĞA SİZİ DOĞA
OKULUNA ÇAĞIRIYOR…

Esin Çakıroğlu

		 Uzun zamandır faaliyetlerini takip
ettiğimiz Doğa Okulu’nun “2015 Yamaklık Kursu Programı”nı ilk gördüğümüzde
bir heyecan kapladı içimizi… O kadar güzel kurslar vardı ki, bir yerde başlamanın
zamanı gelmişti… Ve bize göre en doğru
kurs doğaya ilk adım kursu idi. 18 – 19 Nisan 2015 tarihinde Eski Orhanlı Köyü’nde
bulunan Doğa Okulu’nda olacaktık. Bu ne
muhteşem, ne heyecan verici bir şeydi…
Düğünümüzden sonra ilk defa bir şey için
gün saymaya başladık. Kaç günümüz var?
8 gün kaldı.. 7 gün kaldı… 5 gün kaldı derken 18 Nisan sabahı erkenden uyanıp, çadırımızı, uyku tulumlarımızı, çantalarımı2015 HAZİRAN arpaboyu 47

zı alıp yola çıktık. Orhanlı Köyü,
Seferihisar’a uzaklığı 20 km. Seferihisar – Akarca yolu üzerinde.
Tepecik Kavşağı’ndan Karakoç
Kaplıcası levhasından sola doğru
dönüp, yaklaşık 10 km. sonra yine
Karakoç Kaplıcaları levhasından
tekrar sola dönülüyor. Ve bu yolda Seferihisar’ın simgesi haline
gelen mandalina bahçeleri, üzüm
bağları başlıyor. 2 km kadar gittikten sonra sola dönüyorsunuz ve
bir köprüden geçiyorsunuz. Köprüden geçtikten sonra üç yol ağzından sola dönüp, 6 km ilerleyince Yeni Orhanlı Köyü’ne varıyorsunuz. Doğa Okulu’nda öğrendiğimiz kadarıyla köy, daha önce şu
anda okulun bulunduğu Eski Orhanlı Köyünde kurulmuş. Köyün yerleşim alanı yukarıda, ekim dikim
alanları aşağıda düzlükte imiş. 1980 yılında köy halkının kararı ile yerleşim düzlük olan Yeni Orhanlı
Köyü’ne taşınıyor. Yeni Orhanlı Köyü’nden 4 km daha gittikten sonra Eski Orhanlı kavşağından sola
dönüyorsunuz.
		 Ve işte bizim Doğa Okulu’nda mutlu anlarımız, paylaşımımız o kavşağı dönerken başlamıştı
bile. İlk gördüğümüz kavşağın kenarında bekleyen sırt çantalı genç arkadaşlardı. Tabii ki ilk tepkimiz
kesin Doğa Okulu’na gidiyorlar oldu ☺ Ve yanılmamıştık. Onlar da yamak olmaya gelmişlerdi. 1
km yukarı doğru çıkarken, birbirimizi tanımaya çalıştık. Deniz, Seda ve Tuncay… Deniz İzmir’den
katılıyordu, Tuncay ve Seda ise bizim gibi yeni yuva kurmuş ve bu kurs için Şanlıurfa’dan yollara
düşmüşlerdi. Uzak yollardan gelmişsiniz deyince, “bide yol maceramız var, Şanlıurfa’dan İstanbul
Atatürk Havalimanı’na indiğimizde aktarma için İzmir uçağımızın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
kalkacağını öğrendik ve Sabiha Gökçen’e geçtik” dediklerinde bir kez daha hayrete düştük. Ve artık
tepenin üzerinde kurulmuş, inanılmaz güzel bir manzarası olan ve bizce manzaradan çok daha önemlisi, içinde sıcacık, güler yüzlü, çalışkan insanların doğa için, paylaşmak için çabaladıkları Doğa
Okulu’nun önündeydik. İnsan hiç bilmediği ortamlara girerken aynı anda birkaç duyguyu birlikte yaşıyor. Gerçi biz okulu sosyal medyadan o kadar takip ediyorduk ki, aslında biliyorduk ama yine de çok
heyecanlıydık. 2 günümüzü burada geçirecektik. Kurs nasıl olacaktı? Bize de soru soracaklar mıydı?
Kimler vardı? Vee buna benzer bir sürü soru ile arabadan indik. Özlem Abla, Güven Abi, Derya, Burçin, Burak, Sururi, Süleyman, Galip, Kemal hepsinin güler yüzüyle, sanki yıllardır tanışıyormuşuz
havasında karşılaştığımız o andan itibaren “biz doğru yerdeyiz” dedik. Okulun hemen yan tarafında
bulunan amfi tiyatroda toplanmaya başlamıştık. Ve amfi tiyatroda
bize okulun diğer sakinleri köpekler kara, ece, efe ve kediler, şehirde görmeye pek alışmadığımız bir dostlukla selam verdiler… Saat
10 gibi amfi tiyatronun ortasında bulunan tahta masanın üzerine
muhteşem tatlardan oluşan kahvaltı imece usulüyle hazırlanmaya
başlandı. Okulda ayrı bir temizlik
ekibi olmadığı için ve oraya biz
olmaya gittiğimiz için, masa hazırlama yada herkesin kendi tabağını bardağını mutfağa götürmesi
gerekiyor. Ama her şey o kadar
samimi, sıcak ki zevkle yapılıyor
bu işler. Kahvaltımızı da yaptıktan sonra artık yavaş yavaş içeri
de toplanmaya başlamıştık. Bizim
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burada ilk dikkatimizi çeken şey her şeyin sakin, dostça, güler
yüzle yapılmasıydı. Binanın içinde ya da dışında herhangi bir
yazılı kural yoktu. Ama her şey çok düzenli ilerliyordu. Mesela Özlem Ablanın kahvaltı sırasında söylediği ilk şey “kedilerimiz ve köpeklerimiz bizim okulumuzun değerleri, ama
onlara yiyecek vermeyelim. Okulun alt kısmında beslenmeleri
için bir yerimiz var… Kedilerimizi, köpeklerimizi okulumuzun içine almıyoruz” demişti. Ve 2 gün boyunca bu kural hiç
bozulmadı. Bu her kuralın yazılı olmadan uygulanabildiğini
bize gösterdi. Ve artık okulun içindeydik. İlk önce bize okul
binası ile ilgili bilgiler verildi. Bina daha önce ilkokul binası
olarak kullanılıyormuş. Seferihisar Belediyesi’nin desteği ile
restore edilmiş. Mimari projelerini ekipte yer alan mimarlar
Nihan ve Cenk Sağman yapmış. Zaten Nihan’ın ailesi bu köyde yaşadığı için, köyün mimarisine
yabancılık çekmeden, okul binası bulunduğu coğrafyaya çok uygun bir şekilde ve tamamen doğal
malzemeler kullanılarak restore edilmiş. Okulun girişinde dikkatimizi çeken ilk şey, süs havuzu oldu.
Dağdan bir kaya getirilerek, içi oyularak küçük ve çok güzel bir süs havuzu oluşturulmuş. Havuzun
sol tarafındaki duvara ise, Nihan yine doğal malzemelerle yaptığı duvar süslemesi yer alıyor.
Öğlen yemeği vakti geldiğinde Doğa Okulu’nun kurulmasında destekleri olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ziyaretimize geldi. Seferihisar’dan, doğa okulundan, yerel tohum üretimine
kadar birçok konuda sohbet ettik. Öğleden sonra sohbetlerimize okulun içinde devam etti. Her an
sohbet halindeydik… Yemek yerken, aralarda çay içerken… Çünkü paylaşılacak o kadar çok şey
vardı. Öğleden sonra Antalya Alakır vadisinde 9 yıldır kendi yaptıkları evde, elektirik kullanmadan
doğada yaşamlarını sürdüren Birhan ve Tuğba Alakır ile, güneş enerjisi ile çalıştırdıkları telefon aracılığı ile sohbet ettik. Zaman doğa okulunda o kadar hızlı ilerliyordu ki, akşamüzeri Doğa Okulu’nun
bahçesine gittik. Yerel tohumlardan ürettikleri fideleri gördük. Bizim gibi yeni başlayanlar için, ekim
dikim işleri üzerine konuştuk. Ve uygulamalı olarak minik fideleri toprakla buluşturduk. Akşam yemeğinden sonra Doğa Okulu ekibinin Bozburun ve çevresine yaptıkları araştırma gezileri ile ilgili
bir slayt gösterisini izledik… Ve gecenin sonunda Kemal’in ve Güven Abi’nin okuduğu şiirlerin hoş
sedası ile çadırımızda uykuya daldık.
Sabah çadırın üzerine doğan güneşin pırıltısı, kuş sesleri, Sururi’nin kahvaltı hazırlıklarının tıkırtıları ile uyandık. Sanki biz oralıydık. Doğa Okulu ekibiyle yıllardır birlikte yaşıyorduk… Ve ertesi gün şehre dönecek olmak, iş stresi, pazartesi sendromunun doğada olmadığı düşüncesi düşmeye
başlamıştı bile içimize. Kahvaltıdan sonra Doğa Okulu’nun mimarları Nihan ve Cenk Sağman ile
tanıştık. Okulun mimarisi hakkında, kullanılan malzemeler hakkında sohbet ettik. Sohbete ara verdiğimizde Sururi’nin alternatif kursu başlamıştı. Karton tezgahlarda bileklik örmeyi öğrenecektik. Ve
öğrendikte… Rengarenk, içinde paylaşım, dostluk, doğa olan bilekliklerimizi örüp taktık. Öğleden
sonra Orhanlı Köyü’nde doğup büyüyen, Doğa Okulu ekibinden Galip ve Süleyman ile “şehirden
indim köye” üzerine fikirlerimizi paylaştık… Köyün dokusu, köydeki insan ilişkileri üzerine sohbet
ettik. Bizi en çok etkileyen cümlelerden biri Güven abinin söylediği, “Bu köy güzel diye biz buraya
yerleştiysek, bu köyü güzel yapan buradaki insanlar… Onlarla iletişim kurarken destur almayı unutmamalıyız.” Belki de şehirden köye yerleşen insanların yaşadığı sorunların ana kaynağı buydu. Biz
köylerimizde yaşayan, kitaplarda yer alan bilgilerden çok daha fazla bilgi sahibi, toprakla doğmuş,
yaşamını toprakla sürdüren köylülerimize uzaktan bakarak, yaklaşmayarak hata ediyorduk.
Ve ayrılık vakti yaklaşmıştı. Ayrılmadan önce Doğa Okulu’nun içinde bulunan Yavaş Dükkan’dan
Taşbaskı zeytinyağı ve kara çeltik pirincimizi aldık. Hiç ayrılmak istemeden, sadece şehirde bizi bekleyen zorunluluklar nedeniyle iki günlük ama sanki uzun yıllardır dostmuşuz gibi hissettiğimiz Doğa
Okulu ekibine ve yamak arkadaşlarımıza veda ederek, en kısa zamanda tekrar bir araya gelmek üzere
sözleşerek okuldan ayrıldık.
Heybemizde o kadar çok güzelliklerle dönüyorduk ki, bir sonraki kurs için gün saymaya başladık
bile…
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Horoskop

ASTROLOJİ KÖŞESİ
2015 YAZ AYLARINDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

KOÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Koç’lar, Satürn’ün 15 Haziran – 18 Eylül tarihleri arasında son bir defa Akrep burcuna
gerileyeceği dönemde, 2014’ten gelen ve tamamlamak durumunda olabileceğiniz bazı işleriniz olabilir. Bu bakımdan bu ara dönemde, finansal konularda, borç alacak işlerinizde daha kararlı olmak
durumundasınız. Ancak genel olarak 2015 mesleki
alanda kendinizi geliştirebileceğiniz olanaklar ve
otorite figürleri ile daha uyumlu ilişkiler getirecektir. İlerleme ve şans gezegeni Jüpiter 11 Ağustos’a
kadar harika bir açı ile burcunuzu desteklemeye
devam ediyor. Bu bakımdan 11 Ağustos’a kadar
olan dönemi iyi değerlendirmeye bakmalısınız. Bu
süreçte Jüpiter hayatınıza daha çok eğlence, keyif
ve aşk getiriyor. Daha çok tatil yapabilir ve sevdiğiniz şeylerle uğraşabilirsiniz. Hayattan keyif almak
konusunda ve aşkta şanslısınız. Kendinizi sahneye
koymaktan zevk alacak, gevşeyebileceksiniz.

BOĞA BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Boğa’lar, Satürn gezegeni 15 Haziran-18 Eylül tarihleri arasında kısa bir süreliğine
yeniden Akrep burcuna döneceği için, bu dönemde,
özellikle 19-21 Mayıs günleri arasında doğmuşsanız, daha sabırlı ve gayretli olmaya bakmalısınız.
Bu dönemde içinde, 2014’ten arta kalan koşulları
yeniden, son kez toparlamanız gerekebilir. Bu yıl
kariyer konularında sizi finansal açıdan bağlayan
ya da bazı ortaklı sorumluluklar yaratan koşullar
söz konusu olurken, Jüpiter 11 Ağustos tarihine
kadar özellikle ev ve aile çevrenize bolluk, iyimserlik ve destek getirmeye devam ediyor. Yılın ilk
yarısında gayrimenkullerle ilgili yatırımlar, ev alanında genişleme, bir çocuğun doğumu ya da eve,
babanıza ait konularda olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Ailenizden daha çok destek görebileceksiniz. Ev değişiklikleri de mutluluk getirebilir.
11 Ağustos’tan itibaren Başak burcuna ilerleyecek
olan Jüpiter bu kez yaratıcı konulara, hayattan daha
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çok zevk almaya ve kendinize daha fazla zaman yaratmaya işaret ediyor.

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.
11 Ağustos’tan sonraki dönemde ise Jüpiter bu kez
dikkatinizi ev, aile, yerleşim konularına daha çok
yöneltebileceğinizi gösteriyor. Yılın ikinci yarısında aileden, köklerden, geçmişten gelen destekler
var. Aynı zamanda evde daha fazla meşgul olabileceğiniz koşullar da olabilir. Evde genişleme ve
mutlu olaylar bekleyebilirsiniz. Gayrimenkullerle
ilgili yatırımlar da pozitif sonuçlar doğurabilir. Bu
arada kendi iç dünyanıza dönerek de yeni şeyler
keşfedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Yengeç burcu, 15 Haziran-18 Eylül tarihleri arasında 2014 yılından kalan ve tamamlanması gereken işler de gündeme gelebilir. 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. Yılın ikinci yarısında, 11 Ağustos’tan sonra
Başak burcuna ilerleyecek olan Jüpiter bu kez mes-

leki eğitim ve zekanızı kullanabileceğiniz fırsatlara işaret ediyor. Bu dönemde daha çok çalışmak,
iş temponuzu yükseltmeniz gerekebilir. Ziyaretler,
seyahatler, görüşme ve anlaşmalar işiniz gereği sizi
daha meşgul ediyor olabilir. Aynı zamanda kendinizi geliştirebilecek çeşitli eğitimlere katılabilirsiniz.
Bu süreç aynı zaman zihinsel açıdan da verimli ve
zekanızın ödüllendirilebileceği sonuçlar getirebilir.
ASLAN BURCUNDA DOĞANLAR
Sevgili Aslan burcu, 15 Haziran – 18 Eylül
tarihleri arasında yeniden Akrep burcuna kısa bir
süre için dönecek olan Satürn, 2014’ten kalan bazı
koşulları yeniden ele alabileceğinizi de gösteriyor.
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. 11 Ağustos’tan
sonra da özellikle iş ve gelirleriniz alanında gelişme olanakları devam edecek. Yılın ikinci yarısında mesleki alanda yükselen olanaklar söz konusu.
Ne kadar çalışırsanız, o kadar kazandığınızı görebilirsiniz. İş temponuz yükselirken, gelirlerinizde
de artışlar mümkün. Yine de harcamalarınızı daha
sağlam ve uzun vadeli koşullar üzerine yapmaya
çalışmalı, elinizdekileri har vurup harman savurmamalısınız.

mesleki konularda kendinize olan güvenin geri geldiğini görebilirsiniz. Yine bu dönemde mutlu olaylar, bir çocuk doğumu, günlük şartlarınızı daha konforlu hale getiren imkanlar, eğitim ve yolculuklarla
ilgili fırsatlarda artış bekleyebilirsiniz. Bu nedenle
yılın ikinci yarısını çok daha iyi değerlendirmeye
bakmalı, ilk yarıda kendinizi bu yeni sürece hazırlamaya bakmalısınız.

Sevgili Başak burcu mensupları, 2015’in ikinci yarısı özellikle çok hareketli ve önemli kararlar
verdiğiniz bir döneme işaret etmekte. Bu yıl ailevi
sorumluluklar artarken, kendi iç dünyanızda önemli arayışlara girebilirsiniz. Düşünmek için zamana
ihtiyacınız olacak. 2015-2018 yılları arasında şekillendireceğiniz kariyer konuları gelecek yıllar açısından da önemli bir temel teşkil edecek. 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. Ancak bu dönemde
edineceğiniz tecrübeler size aynı zamanda geçmiş
sıkıntılardan ve kişiliğinizi zorlayan hassaslıklardan sıyrılma imkanı verecek. 11 Ağustos tarihinde
burcunuza ilerleyecek olan Jüpiter kişiliğinizi ifade
etmeniz ve şanslı adımlar atabilmeniz için kapıların
açılacağını göstermekte. Özellikle hedeflerinizde ve

Sevgili Akrep burçları, 15 Haziran-19 Eylül tarihleri arasında Satürn son kez Akrep burcuna girecek. Bu nedenle, eğer 21-22 Kasım doğumlu bir
Akrep iseniz, bu yıl mesleki konularda daha sabırlı
olmak gerekebilir. Daha fazla sorumluluk almak
eğiliminde olabilirsiniz. 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. 11 Ağustos’tan sonra
da Jüpiter yine meslek ve iş hayatında hareketli bir
dönem getirmekte. Belki bu süreçte daha fazla çaba

BAŞAK BURCUNDA DOĞANLAR

TERAZİ BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Terazi’ler, şans ve gelişme gezegeni Jüpiter 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. 11 Ağustos’tan
sonra ise özellikle mesleki konularda içe dönme ve
sizi bir şekilde meşgul eden, kimi zaman bekleten,
sabırlı olmanızı gerektiren koşullar ortaya çıkabilir.
Bu nedenle, yılın ikinci yarısında sizi ruhsal açıdan
test eden ve geliştiren gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. 2015 yılında Güneş tutulmaları Başak-Balık ekseninde gerçekleşeceği için, bu yılınızda iş ve
çalışma hayatınıza ait gelişmeler, sağlık, düzen ve
pek çok meşguliyet söz konusu. 20 Mart’taki güneş
tutulması sırasında sağlık ve düzen, organizasyonel
konulara uyum sağlamanız, bu alanlarda bazı aniliklerle karşılaşmanız mümkün, 13 Eylül’deki Güneş tutulması ise ruhsal açıdan üzerinizdeki yükleri
atabileceğiniz bazı tecrübeler getirebilir, kendinizi
hafiflemiş hissedebilirsiniz.

AKREP BURCUNDA DOĞANLAR
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sarfetmeniz gerekebilir. Gösterdiğiniz çaba kadar
ödüllendirileceksiniz. Hizmet ve kendinize yeni
beceriler kazandırma konularında daha şanslısınız.
Ayrıca bu dönemde grup çalışmaları, arkadaşlıklar
hayatınıza hareket ve yeni fikirler, projeler getirebilir. Sosyal açıdan daha aktif olabilirsiniz.

YAY BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Yay’lar, 2015 Haziran-Eylül arasında
geçtiğimiz yıla ait koşullar son bir hatırlatma yapmak üzere ortaya çıkabilir ancak bu geçici bir durum olacaktır. 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 imkanlari iyi değerlendirmeye bakın. Özellikle
yabancılarla ilgili konular, eğitim, akademik uğraşlar, yolculuklar ve ufkunuzu genişleten tüm konular kendinizi geliştirme fırsatı getiriyor. Medya,
uluslar arası konular, yayıncılık gibi alanlarda ve
fikirlerinizi yayma konusunda çok daha şanslısınız.
Kendinize güveniniz önemli. Yılın ikinci yarısında,
11 Ağustos sonrasında Başak burcuna ilerleyen Jüpiter mesleki alana önemli bir vurgu getirmekte. Bu
nedenle, yılın ikinci yarısında daha fazla iş, daha
fazla çalışma var. Çabalarınızın karşılığı size terfi
ve ilerleme olarak dönebilir. Jüpiter’in bu transiti
üzerinde uzun süredir projelerinizi başarılı şekilde
tamamlayabileceğinize işaret etmekte. Ancak bu
süreç yılın ilk yarısı kadar eğlenceli olmayabilir.
Sizi meşgul eden, hareketli bir dönemde olacaksınız.

Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ

OĞLAK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Oğlak’lar 2015 yılının ikinci yarısında
ufuklarınızı genişleten fırsatlar ve eğitimler söz
konusu olabilir. 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. 11 Ağustos sonrasında ise keyfiniz yerine gelmeye başlayacak. Bu süreçte Jüpiter’in Başak burcuna ilerlemesi sayesinde gerek iş hayatında gerekse kendinizi
geliştirebileceğiniz alanlarda yeni fırsatlar ortaya
çıkabilir. Özellikle yabancılarla ilgili işlerde çok
çok şey öğrenebilirsiniz. Bazı Oğlak’lar akademik
konularda daha rahat bir ilerleme içerisine girebilirler. Hayatınıza giren yeni insanlar ve yabancılar
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sayesinde bakış açınızı zenginleştirebileceksiniz.
Dolayısıyla yılın ikinci yarısında kendinizi geliştirme imkanlarınızın arttığını görebilirsiniz.

KOVA BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Kova’lar, 15 Haziran – 18 Eylül arasında Satürn son kez Akrep burcuna döneceği için,
yılın bu döneminde geçtiğimiz yıldan kalan bazı
konuların toparlanması, sonuca bağlanması gerekebilir. 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 açan, size şans ve
ilerleme getiren öneriler ve işbirlikleri içerisinde
olabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerden güç ve moral
alacaksınız. Eğer evli iseniz, bu dönemde eşinizin
koşullarında da pozitif değişiklikler bekleyebilir,
siz de ondan daha fazla destek ve şans bulabilirsiniz. Tüm bu gelişmeler yılın ilk yarısında hayatın
pek çok alanında daha rahat destek alabileceğinizi
anlatmakta. 11 Ağustos’tan sonra, yılın ilk yarısındaki gibi olmasa da, bu kez finansal olanaklar ve
başkalarından gelebilecek parasal imkanlar içerisinde olabilirsiniz. Yatırımlar, miras, borç alacak
gibi koşullar sizi daha fazla meşgul edebilir. Bu
dönem bir ölçüde sizi bağlayan iş ve çalışma koşullarınızla ilgili gelişmelere de işaret etmekte.

BALIK BURCUNDA DOĞANLAR

Sevgili Balık’lar, 15 Haziran-18 Eylül tarihleri arasında 2014’ten geriye kalan çeşitli konuları
yeniden gözden geçirip, toparlayacaksınız. 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. 11
Ağustos’tan sonra ise karşıt burcunuz Başak’a ilerleyecek olan Jüpiter yeni bir gelişme alanı açacak.
Bu yeni süreçte ilişkilerin, evlilik ya da başkalarından gelebilecek imkan ve şansların arttığını görebileceksiniz. Belki pek çok şey elinizde olmayabilir
ancak başkalarından gelen yeni teklifleri ve gelişme
olanaklarının farkında olmalısınız. Bu süreçte evlilikler, iş ortaklıkları, anlaşmalar size değişik olanaklar sağlayabilir. Yabancılarla ilgili iş olanakları
ve anlaşmalar da mümkün olabilir.

HEMŞİRELER

Hor görmezsin işini
Ağrıtırsın başını
Seviyorsun sen işini
Beyaz güzel melekler

İşiniz sizin peş peşe
Yüzünüzde güzel neşe
Durma dermana koşar
Beyaz güzel melekler

Bu günün yarını var
Her günün sorunu var
Dünyanı yapma dar
Beyaz güzel melekler

Size dualar ediyoruz
Güle güle gidiyoruz
Sizleri çok seviyoruz
Beyaz güzel melekler

Derman olmaz verilen haplar
Hop hop eder yürekler
Dakika nabzını yoklar
Beyaz güzel melekler

Sizler için bunları yazdım
Beynimden çok süzdüm
Sizlere hediye ettim
Beyaz güzel melekler
Gülsüm Çağatay (83)
DEÜ Hastanesi hastası

Haydi Gülümseyin - Hazırlayan : Prof. Dr. Can SEVİNÇ
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Herkesin Selamı Var
Yatılı okul öğrencisi Tolga oda arkadaşına demiş ki:
-Ben sınavdan sonra memlekete gidiyorum. Sınav sonuçları açıklanınca beni ararsın. Eğer telefona annem çıkarsa ve eğer 1
zayıfım varsa “Ali’nin selamı var, 2 zayıfım
varsa (içinden güler) Ali’nin ve Ayşe’nin selamı var, 3 zayıfım varsa (gerçi olamaz ama)
Ali’nin,Ayşe’nin,Mehmet’in selamı var,4’se ki
bu imkansız Ali’nin, Ayşe’nin, Mehmet’in ve
Fadime’nin selamı var” dersin. Tolga sınavlardan sonra memleketine gitmiş. Sonuçlar gelince arkadaşı Tolga’yı aramış. Telefona Tolga’nın
annesi çıkmış. Demiş ki: -Teyze, Tolga’ya söyle
okuldaki herkesin selamı var.

Kısmen Doğru
Çocuk, büyük bir merakla babasına sordu:
-Babacığım, elinde yanan bir meşale olduğunda vahşi hayvanlar dokunamıyorlarmış
öyle mi?
Babası biraz düşündükten sonra:
-Evet oğlum... Şöyle söyleyeyim, elinde meşaleyle vahşi hayvandan daha hızlı koşabiliyorsan, doğrudur.

Sinema Bileti

Basında Biz - Hazırlayan : Nalan ÜLKER

Temel sinemaya bilet almak için gişeye gitmiş: – Bize iki pilet lütfen demiş. Gişedeki
kız sormuş: – Ferhat ile Şirin için mi? – Hayır daa. Fadime ile penum için alacağum piletleri :)
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