EDİTÖRDEN

Nalan Ülker

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampusü’nde bu
yıl tarihe önemle not düşeceğimiz gelişmelere tanık olduk.
Dünya çapında ses getiren yenilikçi adımları heyecanla
izlerken, böyle lider bir kurumun mensubu olmaktan da
onur duyduk.
Bugüne kadar pek çok bilimsel çalışmada ilklere imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi, yüzyılın projesi
Uluslararası İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü - İBG İzmir’i
Eylül 2015’te hizmete açarak Türk bilimine büyük fırsat
sundu.
İnsanlık için yeni buluşlar üretmek üzere kurulan
bu devasa yapı, daha ilk günden Nobel ödülü ile taçlandı.
Hindistan’dan İspanya’ya kadar uzanan coğrafyada bu büyüklükte benzersiz bir kuruluş olan bu merkez, alanındaki
en iyi adres olma özelliği ile vitrine çıktı. Dünyada bilimin
yeni çekim merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi olunca, yerli
ve yabancı çok sayıda değerli akademisyen de İzmir’e gelerek yurtdışından tersine beyin göçünü hızlandırdı.
İBG İzmir’in üstlendiği önemli misyon ve vizyonu
anlatan haberler ve görselleri derginiz Arpaboyu’nda ayrıntıları ile okuyabilirsiniz. Yenilikçi ve modern yaklaşımlarla güncellemeye devam ettiğimiz sayfalarımızda, sağlık, bilim, eğitim, kültür ve sanattan yine dopdolu, renkli
bir içerik göreceksiniz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi başhekimliğinde görev değişimi, Tıp Fakültesi’nde ve üniversitede
2015-2016 eğitim yılı açılış törenleri, kurumda yeni göreve başlayan asistan hekimler ve Çocuk Hastanesi’nde
tedavi gören çocuklara yönelik düzenlenen sosyal etkinlikler haber özetlerinden bir kaçı. Bilim dünyasından güncel yaklaşımlar arasında; dünyanın ilk Uyku Teknolojileri
İstasyonunu bünyesinde kuran DEPARK’ın girişimci çalışması, Bütünleyici Tıp ve Kanser Konferansı, Endoskopik
Sinüs Cerrahi Kursu, Dünya Fizyoterapistler Günü, Tıbbi
Bilirkişilik ve Sağlıkta Şiddet konulu haber ve anlatımlar
yer alıyor.
Spor, bilim ve sanattan güzel mesajlar sunan özel
röportajlarımızda akademisyenlerin topluma örnek teşkil
eden yaşam zenginliğini keşfedebilirsiniz.
Eleştiri ve Kültür - Sanat köşesinde Doç. Dr. Funda Aksu
kitap özetleri, Doç. Dr. Özlem Miman ilginizi çekecek film
yorumu ve Gezi Sayfası’nda da Prof. Dr Tonay İnceboz güzel görsellerle deneyim ve izlenimlerini paylaşıyor.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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Prof. Dr. M. Refik Mas

Prof. Dr. Can Karaca

Prof. Dr. Mehmet Füzün
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CAN KARACA KİMDİR ?
Prof. Dr. Can KARACA (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi)
Lisans eğitimini 1978 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1984’te Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzman oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
1991 yılında Yardımcı Doçent, 1994’te
Doçent unvanını aldı. Kariyerine 2000
yılından itibaren DEÜ Tıp Fakültesi
Plastik ve Rekontstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda profesör olarak devam
etti. DEÜ Hastanesi’nde 2008 yılından
itibaren Başhekim Yardımcılığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Profesör Karaca, Ağustos 2015’te DEÜ Hastanesi
Başhekimliği’ne atandı.
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Tevfik Eser

kuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’nde üç yıllık
Başhekimlik süresini
dolduran Prof. Dr. Mehmet
Refik Mas, görevini törenle
Prof. Dr. Can Karaca’ya devretti. Dekanlık Binası 4. Kat
Toplantı Salonu’nda düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet
Füzün’ün ev sahipliğinde, üniversite üst yönetimi ile DEÜ
Hastanesi akademisyenleri ve
idari personel katıldı.
		
DEÜ Hastanesi’nde
Geriatri Bilim Dalı’nı kurarak
üç yıldır Başhekimlik görevini
yürüten ve yeni dönem Rektörlük seçimleri için adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mas,
bugüne kadar gerçekleştiği
çalışmaları, kurumun mali tablosunu
ve hayata geçirdiği yenilikleri slayt
gösterisi eşliğinde istatistiklerle
anlattı. Profesör Mas konuşmasının sonunda, “Beni bu göreve
layık gören Rektör Prof. Dr.
Mehmet Füzün başta olmak
üzere Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tülay Canda, Başhekim
Yardımcıları, idareciler ve öğretim üyelerine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum” dedi.

Rektör Füzün’den Mas ve Karaca’ya teşekkür
Profesör Mas’a değerli hizmetleri için teşekkür eden Rektör Füzün şöyle konuştu: “Bir devir teslim töreni yapıyoruz ve
üniversitemizde bu kapsamda bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnşallah
bundan sonra kurumsallaşır ve sürer. Refik Hocamız üç seneye
yönelik değerlendirme yaptı. Aslına bakarsanız son 10-15 yılı da

genel çerçevede sizlerle paylaşmış oldu. Özetle söylemek gerekirse, son yıllarda ciddi mali sorunlar yaşadık. Temel ekonomik nedenlerden dolayı üniversite hastaneleri son yıllarda büyük sıkıntılar
yaşıyor, biz de yaşadık. Tabii ki görevler başlar ve biter. Önemli olan iyi bir iz bırakmak, hoş sada bırakmak. Ben Refik hocamızın hoş bir sada bırakacağına inanıyorum. Refik Hocayı Geriatri Bilim Dalı’nı
açmak üzere üniversitemize kabul etmiştim. Günün koşulları içinde Başhekimlik görevi kısmet oldu,
bu görevi başarıyla yaptı. Tabii ki zor dönemden geçtiğimiz koşullarda yıpranma şüphesiz olacaktır,
ama onun şahsı ile ilgili değil, mevcut şartların getirdiğidir. Kendisine çok teşekkür ediyorum, üç yıllık
yasal süreyi bitirme başarısını gösterdi, bana ve koşullara tam dayanabilen tek başhekim oldu. Olumsuz koşullarda, bir takım yapılan hizmetler gölgelenebilir, olumsuz havalar estirilebilir ama bunları
ileride tarih not düşecektir. Ben bu dönemde Refik Mas hoca ile beraber çalıştığım başhekim yardımcısı arkadaşlarıma, hastane müdürlerine, döner sermaye müdürü olmak üzere tüm idarecilere
canla başla hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki bürokratların görevi sona ermiyor.
Başhekim ve yardımcılarının görevi bitiyor, yeni arkadaşlarla beraber kaldığımız yerden daha ileriye
gitmek üzere devam edeceğiz. Yeni Başhekimimiz Can Karaca, benim çok kısa süre başhekimlik yaptığım dönemde yardımcımdı. Rektörlük döneminde 5 ana yardımcımdan birisi olarak yanımda oldu.
Akademisyen genel sekreter olarak rekor kırmış ve 6 yıl görevde kalabilmiştir. Hep söylerim, Rektörlerin 5 yardımcısı vardır, üçü yasaların belirlediği rektör yardımcıları, diğer iki yardımcısı da başhekim
ve sekreterdir. Bunların içinde konumu itibarı ile en önemlisi başhekimliktir. Can Hoca, benim ricamla
son yılda başhekim olarak yardımcım olmaya devam edecek. Mevcut şartlar gereği zor koşullarda
bir hastanenin başhekimliğini kabul etmek kolay iş değildir. Bu kabulünden dolayı kendisine özellikle
teşekkür ediyorum.” Rektör Füzün daha sonra Profesör Mas’a hizmetleri için bir teşekkür plaketi
verdi. Tören sonunda Hastane Başmüdürü Tevfik Eser de Prof. Dr. Mas’a Hastane Müdürlüğü adına bir
vazo hediye ederek teşekkür etti.

5 YENİ

Başhekim Yardımcısı

P

rof. Dr. Can Karaca’nın Başhekimliğe atanması ile birlikte DEÜ Hastanesi’nde
beş yeni Başhekim Yardımcısı da göreve başladı. Prof. Dr. Yücel Arısoy, Prof.
Dr. Bilgin Cömert, Doç. Dr. Ataç Sönmez ve Doç. Dr. Koray Atila’dan boşalan Başhekim
Yardımcılıklarına, Prof. Dr. Erol Gökel, Prof. Dr. Haluk Vayvada, Prof. Dr. Handan Güleryüz, Prof. Dr. Ersin Aksay ve Prof. Dr. Murat Duman getirildi. Prof. Dr. Mehmet Öztürk
ve Prof. Dr. Kazım Tuğyan’ın başhekim yardımcılığı görevleri sürüyor.
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Prof. Dr. Erol GÖKEL
(Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
1954 Kıbrıs doğumlu olan Erol Gökel, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi’nde 1978’de tamamladı. Uzmanlık eğitimini
Almanya Dreifaltigkeits Hastanesi Lippstadt Anesteziyoloji ve Yoğunbakım
Bölümü (1984) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı’nda (1986) bitirdi. DEÜ Tıp Fakültesi’nde 1991
yılında Yardımcı Doçent ve Doçent oldu. Mayıs 1998’den itibaren kariyerini
profesör olarak sürdürüyor.

Prof. Dr. Haluk VAYVADA
(Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı – Yara İyileşmesi
Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. 1969
Denizli doğumlu olan Vayvada, Tıpta Uzmanlık eğitimini 1998 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladı. DEÜ Tıp Fakültesi’nde 2006 yılında doçent, 2012
yılında profesör oldu.

Prof. Dr. Handan GÜLERYÜZ
(Radyoloji Anabilim Dalı - Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Kırıkkale 1968 doğumlu Handan Güleryüz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
1990 yılında mezun oldu. Tıpta Uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda 1995’te bitirdi. Aynı kurumda 2000 yılında doçent, 2006’da profesör oldu.

Prof. Dr. Ersin AKSAY
(Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
1974 Ankara doğumlu Ersin Aksay, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde 1999’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
1993’te uzmanlık eğitimini bitirdi. 2008’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil
Tıp Anabilim Dalı’nda doçent oldu. 2014 yılında DEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp
Anabilim Dalı’nda profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Murat DUMAN
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı – Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı
Öğretim Üyesi)
BENİM HASTANEM

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1992 yılında lisans eğitimini bitirdi. 1970
Erzurum doğumlu olan Duman, 1998’de DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlığını tamamladı. 2002’de DEÜ Tıp
Fakültesi’nde yardımcı doçent oldu. Aynı yıl, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı’nda yandal ihtisas yaptı. 2005’te
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doçent, 2010 yılında profesör
oldu. 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil
Bakım Bilim Dalı’nda yandal ihtisas yaptı.
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Tıbbi Bilirkişilik ve
sağlıkta şiddet
kongrede tartışıldı

Prof. Dr. Erdem Özkara başkanlığında yapıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAHUM), günümüzde artan tıbbi uygulama hatası suçlamaları ve hataları önlemeye yönelik önemli gelişmeleri ve yansımaları değerlendirmek, artan şiddet olaylarını masaya yatırmak üzere “II.Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi
Bilirkişilik Kongresi” düzenledi. Birincisi geçen yıl Kuşadası’nda düzenlenen ulusal etkinlik, bu yıl İzmir
Özdere’de gerçekleştirildi. Etkinlik, SAHUM Müdürü ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Erdem Özkara’nın başkanlığında 8 -11 Ekim tarihlerinde yapıldı.
Sağlıkçıya şiddet tıbbi hataları körüklüyor!
Kongrenin ilk gününde, ülkemizde sağlık çalışanlarına şiddet ele alındı. Diğer gün Tıbbi Uygulama Hataları (Tıbbi Malpraktis) konusu tartışıldı. Toplumun her kesiminde giderek artan şiddetin de
ele alındığı kongreye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özkara konu başlıklarını şöyle özetledi:, “Son dönemde
tırmanış gösteren tıbbi hata suçlamalarını, bu hatalardaki son durumu ve hataların nasıl önlenebileceğini, sistemin hatalara etkisini değerlendirdik. Kongrede ele aldığımız bir diğer konu ‘Şiddet’ oldu.
Hayatın her alanında gittikçe artan şiddet sağlık çalışanlarına her geçen gün daha fazla zarar vermekte. Artan şiddetin sağlık hizmetindeki kaliteyi düşürmesi de kaçınılmaz. Hasta-hekim ilişkisinde
saygınlık maalesef bozulmaya başlamıştır. Şiddetin nedenlerini ve yansımalarını konuştuk.

Etkinliğimizin bir gününde ise bilirkişilik konusu ele alındı. Ülkemizde henüz konuşulmayan
bilirkişi etiği ve kanıta dayalı bilirkişilik modelini tartıştık. Bilirkişilik objektif, bilimsel veriye dayalı ve
bilimsel standartlarda yapıldığında aynı konuda farklı görüşler olamaz, ancak günümüzde farklı bilirkişi görüşleri ortaya çıkabiliyor. Adalet Bakanlığı İç Denetim Biriminin raporunda da belirtildiği gibi;
günümüzde maalesef bilirkişilik bu konuda eğitim almamış belli insanların elinde, mahkeme kalemi
ve bilirkişiler arasında rahatsız edici ilişkilerle hep aynı bilirkişilere dosyalar verilmekte. Ayrıca henüz o
kültüre erişmediğimiz için bilirkişi kararları da pek sorgulanmamakta, bilimsel verilerle uyumu araştırılmamaktadır. Biz artık bilirkişilik standartlarının ve etik kurallarının da gündeme gelmesini istiyoruz.
Nitekim geçen yıl Kuşadası’nda düzenlediğimiz ilk kongremizde de bunun temelini atmıştık. Bilirkişi
etiği ve sorumluluğu da kongremizde tartıştığımız bir diğer önemli konu. Özetle, Bilirkişi adaleti değil,
adaletin bilirkişisi olmalıdır.”
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Bilirkişilik mutlaka bilimsel standartlara uygun yapılmalı, ülkemizde bu konuda çok gerideyiz!

Dokuz Eylül Üniversitesi
girişimcilikte
10 basamak yükseldi

ÜNİVERSİTEMİZDEN

B

ilim ve teknolojideki inovatif çalışmalarla vizyonunu hızla geliştiren ve uluslararası platformda adından söz ettiren Dokuz Eylül Üniversitesi, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
İndeksi”nde son üç yılda 10 basamak birden tırmanarak 23. sıraya yükseldi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2012 yılından bu yana yapılmakta olan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İndeksi’nde yıldızı parlayan Dokuz Eylül Üniversitesi; DEPARK, DETTO,
DEGA ve DERA gibi yapı taşlarının da performansı ile önemli bir ivme kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilim ve teknolojideki gelişimine katkı sağlayan büyük çabaları için başta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören olmak
üzere üniversite akademik personeli ve onlara destek olan idari personele teşekkür etti. Prof. Dr.
Füzün yayınladığı mesajda; “ Üniversitemiz akademik personelinin, bilimsel ve teknolojik performansındaki anlamlı artışın bir sonucu olarak ortaya çıkan bu ilerlemenin; DEPARK, DETTO, DEGA
ve DERA gibi önemli mekanizmalarımızın da varlığı ile hızlanarak devam edeceğine inanıyorum”
ifadelerini kullandı.
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Teknoparklar Zirvesi'nde

DEPARK zirveye çıktı
D

ÜNİVERSİTEMİZDEN

okuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
DEPARK, Ankara’da düzenlenen “3. Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri (TBG) Zirvesi”nde, “Performans Endeksi” sıralamasına göre 5 yıldan az süredir faaliyet gösteren “Erken
Aşama Teknoparklar” kategorisinde birinci seçildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknopark Performans Endeksi sıralamasında, ülkemizde
faaliyet gösteren 46’sı aktif toplam 61 Teknoloji Geliştirme
Bölgesi değerlendirmeye alındı. Üç kategori üzerinden yapılan değerlendirmede, 10 yıl ve üzerinde olan “Olgun Teknoparklar” kategorisinde ve genel sıralamada ODTÜ Teknokent
birinci sırayı alırken, 5 ila 10 yıl arasındaki “Gelişmekte olan
Teknoparklar” kategorisinde Erciyes Teknopark birinci oldu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi DEPARK
da “2014 Yılı Performans Endeksi Sonuçları”na göre yapılan
değerlendirmede “Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında fark yaratarak zirveye çıktı.
Olgun Teknoparklar kategorisinde ve genel sıralamada ODTÜ’nün ardından İTÜ ARI Teknokent ikinci; Bilkent
Cyberpark üçüncü oldu, Gelişmekte olan Teknoparklar kategorisinde Mersin Teknopark ikinci, Uludağ
Üniversitesi Teknopark-ULUTEK üçüncü oldu. Erken Aşama Teknoparklar kategorisinde Kahramanmaraş Teknokent ikinci, Dicle Üniversitesi Teknopark üçüncü sıraya yerleşti.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nin birincilik ödülünü, DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı ve DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören’e vererek yüksek performans ve başarılı çalışmaları için kutladı. Bakan Işık törende yaptığı konuşmada; Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik dönüşüm ve gelişim sürecinde Tekponarkları
çok önemsediklerini ifade etti, yeni dönemde Türkiye’nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerle
Avrasya’nın üretim üssü olmayı hedeflediğini vurguladı. Ödül sevinci yaşayan DEPARK ekibi, hızlı yükselen başarı grafiğinin yeni çalışmalarla devam edeceğini belirtti.
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 20152016 Eğitim Dönemi, Tıp Fakültesi Derslikler Grubu
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Rektör
Prof. Dr. Mehmet Füzün başta olmak üzere, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin
Canda, Dokuz Eylül Üniversitesi üst yönetimi, Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimleri, akademik ve idari personel,
öğrenciler ve velileri katıldı. 277 yeni öğrencinin beyaz
önlük giydiği törende fakülteyi ilk üç derece ile kazanan
Senem Ergin, Ender Ege Özden, Mehmet Sinan Sayın’a
beyaz önlüklerini Dekan Canda giydirdi, genç hekim adaylarına birer Anatomi Atlas’ı hediye etti. 2014-2015 Eğitim
Dönemini (Dönem, 1,2,3,4 ve 5’i) birincilikle tamamlayan
Göksel Çil, Gülfem Nur Akın, Harika Duygu Bilici, Uğur Altı-
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Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör

nok, Mücahit Yalçın, Erkan Deniz’e de Burs Komisyonu’nca verilecek olan
Başarı Bursu’nu yine Dekan Prof. Dr. Tülay Canda verdi. Tıp Fakülteli olma
heyecanı yaşayan öğrenciler, Dekan Yardımcısı Prof. Dr.Pınar Tuncel’in önderliğinde “Tıbbiyeli Andı”nı okudu.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında; “Sevgili gençler 6
yıllık eğitim dönemine başlıyorsunuz, 40 yıllık hekimim inanın zaman su
gibi akıp geçecek. Çok değerli meslek seçtiniz, hiçbir zaman pişman olmayacağınıza inanıyorum. Anne ve babaları canı gönülden tebrik ediyorum.
Sizlerin emekleri çok büyük. Dokuz Eylül Üniversitesi büyük bir aile. 70
bini aşan öğrencisi var. Öğrenci sayısı olarak İzmir’in en büyük üniversitesiyiz. 14 fakültesi, 10 enstitüsü, 10 yüksekokulu ve konservatuvarı, 52
araştırma ve uygulama merkezi, çok değerli hastanesi ve Dünyanın sayılı
merkezlerinden olacak yeni açtığımız İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü,
8 bin civarında idari ve akademik personelimiz var. Üniversitede eğitim ve
araştırma yapılır. Önümüzdeki süreç araştırmaya ağırlık vermek olacak.
arpaboyu 11

Çünkü inovasyon, teknopark ve üretilen bilgilerin teknolojiye transferi çağımızın altın değerleri olmak zorunda. Unutmayın, hekimlik usta-çırak işidir.
Hasta taşımaktan kaçmayınız, hocalarınızı takip ediniz. Türkiye’nin ilk Sağlık
Teknoparkı’nın bulunduğu bir üniversitede eğitim göreceksiniz bunun da
nimetlerinden yararlanın.”

BENİM HASTANEM

1 öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı 4
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, 1 Mart 1978’de kurulan fakültenin bugüne kadar 5213 tıp doktoru mezun ettiğini, yeni kayıt
yaptıran 277 öğrenci ile birlikte tüm sınıflarda toplam 1752 öğrencinin
eğitim alacağını belirtti. Profesör Canda, 508 kişilik eğitimci kadrosu ile
nitelikli ve çağdaş eğitim verdiklerini vurgulayarak şu bilgileri verdi: “12
idealist hocamızın önderliğinde kurulan fakültemiz; kurulduğu günden bu
güne eğitimde yenilikçi, daima çağdaş teknolojiye önem veren ve daha
Prof. Dr. Tülay Canda
iyiyi uygulamaya çalışan bir eğitim kurumudur. Evrensel insan haklarına,
Dekan
demokrasiye ve toplum sorunlarına duyarlıdır. Fakültemizde 1 öğretim
üyesine düşen öğrenci sayısı 4’tür. Öğretim üyelerimizin tıp fakültesi öğrenci eğitimi dışında birçok
görevleri var. Bu görevler hem hizmet, hem kendilerini geliştirme, hem de fakültemizi ve ülkemizi
temsil etme görevleri. Fakültemize ayrılan öğrenci kontenjanları son 6 yılda 2 kez beklenilenin üzerinde arttırılmıştır. Eğitim olanakları, derslikler, laboratuvarlar, öğrenci yemekhanesi, okuma salonu,
kütüphane, sosyal ortamlar yetersiz kalmıştır. Önemle belirtmek isterim ki, sizlerin daha iyi eğitim
almanız ve eğitim ortamınızın gelişmesi için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Füzün, fakültemize
hem bütçe, hem de kadro açısından daima ve içtenlikle destek olmuştur, çok teşekkür ediyorum.
Her yıl artan öğrenci sayısı dikkate alınarak, öğretim üyelerimiz ve ilgili kurullar ile eğitimin kalitesinden ödün vermemek için gereken düzenlemeleri yapıyoruz. Fakültemizde ve hastanemizde; birçok
üst düzey araştırma laboratuvarı, en yeni teknoloji ürünü tanı ve tedavi cihazları, Deney Hayvanları
Merkezi, öğrencilerin bilimsel çalışmasına olanak veren AR LAB mevcuttur. Eğitim modelimiz öğrenci
merkezlidir, öğrenmeyi öğreten aktif eğitim yanı sıra sunumlarla desteklenmiş, bilgi ve beceriyi pekiştiren uygulamalar, alan çalışmaları ile sürmektedir. Devletimizden beklentimiz, Tıp Fakültesi kontenjanları saptanırken fakültenin görüşleri dikkate alınmalı, öğrencilerimizin barınma sorununa çözüm
getirilmeli. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı, Balçova, Narlıdere, İnciraltı yerleşkesi içinde ivedilikle
Kız öğrenci Yurdu başta olmak üzere, çağdaş koşullar içinde öğrenci yurtları yaptırmalı. Siz değerli
öğrencilerimizden iyi birer yurttaş ve hekim olmanızı bekliyoruz. Öğretim Üyelerimiz size öğretmeye,
bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaya hazır. Sorunlarınızı bizlere her zaman iletebilirsiniz. Değerli
veliler, bize emanet ettiğiniz öğrencileri 6 yıl sonra çağdaş birer hekim ve erdemli bireyler olarak
yetiştirmek temel görevimiz.”
Dönem 6 Öğrencisi İntörn Dr. Hilmi Can Ulman gençlere ışık tutan konuşmasında İzmir’de ve
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim görmenin bir ayrıcalık olduğunu belirtti ve duygularını şöyle anlattı: “5 yıl önce sizin koltuklarınızda oturuyordum. Uzun ama hızlı geçecek 6 yıl için birkaç tavsiyem
olacak, İzmir’de ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyacağınız için çok şanslısınız. Çünkü Dokuz Eylül
iyi hekimler yetiştirir. Önümüzdeki senelerde diğer Tıp Fakülteleri’ndeki arkadaşlarınızla kendinizi karşılaştığınızda aranızdaki beceri ve donanım farkını siz de hissedeceksiniz. Ayrıca yıllardır fakültemizde
yürütülmekte olan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sistemi sorgulayan hekimler yetiştiriyor. Ayrıca
henüz iki hafta önce açılan ve alanında Türkiye’de ve hatta yakın coğrağyada tek olan İBG İzmir ve
Türkiye’nin ilk sağlık teknoparkı DEPARK ile aynı kampüste olmak bilimsel araştırmalar konusunda
size iyi bir fırsat olacak. Yani tıp okumak için doğru yerdesiniz. Ama unutmayın okulda öğretilenler iyi
bir hekim olmak için yeterli değildir. Kendinizi geliştirin, iyi İngilizce öğrenin.”
Törende, Dönem 1 Kurul Başkanı Prof. Dr. Bekir Ergür öğrencilere Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi hakkında bilgiler verdi, gençlere başarı diledi. Eğitim yılı açılış konferansını da Türkiye’de ilk
kez Çocuk Psikiyatrisi’nin anabilim dalı olmasını DEÜ Tıp Fakültesi’nde gerçekleştiren emekli Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ayşen Baykara verdi. Profesör Bayraka, “Hekim Olmak” konulu yılın ilk konferansında,
doktorluk mesleğinin, hasta-hekim iletişiminin ruhunu anlattı, empati kavramının önemini vurgularken, önce insan olma özelliği ile kişinin mesleğine bilim ve bilginin yanında çok şey katabileceğinin
altını çizdi. Tören sonunda davetlilere yiyecek-içecek ikramı yapıldı.

12 arpaboyu

Dokuz Eylül Tıp gözde okul
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim öğretim yılı 277 yeni öğrenci ile başlarken,
İzmir’in başarılı eğitim yuvasına katılan gençler, yüksek puanlarla tercihlerini DEÜ yönünde kullandı.
Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından DEÜ Tıp Fakültesi’ne gelen öğrenciler arasında 7 okul
birincisi de yer aldı. Son yıllarda giderek artan ilgi puanlara da yansıdı. Yeni kayıt yaptıran 277 öğrenci,
en yüksek puan dilimi olan % 1.43-1.88 arasında yer aldı.
Kayıt işlemleri Dekanlık Binası 4. Kat fuayede yapılan gençlere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, “İzmir’e ve bu kentin önemli eğitim kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi’ne hoşgeldiniz. Sizler ailelerinizin bizlere
emanetisiniz. Burada en iyi eğitimi alacak ve mesleğe en iyi şekilde hazırlanacaksınız” diyerek başarı diledi. Profesör Canda, hekimliğin onurlu bir meslek olduğunu ifade ederek öğrencilere beyaz önlüklerini teslim etti.
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yeni asista

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne atanan 82 yeni asistan, Dekanlık Binası Toplantı Salonu’nda
düzenlenen iki günlük oryantasyon programı ile göreve başladı.
DEÜ Hastanesi ve Tıp Fakültesi’ne ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, işleyişin anlatıldığı eğitim
programının açılış toplantısı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Tuncel, Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Handan Güleryüz ve Prof. Dr. Kazım Tuğyan’ın katılımı ile yapıldı. Eğitime katılan asistanlara, Dekan Prof. Dr. Canda
ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kaya sertifika vererek teşekkür etti. Profesör Canda, İzmir’i ve Dokuz
Eylül Üniversitesi’ni tercih eden genç hekimlerin gerek şehir gerekse kurum olarak çok doğru bir adrese geldiklerini ifade etti. Profesör Canda, doktorluğun özveri isteyen onurlu bir meslek olduğunu dile
getirirken, özellikle hasta-hekim iletişiminde duyarlı davranmanın, hasta ve yakınlarına açıklayıcı bilgiler
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n göreve başladı

vermenin sorunsuz hizmet sunumunda büyük önem taşıdığını vurguladı.
Yeni göreve başlayan asistanların Anabilim Dalları’na göre dağılımı şöyle: Acil Tıp 3, Aile Hekimliği 9, Adli Tıp 1, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 6, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6, Çocuk ve Ergen
ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 3, Genel Cerrahi 3, Göğüs Cerrahisi 1, Göz Hastalıkları 1, Halk Sağlığı 3, Histoloji ve Embriyoloji
1, İç Hastalıkları 10, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 2, Kadın Hastalıkları Doğum 3, Kardiyoloji 3,
Nöroloji 3, Ortopedi ve Travmatoloji 5, Plastik,Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi 1, Radyasyon Onkoloji
1, Radyoloji 4, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1, Spor Hekimliği 1, Tıbbi Biyokimya 1, Tıbbi Farmakoloji 1, Tıbbi
Mikrobiyoloji 1, Deri ve Zührevi Hastalıklar 1, Tıbbi Patoloji 2, Göğüs Hastalıkları 1
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Türkiye'ye çağ atlatacak
dev yatırım hizmete girdi
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Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör
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Prof. Dr. Murat Özgören
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Öztürk
İBG İzmir Müdürü

okuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin
ilk Uluslararası Biyotıp ve
Genom Merkezi İBG İzmir, 10 Eylül
2015’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı törenle açıldı.
Temeli 2006 yılında atılan, Kalkınma Bakanlığı ve diğer kaynaklardan sağlanan 150 milyon TL’lik
yatırım desteğiyle Türkiye’de bu
alandaki ilk ve tek merkez olma

Fikri Işık
Bilim San. Tekn. Bakanı

Mustafa Toprak
Vali

Sırrı Aydoğan
İzmir Bşb. Bşk. Vekili

özelliği taşıyann İBG İzmir, toplam 23 bin 700 metrekare alana kurulan dünyanın sayılı bilim üslerinden biri olarak insanlığın hizmetine sunuldu.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını DEÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören yaptı. Sağlık teknolojileri alanında dünyanın
her bölgesinde temsilcilikleri olduğunu anlatan Profesör Özgören, “Dünyanın sayılı bilim insanlarının
katılımı ile gerçekleştirilen bu etkinlik ile uluslararası bilimsel bağlantının sağlanmasını mümkün kıldık.
Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz” diye konuştu.Tören için yurtdışından gelen bilim adamları Dr.
Octavi Quintana Trias, Dr. Gerlind Wallon, Dr. Pascal Pineau, Türkiye Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve işbirliği Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Maria Bonnafous, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)
Başkan Yardımcısı Prof Ahmet Nuri Yurdusev, TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği) Başkanı Prof.
Fahrettin Keleştimur, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) Başkanı Prof. Özkan Ünal, İzmir Valisi
Mustafa Toprak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da kısa birer konuşma yaptı.
1 kg biyoteknolojik ilaç 1 milyon dolar
İzmir’de yapılan bilimsel yatırımın ülkemiz için büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Fikri Işık,
Türkiye’nin 2014 yılında 4.7 milyar dolarlık ilaç ithal ettiğini ve her 1 kg biyoteknolojik ilaca ortalama 1
milyon dolar ödediğini belirterek şöyle konuştu:
“Bugün İzmir’e 150 milyon lira değerinde bir yatırımı kazandırıyoruz. Bu tesisin değeri, bizim için rakamlardan çok öte bir anlam taşıyor. Bu binada 32 bağımsız araştırma laboratuvarı, 24 hücre kültür laboratuvarı ve 30 genel kullanım laboratuvarı bulunuyor. Biyoteknolojik ilaçlar, hücre tedavileri,
yenileyici (rejeneratif) tıp, nadir hastalıkların ve nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi gibi çok çeşitli
alanlarda önemli çalışmalar yapılacak. İzmir’in hedefi, 2023 yılında Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki en
üst düzey biyomedikal inovasyon merkezlerinden biri olmak. Bu merkezin, her gün çıtasını yükseltip
hedefine ulaşacağına tüm kalbimle inanıyorum. Burada, dışarıdan ithal etmek zorunda kaldığımız

ilaçları kendimiz geliştirme imkanı bulacağız. Merkezde, dünya çapında ses getirecek özgün çalışmalar yapılacak. Türkiye’de bütün kritik sektörlerde bu tip tesislerin hayata geçmesi için her türlü
desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. ABD 2011 yılında biyoteknoloji alanında 18
milyar dolar yatırım yapmıştır. 2012 yılında 304 milyar dolar olan küresel biyoteknoloji pazarının,
2017’de 468 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Ülkemizde ise 2014 yılı için biyoteknolojik ilaçların
pazar büyüklüğü 2,6 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye, yükte hafif pahada ağır ürünler üretmek zorundadır.
2014 yılında 4,7 milyar dolar ilaç ithal eden Türkiye, her 1 kg. biyoteknolojik ilaca ortalam 1 milyon
dolar ödemiştir. Şu anda Türkiye’de tüketilen her kutu ilacın yüzde 73,5’i yerli üretimle karşılanıyor
ancak ithal edilen ürünlerin yüksek katma değerli olması, bu sektörde geçen yıl yaklaşık 4 milyar
dolar ticaret açığına sebep oldu. Bu veriler, ilaç sektöründe yerli üretimin ne kadar hassas olduğunu
ortaya koyuyor. Bu konuda biz de 2015–2018 stratejik belgesi ve planını hazırladık ve elimizden ne
gelirse yapmaya hazırız. Türkiye’nin yeni bir atılım yapabilmesi, bilim ve teknoloji alanında yapacağı
sıçramalarla mümkün olacaktır. Ülke olarak yüksek katma değerli ürünler üreten sektörlere yönelmek durumundayız. İlaç sektöründe ortalama ücretler imalat sektörünün iki katı. Bu merkezin
İzmir’de kurulması özellikle önemli. İzmir de artık yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde Hakkari,
Van, Artvin ile aynı haklara sahip. 6. Bölge desteğinden faydalanıyor. Teşvik sistemindeki bu değişiklik
İzmir’i yakından etkileyecek. İlaç, tıbbi cihaz yüksek teknolojili ürün sınıfında. TÜBİTAK ve Bakanlık olarak proje bazlı AR-GE’yi destekliyoruz. İzmir’de dokuz tane üniversite var ama İzmir’de üniversitelerin
sanayilerle iş birliğini artık Katolik nikahı haline getirmeyi istiyoruz. Bu merkezde mutlaka ticarileşecek
ürünlere de odaklanmak durumundayız. Hocalarımız artık ticarileştirme işine ne olur şaşı bakmasın.
Ne kadar ticarileştirme yaparsak o kadar bilimsel araştırma yapma imkanına sahip oluruz. Enstitü
araştırma merkezleri açılıyor ama malzeme temin etmekde zorlanıyoruz. Araştırma alt yapıları kanunu çıkardık. Destek vermeye başlayacağız. Sizler çalışmaları yapın millet yetki verirse sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Tek isteğimiz bilimsel çalışmalara odaklanmanız.”
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Kurdelayı Cumhurbaşkanı kesecek
Merkezin açılış sürecini anlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, bu törende kurdela kesmeyeceklerini, törenin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve gelmesi durumunda açılış kurdelasını
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın keseceğini belirtti. Rektör Füzün, İBG İzmir’in Cumhuriyet
tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunun altını çizerek şu bilgileri verdi: “Tıp alanında Türkiye,
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Doğu Asya’nın en büyük tıp araştırma merkezini kurmaktan mutluluk
duyuyoruz. Batı dünyasının yıllardır yaptığı ve Türkiye’nin geç kaldığı tıp araştırmaları bu merkezde
gerçekleştirilecek. Hedefimiz, Avrupa’nın en iyi 10 merkezinden biri olmak. Bu merkezimiz, Sağlık Teknoparkımız ve Bioİzmir projemizle İzmir’i sağlıkta inovasyon üssü haline getireceğiz. Biyomedikal konusunda Ankara beyin, İstanbul akciğer, İzmir ise karaciğer. Hücreleri yenileyen İzmir olacak” Törende;
Vali Mustafa Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da İzmir için, Türkiye için çok
şey ifade eden böyle önemli bir merkezin kurulmuş olmasından duydukları kıvancı dile getirdi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, projelerini sunan lise öğrencileri ile sohbet etti, daha sonra İBG İzmir binasındaki üniteleri gezdi, bilgi aldı.

Türkiye dışa bağımlı olmamalı
İBG İzmir’in kurucusu Prof. Dr. Mehmet Öztürk, halen yaklaşık 100 kişilik bir ekibin hizmet verdiği merkezde yakın gelecekte 500 kişilik bir kadro ile bilim üretileceğini belirterek şöyle konuştu:
“Türkiye’nin her yıl 15 milyar dolar mekanik ilaç harcaması var. Biyoteknolojik ilaçlar her yıl yüzde 20
artarak piyasaya giriyor. Artık Türkiye’nin ilaçlarda dışa bağımlı olmaması gerekiyor. Merkezimizde
bu ilaçları üretmek için çalışacağız. Bu sayede İzmir’e yeni istihdam alanları sağlayacağımıza inanıyoruz. Akraba evliliğinden kaynaklanan metabolik hastalıklar en fazla Türkiye, İsrail ve Arabistan gibi
ülkelerde görülüyor. Kök hücre tedavisi, metobolik hastalıklar için hayati önem taşıyor. Kan ve deri
hücrelerinden kök hücre üretip, karaciğer nakli yapıp, gen bozukluklarını düzeltebilecek hale getirmeyi
hedefliyoruz. 3 yıl içinde karaciğer hücrelerini fareler üzerinde deneyebilecek hale geleceğiz. Son 3
yıldır kanser tedavilerinde önemli heyecanlar yaşanıyor. İmmunoterapi tedavisi ile kanserli hücreleri
yenmek için çalışmalar yürütüyoruz .. Daha güzel bir dünya kendiliğinden gerçekleşmeyecek. Bunu
elele inşa etmemiz lazım. Bizler yetenekli ve kendine güvenen genç bilimcileri yetiştirmek için, birleştirici ve uzlaştırıcı bir uluslararası buluşma merkezi olmak için, böylece yurtta ve dünyada barışa katkı
sağlamak için buradayız
Sizlerden, Ankara’dan, yerel yönetimlerden, işadamlarından, hayırseverlerden tek bir beklentimiz
var; bize maddi ve manevi destek olmaya devam edin. Bunlar, hastalara, yakınlarına umut olarak
dönecektir, bize güvenin.”
Bakan, tören sonunda üniteleri gezdi
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonu’nda yapılan açılış konuşmalarının ardından Bakan
Fikri Işık ve beraberindeki heyet; Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat
Özgören ve İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün önderliğinde İBG İzmir binasını gezdi. Yeni
açılan üniteler hakkında bilgi alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, İBG İzmir binası yanında
kurulan Yaşam Bilimleri Şenliği standlarını gezdi, bilimsel projelerini anlatan lise öğrencileriyle sohbet
etti, “leceğimiz sizlersiniz” diyerek başarı diledi.

İBG'de Aziz SANC

ÜNİVERSİTEMİZDEN
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Prof. Dr. Mehmet Öztürk
İBG İzmir Müdürü
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okuz Eylül Üniversitesi bünyesinde dünyanın iddialı bilim merkezlerinden biri olarak hizmete giren İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde
(İBG İzmir), açılıştan bir ay sonra “Nobel Ödülü” sevinci yaşandı.
2015 yılı Nobel Kimya Ödülü, İBG İzmir’in Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi olan ve buradaki bilimsel altyapıya destek olan Prof. Dr. Aziz Sancar’a,
“DNA Onarımı” hakkındaki bilimsel çalışmaları nedeniyle verildi. Türkiye’deki eğitimden sonra ABD’ye yerleşen ve bütün hayatını bilime adayan 69
yaşındaki profesörün, kanrese ve çoğu akraba evliliklerinden kaynaklanan
doğuştan gelen hastalıklara çare olacak buluşu büyük heyecan ve umut
yarattı.
Profesör Sancar ile Harvard Üniversitesi’nde görev yaptığı 1995 yılında
tanışan, o günden itibaren çok yakın arkadaş olarak bilimsel çalışmalar
yürüten İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, yılların birikimi ile gelen
Nobel ödülünün Türk bilimi için kilometrde taşı olacağını belirtti, “Bu ödül,
Türk biliminin önüne büyük bir fırsat yaratmıştır. Umarım Türkiye bu değerli insanımızdan yararlanmasını bilir” dedi.

AR'lı Nobel onuru

Prof. Dr. Aziz Sancar

“Yaşam Bilimleri Merkezi’nin kuruluşunda aktif rol aldı”
Prof. Dr. Öztürk, kariyerinde iki önemli çalışmaya (DNA Onarımı ve Biyolojik Saat) odaklanan Prof.
Dr. Aziz Sancar’ı hem insan, hem de bilim adamı olarak şöyle anlattı:
“Aziz Sancar Bey’le tanıştığımda Harvard Üniversitesi’ndeydim. Bilimsel çalışmalarımız sayesinde ilk
tanışıklık oldu. 1995 yılında Türkiye’ye döndüm ve dostluğumuz devam etti, Türkiye’de yaptığım bütün işlerde Aziz Bey en yakın danışmanım oldu. Bizler, bir gün Nobel ödülü alacağına çok inanıyorduk.
Bundan bahsettiğimizde kendisi çok alçak gönüllü davranıp konuyu geçiştiriyordu. Ödül açıklandığında
merkezimizdeki tüm arkadaşlarımızla büyük sevinç yaşadık çünkü Türk bilimi için gerçekten önemli
bir ödül bu. Aziz Bey’in Dokuz Eylül Üniversitesi ile ilişkisi şöyle oldu, ben 2013’te bu kuruma geldim ve
Türkiye’nin en büyük Yaşam Bilimleri Merkezi’ni kurduk. Aziz Bey, Uluslararası İzmir Biyotıp ve Genom
Enstitüsü’nün Bilimsel Danışma Kurulu üyesi oldu ve bu yapının kuruluşunda, programlarının tanınmasında aktif rol aldı. Aslında dünyanın her yerinde büyük enstitüler, Bilimsel Danışma Kurulları’nda
Nobel ödüllü bir isim olmasını arzu eder. Biz böyle bir şansa sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Aziz
Bey’in en büyük isteği, Türkiye’de yapamayıp ABD’de yaptığı işleri bundan sonraki nesillerin Türkiye’de
yapabilmesini sağlamaktı. Bu bağlamda çok sayıda Türk bilim insanını çalıştırdı. Ama ülkemizde ne
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yazık ki iyi bilim yapmanın altyapısı tamamlanmış değil. İBG İzmir de bu ihtiyaçtan doğdu. Ülkemize
yakışacak şekilde, Yaşam Bilimleri alanında mükemmel başarılara imza atabilecek bir yer kurduk.”
İkinci önemli çalışması “Biyolojik Saat”
“Aziz Bey’in yaptığı çalışma, tüm canlıların yaşamak için ihtiyacı olan şifrelerle ilgili. DNA molekülleri bu şifreleri taşıyor. Fakat DNA molekülleri her gün binlerce nedenden dolayı bozuluyor. Bunca
toksik maddeye rağmen ayakta kalabiliyorsak, bunun nedeni DNA’mızı tamir edebilmemiz. İşte Aziz
Bey’in bilimsel anlamda yaptığı katkı, bu tamir mekanizmalarından birisini çözmesidir. Bu ödül aslında
Aziz Sancar’ın son 40 yılda yaptığı çalışmaların tümüne verilmiştir. Belki bir Nobel Ödülü de Biyolojik
Saat çalışmasına gelecektir. Genellikle Nobel ödülü alan bilim insanlarının yaptığı buluşları genellikle
başka bilim adamları yararlı hale getrirler. Aziz Hoca hep bilinmeyeni ortaya çıkarmak, kimsenin bilmediği bir şeyi çözebilmekle motivasyon bulmuş bir insan. Bilimsel çalışmalar bir akan nehir gibidir.
Her yaptığınız işten sonra arkasından yapılması gereken başka bir şey var. Genellikle Nobel ödülü alan
bilim insanlarının yaptığı buluşları başka bilim adamları yararlı hale getrirler. Aziz Hoca’nın şimdiye
kadar yaptığı çalışmaların sağlığımıza yansımaları mutlaka olacaktır. Ama bunu bir tek Aziz Sancar’ın
yapmasını beklememeli. Yüzlerce, binlerce bilim adamı, onun açtığı yoldan bizi daha sağlıklı bir yaşama götürecek uygulamaları, teknolojileri, ürünleri geliştirme yönünde çalışmaya devam edecektir.”
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Mütevazı ve Türkiye’ye bağlılığı ile tanınıyor
“Mardin Savur doğumlu Aziz Sancar, bütün hayatı boyunca Savur’da çocukluğunda almış olduğu terbiyenin kendisine verdiği alçak gönüllülük, kendini beğenmemek, başkalarına değer verme
karakterini her yere sürüklemiş birisi.
Uzun yıllardır Amerika’da yaşıyor olmasına ragmen, hala Türk geleneklerine göre yaşıyor,
hayatını ona göre tanımlıyor. Türkiye’ye ve Türklere karşı müthiş ve inanılmaz bir sevgisi, bağlılığı var.
Vehbi Koç ödülünü aldığında, bulunduğu şehir North Caroline’da Türk öğrencilerin kalabilmesi için bir
Türk evi yaptı ve kendi birikimlerini de ekleyerek öğrencileri rahat şekilde yaşatmak için çaba harcadı.
Türkler sadece Türkiye’de yaşamıyor. Mesela Çin’in Sincan bölgesinde de Türkler var ve Aziz Hoca’nın
Sincanlı Türk öğrencileri de var. Bir şekilde, belki her yurtdışında çalışan Türk bilim insanı gibi, kendisini
ülkesine karşı boçlu hissetmiştir ve ülkesinden gelen insanları yetiştirir. Toplantılarda çok konuşmayı
sevmez ama Türkiye’den ne zaman bilimsel bir davet alsa katılır. Amerikan Bilimler Akademisi’ne
seçilmiş bir isim olarak kendi reklamını yapmaz. Ülkesinde bilim alanında bir şeyler yapmaya çalışanların elinden tutması, Türkiye’de bilimin ilerlemesi için duyarlı davranması çok çok önemli şeyler.”
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Göz Hastalıkları'nda

Dr. Ömer Takeş'in
D

uzmanlık sevinci

BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın genç hekimlerinden
Ömer Takeş, 4 yıllık ihtisasını tamamlayarak uzman olmanın mutluluğunu yaşadı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 31 yaşındaki Dr. Takeş, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üzeyir Günenç’in önderliğinde yürüttüğü tez çalışmasını başarıyla tamamladı.
Astigmatı ve kataraktı olan hastalara Torik Göz İçi Lens İmplante işlemini uygulayan Dr. Takeş tez
sınavını geçerek uzmanlığını aldı. Tayin sonrası yeni görev yerine atanacak olmanın heyecanını yaşayan Takeş, sevincini eşi Pınar Takeş, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve çalışanları ile
paylaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çok verimli 4 yıl geçirdiğini belirten Dr. Takeş, “İzmir
gibi bir kentte ve böyle örnek bir kurumda çalışmış olmam bana çok şey kattı. Tez Hocam Prof. Dr.
Üzeyir Günenç ve tüm hocalarıma destek ve emekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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İBG İzmir'e
Nobel ödüllü Sir Hunt'tan
BİG (Büyük) İzmir yorumu

natıs olacağına ve ülkeden ayrılan bilim insanlarını
çekeceğine inanıyorum.”
İ
zmir’e davet edilen, ancak görevi nedeniyle etkinliğe katılamayan 2013 Nobel Barış Ödüllü
bilim adamı Ahmet Üzümcü ise bir video kaydı ile
salondakilere seslendi, önemli bir bilim merkezinin
Türkiye’ye kazandırılmasından duyduğu heyecanı
iletti. Kimyasal silahları ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışma ile ödül alan Üzümcü, “Kimyasal
silahlardan arındırılmış bir dünya hedefliyoruz. Bu
silah stoklarının yasaklanması konusunda yüzde
90 başarı sağlandı. 191 devlet buna katıldı, küresel
yaklaşım çok önemli” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören
tarihi açılışa anlam katan çok değerli bilim insanları ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade
ederken, Sir Tim Hunt’ın kanser tedavisi açısından
çığır açıcı çalışmalar yaptığını belirtti. İBG İzmir
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “İki günlük açılış
programının benim açımdan en zevkli gösterisini
Tim Hunt gerçekleştirdi. Büyük insanlar erişilmez
zannediliyor ama aslında ters bir orantı var. Orta
düzeydeki insanlara erişmek zor. İnsanlar büyüdükçe erişilmesi kolay oluyor. Tim Hunt herhalde
iki gün içerisinde erişilmesi en kolay insan olarak,
öğrencilerin ayağına gidip onları dinleyerek örnek
bilim insanı kimliğini sergiledi. Bu buluşmada ben
şahsen çok şeyler öğrendim. Kendisine çok çok
teşekkür ediyorum” dedi. Profesör Öztürk, İBG
İzmir’in tüm ünitelerini Sir Hunt’a gezdirerek, laboratuvarlar, teknik altyapı ve hayata geçirilecek
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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okuz Eylül Üniversitesi Uluslararası
Biyotıp ve Genom Merkezi’nin açılışına onur konuğu olarak, 2001 yılında
Nobel Tıp ödüllünü alan ve İngiliz Kraliyet
ailesi tarafından Sir unvanı verilen Profesör Tim Hunt katıldı.
Nobel Tıp Ödülü’nü, Paul Nurse ve Leland H. Hartwell ile birlikte hücre bölünmesindeki kontrol proteinlerini keşiflerinden
dolayı kazanan Profesör Hunt, “Nobel Oturumu” ile Dokuz Eylüllülere buluş yapmak
ve araştırmacı olmanın püf noktalarını anlattı. Nobel ödüllü konuşmacıyı dinlemek
ve tarihi güne tanıklık etmek isteyen konuklar, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans
Salonu’nu hınca hınç doldururken, samimi
ve sempatik tavırları ile dikkat çeken 72 yaşındaki
Hunt, sahnede ilginç bir hareketi ile bol bol alkış
topladı. Sir Hunt, dekor harflerden oluşan İBG İzmir yazısını “BİG İzmir olarak değiştirerek, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde atılan büyük adımın aslında
İzmir’e büyük ivme katacağı mesajını vermiş oldu.
Yıllarca bıkmadan, yorulmadan yaptığı
araştırmanın kendisine Nobel ödülü getirdiğini anlatan ve gençlere öğütler veren Hunt, kendisine
soru yönelten konukların yanına kadar gelerek
açıklamalar yaptı. Bir davetlinin, gençliğinde deneylerini yaparken hangi müziği dinlediğini sorması üzerine, internetten yıllar önce dinlediği müziği
açıp salondakilere dinletti, duygulu anlar yaşadı.
Deniz kestaneleri ve istiridyeler üzerinde 5 yıl araştırma yaptığını belirten Profesör Hunt, hücre döngüsünün kanser tedavisinde nasıl rol oynadığını
anlattı.
Hunt, keşif yapmak isteyenlerin imkansız
şeyleri düşünüp bıkmadan, yorulmadan araştırmasını öğütleyerek şöyle konuştu: “İnsan bedenini,
hayatını anlamamız için daha çok yol katetmemiz
gerekiyor. Gençlere öğüdüm; size anlatılan her
şeye inanmayın, kesin doğru olarak kabul etmeyin, kendiniz düşünün, kendi hücrenizi kendiniz değerlendirin, sürekli sorgulayın. Büyüklerin söylediği her şey doğru diye bir kesinlik yok. Aslında ne
kadar az şey bildiğimizi bilmeli, yanlış yapmalı ve
imkansızı denemeliyiz. Böylece kazara keşifler yapabiliriz. Türkiye’de çok fazla genç bilim insanı var.
İzmir’in burada kurulan böyle bir merkez ile mık-

Yaşam İçin İnovasyonu

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

Yaşam Bilimleri Oturumu’nu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı
Prof. Özkan Ünal, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’le birlikte izledi.

tartıştılar
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BG İzmir’in açılış etkinliklerinde “Yaşam İçin İnovasyon” konulu
konferansa; Güven Sak’ın (Türkiye Ekonomi Politikaları Geliştirme Vakfı (TEPAV) Başkanı) moderatörlüğünde, dünyaca ünlü
bilim insanları Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard Üniversitesi), Pascal Pineau (Pastör Enstitüsü), Octavi Quintana Trias
(Avrupa Birliği Avrupa Araştırma Alanı Direktörü) ve Cengiz Ultav
(Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı)
konuşmacı olarak katıldı.
Katılımcılar, gelişen dünyada inovatif yaklaşımlar ve güncel gelişmeleri değerlendirirken, bilim ve teknolojinin ekonomiye dönüşüm sürecine ilişkini görüş ve deneyimlerini anlattı.
Prof. Dr. Güven Sak, “Ben iktisatçıyım ama bir süredir yaşam için
teknolojinin ne kadar önemli hale geldiğini görebiliyorum. Bu çağ,
teknolojik gelişmelerin hayatlarımızı baştan aşağı etkileyip değiştirdiğine tanıklık ettiğimiz bir çağ. İnovasyon konusunda hayatlarımızın bilimdeki gelişmelere göre nasıl değişime uğrayacağına ilişkin meseleler ve laboratuvarlarda yapılanların hayata aktarılması
işi de son derece önem kazanıyor. Türkiye’de de uzun bir süreden
beri bol bol inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz, teknolojik
gelişmeden bahsediyoruz, inanılmaz da kaynak harcıyoruz. Ülkemiz inovasyonda gelişime çok açık, olanaklar değerlendirilmeli”
dedi.
Harvard Üniversitesi’nde Genetik ve Kompleks Hastalıklar Laboratuvarı Sabri Ülker Merkezi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr.
Hotamışlıgil de ABD’deki bilimsel çalışma ortamını anlattı, “Bilim
insanı öncelikle işini yapmak ister. Etrafında kendisi gibi düşünen
insanlar olmasını ister ama bundan daha da önemlisi etrafında
kendisi gibi düşünmeyen insanların da olmasını ister. Çünkü ilerleme olması için düşüncelerin çarpışması, bir yerlerde buluşması,
yanlışlardan vazgeçilmesi, yeni şeylerin denenmesi gerekir. Sonra da yapılan işleri destekleyecek fonların, binaların olması gerek.
Program ve/veya bireyin uzun vadede güvende olacağı bir sürece
bakılabiliyor olmalı. Bunlardan bence hepsinden ve daha önemlisi
ise bilim insanı özgür olmalı. Bilim fikirle çalışan bir şey. Fikirler
özgür olmalı” diye konuştu.
İnovasyonda dünya ölçeğine ve Avrupa ülkelerinin durumuna
mercek tutan Pascal Pineau ve Cengiz Ultav da Türkiye’nin bu
alanda hızlı gelişim gösterdiğini ve pek çok yabancı ülke ile kıyaslandığında genç ve dinamik yapısı ile parlak bir gelecek vadettiğini
belirtti. Tüm konuşmacılar, ülkemizde inovasyona yönelik atılan
ciddi adımlar olduğunu, İBG İzmir gibi stratejik bir merkezde yapılacak çalışmaların çok yakın bir gelecekte ülke yararına önemli ve
başarılı sonuçlar yaratacağı inancında olduklarını ifade etti.

Yaşam Bilimlerinde
dört projeye ödül
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İzmir’in iki gün süren açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Yaşam Bilimleri ve Sağlık Projeleri
Yarışması”, finale kalan 20 projenin yanı sıra çeşitli teknoloji firmalarının sunumlar
yaparak bu alandaki gelişmeleri anlattığı Bilim Şenliği
organizasyonu olarak törene ayrı bir enerji kattı. Finalist olan projeler, İBG İzmir binası yanında kurulan
Bilim Şenliği çadırlarında sergilendi. Serbest Kürsü’de
bilimsel konuşmalar yapıldı, “Biyoteknolojide Yenilikler”
anlatıldı.
Yaşam Bilimleri Yarışması’nda “Fikir ve Ürün” kategorilerinde toplam dört ödül verildi. Ürün Kategorisi’nde
Over Kanseri Tedavisinde Kişiye Özel Biyometrik İlaç
Taşıyıcı Ajan” konu Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nden
temsilci olarak Güniz Ak birincilik ödülünü aldı. Fikir
Kategorisi’nde İzmir Özel Fatih Koleji’nden Batuhan Sakal ve Utku Ege Yıldırım, Arkuya Yılan Robot projesi
ile birinci oldu. Ürün kategorisinde “Akciğer Kanserinde kullanılmak üzere IV ilaç veya uygulamaya yönelik
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Manyetik ve Ultra Ses hedefli İlaç
taşıyıcı sistemi geliştirilmesi” projesi ile Ege Üniversitesi’nden Cansu
Akgün, Fikir kategorisinde de İzmir
Özel Fatih Koleji’nden Fotonik Kristal Fiber ile Gaz Sensörü Uygulamaları ve Karbondioksit Sensörü
Tasarımı ile Serra Doğanata ikinci
oldu. Başarılı araştırmacılara ödüllerini Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Halil Köse, Prof. Dr. Murat Özgören
ve Jüri Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Sinan
Güven verdi.
İBG İzmir Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “İlkini düzenlediğimiz
yarışmamız fikir ve ürün geliştiren
herkese açıktı. Ben çok şaşırdım,
çünkü bu tür projelerde ödül almak
için üniversite mezunu olmak gerekmiyor. Gerçekten gençlerimizin
çok yaratıcı projelere imza atması
çok güzel, hepsini kutluyorum, geleceğimiz parlak” dedi. Etkinlikler
Dekanlık Binası 4. Kat fuayede verilen kokteylle sona erdi.
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Dünyanın ilk
Uyku Teknolojileri İstasyonu
DEPARK'ta kuruldu

D

ÜNİVERSİTEMİZDEN

okuz Eylül Üniversitesi, Uyku Teknolojileri alanında dünyada bir ilki gerçekleştirerek Bioİzmir Projesi kapsamında uluslararası hizmet verecek, araştırmalar yapacak ilk Uyku Teknolojileri istasyonunu (Hub) DEPARK bünyesinde kuran uluslararası bir protokol imzaladı. “Uluslararası Uyku
Bilimleri ve Teknoloji Derneği (ISSTA- International Sleep Science and Technology Association)” yöneticileri ile yapılan işbirliği anlaşması ve imza töreni İnciraltı Yerleşkesi’ndeki DEPARK Sağlık binası VIP
Ünitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası arası Uyku Teknolojileri Birliği Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği (ISSTA)
Başkanı Prof. Dr. Thomas Penzel ve Bioİzmir Projesi Koordinatörü ve DEPARK Sağlık Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Adile Öniz protokole imza attı. Törene DEÜ Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Murat Özgören ile ISSTA Genel Sekreteri Rayleigh Ping Ying Chiang’ın yanı sıra bu alanda klinik ve
bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler, firma temsilcileri ve değişik programların yöneticileri katıldı.
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Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin son yıllarda inovasyon, ARGE, üniversite-sanayi işbirliği yönünde büyük atak yaptığını, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat
Özgören’in önderliğinde yapılan bu uluslararası anlaşma ve işbirliğinin de bu bağlamda çok önemli
adım olduğunu ifade etti. ISSTA Başkanı Thomas Penzel de, ISSTA adına dünyada ilk defa bir üniversite ile işbirliği protokolüne imza atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İmza törenine
katılan ISSTA Genel Sekreteri Rayleigh Chiang, uyku ve uyku teknolojileri alanında geliştirilecek yeni
tıbbi cihazların geliştirilmesinde DEPARK Sağlık Teknoparkı’nın kendileri için önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.
Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören de uyku teknolojileri alanında dünyaya tanıtılacak ürün ve markaları yaratma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek
merkezin amacını şöyle özetledi:
“Türkiye’nin ilk sağlık teknoparkı Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yer alıyor. Sağlık Tekponarkı ve Bioİzmir Projemizin genel amacı, dünyada sağlık teknolojisinde ne varsa bunları mümkünse İzmir’den
çıkarmak. Buradan çıkabilecek markaları dünyaya tanıtabilmek, dünyada oluşabilecek teknolojileri de
İzmir’de kuluçkalamak. Büyük bir hedef. ISSTA’nın dünyadaki ilk araştırma ve kuluçkalama istasyonunu İzmir’de açtık, diğer istasyonlar Kalifornia, Tayvan ve Berlin olarak düşünülüyor. Öncülüğü yapmış
olmaktan mutluyuz. Özellikle dünyadaki ARGE’leri buraya getirip bir marka ile Türk markası oluşturmak istiyoruz. Dünya markası oluşturmak için de doktorları, mühendisleri, işadamlarını, yatırımcıları, hukukçuları biraraya getirip
aynı çatı altında buluşturma misyonunu üstlendik. ISSTA-İzmir HUB
sayesinde, karşılıklı temsilciliklerin
oluşturulması, tıbbi cihaz üretiminde faaliyet gösteren firmalarımızın
uluslararası görünürlüğünün arttırılması, tıbbi cihaz alanında uluslararası bir marka oluşturulması
ve bu alanda İzmir’in öncü rol üstlenmesi, yeni uluslararası yatırım
ve işbirliği fırsatlarının yaratılması
mümkün hale gelecek.” Protokol
töreninin ardından, 3. Uluslararası
Uyku Teknolojileri Birliği Toplantısı,
tüm katılımcıların iştirakı ile çalıştay olarak iki gün süren karşılıklı
görüş alışverişi ve değerlendirmelerle tamamlandı.
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Dokuz Eylül Üniversitesi
72 bin öğrenci ile
eğitime başladı

ÜNİVERSİTEMİZDEN

D

okuz Eylül Üniversitesi’nin 2015-2016 eğitim öğretim yılı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk
Anıtı’na çelenk sunulması ve Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenlerle açıldı. Yeni kayıt
yaptıranlarla birlikte 71 bin 844 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin Sabancı Kültür Merkezi’ndeki açılış etkinliğine Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün ev sahipliğinde; Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, bazı İzmir Milletvekilleri, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eski ve mevcut yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Füzün açılış konuşmasında, 72 bine yaklaşan
öğrenci sayısı, 14 fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunun yer
aldığı köklü eğitim kurumunda 3 bin 323 öğretim elemanı ile hizmet verdiklerini belirtti, İzmir’in bu
köklü kurumunun, kurulduğu 1982 yılından itibaren 203 bin 813 mezun verdiğini belirtti. 102 bölüm
ve 445 anabilim dalı bulunan üniversitenin yeni vizyonunda ARGE, inovasyon ve üniversite-sanayi
işbirliğinin öne çıktığını ifade eden Füzün şöyle konuştu:
“Üniversitemizden bugüne kadar 103 bin 813 mezun çıktı. 117 ülkeden 1163 yabancı öğrencimiz ve
161 öğrenci topluluğu bulunuyor. Toplam çalışan sayımız 8 bin 378, bunun 3272’si idari, 3 bin 323’ü
akademik personel. Tabii ki üniversiteler diğer kurumlar gibi bütçeleri olmazsa işlemlerini sürdüremezler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden sonra muhtemelen Ege Üniversitesi’ne yakın bir rakam ile
üniversitemizin toplam bütçesi 756 milyon 308 bin TL. Biz tek kampüs üniversitesi değiliz, 17 yerleşkede hizmet veriyoruz. Üniversitelerin amacı üç başlıkta toplanabilir. Birincisi şüphesiz ki eğitim,
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ikincisi araştırma, üçüncüsü doğrudan hizmet. Fakülte, enstitü ve
yüksekokulların yanı sıra İBG İzmir, 52 araştırma merkezi 14 kütüphane ve hastanelerimiz var. Batılıların yaptığı gibi bilgiyi ticarileştirmek için çaba harcıyoruz. Üretilen bilginin raflarda kalması
hiç kimsenin işine yaramıyor. Üretilen bilginin halka yönelmesi,
ticarileşmesi gerekiyor. Bu kapsamda biz de inovasyon ve girişimciliğe yönelik çalışmalarımızı son hızla sürdürüyoruz. Bilim
adamı yetiştiremedikten sonra bina yapmanın bir anlamı olmaz
Tabii araştırma yapmak için bütçe gerekiyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi bu alana ayırdığı kendi bütçesinin yanında, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nden, ulusal ve uluslararası bir çok kaynaktan finans sağlıyor. 2013 yılında çıkan karar ile iki yerleşkemizde teknopark kurma izni aldık.
Sağlık Teknoparkı ve Tınaztepe’deki Çok Amaçlı Teknopark’ı açtık.
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Ek ünitelerin yapımı sürüyor. Şu anda teknoparklarda 80 şirket
Rektör
yer alıyor, 100 kişi de sırada bekliyor. Genç girişimcilerimizi teşvik ediyoruz. İBG İzmir’in geçtiğimiz günlerde bilimsel açılış törenini yaptık. İçinde 35 özel laboratuvar
kompleksi, 44 olağan laboratuvar, 24 hücre kültürü odası, deney hayvanları üretimi için 20 odalı
ünite mevcut. Şu anda 11’i yurtdışından, 16’sı yerli akademisyen olmak üzere 40 çalışanla birlikte 70
personelimiz bu muhteşem binada hizmet vermeye başladı. Paris’in doğusundan, Hindistan’a kadar
böyle bir merkez yok. 10 yıl içinde dünyada bu alandaki en iyiler arasında olacağımızı düşünüyorum.”
En kaliteli hizmeti üniversite hastaneleri veriyor
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde 1200 yataklı erişkin, çocuk ve onkoloji hastanelerinde hizmet verdiklerini, Hematoloji Hastanesi’ni de yılbaşına kadar açmayı düşündüklerini belirten Rektör Füzün
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üniversiteler eğitimin yanında doğrudan hizmet de sunarlar. Özellikle
sağlık ve hukuk alanında. Ancak üniversite hastanelerinin maddi sıkıntıları var, umarım yakında bu sorun çözülür. Şu anda da en kaliteli hizmeti üniversite hastanelerinin verdiğini söylersem yanlış olmaz.
Sevgili gençler, başarının formülünü ben ABCÇ olarak özetliyorum. Başarının A’sı Akıllı olmak. Her
zaman aklınızı kullanın. Başarının B’si Bilim’dir, bilimden ayrılmayın. Başarının C’si cesarettir. Bilimde
ve diğer alanlarda cesur olun. Doğru bildiğinizin peşinden gidin. Ve başarının Ç’si tabii ki çok çalışkan
olmak. Bu arada başarı tek başına mutluluk için yeterli değildir, bu nedenle sizlere önerebileceğim
bir formül daha var. Mutluluğun dört temel unsuru adalet, hizmet, edep ve hoşgörü. Bir sağlıkçı
olarak her işin başı sağlık değil, adalet derim. İkincisi hoşgörü bütün kapıları açar. Üçüncüsü insanlara
hizmet etmek lazım. Son olarak da edep çok önemli. Edepte saygı, sevgi, etik var. Gençler olarak bu
dört unsuru hayatınızda tutabilirseniz sizi kimse tutamaz.”
Törende, öğrenciler adına İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ersan Yaraşan bir konuşma yaptı. Yaraşan,
“Üniversiteler sadece bilgi aktarmazlar, aynı zamanda ahlak ve değer yargıları da oluştururlar. Dolayısıyla eğitim kurumları evrensel bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarımının yanı sıra bilgili, erdemli
ve ahlaklı bir insan yetiştirmeyi, Türk- İslam kültür ve medeniyetinin onurlu temsilcilerini ortaya çıkartmayı kendilerine misyon edinmelidirler. Son yıllarda artan suç oranları, gözle görülür bir ahlak
çöküntüsünü göstermektedir. Bu ülkenin gelecek kuşaklarını yetiştirecek olan bizler çocuklarımıza
belirli ahlaki değerleri öğretme mecburiyetindeyiz” dedi.
Daha sonra Rektör Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni branşlarında en yüksek puanlarla kazanan
öğrenciler ile bölümlerini birincilikle tamamlayan gençlere hediye vererek teşekkür etti. Açılış etkinliğinde, DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası da bir konser verdi.
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Endoskopik Sinüs Cerrahi
Kursu'nda kadavralı eğitim

BENİM HASTANEM

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun (KBB) Cerrahisi Anabilim
Dalı’nın ev sahipliğinde, Anatomi Anabilim Dalı, Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı ve DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün katkıları ile bu yıl
hekimlere 12’ncisi, hemşirelere 3’üncüsü düzenlenen “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Kursu ve
Parotis Cerrahisi Kursu” iki günlük eğitimle tamamlandı.
KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Semih Sütay, Prof. Dr. M. Cenk Ecevit, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt ve DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yük.
Hem. Saliha Özdöker’in Başkanlığı’nı yürüttüğü kurs, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans ve Kadavra
Salonları’nda yapıldı.
Temel Anotomi bilgisinden başlayarak, hasta değerlendirme ve cerrahi tekniklerin öğrenildiği, mesleki becerilerin kadavra üzerinde uygulamalı eğitimi yapılarak güçlendirildiği programa; İzmir ve çeşitli illerden katılan Kulak Burun Boğaz Uzman Hekimleri, Hemşirelik Fakülteleri’nin akademisyenleri ve
ameliyathane hemşireleri büyük ilgi gösterdi.
2006 yılından itibaren düzenlenen kurslarda bugüne kadar yaklaşık 400 hekimin eğitim aldığını ve
bu uygulamaların meslek hayatında büyük katkı sağladığını belirten KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Semih Sütay, Prof. Dr. Cenk Ecevit ve Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ şu bilgileri verdi:
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“Uzun yıllardan beri Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursları’nı, fakültemiz Anatomi Anabilim
Dalı’nın katkıları ile hayata geçiriyoruz. Temel
ve ileri teknikler olmak üzere iki aşamalı olan
eğitimimize, bu yıl Parotis Cerrahisi kursunu
da ekledik. Türkiye’nin önde gelen ve konularında en deneyimli Rinologları (Burun ve burun
hastalıklarını inceleyen hekimler), bilgi ve becerilerini hem bizimle paylaştı ve hem de kursa katılan meslektaşlarımıza büyük katkılar
sağladı. Eğitimimizin temel yaklaşımı, salt cerrahi yönteme ait motor becerilerin kazanılması değil, temel anatomi bilgisinden başlayarak,
hasta değerlendirme ve cerrahi tekniklerin
öğrenilmesi gibi KBB hekimi olarak edinilmesi
beklenen tüm mesleki becerileri kapsamakta.
Formol kadavranın getirdiği dezavantajları ortadan kaldıran taze donmuş kadavra kurslarını
ülkemizde başlatarak da bu konuda önemli bir
katkı sağladık. Anatomi Anabilim Dalı’nın her
zaman yanımızda olan yaklaşımı ve bugüne
kadar kurslarımıza katılan meslektaşlarımıza
katkıları için teşekkür ediyoruz.”
Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Özgül Karayurt ve DEÜ Hastanesi Hemşirelik
Hizmetleri Müdürü Yük. Hem. Saliha Özdöker
ise 2013 yılından beri organizasyona eklenen
“Endoskopik Sinüs Cerrahisi Hemşire Kadavra Kursu’’nun Endoskopik Sinüs Cerrahisi’nde
hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesi ve
bilgi paylaşımlarının sağlanması yönünde oldukça başarılı geçtiğini belirterek kursta, konularında deneyimli hemşireler tarafından
Endoskopik Sinüs Cerrahisi kullanım alanları
ve komplikasyonları ile ameliyatta kullanılan
cerrahi alet ve optik malzemelerin tanıtımı,
endoskopik sinüs cerrahisi planlanan hastanın
ameliyat öncesi ve sonrası bakımı, ameliyathane hemşirelerinin sorumlulukları konularının katılımcılar ile paylaşıldığını belirtti.
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Hemşire Kadavra Kursu Bilimsel Kurulu’nda; Prof. Dr.Cenk
Ecevit, Prof. Dr. Özgül Karayurt, Doç.Dr. Nükhet Mas, Yrd. Doç. Dr.Özlem Bilik, Yük. Hem.
Saliha Özdöker, Uzm.Hem. Özgül Vatansever,
Uzm.Hem. Emre Yıldız Yük.Hem. Nahide Yiğit
ve Hem. Sezen Kılıçarslan yer aldı.

Balkan Plastik Cer
Türkiye'den rekor

rahi Kongresi'ne
katılım

BENİM HASTANEM

B

alkan
ülke le r i n i n
iki yılda bir
ev sahipliği yaptığı Balkan Plastik
Cerrahi Kongresi
(BAPRAS), bu yıl
17-20 Eylül tarihlerinde Yunanistan Selanik’te
gerçekleştirildi.
BAPRAS’ın
kurucularından ve
Onursal Başkanı
olan Dokuz Eylül
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ali Barutçu’nun önderliğinde, Türkiye
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin
iştirakı ile düzenlenen organizasyona Türkiye’den 250
kişi katıldı. Selanik’teki akademik sunumlarda, Plastik
cerrahideki güncel yaklaşımlar değerlendirildi, burun
ameliyatlarının öne çıktığı estetik cerrahi konusunda
deneyimler paylaşıldı.
BAPRAS Onursal Başkanı Prof. Dr. Barutçu, TürkBalkan ülkeleri arasındaki bilimsel diyaloğun bu tip
kongrelerle geliştiğini ve ilginin giderek arttığını belirterek, “Kongremiz tüm Balkan ülkelerinin katılımı ile çok
verimli geçti. En çok katılım, bildiri ve en fazla konferans da bu yıl Türkiye’den oldu. İki yılda bir tekrarladığımız, 4 yıl önce Kuşadası’nda ev sahipliğini yaptığımız
kongre; 2017’de Belgrad, 2019’da Romanya, 2021’de
Bulgaristan ve 2023’te yine Türkiye’de yapılacak.
Özellikle dünyanın son dönemde yoğunlaştığı Doku
Mühendisliği (Reperatif Tıp) alanındaki çalışmalar ülkemizde de gidrek önem kazanıyor. Balkan ülkeleri ile
yaptığımız toplantılar tüm katılımcılar için yararlı” diye
konuştu.
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Kahramanlar'dan
gösteri
D

okuz Eylül Üniversitesi Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören küçükler, çizgi film
dünyası ve beyazperdenin süper kahramanları Süper Man, Spider Man, Peter Pan, Tinker Bell, Karayip Korsanı Jack Sparrow ve Şirin Baba karakterleriniı canlandıran “Kanyonizasyon” grubunun macera
dolu gösterisi ile renkli ve eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

İlk kez Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapıldı
Türkiye’de ilk kez bir hastane binası üzerinden iple atlayış gerçekleştiren ekip. tedavi gören küçükleri
masal kahramanları ile buluşturdu. Müzik eşliğindeki sevimli gösteriyi çocuklar da büyükler de büyük bir ilgi
ve coşku ile izledi. İple atlayışlarını gerçekleştirirken, pencerelerden kendilerini izleyen çocuklara el sallayan
Süper Kahramanlar, sevgi mesajlarını ileterek küçükleri hayalleriyle buluşturdu. Akrobatik hareketlerle süslenen ilginç şovu bina çevresinde toplananlar da alkışlar ve sevinç çığlıkları ile izledi.

Rengarenk balonlar uçurdular
DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Duman ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hale Ören’in ev sahipliği yaptığı, Hastane Müdürü
Secaattin Ece’nin koordinasyonundaki etkinlik sonunda Süper Kahramanlar, göktyüzüne rengarenk balonlar
bıraktı. Pembe düşleri temsil eden kostümlü konuklar, daha sonra yatarak tedavi gören küçük hayranlarını odalarında tek tek ziyaret etti, hediyeler dağıttı. Hastane çevresinde toplanan çocuklar da daha önce
televizyonda izledikleri karakterlerile bol bol fotoğraf çektirmeye çalıştı. İstanbul merkezli Kanyonizasyon
Grubu’nun üyeleri Sever Kum (Peter Pan), Uğur Kadir Kanar (Jack Sparrow Karayip Korsanı), Baha Targün
(Şirin Baba), Kübra Uludağ (Tinker Bell), Erkan Erdoğan (Süper Man) ve Cem Sabuncu (Spider Man) başarılı
performansları ile beğenildi.
Kanyonizasyon Grubu Koordinatörü Özben Berkün, bir günlüğüne de olsa tedavi gören çocuklara moral vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kanyon sporu ile uğraşan bir grup gönüllünün hayata
geçirdiği projeyi şöyle anlattı: “Grubumuz Kanyon adı verilen doğa sporları ile uğraşan bir ekip. Türkiye’de
çok yaygın olmayan bu branşın temsilcileri, kanyon ve şelale inişleri yapıyor. Kanyon, yeryüzünde rüzgar ve
suyun etkisi ile toprakta oluşan yarıklar ve koridorlar şeklinde ifade edilebilir. Kanyoningde tüm doğa sporları mevcut. İçinde traking, rafting, kamping, yüzme de var. Katılımcılarımız arasında eczacıdan muhasebeciye
bir çok meslek grubuna mensup üyeler var. Örneğin Şirin Baba karakterini canlandıran sporcumuz Baha Targün 73 yaşında. Hastanede tedavi görmekte olan çocukları mutlu etme projemizi üç ay önce hayata geçirme
kararı aldık ve İstanbul’da 15 kişilik bir ekiple salonlarda antrenmanlar yaparak hazırlandık. Türkiye’de ilk
kez iple atlayış şeklindeki gösteriyi Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde sunduk. Oluşan atmosfer
bizleri de çok mutlu etti. Bundan sonra değişik bölgelerde etkinliklerimiz olacaktır.”
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okuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim dönemi 298 yeni öğrenci
ile başladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete’nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitim yılı
açılışında, okulu en yüksek puanlarla kazanan ilk üç öğrenci Betül Akkaba, Merve Atahan ve
Meltem Biznak’a başarı belgesi verilirken, kurumda 20 ve 10. yıllarını dolduran akademik ve
idari personeller de değerli hizmetleri için plaketle onurlandırıldı.
20. yılını dolduran akademisyenler Prof. Dr. Samiye Mete (Dekan), Prof. Dr. Özgül Karayurt
(Dekan Yardımcısı), Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü, Doç. Dr. Hatice Mert, Doç. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman,
Yrd. Doç. Dr. Özlem Bilik ve Yrd. Doç. Dr. Şeyda Özbıçakçı’ya plaketlerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil
Köse sundu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse açılış konuşmasında, DEÜ Hemşirelik Fakültesi’ni tercih
eden öğrencilerin çok şanslı olduğunu ifade ederek, “Sizler iş bulma garantisi olan son derece saygın
bir mesleğe sahip olacaksınız ve üniversitemiz, dünyadaki en iyi 1000 üniversite içerisinde yer alan
Türkiye’nin 10 üniversitesinden biri. Gerek eğitimi, araştırma ve yayınları, gerekse mezunlarının yönetici olarak çalıştığı işyeri değerlendirmesinde çok önemli bir yere sahip. Şu anda 72 bin öğrenci ile
İzmir’in en büyük üniversitesiyiz. Farklı bir anlatımla İzmir’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 45’i Dokuz Eylül’de öğrenim görüyor. Veterinerlik ve Ziraat dışında hemen her bölümde eğitimimiz mevcut.
14 fakültemiz var. Uluslararası ilişkilerimiz çok iyi. 45 ülke ve 166 üniversite ile işbirliği anlaşmamız
var. Erasmus, Farabi ya da Mevlana kapsamında çeşitli üniversitelerde eğitim yapabilir, uluslararası
ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim öğretim açısından buradan aldığınız diploma, Avrupa’daki 41 ülkede tanınıyor. Yani İngilizce almış olduğunuz Diploma Eki Etiketi her tarafta tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde açılan İzmir Biyotıp ve Genom Enstitümüz (İBG İzmir) Türkiye’nin en büyük enstitülerinden biri.
Burası tıp konusunda atılım yapacak bir bölge. Türkiye’de ilk Sağlık Teknoparkı da yine Dokuz Eylül
Üniversitesi Sağlık Kampusü’nde kuruldu. Özetle iyi eğitim almanız için çok önemli ve güzel olanaklar
var. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.
1994 yılında yüksekokul olarak kurulan bölümün, 2011’den itibaren Türkiye’nin ikinci Hemşire-
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Hemşirelik
Fakültesi'nde
yeni ders yılı
heyecanı
lik Fakültesi olarak yoluna devam ettiğini anlatan Dekan Prof. Dr. Samiye Mete de eğitim kadrosu ve
çalışmalarını şöyle özetledi: “23’ü hazırlıkta olmak üzere toplam 1156 lisans öğrencimiz bulunuyor.
Bu yıl hazırlık sınıfımızın isteğe bağlı hale dönüştürülmesi sonucu, hem geçen yıl hazırlık okuyup gelen, hem de bu yıl yeni başlayan öğrencilerimizin katılımı ile ilk kez toplam 550 öğrenci ile birinci sınıfı
başlatıyoruz. Bizim için oldukça sıkıntılı bir yıl olacak. 70 akademik, 16 idari ve 5 destek personelimizle
özveri ile hizmetleri yürütmeye devam edeceğiz. Siz öğrencilerimiz, fakültemizden mezun olduğunuzda Türkiye’nin her yerinde aranan, işe alınmak istenen hemşireler olacak ve çok değerli bir eğitim
almış olacaksınız. 1994’te başlayan lisans eğitiminin ardından 1995’te yüksek lisans öğrencilerimizi
almaya başladık. Akademik çalışmanın olmazsa olmazı doktora eğitimine de 2005’te başladık. Halen
43 doktora ve 113 yüksek lisans öğrencimiz var. Kuruluşumuzdan itibaren 21 yıllık süreçte değerli
Müdürlerimiz Prof. Dr. Leman Birol, Müdürlerimiz Prof. Dr. Gülseren Kocaman, Prof. Dr. Besti Üstün ve
Prof. Dr. Zühal Bahar’a, tüm akademik ve idari personellere, bizlere her zaman destek olan Rektörümüz, Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı ve Hastane Başhekimimize teşekkür ediyorum.”
Eğitim yılı açılış töreni, DEÜ Devlet Konservatuvarı Yüksek Lisans Öğrencilerinin müzik dinletisi ve
Hemşirelik Fakültesi Halk Oyunları Grubu’nun gösterisi ile sona erdi.
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Dünya
Fizyoterapistler
Günü'nde
farkındalık mesajı

D

okuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler
Günü’nü, DEÜ Rektörlük DESEM Bordo Salonu’nda düzenlenen etkinlikle kutladı.
Türkiye Fizyoterapistler Derneği İzmir Şubesi yönetimi ile birlikte düzenlenen etkinliğe DEÜ FTR Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı ev sahipliği yaptı. “Ağrı Yönetiminde Fizyoterapi” konu başlığı
altında uzmanların sunum ve değerlendirmeleri paylaşıldı. Tam gün süren etkinlikte “Ağrı ve Değerlendirme Yöntemleri”, “Ağrı Yönetimi ve Fizyoterapi Rehabilitasyon” konuları ele alındı, güncel bilgiler
paylaşıldı, ardından “Vaka Sunumları” yapıldı.
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DEÜ Fizik Tedavi
Yüksekokulu'nu
kazanan gençlere
altın öğütler
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luslararası kalite belgesine sahip Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda
2015-2016 eğitim öğretim
yılı, Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinlikle açıldı. 1992 yılında kurularak
bugüne kadar 958 lisans öğrencisi mezun eden okula bu yıl
160 yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtildi.
Yüksekokul Müdürü Prof.
Dr. Sema Savcı, en yüksek puProf. Dr. Sema Savcı
Prof. Dr. Halil Köse
anlarla bölümü kazanan İrem
FTR Yüksekokulu Md.
Rektör Yardımcısı
Serin, Hamza Sağlam ve Umut
Büyüksarı’yı hediye vererek kutlarken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse açılış konuşmasında gençlere öğütler verdi,“Türkiye’de
196 üniversite var. Dokuz Eylül Üniversitesi; gerek bilgi üretme, gerekse yayınlar açısından dünyadaki
en iyi 1000 üniversite arasında bulunan Türkiye’deki 10 üniversitesi arasında. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuz da Türkiye’deki bu alanda marka değeri olan en iyi okullar arasında. Çok
iyi eğitimci kadrosu var. Sizleri kutluyorum, çok şanslısınız. 72 bin öğrenci ile İzmir’in öğrenci sayısı
en yüksek üniversitesine geldiniz. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 100’ün üzerinde meslek çeşidi ve 14
fakülte var. Kentimize çok alanda hizmet veriyoruz. Sizlere sosyal, bilimsel ve sanat konularında çok
yönlü olmanıza imkan tanıyan iyi bir zemin var, katılın, hiçbir şeyi hazır beklemeyin, iyi İngilizce öğrenin.
Unutmayın, rotası olmayan yelkenliye hiçbir rüzgar etki etmez” dedi.

Toplam 605 öğrenci eğitim görüyor
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Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sema Savcı
da 23 yıl önce Kurucu Müdür Prof. Dr. Candan Algun tarafından kurulan DEÜ FTR Yüksekokulu’nun
çok iyi bir eğitimci ve idari kadro ile Türkiye’nin
örnek eğitim kurumları arasında olduğunu belirterek çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Eğitimimiz; Temel Bilimler, Klinik Bilimler ve Mesleki
Dersler’den oluşuyor. Bunun yanı sıra uygulamaya yönelik derslerimiz de yer alıyor. Lisans programımız yanında, 1992 yılından bu yana yüksek
lisans ve doktora programımız var. 6 anabilim
dalında uygulamamız mevcut. Bunun yanı sıra
bir yüksek lisans (İngilizce) bir de doktora programımız devam ediyor. Bugüne kadar 958 lisans
öğrencisi mezun ettik. Şu anda öğrenci sayımız
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605. Bunun için de binalarımız yetersiz kalıyor.
Lisansüstü eğitimimize 80 yüksek lisans, 32 doktora öğrencimizle devam etmekteyiz. Akademik
kadromuz tabii ki öğrenci sayımızın artışına paralel artmıyor. 19 Öğretim Üyemiz var. Ama Türkiye’deki

tüm FTR yüksekokulları ile karşılaştırdığımızda, daha
fazla ve nitelikli öğretim üyesi kadromuz olduğunu da
gururla söyleyebilirim.

Anabilim dallarımız lisans düzeyinde faaliyetlerini de yürütüyor. Yüksekokulumuzun bir
diğer özelliği, Uluslararası Kalite Belgesi’ne sahip
bir okuluz. Bu da kurumsal çalışmayı gerektiriyor.
Akademik ve idari kadrolarımıza titiz çalışmaları
için teşekkür ediyorum. Okulumuz, uluslararası
ve ulusal öğrenci/öğretim üyesi değişim programları olan Erasmus ve Farabi’ye katılıyor. Çok
sayıda sempozyum ve kongrelerde yer alıyoruz.

Sadece ders çalışan değil, sosyal
kimliklerini geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” Prof. Dr.
Sema Savcı konuşmasının ardından, kuruma uzun yıllar hizmet
verdikten sonra emekli olan idari
personeller Burhan Özer ve Hasan
Onat’a da birer plaketle teşekkür
etti.
Bu şehir sizlere çok fırsat sunacak

Kübra Özcan
Dönem 4 Öğrencisi

1.Sınıf Koordinatörü ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr, Nursen İçin de öğrencilere
hitaben konuşmasında, “Üniversite okumak için çok güzel bir
şehir ve üniversite seçtiniz. İzmir yenilikçi, farklı, her zaman
önder olmuş bir kent. Sizlere çok fırsat sunacaktır. Mesleğinizi öğrendikçe ellerinizdeki sihirli gücü keşfedecek ve daha
çok seveceksiniz. Sorgulayın, araştırın, merak edin” ifadelerini
kullandı.
Stajyer Fizyoterapist ve Dönem 4 Öğrenci Temsilcisi Kübra Özcan da, öğrenci gözüyle üniversite eğitimi alma
konusundaki duygu ve düşüncelerini anlatırken “Bu okula ilk
geldiğimde hocalarımız bize bir cümle kurmuşlardı. Sonra bu
cümleyi hep duydum ve önemsedim.‘Siz Dokuz Eylüllüsünüz
ona göre davranın, kendinizi buna hazırlayın.” Şimdi siz de bu
dört yıl boyunca bunu tecrübe edeceksiniz, birer sağlık görevlisi olacaksınız. Stajlarınızı, teorik derslerinizi verimli olarak
sürdürün, uygulamalarda elinizden geleni yapmanızı öneririm. Bunlar sizin için çok önemli olacak. Her alanda kendinizi
geliştirebileceğiniz bir okula ve şehre hoşgeldiniz.”
Prof. Dr. Aylin Göztaş

İletişim Profesöründen “İletişim” dersi

FTR Yüksekokulu eğitim açılışına konuk olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümü Halkla
İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Göztaş da “İletişim
ve Liderlik” konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Göztaş, bir aklın, diğer bir aklı etkilediği bütün süreçler
olarak ifade ettiği iletişimin, hayatın her alanında ve özellikle de sağlık sektöründe büyük önem taşıdığını belirtti. Verimli, başarılı çalışmalar için doğru iletişimin şart olduğunu vurgulayan Profesör Göztaş
“Aynı bilgi ve donanıma sahip hekimleri, fizyoterapistleri birbirinden ayıran, iletişim becerileridir. İletişim becerileri ile
kişiler çok daha
başarılı konuma
gelebiliyor. Kime,
nerede nasıl davranacağınızı, kimle
neyi nasıl konuşacağınızı bilmeniz,
nerede susmanız
gerektiğine karar
vermeniz, bedeninizin yönü vs.
bunların hepsi çok
çok önemli” diye
konuştu.
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Prof. Dr. Sema Savcı

Fizik Tedavi ve Reh. YO. Müdürü

Fizyoterapi nedir
önemi ve eğitimde
son yaklaşımlar nasıldır
F

izyoterapi-rehabilitasyon; hasta, engelli
veya sağlıklı her yaş grubunda azalan veya
kaybolan hareketliliğin tekrar kazanılması
ve geriye kalan fonksiyonun arttırılması amacı
ile uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını, aktivite eğitimlerini, ayrıca yardımcı teknolojilerin kullanımını kapsayan bir sağlık bilim
dalıdır.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Ocak 2011’de yapılan “Fizyoterapist” tanımı şu şekildedir: “Fizyoterapist, fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte ve
yüksekokuldan mezun, uzman hekimlerin teşhisine bağlı olarak hastaların hareket ve fonksiyon
bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla kanıta dayalı fizyoterapi protokollerini uygulayan ve koruyucu uygulamalar
yapan sağlık meslek mensubudur.”
Ülkemizde fizyoterapi eğitiminde teorik, uygulama ve kanıta dayalı bilgiler harmanlanarak
dört yıllık eğitim boyunca verilmektedir. Fizyoterapi dünyada kabul gören, hareket potansiyelini olumsuz etkileyen, tedavi eden ve insanların
fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik haline katkıda
bulunan, bilgi ve beceri gerektiren, dinamik bir
meslektir. Diğer taraftan fizyoterapistler; toplumsal sağlık stratejilerine de katkı yapıp öğreten, araştıran ve geliştiren konumda olabilir ve
mesleklerini bağımsız uygulayabilirler.
Fizyoterapi dokunma mesleğidir. Bu nedenle
fizyoterapi, rehabilitasyonun her aşamasında
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hastada fonksiyonu ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı arttırmak amacıyla dokunarak
fizyoterapi yapma gerekliliği vardır.
Fizyoterapi eğitim süresi, müfredat ve klinik
uygulama ilkeleri; WCPT, Avrupa Fizyoterapistler Birliği (European Region World Confederation for Physical Therapy) ve Avrupa Fizyoterapi
Yüksek Eğitim Ağı- ENPHE (European Network
Physiotherapy Higher Education) tarafından belirlenmekte ve tanınmaktadır.
Fizyoterapi Eğitimi, aktivite düzeyinin ve hareket kaybının etkilendiği tüm durumlarda, değerlendirme, tedavi programını planlama ve
uygulamaya yönelik temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma yöntemleri, klinik
problem çözme, iletişim teknikleri, bilgi teknolojileri benzeri öğretileri ve klinik çalışmayı kapsamaktadır. Teorik ve uygulamalı eğitimle edinilen
bilgi birikimi, klinik eğitim ve hasta uygulama
deneyimleri ile sürdürülmekte, farklı durum ve
ortamda tedavi yaklaşımları yaptırılarak öğrenme deneyimi kazandırılmaktadır. Son yıllarda
sanal gerçeklik ve robotik fizyoterapi uygulamaları rehabilitasyon kapsamında yapılmaktadır. Fizyoterapi eğitiminde farklı öğretim strateji
ve yöntemleri kullanılarak interaktif ve öğrenci
merkezli öğrenme veya probleme dayalı öğretim yöntemleri ile öğrencilere sorumluluk bilinci
verilmeye çalışılmakta, öğrenciler gözlem, dokunma, hareket performans, analiz ve uygulamalarını öncelikle sınıf ve laboratuvar ortamında

çalışmaktadır.
Mesleki gelişimin ilkeleri doğrultusunda
Amerika’da hemen her eyalette başlatılan yeni
uygulama ile fizyoterapi eğitimi 4 yıl olup, üzerine 3 yıllık uzmanlık eğitimi ile fizyoterapistler
DPT (Doctorate Physical Therapy) unvanı ile mezun olmakta ve geriatrik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon sporcu sağlığı, kadın
sağlığı, nörolojik, ortopedik, pediatrik fizyoterapi
ve benzeri alanlarda uzmanlaşarak mesleklerini
icra etmektedir.
Türkiye’de fizyoterapi eğitiminin temeli, Prof.
Dr. İhsan Doğramacı tarafından dünyadaki
mesleki gelişmelere paralel olarak 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurularak atılmıştır. Bir
yıl İngilizce hazırlık eğitiminden sonra dört yıllık
fizyoterapi lisans eğitim programı olarak başlatılan eğitim, sırasıyla İstanbul, Dokuz Eylül ve
Pamukkale Üniversiteleri’nde açılmış ve bugün
sayı 65 olmuştur. Alt yapı oluşturmadan yeni
eğitim programlarının açılması önemli bir mesleki problemdir. Fizyoterapi meslek hocalarından
bizzat öğrenilecek özel dokunma ve uygulama
yöntemlerini kapsamaktadır.
Ülkemiz genelinde mesleki uygulama derslerini verecek yeterli sayıda meslek kökenli öğretim
üye ve görevlileri olmadığı için klinik pratik eksikliği önemli bir sorun olmaktadır. Çok sayıda Üniversite ortamında pratik uygulama donanımı ve
eğitim gereçleri bulunmamakta, ayrıca hastane
ortamında klinik çalışma yapılması da istenilen
düzeyde olmamaktadır.
Tüm bu sorunlar mevcut iken geçtiğimiz günlerde “Lisans tamamlamada uzaktan eğitim”
hakkı doğmuştur. Takdir edersiniz ki, bizim gibi
pratik uygulamalı dersleri ve hastaya dokunmayı içeren meslek profesyonellerinden biri olarak
ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu konunun Yüksek Öğretim Kurumu tarafından bir an önce düzeltilmesini beklemekteyiz.
Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu-WCPT
(The World Confederation for Physical Therapy),
1951 yılında kurulmuş ve dünyada sosyal, ekonomik, kültürel ve politik ortam farklılıkları olduğunu
ancak Fizyoterapi Lisans Eğitim Programı’nın üniversite veya bu seviyede en az dört yıl verilmesini
ve bağımsız olarak onaylanıp akredite edilmesini önermiştir. WCPT, fizyoterapistlerin dört yıllık
başlangıç eğitim programlarının standartlarını
açıklayan bir rehber çıkarmış, ayrıca etik ilkeleri
belirlemiş hangi ülkede olursa olsun tek başına
bir meslek olarak fizyoterapistlerin mesleki unvanını kullanabileceğini ve bağımsız olarak mesleklerini icra edebileceklerini açıklamıştır. Ayrıca
yüksek lisans ve doktora programlarının bilgi ve

beceri kazandıran, yenilik
yansıtan ve
profesyo nel yeterlilik
sağlayan eğitimler olması gerektiğini
belirtmiştir.
Ülkemizde
iyi yetişmiş
fizyoterapistler vardır,
ancak mesleklerini bağımsız uygulamaları konusunda sıkıntılar sürmektedir. Mesleki otonomi, profesyonel
olabilmenin temel özelliğidir. Bu yolla fizyoterapist özel bilgilere sahip olarak kendini yeniler ve
kendi alanında mesleki yetersizlik hissetmeden
mesleğini icra edebilir. Diğer yönde fizyoterapistler, hastanın ihtiyaçlarına yönelik bağımsız yargılarda bulunabilen kişiler olarak mesleki uygulamalarını motivasyonları artarak sürdürebilirler.
Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu tarafından
Eylül 2011’de yayımlanan deklerasyona göre
fizyoterapi gerektiren hastalıklarda fizyoterapistlerin hizmet tanımı yapılmıştır. Hastanın fizyoterapist tarafından değerlendirilmesi, hastanın ihtiyaçlarına uygun fizyoterapi programı ve
hedeflerinin oluşturulması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Durum böyleyken; ülkemizde diğer sağlık
personeli ve halk yeteri kadar mesleği tanımamakta, ayrıca fizyoterapistler mesleki otonomi
kullanamadığı için bu sonuç uygulamalara yansımaktadır. İlk mezununu elli yıl önce vermiş bir
mesleğin gelmiş olduğu düzey gerçekten üzücü
ve rahatsız edicidir.
Gelişmiş ülkelerdeki örnekleri ile karşılaştırıldığında ülkemizde fizyoterapistler mesleklerini
özgürce uygulama şansından yoksundurlar. Yüksek puanlarla üniversite sınavını kazanan ve dört
yıllık nitelikli eğitimi tamamlayan, ancak yetki ve
otonomisi olmayan fizyoterapistlerin mesleki
onurunu zedeleyen durumun yetkililerimiz tarafından düzeltilmesi öncelikli isteğimizdir.
Unutulmamalıdır ki, mesleki otonomi çalışma
hayatını destekleyici, özendirici ve hastanın sorumluluğunun alınmasını sağlayıcı ve verimliliği
arttırıcı bir yaklaşımdır. Dünya genelinde gelinen
son uygulamalar ışığında bugün ülkemizde gençlerin en çok tercih ettiği meslekler arasında olduğu bilinen fizyoterapistlik mesleğinin sorunlarının
yakın gelecekte çözümlenmesini umut ediyor ve
tüm meslektaşlarımın 8 Eylül Dünya Fizyoterapi gününü kutluyorum.
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Kanser tedavisinde
yeni arayışlar:

Bütünleyici Tıp’
B

BİLİMİN IŞIĞINDA

eslenme ve kanser konusunda 200’ü aşkın makalesi bulunan ve ABD’deki Emory Üniversitesi
Medikal Onkoloji ve Hematoloji Bölümü Öğretim
Üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ömer Küçük, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nın konuğu olarak geldiği
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Bütünleyici (“Integrative”)
Tıp ve Kanser” konulu bir konferans verdi. Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı’nın konuğu olarak katıldığı söyleşide sağlıklı yaşamın devamı için fiziksel aktiviteler ve geleneksel
beslenme tarzının çok önemli olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Ömer Küçük, son yaklaşımlar ile dünyada yaklaşık
2 milyar insanın düzenli olarak hemen hergün tükettiği
soyanın kanseri önleyici etkilerinin bilimsel olarak da kanıtlandığını anlattı.
		
Prof. Dr. Küçük, kanser tedavilerinde bütünleyici
tıpla ilgili gelişmeleri şöyle özetledi:
“Bütünleyici tıp çok yeni bir konu. İki gündür İstanbul’da
Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği bir toplantıdaydım. BuraProf. Dr. Ömer Küçük
da, biri Bütünleyici Tıp konusunda enstitünün nasıl kurulacağı ve ne gibi araştırmalar yapılması gerektiği ve
bu çalışmaların Türkiye’de nasıl ileriye götürüleceği konuşulan konulardan biriydi. Bu tüm dünya için çok önemli bir konu. ABD’de, Avrupa’da, Çin’de her
yerde gündemin ön sırasında. Çok yeni bir konu olduğu için tıp dünyasının bu konuda bir eğitimi yok.
Hastaya hizmet veren hekimler olarak biz böyle bir şey kullanmıyoruz. Önce kendimizi eğitmemiz, tıp
dünyasının, hekimlerin bu konuda bilgili olması gerekiyor. Her yenilikte olduğu gibi bu kolay bir iş değil. Bilime dayalı bir araştırma yapıp, hepimizin bildiği konvansiyonel tıbbın içine yavaş yavaş girmesi
gerekiyor. Bütünleyici tıp, her gün yaptığımız tedavilerin yerini alacak bir şey değil, bunlara ek olarak
başlatılacak bir konu.”
Egzersiz ve beslenmenin önemi büyük
“Bütünleyici tıbbın tedavide de, hastalığın önlenmesinde de faydaları çok olabilir. Bütünleyici tıp konularına egzersiz, stres azaltma, diyet ve sağlıklı yaşama da giriyor. Sağlıklı yaşamanın metodları,
bunun toplumda yayılması, sadece hastalara yönelik değil, hasta olmayan insanlara yönelik önleyici uygulamalar büyük önem taşıyor. Bu ekonomiye de çok faydalı. Hastalıkları önlersek, sağlık
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giderlerine de faydalı etkileri olacağı açık. Bir hastaya
tedavi öngörürken, ne gibi besinler yemesi, hangi besinlerden daha az tüketmesi, günde 30 dakika egzersiz
yapması, stresi nasıl azaltması konuları da öne çıkıyor.
Çünkü verdiğimiz tedavilerin bir çoğu yan etkileri olan
tedaviler. Hastanın yaşamını daha kaliteli hale getirmek
için bu konulara önem vermemiz gerekiyor. Hasta ile
birlikte gelen hasta yakınları da bu tavsiyeleri yaşamlarına katıyor ve sağlıklı yaşama bilinci topluma yayılıyor.
Herkes daha sağlıklı yaşam için davranışlarını değiştirmiş oluyor ki bu halk sağlığı için çok önemli bir konu.
Tıp fakültelerinin bu konuya eğilmesi çok iyi olur.”
ABD’de bütün üniversitelerde bu çalışma var
“Beslenme gibi, uykunun da sağlığımız için önemi çok
büyük. Uykusuzluğun stres yaptığı belli bir şey. Uykusuz insanlarda tansiyon, kalp hastalıkları, Alzheimer
gibi hastalıkların daha fazla görüldüğünü ifade edebiliriz. Amerika’da şu anda bütün üniversitelerde “Bütünleyici Tıp” çalışmaları başlamış durumda. İlk başlatan
da Harvard Üniversitesi. Dünyanın en iyi kanser merkezleri bu işlere 25 yıl önce başlamış durumda ve bu
konuda çok yayınları var. Arizona, California, Chicago
Üniversiteleri vs. liste çok uzun. Türk Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı’nın (TÜSEB) bize söylediği şeylerden biri, biz
türk tıbbını en üst seviyeye getireceğiz, hatta bazı konularda dünyada herkesten daha iyi olmalı. Bence yapılabilecek en kolay konulardan biri Bütünleyici Tıp. Çünkü
zaten herkes bu işin henüz başında. Bu yüzden bu işe
şimdi ciddi şekilde başlarsak, gerçekten herkesin önüne geçebiliriz. Türk tıbbında binlerce yıllık bir birikim var.
Şimdiye kadar hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar
var, ama esas gerekli olan klinik (insanlar üzerindeki)
çalışmalar. Hiçbir hastalık için, bir bitkisel maddeyi şöyle verin diye bir şey söyleyemiyoruz. ABD’de ve Çin’de
Bütünleyici Tıp Enstitüleri ile düzenlenen toplantılarda
bu konuları kapsamlı olarak konuşuyoruz. Bu konuda
nasıl birlikte çalışabiliriz konusunu değerlendiriyoruz.
Bunu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de yapabilir, birlikte
araştırmaları başlatabiliriz. Sağlık Bakanlığı buna büyük
yardımlar yapmaya hazır. Bütünleyici Tıp üzerinde çalışmalar yaptığımızda ilk yapacağımız şeylerden birisi
acaba şu andaki bilgi ne? Bunu toplamalıyız. Örneğin
ABD’de hastaların yüzde 70’i tamamlayıcı tıp kullanıyor
ama bir çoğu doktoruna söylemiyor. Doktorları buna
inanmadığı için çekindiğinden söylemiyor. Doktor buna
açık fikirle bakarsa hasta rahat anlatıyor. Amerika’da
11-12 milyon kanser olmuş ve kanserden kurtulmuş
insan var. Bu insanların kaliteli yaşayabilmeleri çok
önemli bir konu. Kanser tedavilerinin yan etkileri bazen
yıllarca sürebiliyor.Bütünleyici tıp ile kaliteli yaşamın
güçlendirilmesi mümkün. Yine ABD’de 3 milyona yakın
meme kanseri olup kurtulmuş kadın var. Bu hastaların yüzde 80’e yakını bütünleyici tıptan yararlanıyor. Şu
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, pek çok ülkede konferanslar vererek bilgi ve deneyimlerini
paylaşan Prof. Dr. Ömer Küçük’e plaketle teşekkür etti. DEÜ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun da tıp
camiasındaki yeni yaklaşımları birlikte değerlendirdiklerini belirterek Profesör Küçük’e teşekkür belgesi sundu.

anda hastalar 25 milyar dolar kendi cebinden verip bu tedavileri alıyor. Demek ki halk arasında bir
inanış var. Bu gibi şeyler, tedavilerin yan etkilerini azaltmak, ikinci kanserlerin önlenmesi, tedavinin yol
açtığı diğer hastalıkların önlenmesi için yapılıyor. Örneğin hormonal tedavi kullanana prostat kanseri
hastalarının çoğunda metabolik sendrom oluşuyor, tansiyon, şeker yükseliyor. Biz bunları egzersiz,
diyet ile tamamen önleyebiliriz. Bunları bilimsel olarak çalışmak gerek.”
Meme ve prostat kanserinde soya mucizesi
“Örneğin biz soya üzerinde çalışıyoruz. Soya fasulyesinin metabolizma üzerinde önemli etkileri var.
Kan şekeri insülin duyarlılığını artırıcı, tansiyon, kolesterol azaltıcı etkisi var. Demekki biz prostat kanseri hastalarında böyle bir maddeyi hormon tedavisi ile birlikte deneyebiliriz. Harvard Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile bu konuyu konuştum. Kendisi bu konuda klinik çalışmaları başlatmak
için hazır bekliyor. Ben bir klinisyenim, ama bu konunun moleküler biyolojisinden anlayan Gökhan.
ve o nedenle biraraya gelip çalışma yapmamız doğal bir şey. Klinisyenler ile temel tıp bilimleri biraraya gelebilir ve bu gibi şeyleri çalışabilir, yayınlanır. Meme kanserinde yapılan bir çok şey var. Bitkisel maddelerin dışında, stres azaltıcı meditasyon, yoga, hipnoz, akupunktur, masaj tedavisi gibi bir
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çok teknik var. Bunların meme kanseri hastalarda stres azaltıcı etkisi gösterilmiş durumda. Geleneksel tedaviler de yine
tüm dünyada uygulanan yöntemler. İlk tıbbın başladığı yer
olan Türkiye’de koruyucu hekimlik konusunda Hipokrattan, İbni
Sina’dan bugüne binlerce yıllık birikim var. Çok önemli. Bunları
muhakkak sahiplenmemiz lazım. Benim kendi araştırma konum
‘Soya izoflavon’ları. Soya izoflavon’u tamoksifen gibi bir madde. Kanser önleyici etkisi var. Japonya’da soya çok tüketildiği için
orada meme ve prostat kanseri riski çok az. Ama Çinliler, Japonlar Amerika’ya geldiklerinde diyetleri değişiyor, soya tüketimleri
azalıyor, hamburger yemeye başlıyorlar ve kanser riskleri iki
üç jenerasyon sonra ABD’dekiler ile aynı seviyeye yükseliyor. O
yüzden biz buna odaklandık.”
Dünyada 2 milyar insan düzenli soya tüketiyor
“Son yıllarda hedefe yönelik tedaviler oldukça gelişti.. Şimdi kanser hücresinde, hücrenin normal dışı davranmasına neden olan
pek çok yolak var ve buınlara yönelik pek çok tedavi var. Niye
kanserde soya izoflavon’u çalışıyoruz. Kanser hücrelerinin büyümesini önleyen hayvanlar üzerinde çalışmalar var ve yayınlandı. Şimdi klinik çalışma yapılması lazım. Bu konuda hiç klinik
çalışma yok. Bunu da hormona duyarlı prostat kanseri hastalarda çalışma yaptık. Bu hastalara 6 ay süre ile soya verdik. PSA
seviyelerinin stabilize olduğunu ve bu hastaları 2-3 sene daha
hormonsuz tedavi edebileceğimizi gördük. Soya sütündeki en
önemli şeylerden biri soya proteinidir. Soya proteğini sığır etindeki proteinin aynısıdır. Soyada etin kötü etkileri yok tabii ki. Fazla
et yiyenlerde kanser ve kalp hastalığı riski fazla. Soyada omega
3 yağ asidi daha fazla ve bunların da pek çok faydalı etkileri var.
Soyayı her gün ne kadar tüketeceğinize ilişkin kesin bir kriter
yok o nedenle hiçbir şeyin aşırısına kaçmadan tüketmekte yarar
var. Ben her gün soya tüketiyorum. 25-30 yıl önce yenidoğan
bebekler, anne sütü ve inek sütü alamıyorsa tamamen soyadan
yapılmış formüla verilmiş. İçinde etken madde olan 2500 miligram izoflavon var. Bebek bunu besin olarak alıyor ve bu bebekler şimdi 25-30 yaşlarında ve tüm kimyasal tetkikler sonucu bebeklerde hiçbir yan etkisi olmadığı görülmemiş. Dünyada
her gün 2 milyar insan günde ortalama 25-30 miligram soya
proteini alıyor. Çin’de 1,4 milyar insan var. Buna Japonya, Kore
ve Endonezya gibi Uzakdoğu ülkelerini kattığımızda 2 milyarın
üzerinde çıkar ve bu bölge insanları soyayı her gün tüketiyor. “

Bütünleyici Tıp nedir ?
Bütünleyici tıp; etkinliği kanıtlanmış standart bilimsel tedavilere, güvenli ve etkili
olma olasılığı olan tamamlayıcı ve alternatif pratikler ile
birleştirilmesini araştıran tıp
alanıdır. Bütünleyici tıp insanı
beden, zihinsel ve tinsel olarak
insana bütünlük içinde yaklaşım sağlamayı hedefleyerek
tedavi etkinliğini arttırılmasını hedeflemektedir. Özellikle
hastaların hayat kalitesini arttırma konusunda değişik yöntemlerin bilimsel tedavilere
eklemlenmesi söz konusu olmaktadır. Kanser hastalıkları
konusunda eğitim almamış,
kanser biyolojisi ve kanser tedavileri konusunda herhangi
bilgi birikimi ve deneyimi olmayan kişilerin haksız kazanç elde
etmek amacıyla yaptıkları pek
çok tamamlayıcı ve alternatif uygulamalar ile hastaların
zarar görmesi ülkemizde ciddi sağlık sorunlarından birisini
oluşturmaktadır. Bütünleyici
tıp uygulama çabalarının bilimsel etik çerçevede ele alınması
gereği ortadadır. Doğal bitkisel
ürünler olarak pazarlanan pek
çok ürünün ve vitamin uygulamalarının; hastalık ilerlemesi
ve yan etkiler nedeniyle kanser
hastasına zarar verme potansiyeli olduğu yaşanan olumsuz
örneklerden bilinmektedir.

Hoca
Kema
sonsuzl
dilen Profesör Kemal Astarcıoğlu anısına
DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda bir Anma Töreni yapıldı.
İbrahim Astarcıoğlu babasını anlattı

BENİM HASTANEM

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
kuruluş sürecindeki 12 sembol akademisyen arasında yer alan Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Kemal Astarcıoğlu 88 yaşında hayata gözlerini
yumdu. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun babası olan,
sağlık sektöründe sayısız çok değerli hizmetleri
ile iz bırakan, bir çok hekim ve Genel Cerrahi uzmanının yetişmesinde büyük katkıları olan evli ve
dört çocuk babası duayen Kemal Astarcıoğlu’nun
vefatı başta Dokuz Eylül Üniversitesi olmak üzere tıp camiasında büyük üzüntü yarattı.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1953 yılında mezun olan, 1967’de doçent, 1973’ten itibaren
de profesör olarak kariyerini sürdüren Astarcıoğlu, 1978’den itibaren hizmet vermeye başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
1994 yılında emekli olmuştu. 30 Ekim Cuma
günü Alsancak Hocazade Camii’nde kılınan öğle
namazının ardından Kokluca Mezarlığı’na defne-
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Hocaların hocası Kemal Astarcıoğlu’nun
hayatını ve hayatlara dokunuşlarını, cerrah
oğlu Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu slayt eşliğinde bir sunum ile anlattı. Örnek hekim,
eğitimci ve babasını kaybetmenin acısını
yaşayan Profesör İbrahim Astarcıoğlu konuşmasında; “Bir babamı, bir de hocamı
kaybettim. Hayata ve mesleğe dair çok
şey öğrendim kendisinden, ama her şeyden önemlisi; insanlığın, insanseverliğin ne
olduğunu öğrendim. Bu, hekim ve cerrah
olabilmenin temel ve vazgeçilmez özelliğidir” ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, “Bana hocamızı üç kelime ile özetleyin derseniz şunları söylerim, cerrah, çalışkan ve baba. Hocamdı. 1988’de kendisinin yanına geldim. O
dönemden çok anılarımız var. Evlatlarına
çok düşkün, mükemmel bir baba. Benim
hayatıma iki defa dokundu. Birincisi doçentlik sınavımda bulundu. Ben Türkiye’nin
ilkiyim, sigorta hastanesinde ihtisas yapıp,
sonra doçent oldum. İkincisi de üniversiteye girmemde çok önemli rolü oldu ve beni
kabul etti. Üniversiteme de üç defa dokun-

ların hocası
l Astarcıoğlu
l uğa uğurlandı

Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu

du. Birincisi Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmasında çok büyük katkısı oldu. İkincisi üniversitenin
beşinci rektörünün belirlenmesinde katkısı oldu,
ben 5. rektörüyüm. Üçüncü dokunuşu da sistem
cerrahisini kurmak oldu. Beni kolorektal cerrah
yapmak üzere almıştı ve sistemleşen Türkiye’nin
ilk kliniğiz. İnanıyorum ki kabri nur gibidir. Acımız

büyük. Ben aziz ailesine sabır, hocama rahmet
diliyorum. İsmini kurumumuzda mutlaka yaşatacağız” dedi.
Mustafakemal Üniversitesi önceki Rektörü ve
DEÜ Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Şerefettin Canda da duygularını şöyle ifade etti:
“Kemal Hoca’nın yanına gidişim 1968’de öğrenarpaboyu 53

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Prof. Dr. Şerefettin Canda

BENİM HASTANEM

cilik yıllarımda oldu. Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nın kurucusudur, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda kilit rol
oynamıştır. Bu fakültenin kuruluşundan itibaren
burada çalışan ve fakültenin ilk doçenti olarak
gelişmelere tanık oldum. Profesör Kemal Astarcıoğlu; çalışkan, dürüst, içtenlikli, özü sözü bir,
işine ve hastalarına bağlı bir doktor ve cerrahtır.
Her gün erken saatlerde hastaneye gelir, zinde
biçimde işine başlar ve gün boyu böyle devam
eder. Fakülte içi toplantılarda ölçülü, çevresine
güven veren, adeta bir güven adasıdır. Bu özellikleri ile içinde bulunduğu topluma örnek olmuş,
bizlerin eğitiminde önemli katkısı olmuştur. Çok
sayıda cerrahi uzmanı yetişmesinde çok değerli emeği vardır. Her zaman kibar, ölçülü, sevgi
dolu, gözlerinde ışık olan, içtenlikli bir hocamız
olarak tanıdım. Patoloji Hocamız Yavuz Aksu
ile beraber Türkiye’de ilk defa patolojinin dallara ayrılmasının öncülüğünü yapmıştır ve aynı
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Prof. Dr. Tülay Canda

ekolde yetişen bu insanlar çok önemli vizyon
sağlamıştır. Kemal Hocamıza Allah’tan rahmet,
ailesine başsağlığı diliyorum.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da
şöyle konuştu: “Hocamız, Tıp Fakültemizin 12
kurucu öğretim üyesinden birisiydi. Ege Üniversitesi gibi yerleşik, olanakları olan bir fakülteden, İzmir Tıp gibi yeni bir fakülteye büyük bir
kararlılıkla gelmiş olması en önemli yönlerinden
biridir. Bu adım çok önemlidir. Bizler bugün bu 12
insanın cesareti ile buradayız. Spesifik çalışmaya
son derece önem vermiştir. Bugün Dokuz Eylül
Üniversitesi’nin Türkiye ve dünyada sayılı bilim
alanlarında olmasının en önemli nedenlerinden
biri de Kemal Hoca’nın spesifik çalışmaya yol
açmasıdır. Eşi, çocukları ve torunları böyle bir
babanın ailesi olduğunuz için ne kadar öğünseniz
azdır. Hocamız örnek alınacak bir kişidir. Hiç dinlenmeden, izin yapmadan çalıştı. Bütün emekleri
için teşekkür ediyorum, mekanı cennet olsun.”

Tıp Fakültesi
Ulu Çınarını
kaybetti

55 arpaboyu

BENİM HASTANEM

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurumun Ulu
Çınarlarından Prof. Dr. Tarık Günbay’ı kaybetmenin
büyük acısını yaşadı. Fakültenin Morfoloji, Anatomi,
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallları’nın kurucusu, İngilizce okutmanı merhume Türkan Günbay’ın eşi,, Prof. Dr.
Tayfun Günbay ve merhum Prof. Dr.Ufuk Günbay’ın babaları emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.Tarık Günbay, Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda törenle sonsuzluğa uğurlandı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı törende Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Halil Köse, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda,
Profesör Günbay’ın yakınları, üniversite öğretim üyeleri
ve sevenleri yer aldı. 14 Ağustos 2015’te vefat eden Profesör Günbay için Prof. Dr. Mustafa Güvençer’in sunuculuğunda saygı duruşunda bulunuldu. Profesör Güvençer,
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çok değerli bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, “Hocamızın, anabilim dalımızı yoktan var
eden emek ve çabalarını bu zamana kadar hep hissettik. O emeklerle bu günlere geldik, kendisine
minnettarız” diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse konuşmasında; “Biliyorsunuz bir felsefi görüş var; Sevilenler asla ölmez denir. Onlar kalbimizde beynimizde yaşıyorlardır. Hocamız gibi ülkesine, çalıştığı
kuruma yoğun hizmet veren ve öldüğü zaman derin acı bırakan yeri doldurulamayan insanlar vardır.
İşte burada böyle bir insan olmak son derece önemlidir. Tarık hoca duyduğum kadarıyla mükemmel
bir insandı. Kendisine tanrıdan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisini rahmetle anıyor,
yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tülay
Canda şöyle konuştu: “Tarık hocayı 1966 yılından bu yana yaklaşık elli yıldır tanıyorum.
O zamanlar çok genç bir asistandı. Nedense
İsmail hoca, Saim hoca, İsmet hoca dışında
diğer hoca ve asistanlara ağabey, abla derdik ama Tarık Hocaya Ağabey demez Tarık
Hoca derdik çünkü öyle bir hocalık vasfı vardı. Duruşunda, öğretişinde biz onu hep hissettik. Yıllar geçti İzmir Tıp’ta Tarık hocamız
ile birlikte çalıştık. Tek başına Anatomi ve
Histoloji uygulamalarını yaptırıyordu. Eski
binalarda kışın soğukta onun kurduğu soba

ile ısınıyorduk. Anılarımız çok
fazla. Bu kurumun Tarık hocaya
çok vefa borcu var. Arabasında
kadavra ve kemik taşırdı. En iyi
şekilde eğitim öğretim yapmaya
gayret etti ve başardı da. Eskiden
Anatomi; Histoloji ve Embriyoloji
Morfoloji adı altında bir bölümdü
o nedenle Anatomi, Embriyoloji,
Histoloji’nin hepsinin kurucusu Tarık Hocadır. Çağdaş anlamda yeni
bir üniversite anlayışı içinde bu
bölümü kurmaya özen gösterdi. Hocamız son derece ilkeli, dürüst ve iyi bir insandı. Aile yaşamında
örnekti. Bilim insanı olarak daima çağdaşlığa ve gelişmeye açıktı. Tarık hoca tüm riskleri tek başına
göğüsledi. Risklerde öncü, başarıda mutlulukta paylaşımcıydı. Ekibi çok iyiydi. Hocamıza büyük destek
oldular. Ben hep öğrenci uygulamalarında kemiklerin nasıl yapıldığını bizzat gördüm. Onları mikropsuz
hale getirmek, çamaşır suyunda ağartmak ve kurutmak hepsini kendi ekibiyle yaptı. Modern anlamda kadavraların saklandığı küv daireleri bunların hepsi hocamızın ürünüdür. Hem aile yaşamı hem de
akademik hayatında herkes onu örnek aldı, ben de kendisinden çok şeyler öğrendim. Çalışan herkese,
ailesine çocuğuna eşine dostuna kol kanat gerdi. Son derece korumacı bir yapıya sahipti. Işıklar içinde
yatsın, Ruhu şad olsun.” Prof. Dr. Tarık Günbay’ın özgeçmişinin anlatıldığı törende: Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve dönem arkadaşları duygu ve düşüncelerini konuklarla paylaştı.
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Prof. Dr. M. Şerefettin Canda (Mustafa Kemal Üniversitesi önceki Rektörü):

50 yıldır tanıdığım Prof. Dr. Tarık Günbay, İzmir’ de bilim dünyasının ulu çınarlarından biridir. O bir
ekol oluşturmuştur. Bu ekolün temeli sevgi, saygı, dürüstlük ve içtenliktir. Üniversitemiz ve fakültenin kuruluş döneminde her türlü eksikliğin yaşandığı ortamda daima pozitif yaklaşımla çözüm üreten, moral ve motivasyonunu yükselterek ve yarınlara umutla bakan bir bilim adamı olmuştur. E.Ü.
İzmir Tıp Fakültesi ve DEÜ Tıp Fakültesi Morfoloji içinde yer alan Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalları’nın kurucusu olmasının yanında, çok önemli bir katkısı da DEÜ Deney Hayvanları
Merkezi’nin kurulmasında oynadığı roldür. Bu kesinlikle unutulmamalıdır. Prof. Dr. Ataman Güre’nin,
bu merkezi kurmak için İzmir”e gelmesinde önemli katkısı vardır.
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Prof. Dr. Orhan Mağden (Anatomi Anabilim Dalı Başkanı):

Prof. Dr. Tarık Günbay’ın, ömrü okumak, yazmak ve öğretmekle geçti. Çok şerefli başarılarla geçen
bir ömür. Geniş bilim, kültür ve faziletlerinin etkisinde kaldığım hocam; bilim, kültür, hukuku, tükenmek bilmez enerjisi, güçlü hafızası, engin vazife duygusu, imkansızlıklar içinde yapılabilecek olanları
gerçekleştirme yetisi, zamanı, malzemeyi ve enerjiyi çok iyi kullanabilmesi, millet ve memleket sevgisi, kadirbilirliği, ciddiyet ve disiplini, vakurluğu ve dürüst yaşamı, sahip olduğu hocalık bilgisi ve sanatı öğretme kabiliyeti, feragat, fazilet ve ahlakı, samimi, alçak gönüllü, uyumlu, fedakar, cömert,
vefalı ve daha nice önder vasfı ile gıpta ve hayranlıkla bakılabilecek bir örnek olmuştur.

Prof. Dr. Tayfun Günbay (Prof. Dr. Tarık Günbay’ın oğlu) :

Tarık hocanın, Türkan hocanın oğlu olmak gerçekten çok büyük bir onur ve büyük bir şans. Babam ve
onun tipindeki insanlar ülkesine ve halkına karşı yüreğinde sorumluluk duyan ve saygı taşıyan insanlar oldu. Çok insancıl, hümanist bir kişiliği vardı. İnsanlar arasında ayrıma asla inanmazdı. Onları hep
bir araya getirerek bir toplum bilinci oluşmasına katkı koymaya çalıştı. Kendisinin sönmez ve tükenmez bir ışık kaynağı olduğuna, yetiştirdiklerini de bu bilinçle donattığına ve hazırladığına inanıyorum.
Bu aydınlığın, saçtığı ışığın bizlerde ve öğrencilerinde devam edeceğine inanıyorum.

Prof. Dr. Güven Erbil (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Tarık hoca bizim de hafıza kartımıza 1982’de girdi ve Anatomi uygulamasına insan bedeni üzerine
yaptığı hepimizi titreten konuşma ile başlamıştı. Mezun oluncaya kadar selam verdiğimizde selamımızı alan bir hoca oldu. Herhangi bir şekilde yüzünüz asıksa eli omzunuzda bir tonton baba, birinin kapısı açıksa önünden geçerken ışığı gördüğünde koşarak peşinizden gelen bir sevecen ağabey,
eski binanın Morfoloji koridorunda daima eli omzunda yürüyen bir şefkatli baba, bizim ihtisasımız ve
onun emekliliğinden sonra kapımızı çalıp “Müsaitmisiniz” diye soracak kadar alçak gönüllü bir insan…
Balıklıova’ya diktiğiniz fidanlara, gösterdiğiniz sevgiyle bakmaya akademisyenler olarak devam edeceğiz söz veriyoruz.

Prof. Dr. Necdet Erdilek (Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)

Anatomi dersini Tıp Fakültesinde alırken bir öğretim üyesinin ne kadar saygınlık yaratacak ağırbaşlılık içinde olduğunu bizzat yaşamış bir öğretim üyesiyim. Değerli hocam çok değerli hocaların belirttiği gibi güzel İzmir’imizin iki üniversitesinde de öğretim üyeliği yapmış ve çok güzel izler bırakmış bir
hocamızdır. Bu herkese nasip olacak bir özellik değildir.
Prof. Dr. Candan Arman (Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) :
31 yıl önce tanıdığım hocamla 10 yıl bire bir çalışma şansına sahip oldum. Göreve başladığımda genç
bir hanım olarak hocanın odasındaki sohbetimizde bana şöyle dedi; “Burası zor bölümdür, materyalimiz insan. Etkilenmemek mümkün değil, umarım başarılı olursun. Ama buraya gelen her kişi bir
şekilde bir şeyler öğrenip başarılı olur. Öncelikle insan ol…” Bu cümleyi yaşamımda asla unutmadım.
Her yönüyle mükemmel insandı. Onunla çalışma şansına eriştiğim için çok mutluyum.

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu (Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Hocamızı asistanlık yıllarında tanıdım ve onun hakkındaki ilk izlenimim Türkçeyi çok güzel konuşan
bir insan olmasıydı. Aynı zamanda çok ciddi bilimsel alt yapısını hissettim. Bir yerin kuruluşunda
öncü insanlar çok önemlidir, çünkü diğer insanlar onu takip ediyor. Anatomi ve diğer bilim dallarında
bu yapılanmaların çok önemli olduğu söylemek istiyorum. Önemli olan hoş bir seda bırakmak. Bu
hocalarımızın da bu fakültenin temel taşı olduğunu biliyoruz. Temel taşların sağlam olmasının bu
üniversitenin varlığında önemi büyük.

Prof. Dr. Ahmet Çelikkol ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi)

Ben saygıdeğer hocamı 1962 de Tıp Fakültesi’ne başladığımda tanıdım. Öğrenciler hocalarından korkar, çekinirler ya da severler. Hocamızı kendimize çok yakın hissederdik, severdik, korkmazdık. Bütün
hocaların söylediği gibi insani yanını ben de vurgulamak istedim. Ruhu şad olsun.

Prof. Dr. Banu Önvural (Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Hocanın Ege Üniversitesi’nden öğrencisiyim, ayrıca burada Anatomi kürsüsünde gördüğümde çok
mutlu oldum. Kendisini çok sevdiğimi, çok takdir ettiğimi burada sizlerle paylaşmak isterim. Dönem
iki koordinatörü iken onun yardımcısı olarak görev yapma şansına eriştim. Kendisinden çok şey öğrendim.
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Şampiyonlar, spor
ödüllerini Dekan
Canda'ya sundu
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni Rektörlük Kupası ve Tıp Bayramı etkinliklerinde başarıyla temsil
ederek kürsüye çıkan öğrenciler, 2014 ve 2015 yılında kazandıkları kupaları törenle Dekan Prof. Dr. Tülay
Canda’ya sundu., sevinç ve heyecanlarını paylaştı.
2015 yılı Tıp Bayramı’nda düzenlenen Halı Saha Futbol
Müsabakaları’nda birinciliğe uzanan ekip, Masa Tenisi’nde tüm
rakiplerini geride bırakıp zirveye çıkan Dönem 2 Öğrencisi
Merter Güvenç, Öğretim Üyeleri Basketbol Dostluk Kupası’nda
büyük rekabet sergileyen ve final maçını tek sayı farkla kaybederek ikinci olan akademisyen kadro, Ege Üniversitesi’nin
düzenlediği Tavla Turnuvası’nda finale kadar yükselen Tıp
Fakültesi temsilcisi, kupalarını Dekan Canda’ya teslim ederek
destekleri için teşekkür etti.
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Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Rektörlük
Kupası Müsabakaları’nda, futbol branşında
Mühendislik Fakültesi’ni penaltılarla eleyerek
tarihi şampiyonluk yakalayan gençler, Erkekler Voleybol Turnuvası’nda ikinci olan, Bayanlar Voleybol’da üçüncü, Satranç Turnuvası’nda
iki takımla 2 ve 3. sırayı elde eden öğrenciler,
Basketbol Turnuvası’nda çeyrek finale çıkan,
Salon Futbolu’nda (Futsal) ise Spor Bilimleri
ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun ardından ikinci
olan gençler bir kez daha ödül heyecanı yaşayarak alkışlandı. 2014 yılında dört branşta şampiyon, üç branşta ikinci ve bir branşta
üçüncü olan ekipler de ödüllerini Profesör
Canda’ya iletti.
Tıp Fakültesi Sportif Etkinlikler Koordinatörü Fikret Fidan’ın önderliğinde düzenlenen
kutlama törenine, Dekan Yardımcıları Prof. Dr.
Pınar Tuncel, Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya ve Fakülte Sekreteri Yunus Karslı katılarak gençleri
tek tek kutladı. Bilim ile uğraşan öğrencilerin
spora verdikleri emeklerin çok önemli olduğunu belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay
Canda, “Öğrencilerimizin her alanda başarılara imza atması bizleri fazlasıyla onurlandırıyor. Spor yapmak ayrı bir disiplin ve istikrarı
gerektirir. Örnek mücadeleniz için sizleri ayrı
ayrı kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum* dedi. Profesör Canda, ayrıca 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Sağlık Hizmeti
organizasyonunu üstlenerek Dünya Rekoru
kıran DEÜ Acil Tıp Anabilim Dalı sağlık ekibini kutladı, turnuvalarda şampiyonluk kazanan
ekiplerin yemek bursu ile ödüllendirildiğini
açıkladı, dereceye giren diğer öğrencilere de
hediye verileceğini ifade etti. Sportif Etkinlikler
Koordinatörü Fikret Fidan, başarıya giden yolda Üniversite ve Tıp Fakültesi yöneticilerinin
gençlere sağladığı motivasyonun büyük önem
taşıdığını belirtti, destek için teşekkür etti.
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ÖZEL ROPORTAJ

Hazırlayan: Nalan Ülker

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı
ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Handan Güleryüz
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alyalı atlet, yüzücü,
enci, sanatçı,
esör ve yönetici
D
okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Güleryüz,
akademik hayatına hobi olarak eklediği spor ve sanatta
birden fazla branşta profesyonel çalışmaya imza atıp başarılarını madalyalarla taçlandırarak örnek bir portre oluşturdu.
Atletizm, yüzme ve yelken sporunda sayısız başarı elde ederken, hayatına renk katan müzik, resim ve fotoğrafçılıkla ilgilenen Profesör
Güleryüz tüm çalışmalarında güzel sonuçlar almanın mutluluğunu
yaşadı.
Aktif kimliği ile fark yarattı
DEÜ Tıp Fakültesi’nde 1995 yılında uzmanlığını alan, 2000’de
doçent, 2006 yılında profesör olan Handan Güleryüz, Çocuk Radyolojisi ve Çocuk Nöroradyolojisi alanındaki başarılı çalışmaları ile
dikkat çekerken, spor aşkı küçük yaşlarda başladı. Üniversite eğitimi
nedeniyle ara verdiği uzun mesafeli koşu antrenmanlarına hekimlik
mesleği sırasında yeniden döndü. Ulusal ve uluslararası yarışlara
katıldı. 21 kilometrelik mesafede koşulan yarı maratonlarda derecelere imza attı. Çıtasını sürekli yükselten Profesör Güleryüz, hem iş
hem de spor yaşamındaki aktif kimliği ile fark yarattı.
Yarış heyecanı Boğaz’da yüzme ile devam etti
Yurt içi ve yurt dışındaki dereceleri geliştikçe yeni hedeflere
odaklandı. Başarılı hekim, büyük aşkla sürdürdüğü sportif faaliyetler
sırasında şanssız bir tendon sakatlığı geçirince 4 yıl önce atletizme
ara vermek zorunda kaldı. Bu kez yüzme branşına yöneldi. Üniversitenin Sağlık Kampusü’ndeki kapalı yüzme havuzunda bol bol kulaç
attı, Masterler (35 yaş ve üzeri sporcular) kategorisinde İstanbul
Boğaziçi ve Çanakkale Boğazı Yarışları’na katıldı. Başarılı sonuçlar bu
platformda da devam etti, iddialı isimlerle birlikte kürsüye çıktı. Spor
sevgisi her geçen gün perçinlendi, yüzmeden sonra, uzun zamandır
ilgi duyduğu yelkene de el attı. Hiç zaman kaybetmeden bu branşta
da eğitim aldı, kendisini geliştirdi. Sonunda takım halinde yarışlara
katıldı, yine madalya sevinci yaşadı. Yeni uğraşlar arasında sırada
sanat vardı. Tıp ve spor hayatına, resim yaparak sanatı ekledi. Yağlıarpaboyu 61

boya resimler yaptı, piyano çalmayı öğrendi. Keyif aldığı manzaraları ve doğayı tuvale aktarırken, oğlu
için aldığı piyano sayesinde yeni bir yönünü keşfetti. Nota öğrendi, sevdiği eserleri piyanoda çalarak
yaşamına farklı bir zenginlik kattı. Tüm bu faaliyetlerin kendisini aslında çok dinlendirdiğini belirten
Prof. Dr. Handan Güleryüz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olarak ulusal ve
uluslararası 100’ün üzerinde platformda konuşmalar, bildiriler, posterler sundu, hekimlik mesleğinde
de çıtasını hep yukarı taşıdı. Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’na getirilen Prof. Dr. Güleryüz, Ağustos
2015’ten itibaren DEÜ Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atandı, sorumluluklarına yenisini
ekledi.
Çok yönlü olmak motivasyon kaynağı
Prof. Dr. Handan Güleryüz, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın ev sahipliğinde Eğitim Yılı Açılış Haftası
Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sosyal etkinlikte, “Spor, sanat ve tıp” konulu konferans ile deneyimlerini gençlere anlattı. Bir hekim olarak çok yönlü olmanın büyük yararını gördüğünü, herkesin
kendisini farklı alanlarda geliştirebileceğini ifade eden Handan Güleryüz, deneyimlerini şöyle özetledi :
“Üniversite yaşamıma başlamadan önce gönlümde bilgisayar mühendisliği vardı, ama Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudum, 1990’da mezun oldum. Şu anda mesleğim Radyoloji ve Çocuk Nöroradyolojisi. Akademisyenim ama bir de tıbbın dışında bir Handan Güleryüz var. Önceleri aslında
sporcu olmak istiyordum veya spor hekimi olabileceğimi düşünüyordum. Karşıyakalıyım, yaşadığım
koşullar içinde üniversite yıllarından önce başladığım atletizmde Karşıyaka Atletizm Kulübü temel
oldu. Tıp okumayı tercih edip doktor olduktan yıllar sonra, bu kulüpten antrenör hocamla karşılaştığımda ‘Hocam beni seçmelerden geçenler arasına almamıştınız ben de profesör oldum’ dedim,
hocam ‘İyi ki de öyle olmuşsun’ diye yanıt verdi. Bu ilginç bir anımdır. Hekim olduktan sonra spor aşkı
tabiiki bitmedi …Yeniden koşmaya başladım. 2009’da İzmir’de düzenlenen Balkan Masterler Atletizm
Şampiyonası’nda yarıştım. Artık bir müsabakaya katılmak için profesyonel anlamda ne gerekiyorsa
yapıyordum. Haftada 30 kilometre koşmaya başladım. Birkaç sporcu arkadaşım ilham verdi. Hedefim 21 kilometre olan yarı maratonu bitirmekti. Çok yeniydim, zamanla bu branşla uğraşan çok kişi
tanıdım. Katıldığım ilk yarışa iyi hazırlanmış yerli ve yabancı isimler vardı. Yarı maraton koşulacak ve
benim için önemli olan bu mesafeyi tamamlayabilmekti. Güzelyalı’dan İnciraltı’na gidiş dönüş şeklinde
21 kilometrelik etabı 2 saat 3 dakikada tamamladım. Gerçekten çok zordu. Yarışı tamamlayabildim ve
bittiğimi hissettim, sonunda yeri öptüğümü hatırlıyorum. Dereceler açıklandığında ise baktım ki kendi
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yaş grubumda üçüncü olmuşum. Bu koşudan sonra evde bir hafta yattım. Kas kasılması korkunçtu.
Evdekiler dediler ki, tamam artık bundan sonra koşmazsın. Ama hem beynime hem de vücuduma
çok iyi gelen spordan yine de kopmadım.”
Düzenli uyku ve dengeli beslenmek şart
“Yaşamda sporun gerekliliğine bakacak olursak, ilk insanların evrimleşme sürecinde vücut ve
ayaklarının av bulabilmeleri, tehlikelerden kaçabilmelerine uygun şekilde farklılık gösterdiğini görüyoruz. Yani insan koşacak şekilde evrimleşmiş. Koşmanızın bir amacı var aslında. Hedef koyarak yapılan
bir şey. Ben de kendimi geliştirmek adına bu konuda daha fazla araştırmalar yapmaya çalıştım. Spor
yapmak için önemli kriter olan beslenme, dinlenme ve düzenli antrenman yapmaya özen gösterdim.
Spor yapmanın tıbbi gerekleri ile ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra kendime bir antrenman programı çıkardım. Örneğin, kalp atışının ölçümü, nerede ne efor harcadınız bu verileri gösteren dijital saat
ile ölçümler yaptım. Bir başka önemli konu uyku. Spor yapıyorsanız kesinlikle yeterince uyumalısınız.
Sporun vücutta yarattığı hasarlanmanın toparlanması için bu şart. Aerobik güç nasıl geliştirilir bununla ilgili veri topladım. Koşu artık hayatımın bir parçası olmuştu. Spor yapmak için dikkat edilmesi
gereken bir başka konu elbette beslenme. Bana bazen diyorlar ki, sen her şeyi yiyorsundur. Gerçekte
öyle değil. Tam tersi daha dengeli beslenmek gerekiyor. Basit şekerler, hamurlu gıdalar kesinlikle yok.
Vücudunuzu nasıl eğitirseniz size o şekilde cevap veriyor.”
Yüzmenin tekniğini Dokuz Eylül’de öğrendim
“Spor yaptığım süreçte maraton ile ilgili çeşitli bilgiler öğrendim. Ve kendime yeni hedef belirleyip,
2010 yılında yapılan Haliç Yarı Maratonu’na katıldım. Bu kez derecemi 2 saat 3 dakikadan, bir saat
53 dakikaya çektim. Bu yarışı bitirdiğimde ilk yarışımın aksine çok rahattım. Düzenli ve donanımlı
antrenmanın faydaları bunu sağlamıştı. Baktım ki yine kendi yaş grubumda üçüncü olmuşum. Sonra
Karşıyaka’da Mavi Körfez Yeşil İzmir Koşusu’na, ardından 2011 yılında Slovenya’da yeniden Balkan
Şampiyonası’na katıldım. Ardından 15 kilometrelik Avrasya’da yarıştım. Bu yarışı 1 saat 23 dakikada
bitirdim, ardından Antalya Maratonu’na katıldım. Yurtdışındaki koşulara da yoğunlaştım, 2012 yılında Roma’da bir koşuya katıldım. Yarı maratonda en iyi derecem 1.50’dir. Bunun altına çekmek için
çok büyük uğraş verdim. Yine aynı yıl oldukça zorlu, çok inişli çıkışlı bir parkuru olan Bozcada Yarımaratonuna katıldım. Ancak bu zorlanmanın sonucu 2012 yılında aşil tendonumda yırtık oluştu.
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Bunun üzerine kendimi zorlamamak için yüzme branşına yöneldim. Yüzme tamamen teknik bir şey. Bunun
için üniversitemizin yüzme havuzunda, Antrenör Erkan
Günay’dan öğrendiğim teknik ile yüzmeye başladım.
Devamında, İzmir Urla’da ilk kez yapılan bir yüzme yarışmasına katıldım, sonra Marmaris’te kapalı havuz yarışında kurbağalama yüzdüm, üçüncülük aldım. Sonra
Open Water yarışına katıldım. En keyif aldığım yarışlardan birisi 2011 yılında yapılan Kaş Meis yüzme maratonu oldu. 7.5 kilometrelik bir yarışı 2 saat 50 dakikada
tamamladım. Böyle bir yarışı bitirdiğiniz zaman yeniden doğmuş oluyorsunuz... Aslında hiç madalya için
yüzmedim ama sonuçlarda hep derece geldi. Kendimi
geliştirmeye çalıştım. En son Datça’da Şubat 2015’te
9. kez yapılan Kış Yüzme Maratonuna katıldım. Hava
12.8 derece ve yağmurluydu. Deniz son derece soğuk.
Türk-Yunan sporcular arasındaki dostluk yarışında Dokuz Eylül Üniversitesi bayrağını göndere çektirdim ve
üçüncü oldum. İstanbul Boğaziçi Yarışları’na katıldım.
Yarışı bitirmek çok keyifliydi. Bu lisans gerektiren bir
yarış, sonrasında katıldığım Çanakkale Boğazı yarışı da çok zorluydu. Katılmak büyük heyecan oldu.”
İzmir Yelken ekibi olarak kupalarımız var
“Bu yarışlar sonrasında yelkenle uğraştım. Yelken sporu ilgimi çekiyordu. Temel yelkencilik, ileri yelkencilik, yarış eğitimi gibi şeyler gerekiyor. Ben de gereken eğitimleri aldıktan sonra 3-4 takımla birlikte Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü ve Marmaris Açık Deniz Yelken Yarışları’na katıldım. Hava
olmadığı zaman yarışmak için bekliyorsunuz. Eğlenceli bir şey. Yelken çok birikim gerektiren bir şey.
Bireysel değil, takım sporu. İzmir Yelken Ekibi olarak kupalarımız var.
Enstrüman çalmak beynin gelişimi için gerekli
“Sporun dışında sanatla da ilgilendim. Oğlum şu anda üniversiteye gidiyor, küçüklüğünde piyano aldım, ama ben de çalmaya başladım. Eğitimli bir insanın mutlaka enstrüman çalması gerektiğine inanmışımdır. Beyin gelişimi açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Okullarda müzikalin en başında piyano eğitimi geliyor. 88 tuştan oluşan piyanoda amacım 4-5 şarkı çalmak ve seslendirmekti. Haftada

bir gün derse girdim, diğer günlerde
evde çalıştım ve istediğim bir kaç şarkıyı çalmaya başladım, zamanla bu
uğraştan daha çok keyif aldım.”
Yağlıboya resimler yaptım, fotoğraf
çektim
“Resim yapmak hayatımda vardı zaten. Sanat tarihi okumuştum. Belirli bir
çizim düzeyinde biliyordum, renkler
son derece hoşuma gidiyordu. Yağlıboya resimler yaptım, çalışmalarımı
sergiledim. Doğada gördüğüm şeyleri
çizmeye çalıştım. Yelken yapmadan
önce bir resim çizmiştim sonra yelken
sporuyla da ilgilendim. Sonra bitki yetiştirmek istiyordum burada biraz farklı yöntem deneyip, sadece bitki yetiştirebileceğim bir akvaryum kurdum. Bu arada fotoğraf çekmekle ilgili bilgiler edindim.
Makro çekimler yaptım. Dünyanın değişik bölgelerinde gittiğim yerlerde ağaçlar, hayvanat bahçesi ve
doğa fotoğrafları çektim.” Bu kadar çeşitlilik gösteren konularla nasıl uğraşabiliriz konusunu özetlemek istersek, benim beyin haritama baktığınızda sizinkinden farklı değil. Sadece merak etmek, organize olmak, hedefler koymak ve bunları yapmak kişinin bu tür faaliyetlerde yer alması için yeterli.
Bence siz de istediğiniz şeyi, istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz.”
Dekan Canda ve Başhekim Karaca kutladı
Sunumun bitiminde, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve DEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Can Karaca, Profesör Güleryüz’ü kutladı. Ulusal ve uluslararası çalışmalarla iz bırakan Prof. Dr. Handan Güleryüz’ün bilim dışında da örnek kimlik sergilediğini belirten ve teşekkür plaketi sunan Profesör
Canda şöyle konuştu: “Ben Handan hocayı neden seviyormuşum şimdi daha iyi anladım. Spor yönünü biliyordum ama sanat yönünü bilmiyordum. İnsan hayata pozitif bakınca ve iyi işlerle uğraşmayı
hedef alınca Handan Hoca gibi bir öğretim üyesi oluyor. Sanatsal ve sportif yönlerinin yanı sıra mükemmel bir bilim insanı, mükemmel bir dost. Fakültemizde bu kadar değerli bir hocamız olduğu için
mutluyum. Kendisi iş yoğunluğu arasında beni kırmadı bu konuşmayı hazırladı, kapasitesi son derece
yüksek. Siz genç hekim adaylarına güzel bir örnek oluşturduğu için çok teşekkür ederim.”

Dokuz Eylül Üniver
ABD'ye Olimpiyat k

Michael Phelps

Yrd. Doç. Dr. Erkan Günay

sitesi'nden
öprüsü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Yüzme Milli
Takım Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Erkan Günay, 2015 yaz döneminde
seçildiği burs ile ABD’nin ünlü yüzme kulübü North Baltimore Aquatic Club’e (NBAC)
2 aylığına çalışma yürütmek için gitti. Türkiye’de
bugüne kadar çok sayıda başarılı yüzücü yetiştiren
Günay, Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde;
Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan (19)
ve bir Olimpiyatta en fazla madalya alan sporcusu (8) Michael Phelps’in Antrenörü Bob Bowman’a
asist antrenörlük yaptı. Günay, Zirveye demir atan
dünya starları ile çalışmanın büyük heyecan ve
mutluluğunu yaşadı.
ABD’li ekipte tek yabancı isim olarak ülkemizi temsil eden Günay, 60 gün süre ile disiplini,
çalışma azmi ve başarılarıyla üst düzey kimlik
sergileyen sporcuların nasıl bir sistem ve bilinçle Olimpiyat başarısı elde ettiklerini gözlemledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi’ne elinde dosyalar ve
profesyonel yaşama artılar katacak farklı bakış
açıları ile dönen Günay için NBAC kulübü de bir teşekkür ve referans mektubu düzenleyerek Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne gönderdi. Günay,
ABD’deki izlenimlerini ve Olimpiyat’a
giden zorlu yolu derginiz Arpaboyu’na
anlattı:

ÖZEL ROPORTAJ

Hazırlayan: Nalan Ülker

önce Dünya Yüzme Birliği’nin uluslararası düzeyde
Türkiye’de düzenlediği toplantıya katıldım. Burada
Michael Phelps’in Antrenörü Bob Bowman davetli olarak yer almıştı, kendisiyle tanıştım. Eğitim
programının sonunda Turkcell ve Türkiye Yüzme
Federasyonu destekli burs imkanı verileceği, başvuru için form doldurulabileceği belirtildi. Formu
doldurdum. Sonrasında, birçok antrenör arasından Bowman ve ekibi ile çalışmak üzere North Baltimore Aquatic Club’a (NBAC) davet edildim. 1 Haziran -1 Ağustos 2015 tarihleri arasında 2 ay süre ile
ABD’ye giderek çalışma imkanı buldum. Çalışmamın genel içeriği, kulübün High Performance 1 ve
High performance 2 adındaki temel gruplarında
Asist Koçluk yapmaktı. Bu süreçte www.swimmingscience.net isimli yüzme bilimi ile ilgili yayınlar yapan bir sitede yazılarım yayınlandı. NBAC
koçlarının yazılarımı okumuş olması benim için iyi
bir referans oldu. High Performans 1’in içerisinde
Olimpiyat ve Dünya şampiyonalarında madalyaya

6 olimpiyat şampiyonu ile çalışırken
doktora tezimden yararlandılar
“Spor ve yüzme branşı küçük yaşlardan itibaren hayatımda. 15 yıldır Yüzme
sporuna Antrenör, Federasyon’da Eğitim, Teknik Kurul üyesi ve üniversitede
eğitimci olarak hizmet veriyorum. iki yıl
Bob Bowman
Antrenör
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sahip toplam 14 yüzücü bulunuyor. Bu sporcuların Antrenörü Bob Bowman’a Asist Koçluk yaptım.
Buradaki çalışma programlarını ve sistemi ayrıntılarıyla gözlemleme imkanım oldu. Son 10 yılda
uyguladıkları, Phelps’in Olimpik yola girdiği günden
bugüne kadar yaptığı tüm programları dosyalayıp
yanımda getirdim. Bowman ve ekibi, benim doktora tezi çalışmam ve özel ilgi alanım olan ‘Yüksek
irtifa fizyolojisi’ ile yakından ilgiliydi. Çünkü performans için irtifa kampı yapıyorlar. Dolayısıyla bana
çok şey sordular, paylaşımlarımız oldu.”
Sabah 05.45’ten akşam 19.00’a kadar süren yoğun tempo
“Bir de High Performance (HP) 2, yani Dünya Joniour Yüzme Şampiyonası’na hazırlanan 15-16 Yaş
Bayan, 17-18 Yaş Erkeklerden oluşan Joniour Takımı var. Bu ekibin B Takımı’na da koçluk yaptım. HP
2 olarak bahsettiğim grup, sabah 05.45- 07.00
arasında çalışıp, sonra kolej eğitimini sürdürüyor,
öğleden sonra 16.00-19.00 arasında yine antrenmanda oluyor. HP 1 olarak adlandırılan profesyonel grup da sabah 07.00-10.00, öğleden sonra
14.00- 16.30 arasında çalışıyor. Dolayısıyla her
sabah 05.45’ten 19.00’a kadar süren mesaide
aralıksız yer aldım. Benim için müthiş bir deneyim
oldu. Niçin başarılı olduklarını birebir gözlemleme imkanı buldum. Orada şunu gördüm, başarının anahtarı tek kelime ile ‘adanmışlık’... İnsanlar
kendilerini bu işe adamışlar. Sistem olarak da özel
sağlık sigortaları ile sağlık giderleri bireyler tarafından karşılanan bir ülke olduğu için ve sağlık giderleri çok pahalı (yıllık gelirlerinin yaklaşık yüzde
20-30’u) olduğu için küçük yaşlarda toplum spora yönlendiriliyor. En korktukları şey hasta olmak.
Her bireye küçük yaşta düzenli spor yapma alış-
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kanlığı kazandırılmış. Benim kaldığım Baltimore’da
yerleşim birimlerinin birbirine uzaklığı en az 1-2 kilometre, o nedenle halkın günlük aktivite düzeyleri
de çok yüksek. Okullarda spor tesisleri fazla. Her
yer çim ve yeşil. Özellikle kız çocuklarının spor yapmasına ilişkin çok fazla proje yapılıyor. İlköğretim
düzeyi öğrencilere, ikisi takım, biri bireysel spor olmak üzere en az 3 branşta eğitim veriliyor. Bunun
dışında aileler için diğer önemli bütçe gideri eğitim.
Eğitime çok para harcanıyor. Sadece yüzde 3’lük
bir spor bursu var. Bu bursu kazanabilmek için de
belirli derecelere ulaşmak gerekiyor. Dolayısıyla
ileride iyi bir kolej ya da üniversitede okuyabilmek
ve bursu kazanmak için çok sıkı çalışıyorlar.”
Hiçbir antrenörün hiçbir sporcuyu uyardığını görmedim!
“Konuk olduğum NBAC (North Baltimore Aquatic
Club) dünyanın en iyi yüzme kulübü. O kulübün
içerisine girip en basit grupta bile çalışsanız, kulübün adının getirdiği ağırlıktan dolayı zaten yüreğinizi ortaya koyarak çalışıyorsunuz. İlginçtir, orada
kaldığım 2 ay boyunca hiçbir antrenörün hiçbir
sporcuyu uyardığını ve hiçbir sporcunun antrenmanı ektiğini hatırlamıyorum. Düdük asla kullanmıyorlar. Komut yöntemi diye bir şey yok. Sporculara programları yazılı olarak veriliyor. Eğitimciler
sadece teknik ile ilgileniyor ve antrenmanın zorlu
bölümlerinde desteklerini artırıyorlar. Tamamıyla
sistem üzerine kurulu işleyiş var. Sabah 05.45’te
başlaması gereken antrenman hiçbir zaman
05.46’da başlamıyor. Sporcular yarım saat öncesinden havuz kenarına geliyor, hazırlıklarını yapıyor. Bowman’a sordum, ‘nasıl böyle oluyor’ diye.
Bana verdiği yanıt şu, “2016 Rio Olimpiyatları 22
Temmuz’da başlıyor. O gün sabah saat 10.05’te

DEÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.

Erkan Günay

,

Baltimore’da dünya starlarına Asist Antrenörlük yaptı
Türkiye’ye çok özel deneyim ve referans
mektubu ile döndü

200 kelebek yüzmek istiyorsanız burada antrenmanımızın 05.45’te başlaması lazım. 05.50’de
başlatırsak oraya yetişme şansınız olmaz.’ Yani
iyi bir zaman yönetimi mantığı var ve sporcular
bunu kavramış. İnsanlara empati kurduruluyor,
‘Niye yapmadın’ sorusu ile hiç karşılaşmadım. Temel eğitim grubunda, yaş grupları, elit ve olimpik
gruplarda hoca ne yapacağını biliyor. Bir önemli
konu da, bölgede üniversite sporları çok ileri dü-

zeyde. Hatta federasyon branşlarından daha iyi.
Şöyle şeylere şahit oldum, antrenman esnasında
eğer kolej için ya da üniversite için aday görülmüş
bir sporcu varsa, üniversitelerden gelip izleyecekleri zaman antrenman duruyor, ilgili kişi ya da
kişiler sporcu ile görüşebiliyor, koçtan bilgi alıyor.
Sadece Baltimore’da 22 üniversite var. Maryland
Üniversitesi, JohnHopkins özellikle tıp alanında ileri
bir üniversite. Üniversite sporları bu kadar yukaarpaboyu 69

rıda durduğu için de alt yaş gruptakiler bu seviyeye erişebilmek, burs kazanabilmek için canını dişine
takarak çalışıyor.”
Başarının temelinde sistemli çalışmak ve basit düşünmek var
“Bir ilginç ayrıntı daha, benim çalışma dönemimde her iki günde bir yağmur yağdı ve hava koşulları ne
olursa olsun açık havuzda antrenmanlar hiç aksamadı. Sporcular hiçbir şey yokmuş gibi çalışmaya
devam ediyor. Üst düzey sporcular şunu biliyor ki, şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın sizin bu zorlukları yenme kabiliyetiniz hem iradenizi hem de fiziksel gücünüzü artırıyor. Özetle hiçbir şey onları
durdurmuyor. Başarının temelinde sistem ve basit düşünmek var. Biz daha karmaşık şeylerle uğraşıyoruz. Örneğin Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü olarak Yüzme Yaş Grupları’nda şampiyon ve
rekortmenlerimiz var, Türkiye’nin ilk 10’undayız. Ama kıyasladığımızda bizim çocuklarımızın adanmışlık
konusunda eksikleri olduğunu görüyorum. Bunda ailelerin gelecek kaygısı üzerine kurulu negatif yaklaşımları da etken olabiliyor. Örneğin TEOG ve YGS gibi sınavlarda ‘antrenman sayısını azaltalım’ ya da
tamamen bırakalım gibi teklifler geliyor. Unutulmamalı, erişkinlikte iki ila üç işi birlikte yürütebilmeyi öğrenebilmek için küçük yaşta spor eğitimi alınır. Spor yapmak, başlı başına düzen ve disiplindir. Günde iki
üç saat antrenman yapılıp, günün kalan kısmı diğer işler ve sosyal hayat için planlanabilir. Yüzme insana
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kararlılığı, zorluklarla mücadele etmeyi, stres yönetimini öğretiyor. Sadece beden gücünüzle yüzlerce,
binlerce insanın karşısında en iyisini yapmayı deneyebilmek için cesaret gerekir. Bizim geliştirdiğimiz şey
öncelikle cesareti sağlamak.”
Phelps’le çalışmak onurdu, kaprissiz ve örnek bir insan
Michael Phelps gibi küçük yaşta önemli başarılara imza atıp büyük deneyimler yaşayan bir sporcu ile
tanışmak, Asist Koç’luk yapmak benim açımdan çok güzel ve özel bir tecrübe oldu. Bu çalışmalar sırasında kendisi, diğer sporcular ve antrenör ekiple iyi dostluk ve iletişim ortamımız oldu. Phelps su içerisinde verilen görevleri yaparken, geçiş zamanları, tekniği ve benzeri konulardaki fikirlerimi Antrenörü
Bowman ve kendisi ile paylaştım. Orada insanlar, ‘çalışanlar ve diğerleri’ olarak ikiye ayrılıyor. Çalışıyorsanız her zaman gözde olabiliyorsunuz. Nitekim son iki aylık süreçte her antrenman kağıdında ismimi
görmek beni onurlandırdı. 60 günlük programda bir gün dahi dışarda kalmadım. Türkiye’ye dönerken
benimle ilgili güzel bir referans mektubu yazmışlar, üniversiteye gönderdiler, bu beni ayrıca mutlu etti.
Orada üzerinde durulması gereken sporcu Phelps yüzmenin altın çocuğu ve anlatıldığı gibi şımarık bir
insan değil. İyi bir işadamı (spor malzemeleri üreten fabrikası var), iyi bir sporcu ve sorumluluk projelerine çok duyarlı, kaprissiz, örnek insan. Kuvvet antrenmanını bir çadırda yapıyor, kullandığı aletlerin
hepsi eski, çok eski bir havuzda çalışıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çocuklarımıza sunulan fiziksel
imkanlara baktığımızda oradakinden 10 kat daha iyi durumda. Önemli olan koşulları çok iyi değerlendirmek. Bizler eğitimci olarak gençlerimize bu bilinci aşılamaya özen gösteriyoruz. ABD deneyimi ve eğitimi
sürecimdeki desteklerinden dolayı üniversitemiz yönetimi ve Spor Bilimleri ve Teknolojiyi Yüksekokulu

Erkan Günay Kimdir ?
1981 İzmir doğumlu olan Yrd. Doç. Dr. Erkan
Günay, 2007- 2011 Erciyes Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Araştırma
Görevli olarak çalıştı. 2011’den itibaren akademik kariyerini, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu (SBTYO)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde Öğretim
Üyesi olarak sürdürüyor. Halen Türkiye Yüzme Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Milli
Takım Antrenörü olarak Türk sporuna hizmet
veriyor. 11 ulusal ve uluslararası makale, 30
ulusal- uluslararası bildiri ve 8 projesi var.

Michael Phelps Kimdir ?
Michael Fred Phelps, 30 Haziran 1985 doğumlu ABD’li yüzücü. Phelps 2004 Yaz
Olimpiyatları’nda altı altın, iki bronz olmak
üzere toplam sekiz madalya kazandı ve
1980’de Alexander Dityatin’in bir olimpiyatta
en fazla madalya alan kişi rekorunu paylaştı.
Uzun kulvarda 200 m kelebek, 400m bireysel karışık, 200m bireysel karışık, 200m serbest dünya rekorlarının sahibidir. Olimpiyat
oyunlarında aldığı 19 madalya ile olimpiyat
tarihinin en çok madalya alan sporcusudur.
Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda toplam 37 altın madalyası vardır. Şu ana kadar
sadece 6 yarış kazanamadı.
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SANAT:

ELEŞTİRİ

İÇİMİZDEKİ ÖZ

Doç. Dr. Funda Aksu
Anatomi Anabilim Dalı

Geçenlerde Türkiye’nin yetiştirdiği ve dünyaya armağan ettiği muhteşem İdil Biret’i izlemeye
gittik. Biret, her zamanki göz ve kulak doldurucu performansını sergiledikten sonra sahne arkasına
ayakta alkışlanarak uğurlandı. Ancak beklendiği üzre alkışlar kesilmeyince ‘bis’ yapmak için tekrar
sahneye geldi. O anda hep sanatçının kendisi için çaldığını düşünürüm; tüm konser boyunca bize
popüler olanı ve isteyebileceğimizi düşündüğü eserleri çalmıştır, ‘bis’ sırası ona geldiğinde, artık o
yalnızca kendi istediği ezgiyi çalıp bize dinletecektir.. O nedenle benim için ‘bis’ler konserlerden daha
değerlidir her zaman..
İdil Biret önceki senelerde verdiği konserlerinde ‘bis’’i genellikle virtüözlükte ulaştığı seviyeyi
göstermek için kullanırdı, çalınması zor ve çetrefilli eserleri seçerdi, ya da bana öyle geliyordu, bilemiyorum. Ama bu kez farklıydı, sessizce ve usul usul çalıyordu, arada bir tekrarlanan o muhteşem
ezgi ya da ana tema, dinleyenin sadece beynine değil, kalbine de işliyordu. Ne olduğunu tam olarak
anlayamadığım ama içimde var olan duygu kıpırtılarını daha net hissedebiliyordum. Biret, adeta çaldığı ezgiyle içinde bulunduğu ruhsal durumu özetliyordu: varoluşsal bir sorgulama ve teslimiyet..
Hala okumakta direnerek bitirmeye çalıştığım yedileme kitabı ‘Kayıp Zamanın İzinde’’de Marcel Proust buna benzer bir enstantaneyi yazmıştı: Romanda baş kahraman olan Swann’a dinlediği
piyano sonatı önce enstrümanlardan çıkan seslerin maddi niteliğiyle haz verir, ancak daha sonra, ‘…
ansızın piyanodan, bir ezginin, çalkantılı bir sıvı kütlesi halinde, mehtabın büyülediği, bemolleştirdiği
denizdeki eflatun çırpıntı gibi çokbiçimli, bölünmez, çarpışan bir düzlem olarak yükselmeye çalıştığını..’ işitip, çok daha büyük bir zevk duyar. Öyle ki, bu müzik cümleciği, ‘Swann’ı ağır bir tempoyla bir o
yana, bir bu yana sürüklüyor, soylu, anlaşılmaz ve belirgin bir mutluluğa doğru yönlendiriyordu..’.
Bütün bunlar SANAT’ın yaşamımızda ne kadar önemli olduğu/olabileceği üzerine düşünmeye
itti beni. Bir kaynakta sanat için şöyle bir tanım yapılmış: Bir duygu, düşünce, tasarım ya da güzelliğin
ifadesinde kullanılan yöntemlerle, bu yöntemlere bağlı olarak sergilenen üstün yaratıcılık. Temel iş-
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levi güzeli meydana getirmek, güzellik yaratmak olan öznel faaliyet.
Bence sanat bu tarifteki kadar kendi içine dönük ve soyut bir olgu değil, dahası Proust’un
roman kahramanı Swann gibi, ben de artık ‘müzikal motifleri gerçek fikirler’ olarak görüyorum; ‘müzisyenlere sunulan alanın 7 notalı daracık bir gam değil, nerdeyse tamamı henüz bilinmeyen, sınırsız
bir yelpaze olduğunu’ biliyorum.
Yine Proust’un dediği gibi: ‘Her biri bir başka alem olan milyonlarca sevgi, tutku, cesaret ve
sükunet notasından oluşan bu sonsuz alanda’ kimi büyük sanatçıların keşfedebildiği motiflerin içimizdeki karşılığı olan duyguyu uyandırmak suretiyle, ruhumuzun derinliklerinde ne büyük bir zenginlik ve
çeşitlilik gizlediğini görmemizi’ sağlayan şeydir SANAT..

Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl
sanatçı kalabileceğimizdir.

Pablo Picasso
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir…

Atatürk

Doç. Dr. Özlem Miman
Parazitoloji Anabilim Dalı

BİZ İZLEDİK

Mesaj yüklü bir film:

İmparatorlar Kulübü
A

slında 2002 yapımı bir film “İmparatorlar Kulübü”; ama ben yenilerde izledim. Yönetmenliğini Michael Hoffman’ın yaptığı; Kevin Kline’nin ise öğretmen
William Hundert rolünde olduğu bir öğretmen-öğrenci filmi. İncelikle verilen
mesajlarla yüklü film beni çok etkileyen “Her insanın yaşamında, her şeyi değiştirebilecek olan biri vardır.” cümlesiyle başlıyor.
William Hundert, mesleğine aşık, idealist bir tarih profesörüdür. St. Benedict’s
Akademi’de eğitmenlik yapmakta, eski Roma ve Yunan tarihi derslerini vermektedir.
Yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte Hundert’ın sınıfına yeni öğrenciler gelmiştir.
Öğrencilerin “The Emperor’s Club” isimli geleneksel sınıf yarışması için son derece
sıkı çalışması ve seçilen üç öğrenciden biri olması gerekmektedir. Ancak öğretmen
Hundert’in hayatı sınıfa ünlü bir politikacının haylaz oğlu olan Sedgewick Bell’in gelmesiyle değişir. Sedgewick karizması ile de diğer çocukları etkilemektedir. Ancak
Hundert, Sedgewick’in okuması için prensiplerinden bile ödün vererek uğraşacaktır.
Film köklü bir Fransız kolejinde yaşananları konu alıyor. Filmi izlemekle aynı zamanda yatılı olan yabancı bir okuldaki gündelik yaşama ve özellikle de “Eğitim”deki ciddi farklılıklara tanıklık etmiş
oluyorsunuz. Daha en baştan öğretmen-öğrenci arasındaki hitaplar göze çarpıyor: Temsil ettikleri pozisyonlara
bakılmaksızın herkes “Bay / Bayan” sıfatı ile eşit statüde değerlendiriliyor. Eğitim kurumu ve eğitmenler, en başta bu hitap şeklinin kişilerde yaratacağı saygınlık hissi, özgüven ve bağımsızlık kazanımlarının farkında.
Eğitimli ve işlerinde ciddi olan eğitmenler, beklenen davranışların öğrencilere kazandırılmasında son derece
dikkatli davranıyor ve onları bozmadan bunu gerçekleştiriyorlar. Örneğin; okul bahçesinde geniş yeşil alanlar
ve yürüyüş amaçlı parkurlar bulunmakta. Sınıf içinde edinilen kazanımların her yerde uygulanması beklendiğinden, en basitinden sadece yürümek için yürüme alanlarının kullanılmasının sadece çimlere değil, bir yolu
takip etmenin kişiye daha çok faydalı olduğunun söylenmesi gibi… Film boyunca diyaloglardaki cümlelerin son
derece özenle seçilmiş olduğunu ve altlarında mesajlar barındırdığını gözlemliyorsunuz.
Örneğin Bay Hundert bir gün sınıfta eğitim ortamını bozan, sınıfa kötü örnek olan, şımarık Sedgewick’i yola
getirmek için “Cehalet eğitilebilir, sarhoşluk ayıltılabilirdir; ama aptallık ömür boyu baki kalmaktadır” diyor. Bu
da son derece kontrollü bir “utandırma”; sonrasında Sedgewick kendini sorguluyor. Film, ergenlik dönemindeki
öğrenciye değişik stratejilerle pozitif kazanımlar sağlama yönünde de çok güzel örnekler veriyor izleyiciye.
Filmdeki en önemli cümlelerden biri “İnsanın karakteri onun kaderidir” idi bence. Sedgewick ile konuşurken kim
olacağına, nasıl biri olacağına karar vermenin nasıl da önemli olduğunun altını çiziyor Bay Hundert. Önce bir
insan, sonra bir toplum, en sonunda bir dünya değişir inancıyla... İşe önce kendimizden başlamamız gerektiğini
hatırlatıyor.
Öğrencilerin yanlış davranışları karşısında kızma, bağırma gibi örseleyici olumsuz tepkiler hiç yok. Filmde sakin
ve kontrollü bir şekilde zeki cümlelerle, net ifadelerle anlatımlar yapılıyor: “Bay Masoudi; odama geliyorsunuz”
gibi… Uyulmadığı takdirde önceden belirlenen yaptırımların ayrımcılık yapılmaksızın herkese, hiç taviz verilmeden uygulandığı bilindiğinden polemikler de hiç yaşanmıyor. Böylece sözün önemi ve zamanın kıymetinin altı
çizilmiş oluyor.
Filmin klişe bir sonla bitmediğini söylemem lazım. Kendi (bireysel ya da kurumsal) eğitim ve uygulamalarımızı
gözden geçirme şansı veren film için hepinize iyi seyirler dilerim.
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KOŞMASAYDIM
YAZAMAZDIM

BİZ OKUDUK

Haruki Murakami
Çeviren: Hüseyin Can Erkin

H

aruki Murakami’den bir tutku olarak koşmak ve bu tutkuyla disipline edilen yazma eylemi üzerine harika bir metin...
Koşmasaydım Yazamazdım kendini “utangaç biri” olarak
tanımlayan yazarın belki de en kişisel kitabı. Bugüne dek hayli merak uyandıran yapıtlara imza atan Murakami, bu kez koşan adam
olarak karşımıza çıkıyor. Koşmanın kendisi için bedeni hareket ettirmekten veya rutin bir işlemden daha fazlası olduğunu kavramamızı istiyor. Bu eylem, Murakami’ye göre işitmek, tanışmak, farkına
varmak ve yazmak gibi çeşitli kapıları aralamaktan farksız.
Kitabı hakkında yazar şunları söylemiş:
‘Biz yazarlar roman yazmaya çalıştığımızda, insanlığın temelinde bulunan zehir gibi bir şeyi istemesek de çekip
çıkarır, görünür kılarız. Bu zehir işin içine girmediği sürece, gerçek anlamda yaratıcılık eylemi ortaya konulamaz
çünkü (tuhaf bir benzetmeyle söyleyeceğim ama balon balığının zehirli kısmının aynı zamanda en lezzetli kısmı
olmasıyla tıpatıp benzeyen bir durum galiba). Ama gerçekten sağlıksız olan şeylerle uğraşmak için insan mümkün olduğunca sağlıklı olmak zorundadır. Bu, benim tezim. Yani sağlıksız bir ruh bile, yine sağlıklı bir vücuda
gereksinim duyar. İşte bu yüzden, böyle biri sanatçı olamaz, dense bile ben koşmaya devam ediyorum.’
Yazmaya karar verip bar işletmeciliğini sonlandırdığında masa başında geçen günlerde hantallaşan Murakami,
bedenini diri ve ayakta tutmak için koşmaya başlar. Hiç kimseye ve alengirli ekipmanlara ihtiyaç duymadan;
uygun bir parkur ve ayakkabıyla hareketlenir, bu koşuyu o zamandan bugüne dek sürdürür: “Zirvede bir koşucu
olmam gerekmiyordu. Yazmak istediklerimi, kendi yazmak istediğim şekliyle yazıp bu sayede sıradan bir yaşam
sürdürebiliyorsam benim için eksik olan hiçbir şey kalmıyordu.”
Geçmişten bugüne koşu serüvenini anlattığı metinler, Murakami’nin değişik yerlerde kaleme aldığı bir günlüğü
andırıyor. Soluk soluğa kaldığı ilk koşusu, kramplar ve ardından açılan beden ve kaslar, nihayet maratona çıkış.
Maraton deneyimi Murakami için hayli özel, çünkü uzun mesafe koşusunun zirve noktası. Tıpkı roman gibi. Her
gün düzenli olarak koşmakla her gün masa başına geçip yazmak arasında ilginç bir bağ kuruyor Murakami.
Murakami’ye göre yazmak (koşmak gibi) zehir atmaya benziyor: ‘Beden çökünce, (olasılıkla) ruh da istikametini
kaybediverir. Bunu çok iyi biliyorum. Fakat bu noktayı, yani enerjimin zehir karşısında gerileyip yenilmeye başladığı noktayı, biraz olsun ötelere taşımak niyetindeyim. Bu, roman yazarı olarak benim hedeflediğim şeydir.
Şimdilik benim çökkünlüğe kapılacak zamanım yok. İşte bu yüzden, ‘böyle biri sanatçı olamaz’, dense bile ben
koşmaya devam ediyorum.”
Kitabın sanki Haruki Murakami ile sohbet ediyormuş gibi hissettiren çok içten ve doğal bir yazım tarzı var, bir o
kadar da dürüst olduğunu hissediyorsunuz yazarın, ki bu da iyi bir okur için bulunmaz bir nimettir
Koşmasaydım Yazamazdım/ Haruki Murakami/ Çeviren: Hüseyin Can Erkin/ Doğan Kitap/ 170 s.
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2015 KIŞ AYLARI İÇİN ASTR
KOÇ BURCU

Yılın son aylarında Jüpiter sizi daha fazla çalışmaya itecek. Mesleki alanda sizi geliştirebilecek olanaklar ve eğitimler kazanabilirsiniz. Ancak yılın son aylarında daha fazla çalışma ve didinme söz konusu.
Mesleki alanda yeni iş olanakları da devreye girebilir. Her durumda çalışma hayatı ve çaba sarfetme
söz konusu olacak. 12 Kasım sonrasında ilişkilerinizde daha dikkatli ve soğukkanlı davranmanızı gerektiren koşullar var.

BOĞA BURCU

Yılın son aylarında gezegen konumları sizi yaratıcı konulara, hayattan daha çok zevk almaya ve kendinize daha fazla zaman yaratmaya sevkediyor. Bu yeni dönemde, çocuklarla ilgili konular güzel sonuçlar verebilir. Aşkta ve severek yaptığınız konularda, hobilerinizde çok daha mutlu olabilirsiniz. Yaşam
enerjiniz artarken, keyiflere zaman ayırabilecek, daha fazla tatil imkanı bulabileceksiniz. Benzer şekilde, yılın ikinci yarısında bir gayrimenkulun satış değerinden daha memnun olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Yılın son aylarında gezegen konumları 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 BURCU

Yılın son aylarında Jüpiter mesleki 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 BURCU

Yılın son aylarında 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.

BAŞAK BURCU

Yılın son aylarında gezegen konumları kişiliğinizi ifade etmeniz ve şanslı adımlar atabilmeniz için kapıların açılacağını göstermekte. Özellikle hedeflerinizde ve 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.
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TERAZİ BURCU

Yılın son aylarında 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 gerçekleştiği için, bu yılınızda iş ve çalışma hayatınıza ait gelişmeler, sağlık,
düzen ve pek çok meşguliyet söz konusu.

AKREP BURCU

Yılın son aylarında Jüpiter yine meslek ve iş hayatında hareketli bir dönem getirmekte. Belki bu süreçte daha fazla çaba 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 BURCU

Yılın son aylarında 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.

OĞLAK BURCU

Yılın son aylarında 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 sayesinde bakış açınızı zenginleştirebileceksiniz. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında kendinizi geliştirme imkanlarınızın arttığını görebilirsiniz.

KOVA BURCU

Yılın son aylarında gezegen konumları 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 BURCU

Yılın son aylarında karşıt burcunuz Başak’ta ilerlemeye başlamış 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.
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LİZBON

Lizbon (Portekizce: Lisboa) Portekiz’in başkenti ve en büyük şehridir. Lizbon
şehrinin nüfusu 2005 yılında yaklaşık 2.700.000’dür. Tagus Nehri ( Rio Tejo )’nin
oluşturduğu haliç üzerine kurulu olan Lizbon, Atlantik Okyanusu kıyısındadır.

GEZİ SAYFASI
Prof. Dr. Tonay İnceboz
Parazitoloji Anabilim Dalı

Tarihçesi:
Eski Yunanlar Lizbon’a Olissipo adını vermiştir. Efsaneye göre Truva’dan ayrılan ve Yunan koalisyonundan kaçarak Atlas Okyanusu’na
gelen Odysseus (Ulysseus) Lizbon’u kurmuştur.
Bu nedenle şehir ismi buradan gelmektedir. Lizbon, yaklaşık 711 yılında Arapların eline geçmiştir.
Arapça el-Uşbuna diye adlandırılan şehir Endülüslüler zamanında gelişip büyümüştür. Arap etkisi
Lizbon’da hala görülmektedir. Kentteki birçok yerin adı Arapçadan gelmektedir. Örneğin Lizbon’un
ayakta kalan en eski mahallesi olan Alfama’nın
adı Arapça “el-hamma” ‘dan gelmektedir. Portekizcede “Lizşboa” diye telaffuz edilmektedir.
Avrupa’nın en renkli başkentlerinden birisi olan
Lizbon, Roma ve İstanbul gibi yedi tepe üzerine
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kurulmuştur. 1260 yılından beri Portekiz’in başkenti olan
şehir, 16. yüzyılda Portekiz İmparatorluğu zamanında en
ihtişamlı dönemini yaşamıştır. Ancak, şehrin çok önemli bir
bölümü, 26 Ocak 1531’de binlerce kişinin ölümüne neden
olan büyük depremle yerle bir olmuştur. Bu nedenle, bugün tarihi merkezi oluşturan Baixa, Chiado ve Bairra Alto
mahalleleri 18. ve 19.yy.dan kalmadır.
Portekizliler coğrafi keşifleriyle ünlüdür. Bunun
nedeni uzun sahil şeridi, çok sayıdaki liman kenti ve uzun
nehirleri bu ülkeden çok sayıda denizcinin yetişmesine uygun bir ortam sağlamıştır. Kaşiflerden birisi gemici Bartolomeu Dias (29 Mayıs 1500), Portekizli denizci ve kâşiftir.
Afrika kıtasının güney ucu olan Ümit Burnu’nu ilk kez gemiyle dolaşan kişidir. Vasco da Gama (Portekizce okunuşu
Vasico dı Gama) (1469- 1524), Avrupa’dan çıkıp doğrudan
Hindistan’a giden ilk kişi olarak bilinen, Portekizli denizcidir.
Portekizli Macellan (1480-1521) ve Del Kano’da, dünyayı
dolaşarak geçmiş ve bunun sonucunda dünyanın yuvarlaklığına dair kesinleştirici sonuçlara ulaşmışlardır.

Lizbon merkez:
Farklı mimarideki güzel evler, bir Akdeniz ülkesi
olmak ile bir okyanus ülkesi olmanın farkını hemen yansıtıyorlar. Kent merkezi Martim Moniz Meydanı’ndan kalkan ve Alfama’dan geçen 28 numaralı tramvay, Lizbon’u,
boydan boya gezdiriyor. Tagus Nehri kıyısındaki Praço do
Comercio’yu (Praça=Meydan) başlangıç meydanı olarak
alırsanız, kuzeye doğru Rua Augusta (Rua=cadde) ile Praça
da Figueira Meydanı ve Rossio Meydanı’na tarihi tramvaylar, normal tramvaylar ve otobüslerin büyük bir kısmı bu
bölgeden kalkıyor.
Portekiz’de, özellikle de Lizbon’da, pek çok evin teras duvarlarını süsleyen Azulejo seramikleri, cadde boyunca sıralanmış iki katlı, bahçeli, Latin Amerika tarzı evlerde
göz alıyor.
Marques de Pombal Meydanı’ndan “Rondo” da denilen
meydan, tam olarak turistik merkezin biraz yukarısında kalan, Lizbon’un önemli parklarından Parque Eduardo VII’nin
başlangıcındaki ana merkezi noktalardan biridir.
Praça do Comercio Meydanı, yani nehir kenarından
Rua Augusta’yı geçtiğinizde Rossio Meydanı, şehrin merkez
düzlük alanıdır. Doğuda Castelo (Lizbon Kalesi ) konumlandığı tepe ile eteklerinde Lizbon Fado (Portekiz Halk Müziği) kulüplerinin bulunduğu Alfama bölgesi bulunmaktadır.
Batıda ise, Baixa-Chiado, Rua Garret’den aşağı doğru yürüyüp, çok katlı alışveriş mağazasına gelmeden sola dönünce, Elevador Santa Justa’ya 32 metrelik asansöre ulaşılır. Elevador de Santa Justa asansörü, 1902’de G.Eiffel’in
öğrencilerinden biri tarafından inşa edilmiştir. Asansörün
en üstünde bir seyir terası vardır. Lizbon’u şiirsel olarak
ayaklarınızın altında görebiliyorsunuz. Asansörden indiğimiz Rua Santa Justa Caddesi çok kısa bir mesafe ile Ros-
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sio Meydanı’na ve oradan da Figueira
Meydanı’na bağlanır.
Rossio Meydanı ve tren istasyonundan daha kuzeye yönlendiğinizde,
Praça dos Restaudores Meydanı’na ulaşırsınız. Meydanın batısından, Elevador
do Gloria denilen çekişli tramvay ile Bairro Alto tepe mahallesine, Lizbon’un gece
hayatının ve çok sayıda restoranların bulunduğu yere çıkabiliyorsunuz.
Praça dos Restaurodores’de son
bulan Avenida Liberdade, Lizbon’un en
elit mağaza ve pahalı restoranlarının bulunduğu, çift taraflı parkı olan, hafif bir
rampa ile Marques de Pombal Meydanı
ile nihayetlenen şık bir bulvardır.
Tagus Nehri boyunca yerleşmiş olan yapılanmanın doğu tarafı, yeni sayılan ve
İspanya ile tren bağlantısının sağlandığı
Atocha İstasyonu’nun bulunduğu bölgedir. Batı ise, Cais de Sodre tren istasyonu
ile başlayıp, muhteşem Belem semti ile
devam edip, Tagus Nehri’nin okyanusa
açılan ağzından sonra, banliyö yerleşimleri Estoril, Cascais’e kadar devam eder.
Şehir Tagus Nehri’nin karşı kıyısına iki
önemli köprü ile bağlanır.

Lizbon Köprüleri:
Lizbon, Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan ve Tagus Nehri’nin oluşturduğu haliç üzerine kurulu şanslı bir şehirdir. Lizbon’a baktığınızda Tagus nehri ve üzerindeki iki köprü dikkatinizi çeker.
Lizbon’un can damarı Tagus Nehri, okyanusa da uzak bir mesafe de 25 Nisan Köprüsü, 6 Ağustos
1966’da “Salazar Köprüsü” adıyla hizmete açılan ve sonradan Karanfil Devrimi’ne ithafen adı değiştirilen köprü Avrupa’nın en uzun asma köprüsüdür. San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’nü inşa
eden mühendisler tarafından yapılmıştır. Tagus Nehri’nin karşı yakası Barrerio bölgesi turistik bir
yer olmadığı için pek gezilmiyor. Köprü altında son derece şık balık lokantalarında türlü çeşit deniz
ürünlerini deneyerek kendinizi şımartabilirsiniz.
Vasco da Gama Köprüsü, Mayıs 1998’de, Vasco da Gama’nın deniz yoluyla Hindistan’a ulaşmasının 500. yılında hizmete açılmıştır ve 17,2 km’lik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun köprüsüdür.

Belèm Bölgesi:
Belèm’e tramvaylarla ulaşabilirsiniz. Burada görülmesi gerekenler;
Keşifler Anıtı: Buraya alt geçit
ile sahil boyu devam eden tren yolunun
altından geçip, Belèm Anıtı’nın önüne
gelebilirsiniz. 1960’da Denizci Henry’nin
(Portekiz keşiflerini başlatan denizci)
500. Ölüm yıldönümü anısına yapılmış,
54 metrelik tek parça betondan oluşmuş bir gemi çeşidi olan ‘’travela’’ şeklinde inşa edilmiştir. Keşifler Anıtı’nın
önüne yerleştirilmiş büyük dünya haritasında, keşif güzergahları gösterilerek
Portekiz’in dünya üzerinde nasıl bir etkisi
olduğu vurgulanıyor.
Belèm Kalesi (Torre de Belem):
Küçük yat limanını geçince, 1515 yılında
yapılan çok güzel küçük sevimli bir kaledir. Hemen yanında Denizcilik Müzesi
bulunmaktadır.
Belèm Manastırı (Jeronimos Manastırı): Unesco’nun Dünya Koruma Mirası Listesi’nde yer alan manastır, inşaatı 1502 yılında, Vasco de Gama’nın maddi
yardımları ile yapılmıştır. Manastırın yan
binalarında, Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır.
Belèm Pastanesi (Pastéis de
Belèm): 1837 yılından beri hizmette veren tarihi bir pastanedir. İç dekorasyonunda çinilerin yer aldığı yaşayan bir
müzedir. İçeride olmazsa olmazı olan,
üzerine tarçın dökülerek yenen “pastel
de nata’’(bir çeşit kremalı tart), yemeden gelmek Lizbon’a gitmemek olur.
Buradan elde edilen kar manastır için
kullanılmaktadır. Pasteis de Belèm’in
çaprazında bir binada yer alan, Saray
Arabaları Müzesi (Museu Nacional dos
Coches) bulunmaktadır.

Sintra Kasabası:
Rossio Tren İstasyonu sadece
Sintra istikameti için kullanılan bir tren
garıdır. Tek bir hatta 10 dakikada bir tren
kalkar, yaklaşık 37 dakikada tren son
durak olan Sintra’ya ulaşır. Sintra’ya giderken Lizbon’un banliyoları Benfica ve
Queluz olan bulunmaktadır. Sintra, İzmir
Selçuk ilçesinin Şirince kıvamında otantik
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bir köydür. Her taraf yemyeşil bir bitki örtüsü ile kaplı, ormanlık vadilerle çevrili, yosun ve eğreltiotlarının yeşermesine elverişli iklimi olan doğal bir park alanıdır. Berardo Koleksiyonu’nun
küçük bir kısmının bulunduğu Modern Sanatlar Müzesi (Sintra Museu de Arte Moderna) burada
bulunmaktadır.
Pena Sarayı (Palacio Pena): Sintra yakınlarında bulunan, 1840 yılında Alman mimar
Baron Eschwege’ye yaptırılmış, 1995 yılında Unesco Koruma Listesi’ne alınmıştır.
Palacio da Regaleira; Sintra’nın en süslü yapılarındandır. 19yy.da, zengin bir Brezilya’lı için
yapılmış saraydır.

Cascais Kasabası:
Cascais yolu üzerinde bulunan, Cabo de Roca’ya gitmeden Lizbon’a gitmiş sayılınmaz.
Rüzgarlı bir kayalık üzerinde, yerleşim olmayan, sadece bir deniz fenerinin bulunduğu Cabo de
Roca, Avrupa karasının en batı noktasında bulunuyor. Cabo de Roca’dan okyanusa doğru sert
kayalıklar üzerinden uçurumun kenarından Amerika kıtasına göremeyeceğinizi bildiğiniz halde,
rüzgara doğru gözlerinizi kısarak bakmadan, ayrılmayıp, adrenalininizin tavan yaptığını hücrelerinize kadar hissetmeniz gerek. Aşağıya doğru baktığınızda okyanusuntan sert kayalara çarpan
dalgaları, okyanusun gücünü kendi benliğinizde hissederek dalıp gidersiniz. Burada Cabo de Roca
ve Cabo Raso adı verilen iki burun bulunmaktadır. Bu iki arasında sörfçülerin okyanusun dalgaları
ile alay edercesine danslarını izliyorsunuz. Praia de Guincho plajını yukarıdan görebilirsiniz.
Daha sonra Cabo de Roca’dan eski bir balıkçı köyü olan Cascais’e doğru ilerlediğinizde,
birçok plaj görüyorsunuz. Küçük bir kale ( Cidadela ) ve önünde Cascais marinası yer alıyor. Tren
istasyonunun önünden balık pazarına kadar uzanan Rua Frederico Arouca öncelikli olmak üzere
çevreleyen caddeler, tanımak amaçlı gezilebilecek caddeleridir. Largo da Praha da Rainha meydanından kumsaldan serin okyanus sularına dalmadan gelmek olmaz. Okyanusun serin sularında
yorgunluğunuzu atmanın tadı bir başka güzeldir. Okyanusun yorgunluğunun ardından balık lokantalarından gelen güzel kokular sizi adeta davet ediyor. Porto şarabı ile birlikte oldukça uygun bir
fiyata deniz ürünlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Cascais’den, Lizbon merkezindeki Cais de Sodre tren istasyonuna her 10 dakikada bir tren
kalkıyor. Lizbon’a kadar olan yarım saatlik mesafedeki sahil şeridinden banliyölerden geçerek
Lizbon’a ulaşabilirsiniz. Lizbon mesafe olarak bizden uzak, sıcaklığı ile bize o kadar yakın bir şehirdir.
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Hasta, doktora derdini anlattı ;
- Sabahları bir türlü yataktan kalkamıyorum. Canım hiç
çalışmak istemiyor.
- Şikayetiniz bunlar mı?
- Evet.
- Bunun adı, tembellik.
- Biliyorum, doktor. Ama patronuma hastayım demek
için bunun Latince bir adı yok mu?

Hizmetçi
Evin hanımı işe başlayan hizmetçiye:
“Biz 8’de kalkar, 9’da kahvaltı yaparız. Sen ona göre
hazırlanırsın tamam mı?”
Hizmetçi, gayet sakin:
“Uyanamazsam, siz başlayın.”

Matematik Finali
4 tane üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için
matematik finaline geç kalırlar ve okula gidince
hocaya arabalarının lastiğinin patladığını söylerler... Hoca ilk basta inanmaz ama öğrencilerinin
yalvarmalarına dayanamayarak, onları 3 gün
sonra sınav yapacağını söyler. Sınav günü gelince
hoca, 4 öğrencinin hepsini bos bir salonun ayrı ayrı
köşelerine oturtur. Sınav geçme sistemi şöyledir:
100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı geçebilir... Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada
10’ar puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardır... Bunları kolayca çözerler. Arka sayfada ise 60
puanlık 1 soru vardır: “Hangi lastik patladı?”
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