EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Tonay İnceboz
Parazitoloji Anabilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ailesi 2016’da yeni
umutlarla yine yeniden birçok yeniliklere gözünü açacak, kendi iç dinamizmi ile birçok yenilikler yapmaya devam edecektir.
İnsan sevgisi ön planda olmak üzere eğitim, sağlık ve bilim alanında hizmet vererek kutsal bir görevi yerine getirmeye devam
edecektir.
Geçen yıllar içinde yaşamın bir parçası olarak yeni bireyler hayatımıza katıldığı gibi, birçok sevenimizi de elimizden
almıştır. Acısıyla, tatlısıyla geçen zaman, bize birçok şey katmıştır. Hiçbir zaman unutmamamız gereken; sağlığımız yerindeyse,
üzüldüğümüz şeyler çok uzakta kalabilir. Geleceğe umut ile bakmalıyız.
Üniversitemiz bünyesindeki DEPARK’ın ev sahipliğinde
yine ilklere imza atılıyor. Türkiye’nin ilk Fishackathon’ı ve TÜSİAD işbirliğinde Gençlik Platformu Çalıştay’ı geçtiğimiz günlerde
yapıldı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde diploma mutluluğunun
fotoğrafını Arpaboyu Dergisi’nde sizlere iletiyoruz. Ne güzeldir
başarmak, ne güzeldir başladığını bitirmek duygusu…
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin duayen hocalarından Profesör Ali Barutçu’nun ödül onuruna layık görülmesinin anlarını paylaşıyoruz. Kış aylarının gedikli hastalığı grip ve
gribe karşı korunma yollarının sırlarını da sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Yaşam ve bilim sevinci ile ışıldayan insanların yaşadığı güzel hastanemizde, umut, sağlık dağıtan emekçileri olarak,
sağlıklı, mutlu günlerinizde dergimizi okumaya devam etmenizi
diliyoruz.
Arpaboyu Dergisi’ne, üniversitemizin web sayfası www.deu.edu.tr
adresinden de ulaşabilirsiniz.
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İzmir Bahar Lions
DEÜ Hastanesi’nde
hastalarına anlamlı
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ağlık, eğitim ve çevre konularında topluma
hizmet ve yardımı ilke edinen İzmir Bahar
Lions Kulübü Derneği üyeleri, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi
gören hastalar için bir oda tanzim etti, Anjiyo bölümünde günübirlik hastaların kalabileceği bir ünite
kurulması için de seferber oldu.
Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim
Çevresi Federasyonu 2015-2016 Genel Yönetmeni
Mevlüt Güven ve önceki dönem Federasyon Yönetmeni Nasuhi Öndersev eşliğinde DEÜ Hastanesi’ni
ziyaret eden İzmir Bahar Lions Kulübü üyeleri;
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Hastane Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Bahri Akdeniz, Hastane Başmüdürü Tevfik Eser
ve Hastane Müdürü Yaşar Akar’ın ev sahipliğinde
Kardiyoloji Servisi’nde hizmete giren odanın açılışını
yaptı. Profesör Akdeniz ve Başmüdür Eser, modern
hasta odasının tefrişatı için bağışta bulunan Bahar
Lions Kulübü Üyesi Neval Hallaç’a değerli katkıları
nedeniyle plaket vererek teşekkür etti.
Şifa bekleyen hastalara faydalı olabilmenin büyük onur ve mutluluğunu yaşayan üyeler, günübirlik hasta ünitesinin de en kısa sürede açılması
için harekete geçeceklerini belirtti. Hayırsever üye

Kulübü üyelerinden
tedavi gören kalp
destek

Neval Hallaç, “Bizlere bu fırsatı verdiği için üniversite ve hastane yetkililerine çok teşekkür ediyoruz”
dedi.
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında anlamlı
bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Mevlüt
Güven, “Ben Alanya’dan geliyorum. İzmir Bahar Lions Kulübü üyelerimiz örnek bir faaliyette bulundu. Ne mutlu ki dünya çapında çok iyi doktorların
hizmet verdiği bir ülkede yaşıyoruz. Lions Dernekleri Federasyonu olarak Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi’ne destek çalışmamız, 2010-11 döne-

minde başlamıştı, şimdi yeni bir çalışma ile sosyal
sorumluluk faaliyetimizi sürdürüyoruz. Lionsların
ana hedefi; sağlık, eğitim, çevre, görme engelliler
ve çocuklarla ilgili projeleri hayata geçirmektir. Bu
bağlamda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Hastane Başhekimi başta olmak üzere tüm yöneticilere
sundukları fırsat için teşekkür ederiz” diye konuştu.
Konuklara Kardiyoloji Servisi ve diğer üniteler ile ilgili bilgi veren DEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Lions üyelerinin
desteği ile şifa bekleyen hastalara önemli katkı sağlanmış olacağını belirtti.
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Çalışan Sağlığı ve
Biyogüvenlik Çalıştayı
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı (ARLAB) Komisyonu ev
sahipliğinde düzenlenen “Araştırma Laboratuvarlarında Biyogüvenlik ve Çalışan Sağlığı” konulu çalıştay, Dekanlık Binası’nda 60’ın üzerinde
katılımcı ile yapıldı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda açılış konuşmasında, çalışan sağlığının korunmasına yönelik alınacak önlemlerin böyle bir çalıştay
ile değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını
belirtti, toplantının hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.
ARLAB Yöneticisi Prof. Dr. Gül Güner, 2002
yılında “Öğrenme Kaynakları Merkezi Araştırma
Laboratuvarı” adı ile kurulan ARLAB için biyogüvenlik konusunun kapsamlı bir
konu olduğunu ifade etti. Profesör Güner; ÖÇM (Özel Çalışma
Modülleri), lisansüstü derslerin
uygulamalarına teknik olanak
sağlamak, eğitici faaliyetlerde
bulunmak ve cihazlardan geniş
bir araştırıcı kitlesinin yararlanmasına olanak sağlamasının
ARLAB’ın misyonları olduğunu,
çalışan sağlığı konusunun da
çok geniş bir yelpazeyi ilgilendirdiğini belirtti. ARLAB yöneticisi
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Yrd. Doç. Dr. Nevcivan Güldaş da Biyogüvenlik ve
Çalışan Sağlığı’na ilişkin düzenlemelerin olmazsa
olmazlar olduğunu, komisyon üyelerinin duyarlılıkla çalıştaya katılım gösterdiğini ifade etti.
Çalıştayda, Yrd. Doç. Dr. Yavuz
Doğan “Laboratuvarlarda olası riskler ve korunma ilkelerini”
anlattı. 2000 yılından itibaren
Merkez Laboratuvarı Biyogüvenlik Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Doğan, sağlık iş
kolunda alınacak güvenlik önlemleri için tehlike
ve risk faktörleri ile ilgili tanımları anlattı. Doğan,
çok farklı cihaz parkurlarını içeren ARLAB’dan
çok farklı sektörleri temsil eden grupların hizmet
aldığını vurgulayarak biyogüvenlik konusunda
farkındalığın bu çalıştay ile artacağını ifade etti.

Tehlike ve risk analizleri önemli

Doğan şöyle konuştu: “Öncelikle çalışan kişinin
çalışma sırasında herhangi bir korunma önlemi
alıp almaması, riskin oluşumuna etki eden faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Yani çalışanların
uyması gereken temel ilkeler var. Amaç maruz
kalma olasılığını minimuna indirmek. Minimuma
indirme sırasında herkesin güvenlik kurallarına
uyması, kendini, toplumu ve çevreyi korumakla
yükümlü olduğunu bilerek uygulama yapması
gerek. Ayrıca alınması gereken bir takım mühen-

dislik ve yönetsel önlemler var. Hedef tehlikeyi
daha bireye ulaşmadan kaynağından sınırlandırmak. Yazılı kurallar ile işin nasıl yapılacağının, yazılı prosedürler, güvenlik klavuzları, uyarı tabelaları vs. ile tanımlanması önemli. Özetle başımıza
gelenlerden bir ders çıkarmaktansa, daha önceden önlemini alıp, hayatımızı tehlikeye atmamak
en uygun yöntem. Tüm korunma ile ilgili hangi
eldiveni seçeceğiniz, hangi maskeyi kullanacağınız gibi tüm pratik uygulamaları web sitesinde
yer alan ‘Laboratuvar Güvenliği Rehberi’nden inceleyebilirsiniz.”

ISO 18001 Türkiye’de 2008’de başladı

Prof. Dr. Özkan Tütüncü de
İSO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni anlattı.
Profesör Tütüncü, “İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi
aslında her sektörde uygulanabilir. Önemli olan hedefleri belirli yere, sisteme entegre etmektir. İş kazaları,
meslek hastalıkları sebebi ile oluşabilecek iş ve iş
gücü kayıplarını en aza indirmek işveren için tabii
ki önemli ama asıl insana önem vermek gerek.
İnsan için ne yapıyoruz ? Tedavi edici hizmetlere
mi odaklanalım, koruyucu hizmetlere mi ? Böyle
düşündüğünüzde koruyucu kısım daha ekonomik. Yükten kurtulmak için güvenlik sistemlerine
odaklanıyorsunuz. Dünyada iş güvenliği ile ilgili
standartların çıkış yeri İngiltere. 1996’da temel
atılıyor, 1999’da geliştiriliyor ve 2000’de çıkan
standart o kadar etkili oluyor ki tüm dünya uygulamaya başlıyor. Türkiye’de de bu konuda yasal düzenlemeler yapılıyor ve Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) 2008 yılından itibaren ülkemizde
kullanıma açıyor. Şimdi Uluslararası Standartlar Örgütü, bu standardı daha iyi hale getirerek
önümüzdeki yaz İSO 45001 adı verilen standardı
çıkarmak için çalışmalar yapıyor.”

güvenliğine yönelik düzenlemelerin yapılması,
iş kazalarına ilişkin önlemler alınması konusunda eksiklerin giderilmesi için 2016 Haziran ayına
kadar süre verildi. Şunu belirtmek isterim ki, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iş sağlığı ve güvenliği
açısından çok özel bir yeri var. Türkiye’de kamusal anlamda biyogüvenlik, hastanelerde çalışan
sağlığı ve güvenliği birimini ilk kuran yapı Dokuz
Eylül Üniversitesi’dir. İş güvenliği uzmanı ya da iş
yeri hekimi olarak ekip halinde çalıştığımız meslektaşlarımız burada. Kurumumuzda Araştırma
Laboratuvarları da dahil risk değerlendirmeleri
tamamlandı. Yapılan şey özetle şu, sağlık çalışanlarının dalgınlığı elbette mümkündür. Bir şeyler ters gidebilir ve kaza geçirebilirsiniz, ancak bu
durum kurumun sorumluluğunu azaltmıyor. Bu
nedenle bir sorunla karşılaşmayı sorgulayarak
alınacak önlemleri almak kaçınılmaz” dedi. Sorucevap bölümü ile tamamlanan çalıştay sonunda
katılımcılara sertifika verildi.

Düzenlemeler 6331 sayılı yasa ile yapılıyor

DEÜ Tıp Fakültesi Çalışan
Sağlığı Birimi’nde uzun süre
yöneticilik yapmış olan Prof.
Dr. Alp Ergör de sunumunda,
2012 yılından itibaren yürürlüğe giren 6331 sayılı Çalışan
Sağlığı ve Güvenliği yasasını anlattı. Prof. Dr. Ergör, “Bu yasa, memur, işçi ya da
sözleşmeli ayrımı yapmaksızın bütün çalışanların sağlığını ve güvenliğini güvence altına almak
amacıyla çıkarıldı. Kamu kuruluşlarına; çalışan
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Sağlık Bilimleri Ensti
mezunlar diploma se
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ağlık Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı mezunları, İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri
Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun ev sahipliğindeki törene, Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Köse, Prof. Dr. Recep Yaparel, Prof. Dr.
Murat Özgören, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar, akademisyenler, mezunlar ve mezunların aileleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün, diploma heyecanı yaşayan öğrencilerin ailelerine hitap ettiği konuşmasında; “Böyle
anlamlı bir günde sizlerle birarada olmaktan memnuniyet duyuyorum. İzmir’in öğrenci sayısı bakımından en büyük üniversitesiyiz. Görevimiz öğrencilerimizi meslek hayatlarına donanımlı
bir şekilde hazırlarken, bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi ticarileştirme misyonumuz da var. ARGE ve inovasyon ana hedeflerimiz
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Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör

tüsü’nde
vinci yaşadı

Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu
Enstitü Müdürü
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BENİM HASTANEM

arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk sağlık teknoparkını kurduk, çok amaçlı teknoparkımızı hizmete açtık.
Genç teknoparklar içinde birinci sırada yer alıyoruz.
Bu yatırımların meyvelerini almaya başladığımızda ülkemiz için önemli adımlar atılacağını düşünüyorum. Sizleri, ailelerinizi ve tüm emek verenleri yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu da Orpheus etiketi alan tek üniversite olduklarını vurgulayarak, “Orpheus etiketi bulunan üniversitelerin öğrencileri, Avrupa’nın önemli
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üniversitelerinde kadro imkanına sahip oluyorlar. Uluslararası platformda söz sahibi olacak bir derginin çıkarılması için de çalışmalara başladık” dedi. Törende, dereceye giren yüksek lisans ve doktora
öğrencilerine, örnek olan öğretim üyeleri ve enstitüde görev yapan başarılı idari personele, poster
ödülü alanlara plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Doktora Birincisi Emine Kandemir mezunlar adına
yaptığı konuşmada; her başarının arkasında planlı çalışma ve ekip ruhu olduğunu belirterek, “Aldığımız
bu diplomalar bizlere yeni yükümlülükler getiriyor. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek ülkemizi daha
ileriye taşımak en önemli görevimiz” dedi. Törene, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Anadolu’dan Esintiler Halk Dansları ve Stilize Dans Topluluğu gösterisiyle renk kattı.
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Tıp camiasına
heyecan veren
konferans
Doç. Dr. Bahattin Koç
3 Boyutlu BiyoYazı
ile Doku ve Organ
Basımı’nı anlattı

D

ünyada ilk kez 3 boyutlu yazıcıdan aort (vücuda kırmızı kan
dağıtan büyük atardamar) dokusu üretimini 2 yıl önce ekibi ile birlikte gerçekleştiren Türk bilim adamı
olarak çığır açan Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Bahatin Koç, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün konuğu
olarak İzmir’e geldi, bilgi ve deneyimDoç. Dr. Bahattin Koç
lerini anlattı.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun ev
sahipliğinde, Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse’nin katılımı ile
düzenlenen etkinlik büyük ilgi ile izlendi. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’ndaki konferansta Doç.
Dr. Koç, “Filizden organa 3- Boyutlu Biyo-Yazı ile Doku ve Organ” basımını anlattı. Koç, daha önce
yapılmış doku mühendisliği çalışmalarından farklı olarak, 3B (3 boyutlu) basımda canlı hücreleri
biyo-mürekkep olarak kullandıklarını belirtti, yakın gelecekte üç boyutlu organ benzeri yapılar (örneğin karaciğer benzeri) oluşturarak, bunlar üzerinde ilaç denemeleri yapabileceklerini ifade etti.
Koç, kalbi desteklemek için yarı eloktromekanik, yarı biyolojik yapılar oluşturulabileceğini ya da ku-
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lak yaparken kıkırdak dokusunun içerisine anten
düzeneğini basabileceklerini ifade etti.
Koç şöyle konuştu: “18 yıldır 3 boyutlu yazıcılar üzerinde çalışıyorum. Son 10 senedir de
medikal uygulamalar üzerinde çalışma yapıyorum. Organ transferleri, birçok hastalıkta tek
çözüm yolu görünüyor. Üç boyutlu yazıcıların
genel çalışma prensibi, bir malzemeyi (plastik,
metal, seramik olabilir) katman katman ekleyerek üç boyutlu yapılar oluşturmak. Bu plastikli
yapıları elbette doku olarak kullanmamız mümkün değil. Bunları protez olarak kullanabiliyoruz.
Doku veya organ üretmek için hücre kullanmamız gerekli. Değişik proteinlerin olması lazım. Üç
boyutlu doku için biyo-yazıcı ve canlı hücreleri
kullanarak çalışıyoruz. Bu alanda biten projemiz damar, vasküler yapı ile ilgili. Aort damarının tüm yapısını üç boyutlu oluşturduk. Nasıl
basabileceğimizi hesaplayarak bilgisayarda komut haline dönüştürdük. Biyo mürekkep olarak
canlı hücreleri kullandık. Özetle düğmeye bastığımızda, istediğimiz doku ve yapıyı üretilebildik.
Milyonlarca hücre kullanarak çalışıldığı için aort
damarını çok uzun yapamadık 4,5 milim yükseklikte, gerçek çapta aort damarı oldu. Bastıktan
sonra bu hücrelerin canlılık testlerini yaptık ve
yüzde 97 oranında hücrelerin canlı kaldığını gördük. 7 gün süre ile yüzde 92’lerde canlılıklarının
devam ettiğini saptadık.”

Yapay deri ve kök hücre basımı çalışıyoruz

“Devam eden projelerimizden bahsedersek, bir
tanesi, kronik yaraların iyileşmesi için yapay deri
üretimi... Diyabetik, ülser yaraları, bası ülseri gibi
iyileşmeyen yaralar için çok fonksiyonlu matris
yapıların geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Bir
diğer projemiz, kritik boyuttaki kemik yaraların

iyileşmesi için kök hücre ile hazırlanan yapıların
üretilmesi. Diğer projemiz, organlara doğru nasıl gidebiliriz bununla ilgili çalışma. Bir de kök
hücrelerin basımı. Farklı hücreleri farklı yerlerde
basma konusunda çalışıyoruz. Bir projemiz ise
nano boyuttaki malzemelerin basılması. Buradaki biyomedikal uygulama ise ilerde kalp hücreleri
veya kalp yaması basılacaksa, elektrik akımı ile
belli yönlerde atmasını sağlamamız gerekiyor
veya bir sinir hücresine doğru gideceksek elektrik akımı veya nanoparçacıklarla bu akımı sağlamamız lazım. Bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. İlerde neler yapılabileceğine bakacak
olursak; yakın gelecekte olabilecek şeylerden bir
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Canlı hücrelerden Biyomürekkep kullandık
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tanesi ilaç sanayi. ABD’de ilaç sanayine yıllık 50
milyar dolar harcanıyor ve bir ilaç için ortalama
1.2 milyar dolar harcanıyor, üstelik onay süreci 12
yılı alıyor. Yakın gelecekte istenen organ dokusunu oluşturamasak bile, organ benzeri yapılar yapabiliriz ve bunlar üzerinde ilaç deneyleri olabilir.
Çünkü iki boyutlu yapılarda elde edilen sonuçlar
gerçekçi olmuyor. Organa benzer üç boyutlu yapılardaki sonuçlar daha gerçekçi. Ben ileride çok
fonksiyonlu organların yapılacağına inanıyorum.
Daha çok başlangıç aşamasındayız ve çalışmalar
gelişecek.”
DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve
karaciğer naklinde Türkiye’nin duayen cerrahları
arasında yer alan Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu,
Doç. Dr. Koç’a sunumu için teşekkür ederek şöyle
konuştu: “Doktor Koç, aktardığı bilgi ve deneyimlerle ufkumuzu açtı. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi
süratle ilerliyor. Bir yandan da transplantasyon
cerrahisinde en büyük sıkıntımız yeterli organ
bulamamak. Bu; karaciğer, böbrek, kalp ya da
diğer organlar olabilir. Bütün ülkeler organ bulmakta çok zorlanıyor. Beyin ölümü sayısı, canlı
verici sayısı kısıtlı. İhtiyacı karşılayamıyor. Artı
yabancı insandan gelen organ için doku reddi olayı var. Gelişen komplikasyonların önlenmesi ve
pahalı tedavi yönteminden kurtulmak söz konusu olacağı için kişinin kendi hücresinden bir filiz
ve yıllar sonra belki de kendi hücresinden elde
edilen organı kendisine takabilme yoluna girdi
insanlar. Bu çok heyecan verici bir süreç. Bunun
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başarılı olacağını, bu yolda keşfedilecek bir sürü
şey olacağını biliyoruz. “
KİMDİR ?
Dr. Bahattin Koç 1993’de İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden Lisans, 1997 ve 2001’de
North Carolina State University’den Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır.
2001-2010 yılları arasında State University at
Buffalo’da öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010
yılında State University at Buffalo da Doçent
(Tenured) ünvanını aldı. 2010 yılından itibaren,
Sabancı Üniversitesi, Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği ve Nanoteknoloji Uygulama
ve Araştırma (SUNUM) merkezinde çalışmalarını devam ettirmekte. Dr. Bahattin Koç’un araştırma alanları: 3B biyo-basım, biyo-üretim, 3B
yazıcılar, doku mühendisliği, nano-mikro üretim ve bilgisayar destekli tasarım ve üretimdir.
Doku mühendisliği ve 3B doku ve organ basımı konusundaki çalışmaları ile Türk Kalp Vakfı,
Doç. Dr. Edip Kürklü Ödülü, Elsevier En Çok Atıf
Alan Makale (CAD), UB STOR Inventor ve UB
Reifler Ödüllerini almıştır. 70’den fazla makale,
kitap bölümü ve konferans bildirisi vb. bilimsel yayını vardır. Kendi alanındaki birçok uluslararası dergide editörlük yapmaktadır. Son
zamanlardaki 3B biyo-basım yöntemi ile doku
ve organ üretimi konusunda yaptığı çalışmalar
BBC, CNN Türk gibi uluslararası ve ulusal yayın
ve basın kuruluşlarında haber olmuştur.

D

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 25
yeni hemşire göreve başladı. İç Hastalıkları,
Çocuk, Nöroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Onkoloji, Acil Servis, Anestezi Yoğun Bakım ve Koroner Yoğun Bakım gibi en çok
ihtiyaç duyulan bölümlerde iş başı yapan hemşireler, Başhekim Prof. Dr. Can Karaca önderliğinde
iki günlük Hastane Eğitim Programı’na (oryantasyon) katılarak kurum hakkında bilgilendirildi.
Hastane Müdür Yardımcısı olan ve Hastane
Kalite Birimi bünyesinde Çalışanların Nitelikleri
ve Eğitimi Komitesi Başkanlığını yürüten Mehmet
Güler’in koordinasyonundaki oryantasyon programında ilk gün; kurum kültürü, organizasyonu,
yönetim şekli, özlük hakları, sağlıkta kalite geliştirme ve akreditasyon çalışmaları ile fiziki yapı
hakkında bilgiler aktarıldı.
Sağlıkta Kalite Standartları’nı Kalite Yönetim
Direktörü Prof. Dr. Hüseyin Baskın, sağlık çalışanlarının meslek uygulamalarında temel yasal
sorumluluklarını, hasta ve hasta yakınlarının
haklarını da Prof. Dr. Erdem Özkara ve Doç. Dr. İ.
Özgür Can anlattı. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak Prof. Dr. Ayşe Gelal, çalışanların iş güvenliği
ve sağlığı konusunda da Prof. Dr. Tonay İnceboz
birer sunum yaptı.
Hastanenin mimari yapısının tanıtımını, birimler, haberleşme kanalları, ortak kullanım alanlarını Teknik Hizmetler Müdürü Cem Turabi Ergün
anlattı. Danışma ve genel güvenlik hizmetlerini

Hastane Müdürü Yaşar Akar, yangın güvenliği ve
hastane afet planını Sivil Savunma Uzmanı Ali
Özgün, hastane enfeksiyonlarından korunma ve
atık yönetimini de Enfeksiyon Hemşireleri Aliye
Çınar ile Ülker Uysal sundu. Hasta güvenliği konusunda kalite hemşiresi Serap İleri bilgiler verdi.
İkisi erkek 25 hemşirenin katıldığı eğtimin ikinci
gününde; DEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü Yüksek Hemşire Saliha Özdöker önderliğinde Program Koordinatörleri Uzm. Hem. Zerrin
Ataman ve Uzm. Hem. Özgül Vatansever; Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ nün işleyişi hakkında
bilgi aktardı. Solunum ve kardiyak kökenli arrest
durumundaki bir hastanın güvenli şekilde resüsitasyonunun sağlanması hakkında maket üzerinde uygulamalı eğitim verildi.
Katılımcılara, “Hemşirelik Hizmetleri Yönetim
Tanıtımı”, “Çalışma Koşulları”, “Gece ve Resmi Tatil Günlerinde Hastane Yönetimi”, “Erişkin Temel
Yaşam Desteği”, “Pediatrik Temel Yaşam Desteği” başlıklı bilgilendirmeler yapıldı. Kapsamlı
eğitim programı, Uzm. Hem. Selvinaz Utkutan,
Yük. Hem. Gökşen Duran, Yük. Hem. Serap Kara,
Yük. Hem. Dilek Kılcan, Yük. Hem. Aysun Ünal,
Yük. Hem. Filiz Pekgökçen ve Yük. Hem. Tülay
Deniz’in de içerik ve uygulamalara verdiği katkı
ile tamamlanırken, Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine katılma heyecanı yaşayan sağlık neferleri
“İzmir’e ve kuruma hoşgeldiniz” mesajı ile karşılandı, başarı dilekleri iletildi.
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DEÜ Hastanesi’nde
25 hemşire göreve başladı
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D

okuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (DEPARK) Tınaztepe
Yerleşkesi’nde inşaa edilen çok amaçlı
teknopark binası BETA; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık ve İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın
katıldığı törenle hizmete açıldı. Bugüne kadar Nar
kompleksi, Zeytin ve Alfa binalarında yaklaşık 100
firmanın ARGE projelerine ev sahipliği yapan DEPARK, Tınaztepe’deki Beta binasının açılışı ile toplam faaliyet alanını 15 bin metrekareye yükseltti.
Açılışta konuşan Bakan Işık, dünyanın artık Ar-Ge
ve inovasyon üzerinde döndüğünü, Türkiye’nin son
13 yılda bu alanda çok önemli adımlar atarak başarılar elde ettiğini belirtti. Bakan Işık şöyle konuştu: “Milli gelir ve ihracatımız arttı. Bunlar önemli
başarılar, ama Türkiye’nin artık yeni başarı hikayelerine, sıçramaya ihtiyacı var. Bu atılım ve sıçramanın yapılabilmesi için ön şart Ar-Ge ve inovasyon.
Bu yol çok zor ve meşakkatli bir yol. İşte bu yola
çıkan insanları yalnız bırakmamayı, desteklemeyi
en önemli görev olarak görüyoruz. Artık sadece
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insanların değil, makinelerin birbiriyle konuştuğu
çağa giriyoruz. Artık koskoca fabrikada sadece
bir tane operatörün çalıştığı bir çağa giriyoruz.
Böyle bir çağda Türkiye, teknolojiyi üreten ülke mi
olacak, satın alıp tüketen ülke mi olacak? Biz, üreten, geliştiren ve satan olmak istiyoruz. Şu anda
Türkiye’de biz Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin
gelişmesi için hükümet olarak çok ciddi bir iradeyi icraata dönüştürüyoruz. Türkiye insanı yaratıcı.
Eksiğimiz, takım oyununu iyi oynayamıyoruz. Takım oyunu becerisini de kazandırdığımız zaman
Türkiye’yi tutabilene aşk olsun.”
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Füzün konuşmasında, üniversite sanayi
işbirliğine yönelik çalışmaları DEPARK bünyesinde
sürdürdüklerini, Alfa ve Beta binalarının ardından
en kısa zamanda Gama binasını hizmete açacaklarını belirtti. DEÜ Rektör Yardımcısı ve DEPARK
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören
de sadece bina açmadıklarını, mental dönüşüm
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çok amaçlı
teknopark

BETA
açıldı
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genç beyinlerle buluştu
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Şükrü Ünlütürk
TÜSİAD Yön. Kur. Bşk. Yrd.
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okuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(DEPARK); Türk Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD)
ülke genelinde genç beyinleri iş
dünyasına entegre etmek amacıyla gerçekleştirdiği TÜSİAD Gençlik Platformu Çalıştay’ının Ege
Bölgesi organizasyonuna Sağlık
Yerleşkesi’nde ev sahipliği yaptı.
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 4. kat
fuayede gerçekleştirilen çalıştaya,
İzmir ve Ege’nin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler katıldı, bilim
ve sanayiyi buluşturacak yeni iş
fikirleri geliştirmek üzere bilgi alışverişinde bulundu. Katılımcılara,
TÜSİAD’ın genel yapısı ve işleyişi
hakkında bilgiler verildi. Girişimci
adayı üniversite öğrencileri, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, TÜSİAD
Ege Bölgesi temsilcilerinden (Egeli
45 üyeden biri) Levent Akgerman
ve il TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele ile tanışarak bil-

gi ve deneyimlerini dinleme fırsatı
buldu.
Gençlere daha fazla dokunmalıyız
Gelişen dünyada sanayinin bilimden daha çok yararlanmasının
kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle
gençlere daha fazla dokunmaya
çalıştıklarını belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şükrü Ünlütürk şöyle konuştu:
“TÜSİAD olarak, Türkiye ekonomisinin kapsayıcı ve sürdürülebilir
iş insanlarını temsil etmek ve bu iş
insanlarını yönlendirmek, harekete
geçirmek istiyoruz. İki sözcüğün
altını çiziyorum, kapsayıcı ve sürdürülebilir. Bunu yapabilmek için
kaçınılmaz bir şekilde çok sayıda
insana dokunmamız, bir çok insanla işbirliği yapmamız gerek. Bunların içerisinde bürokratlar, siyasiler,
diğer iş insanları ve örgütler var.
En çok önemsediklerimiz de gençler. Neden gençler ? Çünkü Türkiye
nüfusunun yarısı 30 yaşın altında
ve bu müthiş bir fırsat penceresi.

Levent Akgerman
TÜSİAD Yön. Kur. Üyesi

Yapmaya çalıştığımız şey şu; sizlerin görüşlerini
almak, sizlerle birlikte olmak, iki yönlü etkileşim
kurmak. Sizlerin fikirlerini alalım ve bunları kendi
karar süreçlerimize entegre edelim istiyoruz. Çünkü biz aslında bir anlamda biraz sizler için kararlar
alıp işler yapıyoruz.”
Türkiye genelinde 5. Çalıştay İzmir’de
“Sürdürülebilir ve kapsayıcı iş fikirleri için Türkiye çapında bir gençlik çalıştayı hazırladık ve ilkini
Mayıs 2015’te İstanbul’da gerçekleştirdik. Sonra
Karadeniz, Antalya ve Ankara çalıştaylarını yaptık,
beşincisi için İzmir’de sizlerle toplandık. Bu çalıştaylar sonunda sizlerden aldığımız geri bildirimler
ve fikirlerle epey bir yol haritası çizebilecek hale
geldik. Her türlü önerinizi bizimle paylaşmaya bekliyoruz.
Bu yıl 1292 iş fikri geldi
Sizlerle yaptığımız çalışmalardan birisi, “Bu
gençlikte iş var” projesi. Gençlerin girişimcilik konusunda farkındalığını artırmak, teşvik etmek, onları bu konu ile ilgili biraz uyarmak, bilgi vermek
amacıyla düzenlenen bir çalışma bu. Bize bu yıl
1292 iş fikri geldi. Projelerde toplam 3195 kişi yer
aldı ve Girişimcilik Bayrağı’nı, 300 kişi ile en çok
proje hazırlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne
verdik.”
52 TÜSİAD üyesi farklı meslekleri anlattı
Çalıştığımız alanlardan bir diğeri, “Ne yapsam,
ne olsam” projesi… Çocuklara hem meslek seçimi,
hem de kişisel kariyerlerinde yol göstermek için,
çoğu TÜSİAD üyesi olan 52 iş üyesi 2,5 dakikalık
videolarda kendi işlerini, dolayısıyla farklı meslekleri anlattı. Bir çoğunuz okumak istediğiniz değil,
tesadüfen gittiğiniz bölümü okuyorsunuz. Bu bağlamda ne yaptığınız değil, nasıp yaptığınız önemli. Kariyer planı yaparken bu videoları izlemenizi,

düşünmenizi öneriyoruz. Günümüzde Endüstri
4.0’dan bahsediyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinin ardından; bilgi sistemlerinin
ilerlediği, robotların hayatımıza girdiği bir dizi gelişme ile her şeyin birbiri ile konuşur hale geldiği,
kitle üretiminin yanında kişiye özel üretim yapılabildiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla yüksek teknolojili, katma değerli ürün üretelim, bu ürünleri ihraç
edelim diye uğraşıyoruz. Bütün bunları yapabilmek için bilim alanında, matematikte, mühendislikte, teknoloji alanında iyi yetişmiş insanlara
ihtiyacımız var. TÜSİAD bu konuda bir çok önemli
konferans düzenledi ve çalışmaya devam ediyor.
Geleceğe yönelik planlar hazırlamak için sadece
üniversite değil, ilkokul, hatta okul öncesi düzeyde bile çalışmalarımız var.”
Çalıştay’da, İzmirli sanayici ailenin üyesi Levent
Akgerman, gençlerle deneyimlerini paylaşırken,
TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele, üst
düzey şirket temsilcilerinden oluşan 600 üyesi
bulunan ve kısaca Patronlar Kulübü olarak özetlenen Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin
nasıl işlediğini, karar süreçlerinin nasıl yürüdüğü
ve yapılanmanın nasıl olduğunu anlattı. TÜSİAD
içinde 50 kişilik bir uzman kadro ile çalıştıklarını
belirten Çele, gençlere TÜSİAD hakkında ne kadar
bilgi ve fikirleri olduğunu sordu. Katılımcı gruplarla ile ülke
genelindeki
ekonomik gelişmelere duyarlılıklarını
ve bilgilerini
ölçmeye yönelik oyunlar
oynandı.
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Patrick Bosteels

Prof. Dr. Mehmet Öztürk
İBG İzmir Müdürü

Genç girişimciler

Startup Weekend’te
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proje üreterek yarıştı
G
oogle’ın tüm dünyada girişimciliğin yaygınlaşmasını desteklemeye yönelik düzenlediği
ve bu yılki teması “Sağlık” olarak belirlenen
Startup Weekend etkinliği, DEPARK (Dokuz Eylül
Teknoloji Geliştirme Bölgesi) / DETTO (Dokuz Eylül
Teknoloji Transfer Ofisi) ve Stage-Co işbirliğinde;
İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nün (İBG İzmir)
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Tıp, yaşam bilimleri, mühendislik, bilgisayar,
iktisat, işletme, sağlık hukuku, insan kaynakları ve
uluslararası ilişkiler gibi farklı bölümlerde eğitim
alan ya da mezun olmuş 60’a yakın katılımcının
biraraya geldiği etkinlikte, sağlıkla ilgili daha önce
hiç düşünülmemiş inovatif fikirler gruplar halinde
çalışıldı.
“Yeni bir iş fikrine dair en iyi ve en kötü olasılıkları, eğlenceyi ve yeni bir işi başlatmanın baskısını tatmaya davetlisiniz” sloganı ile biraraya ge-
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len gençler; kendilerine yardımcı olan mentorlar,
yatırımcılar, risk sermayedarı ve sponsorların da
katılımı ile gerçeğine en uygun senaryoda çalışma
fırsatı buldu. 54 saat süren çalışma sonunda katılımcılar, hazırladıkları projeleri jüriye anlatarak
yarıştı.
Finalde, ‘Vexrobs’ (Fiziyoterapi egzersizlerini programlayan bir uygulama) isimli proje ile
Güner Bayram ve ekibi birinci oldu. Alerkon’ (Alerji
hastalarına yönelik kişisel sağlık yardımı ile mobil raporlama yapan uygulama) projesi ile Çağlar Türkal ikinci oldu. ‘Staphokit’ (hastadan kan
kültürünün alınması sürecinde kan bakterisinden
deri bakterisini ayırt etmek için kit geliştirilmesi)
projesi ile Nazlı Gürkan ve ekibi üçüncü oldu. Üç
projeye teşvik ödülü verildi. Fiziyoterapi egzersizlerini programlayan bir uygulama olan ‘Vexrobs’
isimli proje ile Güner Bayram ve ekibi birinci oldu.

Alerji hastalarına yönelik kişisel sağlık yardımı
ile mobil raporlama yapan uygulama ‘Alerkon’
projesi ile Çağlar Türkal ve ekibi ikinci oldu. Hastadan kan kültürünün alınması sürecinde kan
bakterisinden deri bakterisini ayırt etmek için
kit geliştirilmesi uygulaması ‘Staphokit’ isimli
projeyle Nazlı Gürkan ve ekibi üçüncü oldu.
Stage Co Kurucusu Patrick Bosteels,
dünyada düzenlenen startup etkinliklerinin girişimcilik yolculuğunda bir çok yeniliğe ışık tuttuğunu, burada geliştirilen fikirlerin büyük önem
taşıdığını belirtti.
Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İBG İzmir
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk de gençlere
yaptığı konuşmada inovasyonun önemini anlattı. Profesör Öztürk, “Günümüzde hiçkimsenin düşünmediği bir şeyi hayal edebilmek ve
en önemlisi de bunu inovasyonla çok basit bir
şekilde geliştirerek pazarlayıp satabilmek çok
kıymetli bir şey. İnovasyonla ilgili günümüz örneklerine bakarsanız, cep telefonu gerçekten
iyi bir inovasyon ürünüdür. Çünkü üretim teknolojisi çok zahmetli değil. Mesela bir otomobil
üretmek telefondan çok daha zordur. Otomatik
kahve makinesi de iyi bir inovasyon örneğidir.
Türk kahvesini pişirirken ocaktan taşırmadan
indirmek zordur. Türklerin kahveyi taşırmayan
bir makine icat ederek cezveden bu makineye
geçiş sağlaması güzel bir inovasyondur. Sizlerin, biyoloji, biyoteknoloji gerektiren fikirlerinizi hayata geçirmek için gösterdiğiniz cesarete
katkı sağlamaktan mutluyuz” dedi

DEPARK’tan
çevre hamlesi

ÜNİVERSİTEMİZDEN

D

okuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (DEPARK); 8500 yıllık tarihi ile medeniyetlerin ve bilimin beşiği olan İzmir’i “Çevre Teknolojileri” alanında dünyanın çekim merkezi haline
getirebilmek için seferber oldu. Kent ekonomisini
bilim desteği ile canlandırmaya yönelik hazırlanan “İzmir Versiyon 3” Projesi kapsamında, DEÜ
Rektör Yardımcısı ve DEPARK Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören’in ev sahipliğinde
“Elementlerin Kardeşliği” temalı Geleceğin Çevre
Teknoloji Çalıştay’ı gerçekleştirildi.
DEPARK Sağlık Teknoparkı Koordinatörü
Prof. Dr. Adile Öniz’in koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl
Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler, çeşitli si-
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vil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile lise öğrencileri, “Geleceğin İzmir’i için Çevre Teknolojileri”ni
tartıştı. “Çevre Bilimleri ve teknolojinin dört element ile insan ilişkisi” çerçevesinde, yeni fikir ve
projelerin neler olabileceği konuşuldu, çevreci
kent için ekolojik modeller, su teknolojileri, toprak
teknolojileri, hava teknolojileri, yakma teknolojileri İzmir ekseninde mercek altına aldı.
DEPARK Zeytin Binası VIP Eğitim
Salonu’nda düzenlenen toplantıda Kurumsal
İletişim Sorumlusu Sevay İpek Aydın, “Uzgörü
yaklaşımı”nı anlattı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Murat Özgören de şöyle konuştu:
“Pozitif bilimlerin temelinin atıldığı 8500 yıllık
zengin bir tarihe sahip İzmir ve üzerinde yaşadığımız topraklar, eski dünyanın en önemli ekonomi

Prof. Dr. Murat Özgören

Prof. Dr. Adile Öniz

ve kültür merkeziydi. M.Ö 585’te bu bölgede yaşayan Talles, güneşin tutulmasını bilmiş, 630’da
ilk para burada kullanılmış, bilim ve bilgi buradan diğer coğrafyalara yayılmış, eski dünyanın
üç büyük kütüphanesinden ikisi bu bölgede (Efes
ve Bergama) yer almıştır. Özetle dünyanın 3’te 2
bilgisi bu bölgede üretilmiştir. Bütün Batı uygarlıklarını oluşturan teori ve teoremler de İzmir ve
çevresinden çıkmıştır.
Slikon Vadisi İzmir olaçak
Bu kadar kritik bir bölgede bizler, 8500
yıllık uyuyan ‘kor’un yeniden canlanabileceğini öngörüyor ve bunun da İzmir’i inovasyonun
başkenti yapacak “İzmir Versiyon 3” projesi ile
mümkün olacağına inanıyoruz. Bu çok iddialı bir

Sevay İpek Aydın

proje. Yani, dünyanın Silikon Vadisi olacaksa İzmir olacak. Bin yıl boyunca hoşgörü ve sürdürülebilirliğin tek merkezi olan İzmir, inovatif ve çevreci vizyonu, bilgi birikimi, nitelikli insangücü ile
gerekli altyapıya sahip. Farklı düşünen ve farklı
bakmayı bilen insanlarla neler yapabileceğimizi
biliyoruz ve bir çok teknolojinin buradan çıkabileceğini görüyoruz. Benzer şekilde çevre ile
ilişkili bütün faktörlerde, çevrenin insanla ilişkilerinde İzmir’in çok güçlü olduğunu hatırlatmak
istiyoruz. Teknoparklar ekonomi için, kalkınma
için olmazsa olmaz kuruluşlar. İzmir Versiyon 3
tabii ki sadece Dokuz Eylül Üniversitesi ile olmayacak ama bizler bunun önemli bir tetikleyicisi
olma misyonu ile geleceğin teknolojilerini hazırlayacağız.”
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Tüp bebekte yeni
KOSGEB’den tam

ÜNİVERSİTEMİZDEN

D

EPARK Sağlık’ın 2015 yılında bünyesine kattığı firmalardan “Koek Biyoteknoloji”nin, bebek özlemi
çekenler için geliştirdiği “Mikro akışkan çip teknolojisi”, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluşu
olan KOSGEB’den (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
tam destek aldı.
Biyoteknoloji alanında dünyayı değiştirecek ilk 35 bilim insanı arasında gösterilen Koek Firması
ortakları Prof. Dr. Utkan Demirci’nin ve Op. Dr. Selçuk Kılınç’ın 2012’de mütevazı miktarda ürettiği mikro
çiplerin tüm dünyada daha fazla tanıtılıp tüketici ile buluşturulması için DEPARK öncülüğünde yeniden
seferberlik başlatıldı. Ürün stratejisi geliştirilmesine yönelik KOSGEB yöneticilerinin katılımı ile İnciraltı
Yerleşkesi’ndeki DEPARK Zeytin binasında bir toplantı yapıldı. KOSGEB Başkan Yardımcısı S.Tuna Şahin
ve KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürü Recep Özçevik, Koek Biyoteknoloji firması ortaklarından kapsamlı bir değerlendirme aldı.
Firmanın Üretim ve AR-GE Sorumlusu Uzman Biyolog Emre Memo projeyi şöyle özetledi;
“Dört yıl önce geliştirilerek tüp bebek uygulamalarında çığır açan ve Koek Biyoteknoloji tarafından üretimi sürdürülen mikro akışkan çip teknolojisi, gebelik oranını yükselterek özellikle erkek kısırlığından
kaynaklı sorunlarda çiftlerin bebek özlemini sonlandırmada büyük başarı yakaladı. Yurt içi ve yurt dışında sayısız merkezde uygulama alanı bulan teknik sayesinde, normal yollardan bebek sahibi olamayan
çiftler için dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de ileri teknoloji yöntemler kullanılmaya
başlandı.”
En sağlıklı spermler seçiliyor
“Döllenme için en verimli spermlerin seçilmesi alanında uygulanan yöntemlerin başında mikro
akışkan ve biyoteknolojik çipler geliyor. Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Muğla, Konya,
Eskişehir, Kayseri, Manisa, Samsun, Antalya, Kırklareli, Van, Mersin ve KKTC’deki merkezler ile birçok
gelişmiş ülkede başarıyla uygulanan bu yeni yöntem, eski yöntemlere karşı avantajlarıyla farkını ortaya koyuyor. Önceki yıllarda, tüp bebek tedavisinde spermlerin seçiminde santrifüj adı verilen yöntem
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teknolojiye
destek
daha yaygın olarak kullanılıyordu.
Bu yöntemde; bir makine içerisine
konulan sperm hücreleri, yüksek bir
devirde döndürülmesi sonrasında
mikroskobun altında el girişimi ile
ayrıştırılıyordu. Ancak yöntemde;
başarılı sonuçların yanı sıra sperm
hücrelerinin dakika 3 bin devir hızla
dönmesi nedeniyle hücrelerin DNA ve
yapılarında bazı bozulmalar meydana
gelebiliyordu. Geliştirilen mikro akışkan ve biyoteknolojik çip (mikroçip)
uygulaması ise tüp bebek tedavisinde kullanılacak spermlerin en iyisini,
en kalitesini seçme ve kullanabilmeyi
mümkün hale getiriyor. Bu sistemde
sperm hücreleri, tıpkı doğal ortamındaki gibi çiplerin üzerindeki mikroskopik kanalların başında bırakılıyor
ve bir anlamda yarıştırılıyor. Kanalların özel dizaynı sayesinde sadece
en sağlıklı, DNA’sı hasar görmemiş
spermler kanalın sonuna ulaşırken,
zayıf spermler ise ayrı bir yerde toplanıp, iyilerden ayrıştırılıyor. Böylece,
seçilen en sağlıklı spermler ile sağlıklı gebelik ve sağlıklı embriyolar elde
ediliyor.”
Op.Dr.Selçuk Kılınç, KOSGEB’in
desteği kapsamında Türkiye’nin tek
sağlık temalı teknoparkı olan Dokuz
Eylül Üniversitesi DEPARK A.Ş.’nin
Zeytin binasında 2015’in başlarında ilk
ofislerini kiraladıklarını belirtti. Kılınç,
150 m2 kullanım alanlı tesislerde 6
üretim ve 2 satış pazarlama personeli ile yurt genelinin yanı sıra belli dünya ülkelerine ürünlerini gönderdiklerini belirtirken, “Ürün satışlarından elde ettiğimiz gelir ve TUBİTAK,
KOSGEB gibi proje destekleyen kuruluşlardan sağlanan maddi ve manevi güç ile yeni projelerimizi hayata
geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çok kısa sürede büyük başarı yakalayan Koek Biyoteknoloji’nin
en büyük hedefi, dünya çapında dev bir mikro akışkan sistemler üretim ve pazarlama ağı oluşturarak
tıbba yön verecek ürünlere imza atmaktır” ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet’in
92. yılı
coşkuyla
kutlandı

D

okuz Eylül Üniversitesi’nin geleneksel Cumhuriyet Balosu,
Buca Tınaztepe Yerleşkesi Sosyal Tesisleri’nde çok sayıda
davetlinin katılımı ile yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 92. yıl kutlamasına; İzmir Vali
Yardımcısı Mustafa Harputlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, İzmir Barosu Başkanı Aydın
Özcan, DEÜ önceki rektörleri Prof. Dr. Namık Çevik, Prof. Dr.
Fethi İdiman, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Köse, Prof.
Dr. Recep Yaparel ile üniversitenin akademik ve idari personeli
katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında, Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözlerini anımsatarak, tüm dünyada yaşanan üzücü olaylarda bu sözlerin
anlamının daha da önem kazandığına dikkat çekti. Füzün günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Cumhuriyet
demek, Atatürk demek, Atatürk demek Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh demek, muasır medeniyetlere ilerlemek demek, Atatürk
demek bilim ve teknik neredeyse orada olmak, Dokuz Eylül
Üniversitesi mensupları gibi ilerlemek demek. Ben Büyük Önderi ve Cumhuriyet’i kurmak adına verdiğimiz şehitlerimizi huzurlarınızda tekrar saygı ve minnetle anıyorum” dedi.
Gecede, Atatürk fotoğraflarından oluşan bir görsel sunum yapıldı ve 92. yıl onuruna pasta kesildi.
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Acil’de gerçek
gibi tatbikat
D

BENİM HASTANEM

okuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde her
yıl tekrarlanan “Uygulamalı Kitlesel Yaralanmalı Olay Tatbikat”ı, sağlık çalışanlarının
rol aldığı geniş katılımlı bir senaryo ile yapıldı. Acil
Tıp Anabilim Dalı ile Sivil Savunma Birimi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, Acil
Servis’te gerçeğine birebir uygun sahnelerle tamamlandı. Kurum idarecileri, akademik ve idari çalışanlar ile görevli personelin hazır bulunduğu uygulamayı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi de tüm etapları
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ile izleyerek ayrıntılı bilgi aldı.
Sivil Savunma Ekibi yöneticileri Ali Özgün ve Mesut Dibek önderliğinde hazırlanan senaryo gereği;
şehir merkezindeki bir otobüs durağında meydana
gelen büyük bir patlama, 100’ün üzerindeki yaralının kentteki hastanelere sevkedilmesi süreci ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne gelen acil
vakalara ilk yardım girişimleri gerçeğine birebir uygun şekilde canlandırıldı. Tatbikattan bir gün önce
organizasyonda rol alacak tüm çalışanlarla bir ön

toplantı yapıldı. Uygulama gününde, yaralıların makyajları
film seti görüntülerini aratmayacak nitelikte başarı ile tamamlandı.
Senaryo, İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi yetkilisinin
Hastane Başhekimini bilgilendirmesi ile start aldı. Acil Tıp
Anabilim Dalı Başkanına gerekli bilgi ulaştırılarak, hastanenin diğer kritik merkezlerinin (ameliyathaneler, yoğun
bakımlar, laboratuvarlar) sorumlu öğretim üyelerine bilgi
aktarıldı, hazırlıkların yapılması istendi. Acil Servis sorumlu öğretim üyesi, Acil Servis sorumlularını ivedi olarak
toplantıya çağırırken, Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı;
Halkla ilişkiler yetkilisi, Kurumlararası Koordinasyon yetkilisi, İş Güvenliği yetkilisi, Operasyon, Planlama, Lojistik,

BENİM HASTANEM

Finans şeflerine ulaşır ve olağandışı durum konusunda acil
servisteki alınan kararlar ve hazırlıklar konusunda bilgilendirdi.
Terör saldırısı sonucu yaralanmaların adli olay olması nedeniyle acil servis polisi, yaralılara adli rapor formları düzenledi.
Güvenlik görevlileri de ambulans ve yaralı getiren araçların
transportunda sorun yaşanmaması için acil önündeki taşıt ve
yaya trafiğini yönlendirdi. Yaralı yakınlarının acil servise, hastane bahçesine gelecek olmaları nedeniyle Acil Servis bekleme
salonundaki bilgilendirme noktası kurulması sağlandı. Ayrıca
güvenlik amirlerinin, hastane bahçesinde acil tıbbi müdahale
hizmetlerini aksatıcı her türlü provokatör faaliyetlere karşı hazırlıklı olmaları istendi. Acil Servis sekreterliğinden Acil
Servis’te “Uygulamalı Kitlesel Yaralanmalı Olay Tatbikatı” yapılacağına dair duyuru yapılırken, Acil Servis’te görevli hekim
ve sağlık personeli, yoğun iş akışı içinde büyük bir titizlikle yaralılara ilk yardım ve tedavileri hizmetini aksatmadan sundu.
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Fishackathon’ı
İzmir’de yapıldı

B

ilimin teknoloji ile buluşmasına öncülük eden
Dokuz Eylül Üniversitesi; balık çiftlikleri, balık
besinleri, balıkçılık malzemeleri ve balıkçılık
teknolojileri üzerine çalışmaların yapıldığı “Fishackathon İzmir” etkinliğini 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü‘nde gerçekleştirdi.
Dünyada özellikle okyanus ülkelerinde ve ilgili Bakanlıklarca organize edilen etkinlik, Türkiye’de ilk
kez İzmir’de; DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Ensitüsü’nün ev sahipliğinde Dokuz Eylül Teknoloji
Transfer Ofisi (DETTO), Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) ve Stage-Co işbirliği ile yapıldı.
Sağlıklı okyanuslar, denizler, sürdürülebilir balıkçılık
teknolojileri için tasarımcı, yazılımcı, akademisyen,
sektör temsilcileri ve tüm meraklıların yeni teknolojiler ve yeni yazılım modelleri ile katıldığı toplantıda
konuşmacılar projelerini sundu. İki günlük değerlendirme ve bahar döneminde yapılacak etkinliklerin ardından yurtdışında ülkemizi temsil edecek sertifika
programı belirlenecek.

Hackathon (ayrıca hack günü, hackfest ya da codefest olarak da bilinir)
bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere
katılanların yoğun bir şekilde yazılım
projelerinin geliştirilmesi amacıyla
diğer takımlar ile rekabet içerisinde
bulunduğu bir organizasyon türüdür. Bu organizasyon bir donanımın/
projenin geliştirilmesi ve sunularak
finansal destek bulunması için de yapılabilir. Hackathon genellikle bir gün
ile bir hafta arasında sürebilir. Birçok
durumda asıl amaç yazılım oluşturulması ya da yazılım geliştirilmesi olduğu kadar, bazı hackathonlar yalnızca
iletişim ağlarının ve işbirliklerinin geliştirilmesi veya etkileşim amacına
yöneliktir.
Fishackathon Nedir?
Hackathon’un sağlıklı okyanuslar, denizler ve sürdürülebilir balıkçılık teknolojileri için tasarımcı, yazılımcı, akademisyen, sektör temsilcileri ve tüm
meraklıların yeni teknolojiler ve yazılım geliştirebilmek üzere birlikte çalıştığı bir sektörel hackathon türüdür.
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Türkiye’nin ilk

Hackathon Nedir?

Profesör

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu

İpal Emin
KKTC Konsolosu

BENİM HASTANEM

Havıtçıoğlu’ndan

YENİ KİTAP

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı
15 patent sahibi Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu,
“Yaratıcı Üniversite ve Bilgi Toplumu” isimli kitabını
Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda düzenlenen imza gününde tanıttı.
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KKTC İzmir Konsolosu İpal Emin, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve DEÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerinin katıldığı etkinlikte Havıtçıoğlu, kitabında yer verdiği yaratıcı üniversite modelini anlattı,
akademik çalışmaların topluma daha fazla katkı
sağlayacak şekilde çok iyi değerlendirilmesi gerek-

tiğini özetledi.
Profesör Havıtçıoğlu şöyle konuştu:
“Üniversitenin altyapısı ile öğretim kaynakları
ve öğretim üyeleri ile birlikte girişimciliği işlerken bunda bilgi teknolojilerinden yararlanmak
ama hepsini halk ile buluşturmak ve elde edilecek verilerden devlete geri dönüşüm sağlanması
önemli. Yeni kitabımızın tanıtımını yaparken, bir
çok yeni düşüncenin mantıksal gerçeklik ile çelişse de, marjinal olsa da mantığınız bildikleriniz
üzerine kurulu olduğu için ve bugünkü düşünceleriniz çerçevesinde olduğu için mantığınız dışındaki düşünceleri kapsayacak geniş bir yaklaşımı
öngörüyoruz. Bizim mantığımız, bugünkü mantığımızdır, gelecekteki mantığımız ise yaratıcılık
ve birikimimizle değişebilir. Bu kitabı; biz akademisyenler, üniversitelerdeki görev ve sorumluluklarımızı yeterince yerine getirebiliyor muyuz?
Bununla ilgili temel sorun nedir? Neler yapılabilir? Üniversite öğretim üyeleri üzerlerine düşen
yükümlülükleri yeterince yerine getirebiliyor mu
bu sorularına yanıt arayarak hazırladım.”
Bilgiyi buluş ve patente dönüştüremiyoruz
“Ülkemize bakacak olursak; sistemi çoğu kez anlayamadığımızı, ne yapacağımızı bilemediğimizi,
organize olamadığımızı, kurullararası kopukluklar bulunduğunu, gereksiz konularla uğraştığımızı, çok yanlış yöntemlere başvurduğumuzu,
yeterince bilim adamı bulunmadığını ve ayrıca
yaratıcı düşünce tekniklerini yeterince bilmediğimizi düşünüyorum. Bildiğimiz bilgiyi, yeterince
bilimsel yayın yapsak bile buluş ve patente, toplumun kazanabileceği veriye dönüştüremiyoruz
ya da buluşa dönüştürdüğümüz çalışmamızın ticarileşmesinde kopukluklar var. Bu halkanın tamamlanması halinde ülkemiz için ve hepimiz için
çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bir çok bilim
adamının dediği gibi, baktığımız ya da yeni şeyi farkedemediğimiz bir çok durumla karşı karşıyayız.
Aslında iyi bir gözlem ve öngörülerimizle birçok
basamağı biraraya getirebilir, yeni teoriler üretebiliriz. Üniversitenin sorunlarına bakacak olursak,
kitapta ayrıntılı görülüyor. Toplumun sorunlarına
üniversiteler yeterince yaklaşım gösterebiliyor
mu? Öğrencilerin sorunları nasıl aşılabilir? Yüksek öğretime talep çok fazla. Öğretim üyeleri
çözüm üretme konusunda üzerlerine düşeni yeterince yapabiliyor mu? Üniversite kaynakları ve
finans sorunları çok fazla. Bu sorunlara dönük
nasıl çalışmalar yapılıyor? Ve bence çok önemli
bir konu, üniversitelerin kalitelerini artırmak için
nasıl yaklaşımlar var ? Ülkemizdeki yayın sayıları giderek artıyor. Sayımız 30 bine yaklaşıyor.
Öğretim Üyesi başına düşen yayın sayısı da gi-

derek artıyor. Son 10 yılda ülkemizdeki bilimsel
yayın sayılarının arttığını ve çok daha iyi duruma
geldiğimizi görüyoruz. Ama bunların teknolojiye
dönüşmesinde önemli sorunlar var.”
Grup çalışmaları ile birlikte yürümeliyiz
“Bizim eksik olduğunu gördüğümüz yaratıcı düşünce teknikleri ve geliştirilmiş ARGE’nin topluma dönüşmesinde sıkıntılar mevcut. Peki bunu
üniversitede nasıl sağlayacağız ? Bence her bir
fakültenin her biriminde yaratıcı eğitim tekniklerinin verilmesi gerekiyor ve bununla Eğitim
Bilimleri’nin ilgilenmesi gerekiyor. Bizim her zaman tek başına değil, grup çalışması ile birarada
yürümeyi öğrenmemiz gerekli. Bu şekilde uluslararası piyasada rekabet edebilmenin daha fazla
mümkün olduğunu görüyoruz. Uluslararası dil
olarak geçerli dil İngilizce ise İngilizce’den çok
daha fazla yararlanmalıyız. Yabancı ülkelerdeki
öğretim elemanları ile işbirliğini geliştirmek istiyorsak böyle bir yaklaşımı geliştirmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz ki bilgi güçtür. Gücün kökeninde
yaratıcılık vardır. Bizim bu yaratıcılığı daha iyi kullanmamız gerekli. Sorgulayan, araştıran, sentez
yapan, çalışan genç ve dinamik beyinlere ihtiyacımız var ve onlara güveniyoruz.”
Profesör Havıtçıoğlu sunumunun ardından, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı, daha
sonra konuklara “Yaratıcı Üniversite ve Bilgi Toplumu” isimli kitabını imzalayarak hediye etti. Ortopedi, Biyomekanik, Doku Mühendisliği vb. konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve
kursa öncülük ve başkanlık etmiş, ulusal ve uluslararası dergilerde 300’ü aşkın yayın ve bildirisi
olan, inovasyonla ilgili “Ortopedi-Travmatoloji, Biyomekanik Araştırmalarda İnovasyon ve Ar-Ge”,
“Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Araştırma ve Buluş”
isimli kitapları bulunan Profesör Havıtçıoğlu’nu
etkinlik sonunda, eşi İşve Havıtçıoğlu. KKTC İzmir
Konsolosu İpal Emin ve akademisyenler kutladı.
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Profesör

Ali Barutçu ’nun
ödül onuru
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okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
Yara Bilim Dalı’nın kurucusu, Balkan
Plastik Cerrahi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Barutçu, köklü eğitim
kurumu İzmir Özel Türk Koleji’nin (İTK)
düzenlediği “Bahattin Tatış - Yarınlarda
Var Olmak 2015 Ödül” töreninde “Bilime Katkı” ödülü ile onurlandırıldı.
Eğitim, bilim, sanat, spor ve iş
dünyasında başarılı çalışmaları ile öne
çıkan isimlerin ödüllendirildiği törende,
tıp dünyasındaki çalışmaları için teşekkür edilen Profesör Barutçu’ya plaket
verildi.
İzmir Özel Türk Koleji’nin kuruluşunun 65. yılında bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlik, Cahit Gürkan Salonu’nda
seçkin davetli topluluğunun katılımı ile
yapıldı. Alkışlarla kürsüye davet edilerek plaket ve çiçek verilen Prof. Dr.
Barutçu, mutluluğunu ailesi ve konuklarla paylaştı.
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Kimler ödül aldı ?
Bahattin Tatış-Yarınlarda Var Olmak Ödülleri 2015 töreninde ödül alan diğer isimler şöyle:
Eğitime Katkı Ödülü: Prof. Dr. Ülkü Bayındır – Ege
Üniversitesi Eski Rektörü, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Sporda Başarı Ödülü: Ufuk Sarıca- Pınar Karşıyaka
Basketbol Takımı Baş Antrenörü
Bilime Katkı Ödülü: Prof. Dr. Ali Barutçu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Yaşama Katkı Ödülü: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
İş’te Başarı Ödülü: Ender Yorgancılar- Ege Bölgesi
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı
Sanata Katkı Ödülü: Prof. Pekin Kırgız- Opera Sanatçısı, Akademisyen

•
•
•
•
•
•

2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında verilen “Bahattin
Tatış-Yarınlarda Var Olmak Ödülleri”ni kazananlar listesini hatırlayacak olursak;
2014 yılı ödülleri:
Sanata Katkı Ödülü: Oyuncu, yönetmen ve Türk
Tiyatrosu’nun ismi Haldun Dormen
Eğitime Katkı Ödülü: Televizyon Programı yapımcısı,
eğitimci, yazar Cihat Şener
Sporda Başarı Ödülü: Milli Güreşçi Taha Akgül
Bilime Katkı Ödülü: Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr.
Bingür Sönmez
Yaşama Katkı Ödülü: Spina Bifida Derneği
İş’te Başarı Ödülü: İzmir Özel Türk Koleji mezunu, iş
adamı ve Altınordu Spor Kulübü Futbol Sosyal Girişimi Başkanı Seyit Mehmet Özkan

•
•
••
••

2013 yılı ödülleri:
Sporda Başarı Ödülü: Milli Jimnastikçi Ferhan Arıcan
Bilime Katkı Ödülü: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık

••

Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler Ana Bilim Dalı Profesörü Prof. Dr. Sermin Genç
Sanata Katkı Ödülü: Tiyatro ve sinema sanatçı ve
İzmir Özel Türk Koleji Mezunu Haluk Bilginer
İş’te Başarı Ödülü: CMS Yönetim Kurulu Başkanı
ve İzmir Özel Türk Koleji Mezunu Berat Ösen
Yaşama Katkı Ödülü: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
Eğitime Katkı Ödülü: Gündoğdu Çağdaş Toplum
Gönüllüleri Derneği Proje Koordinatörü Prof. Dr. Seval Sekin ve Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Sekin.

•
•
•
•

2012 yılı ödülleri:
Sporda Başarı Ödülü: Milli Tekvandocu Nur Tatar
Sanata Katkı Ödülü: Devlet Opera ve Bale Genel
Müdürü Prof.Rengim Gökmen
Yaşama Katkı Ödülü: Hayırsever-İTK Mezunu Fernur Sözen
İş’te Başarı Ödülü: İşadamı –İTK Mezunu Ünal Heris
Bilime Katkı Ödülü: Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekanı, İTK Mezunu Prof.Beno Kuryel
Eğitime Katkı Ödülü: Ege Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Candeğer Yılmaz

••
•
•
•
•

2011 yılı ödülleri:
Sporda Başarı Ödülü: Milli Atlet Fatih Avan
Sanata Katkı Ödülü: Ressam Hasan Rastgeldi
Yaşama Katkı Ödülü: Kişisel gelişim Uzmanı-Yazar
Mümin Sekman
İş’te Başarı Ödülü: Sanayici-İşadamı Erdoğan Özgörkey
Eğitime Katkı Ödülü: Gazeteci-Köşe Yazarı Abbas
Güçlü
Bilime Katkı Ödülü: Akademisyen-Araştırmacı
Prof.Ali Nesin

••
•
•
•
•
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Batı Anadolu’da

Nedim Atilla
Gazeteci - Yazar
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azeteci Yazar ve Gurme Nedim Atilla, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde
düzenlenen Sağlık Yerleşkesi Etkinlikleri’nde “Batı Anadolu’da Zeytinyağı Kültürü”nü ve sağlıklı
zeytinyağının püf noktalarını anlattı. Tarihten günümüze zeytinyağı kullanımı ve çeşitleri hakkında
bilgi veren Atilla, sunumunun ardından konuklara farklı yörelerden getirilen zeytinyağları ile tadım
yaptırdı. Sağlıklı zeytinyağının, ağızda biberimsi bir yakıcılık bırakması gerektiğini vurguladı.
Sızma yağ zeytinyağının hasıdır
Atilla, zeytinyağı çeşitleri ve yararlarını şöyle anlattı: “Zeytinyağında 3 bin değişik koku var. Tadım
yaptığınızda boğazınızda biberimsi bir yakıcılık yapmıyorsa o yağ iyi yağ değildir, eski yağdır, karıştırılmış yağdır. Sızma yağ, zeytinyağının hasıdır. Antioksidan etkisi vardır, serbest radikalleri bağlar,
başka yararlı besinlerdeki maddelerin emilimi ve kullanımını artırır. Bilinen genler üzerinde pozitif
etkisi vardır. Günümüzde dalından koparılmış zeytinlerden, fazla zaman kaybetmeden, mümkünse
hemen o gün üretilen yağın en düşük asitli olanına sızma yağ deniyor. Türkiye gıda koteksinde 2 asit
ve daha altında olana sızma deniyor. Meraklısı ise 0.8 asitten yukarısına sızma demez. Zeytinin asit
oranı dalından ayrıldığı andan itibaren yükselmeye başlıyor.
Zeytinyağında bakmanız gereken birinci kriter, boğazınızdaki oksijen partiküllerinden derin bir nefes alarak kurtulmak sonra küçük bir yudumla zeytinyağını tatmak. 60 derecede sıcak suda 3-4 saat
bekletilmiş zeytinde 3,5 kilodan 1 litre zeytinyağı alırsınız. İyi zeytinyağı yapımında bizim beklentimiz,
10 kilodan 1.1 litre üretmektir. Unutmamak gerekir ki, zeytinyağı asidinin beslenmemizle uzaktan yakından ilgisi yoktur, sadece yemekte kullanımı ile ilgisi vardır. Geleneksel Akdeniz mutfağında prensip
şudur; bir yemeğin içine ne kadar yağ koyacaksanız onun üçte biri ile yemeği pişirin, kalan üçte ikisini
çiğ olarak yemek piştikten sonra üzerine dökün. Bütün hanımlara vereceğimiz tüyo budur. Bir de
riviera türü var. Serbest yağ asidi her yüz gramda bir gramdan fazla olmaması koşulu ile asla yeşil
renkte olmaz, sarı, koyu sarı renkte, kendine özgü tat ve kokusu olan yağlardır. Bunlar İtalyanların
geliştirdiği yağdır. Riviera’da da sonuçta bir ısısal işlem uygulanmıştır, yemeklerde kullanılır.”
17. yüzyılda Türkler sos olarak kullanıyordu
“Ahmet Piriştina Kent Arşivi’nde yer alan bazı tarihi bilgilerden bahsedersek, Türk mutfağının vaz-
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zeytinyağı kültürü

geçilmezi zeytinyağı Batı Anadolu topraklarında
17. Yüzyılda kullanılmıştır. O dönemde Türklerin
etlerini ve ekmeklerini tatlandırmak için zeytinyağını bir çeşit sos olarak kullandıklarına dikkat
çekiliyor. İzmir ve çevresinde Rum ve Ermeni
mutfaklarında zeytinyağı kullanıldığından bahsediliyor. Yine İzmir’de Türklerin zeytinyağı ticareti
yaptıklarına dair ciddi bilgiler var.”
Slow Food hareketi ve Terra Madre Haftası
“Günümüzde bu şifa ürünü çok daha değerli
hale geldi. Dünyada her yıl Aralık ayının 10. Gününde Slow Food hareketi ile Toprak Ana’ya, sunduğu nimetlere teşekkür etmek amacıyla Terra
Madre Haftası düzenleniyor. Bu kutlamalar ülkemizde de yapılıyor. Slow food hareketi; daha
temiz, daha adaletli bir dünyanın mümkün olabileceğini savunan bir grup gazeteci tarafından
kurulmuştur. Bütün dünyada 1 milyondan fazla
destekçisi, 100 binden fazla üyesi bulunuyor.
Daha sağlıklı, doğru, gerçek gıdalarla beslenme
adına bir harekettir. Tarihe baktığımızda, zeytin
bütün ağaçların ilkidir. Tüm ağaçlar zeytinden
doğdu, genetik bilimi bugün bize bunu kanıtlıyor…
Zeytinyağının yararları saymakla bitmiyor. Kötü
kolesterolü engellediğini ve iyi kolesterolü yükselttiğini, kanı incelttiğini, damar sertliğini azalttı-

ğını, yapısındaki antioksidanlar nedeniyle kanserden koruduğunu biliyoruz ve belleğe, bağışıklığa,
cinselliğe, cilde ve eklemlere yarar sağladığını
bilimsel çalışmalar kanıtlamış durumda.”
Dünyada 300 milyon ton üretiliyor
“Zeytinyağının sağlıklılığı konusunda dünyadaki lider isim bir Türk Profesör Yahya Laleli. Dünyadaki tıp uzmanları ile zeytinyağcıları biraraya
getiren insan. Ondan çok önemli şeyler öğreniyoruz. Zeytinyağı tarihte ayrıca tüm kutsal kitaplarda var. Antik çağ mitolojilerinde var. Geçen yıl
Barselona’da Dünya Kardiyoloji Kongresi toplandı
ve UNESCO, Kültürel Miras listesine Akdeniz diyetini aldı. Zeytinyağı Konseyi her yıl zeytinyağı
ile ilgili bir bildiri açıklıyor. Bu yılki bildirinin başlığı
Olea kantal. Bu; yeni sıkım zeytinyağında boğaza
acılık hissi veren, yakıcılığa neden olan madde.
Olea kantalın belli kötü hastalıkları engellediğine
dair rapor hazırlandı. Dünyada zeytinyağı üretimine bakacak olursak, şu anda sadece 300 milyon ton üretiliyor. Yani herkesin 1 litre zeytinyağı tüketmesi koşulu ile bir hesaplama yaparsak
ancak 3 milyar insana ulaşması mümkün. Ege’de
ailelerin yılda ortalama 10 litre tüketebildiğini
söyleyebiliriz ki bu da bölge insanının çok şanslı
olduğunu gösteriyor.”
arpaboyu 37

10 Kasım’da Ata’ya saygı

BENİM HASTANEM

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 77. Yılında, 10 kasım 2015’de
saat 9 u 5 geçe Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’ndeki Atatürk Büstü’nün yer aldığı tören alanında anıldı.
Törenden dakikalar önce DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda, Dekan yardımcıları,
Başhekim Prof. Dr. Can Karaca, Başhekim Yardımcıları, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Spor Bilimleri Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü yöneticileri, Sağlık Yerleşkesi öğretim üyeleri, asistanları, öğrencilerı, idari ve akademik personeli, hastalar, hasta yakınları, Kreş ve Anaokulu öğrencileri tören alanında toplandı. DEÜ mensuplarının yoğun katılım gösterdiği anma saygı duruşu ile başladı. Taze çiçeklerden oluşan çelenklerle donatılan Atatürk Büstü’nün çevresinde toplananlar, ellerinde buket ve kırmızı karanfillerle Büyük Önder’in
manevi huzuruna çıktı. Yrd. Doç. Dr. Nilgün Yener, saygı duruşu öncesi ve sonrasında Atatürk ile ilgili
anlamlı sözler okudu, Kurtuluş Savaşı ile ilgili dizeleri içeren şiirlerle duygu dolu atmosfer yaşattı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda 10 Kasım konuşmasında Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış ve Tam Bağımsızlık” sözlerinin önemini anlattı. Profesör Canda her bireyin yaşam biçimi ve
davranışları ile Atatürk çocuğu olduğunu her an hatırlaması gerektiğini belirterek duygularını şöyle dile
getirdi:
“Cumhuriyet’in saygıdeğer çocukları, hiçbir lider yok ki, canını cephede Türk askerine ve Türk
subayına, hastalıkta Türk hekimine bağışlasın. Ulu Önder Atatürk ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ demiş ve Türk hekimine, Türk askerine Türk subayına güvenmiştir. Bugün burada Atamızın manevi
huzurunda Atamızı anmak ve ona bağlılığımızı, minnetimizi ifade etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk aramızdan 77 yıl önce ayrıldı. Atatürk’e olan saygımız
her gün katlanarak artmaktadır. Atatürk ile birlikte kendisi gibi düşünen arkadaşları, devlet büyükleri
bizlere vatan toprağını, Cumhuriyet’i emanet ettiler. Onu korumak ve yüceltmek bizlerin görevidir. Bu
emanetleri korumak için yol da gösterdiler. Atatürk’ün gençliğe seslenişinde, Nutuk’ta, Kurtuluş Savaşı
Destanı’nda, Atatürk ilke ve devrimlerinde bunu çok açık bir şekilde görmekteyiz. Bize düşen görev,
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmak, geliştirmek.”
Törende Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi İntörn Doktor Yusuf Akay da Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini iyi anlayıp uygulamaya koymanın her vatandaşın asli görevi olduğunu belirtti. Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin önderliğinde 10 Kasım için hazırladıkları şiiri okudu, sevgi mesajlarını iletti. Tören
sonunda Ata’nın büstüne karanfiller bırakıldı.

38 arpaboyu

Prof. Dr. Atalay Arkan

Prof. Dr. Atalay Arkan’ın
emeklilik onuru
misyenleri ve çalışanları, özel bir tören istemeyen
Profesör Arkan’ı düzenledikleri veda yemeği ile
uğurladı.
Profesör Arkan’a değerli hizmet ve katkıları için
teşekkür plaketi verildi. Prof. Dr. Atalay Arkan konuşmasında, tüm çalışanlara bundan sonraki süreçte kendilerini sürekli yenileyip geliştirmelerini,
yabancı dil eğitimine çok önem vermelerini öğütledi, yüksekokuldaki uyum, saygı, birlik ve beraberliğin devam etmesi yönündeki dileğini iletti.

ÜNİVERSİTEMİZDEN

D

okuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Atalay Arkan sade bir törenle emekliliğe uğurlandı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1974 yılı mezunu olan ve uzmanlık sürecinden itibaren DEÜ Tıp
Fakültesi’nde 32 yıllık hekimlik kariyeri bulunan
Profesör Arkan, yaş haddinden emekliye ayrıldı.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu akade-
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zmir’de 160’ın üzerinde motosiklet tutkununu
aynı çatı altında toplayarak 2010 yılında kurulan,
2012’de ise dernek statüsü ile faaliyete geçen İzmir Motosiklet Derneği, sosyal sorumluluk projeleri ve topluma yararlı çalışmalara duyarlılığı ile bu
alandaki tüm ekiplere örnek oldu. Kask şeklindeki
logosunda İzmir’in sembol kuşu “Yalı Çapkını”nın
renklerini ve kentin plakasını (35) taşıyan derneğin
üyeleri, ortak misyon ve vizyonla güzel bir aile atmosferi yarattı, topluma faydalı çok sayıda projeyi
de büyük bir heyecanla hayata geçirmenin onurunu
yaşadı. Huzurevi’nde yaşlılara, Hasta Çocuk Evi’nde
şifa bekleyen küçüklere moral verdiler, Kızılay’a
kan bağışı ile hayatlara dokundular, ‘Motosiklet
Bilinçlendirme Projesi’ ile genç meraklılara güvenli
ve doğru sürüş tekniklerini aşılamak için seferber
oldular.
Tıp Fakültesi Sağlık Yerleşkesi Etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne konuk olan İzmir Motosiklet Derneği üyeleri, 4 yılda gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve amaçlarını sağlık çalışanlarına
anlattı. Dernek üyesi olan DEÜ Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı çalışanı Arzu Savaşcı, bir sunum
yaparak faaliyetlerini ve amaçlarını şöyle özetledi:

40 arpaboyu

“Misyonumuz, birlikte güvenli motosiklet kullanmanın keyfini çıkarırken, üyelerin ve toplumun motosiklet bilincini artıracak her türlü faaliyetin içinde
olmak, ülkemiz motosiklet kültürünü çağdaş seviyeye taşımak için koyduğumuz hedeflere ulaşmak
adına proje ve fikirler üretip hayata geçirmektir.
Sloganımız güvenliğin ön koşul olduğunun farkında
olmak, motosikletin keyifli bir hobi olduğunu ve insana artı değerler kattığını bilerek topluma faydalı
olmayı idrak etmektir.
2012 yılında 160’ı aşan motosikletli arkadaşımız ile başlayan etkinliklerimiz her hafta cuma
ve çarşamba günleri gerçekleşir. Mevsime göre
düzenlenen etkinlik takvimleri, 3 ayda bir yönetim
kurulumuzca belirlenir. Birçok motosiklet kulübü
olmasına rağmen bir tane motosiklet derneği var.
Kadın sürücü sayısının en fazla olduğu bir yapılanma içindeyiz. Vizyonumuz, aileniz ailemizdir düsturundan hareketle öncelikle İzmir’de daha sonra
yurt çapında, motosiklet denince akla gelen ilk isim
olabilmektir. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Sadece motosiklet konusunda değil, sosyal
projelerde gerçekleştirilen faaliyetlerde de bir sivil
toplum örgütü olmanın bilinci içerisindeyiz. Derne-

ğimizin bazı kuralları var. İzmir Motosiklet Derneği
üyesi olmak, mutlaka trafik kurallarına uymayı
gerektirir. Güvenli motosiklet sürmeyi, buna ilişkin
teknik donanımları sürekli kullanmayı, diğer tüm
motosiklet sürücülerine örnek olmayı kabul etmek
demektir. En önemli prensibimiz, eğitim alanında
motosiklet sürücüleri mutlaka kendilerini değerlendirirken eğitimlerini almak durumundadırlar.
Belli akademik kurullarımız var. Onların bize verdiği
eğitimlerle her üyemiz kendisini geliştirmek zorundadır. Motosiklete binerken nelere dikkat edilmeli
uygulamalı olarak eğitimi verilir.
İzmir’de 29 Ekim Resmi kortejine davet edilen
tek motosiklet derneğiyiz. Sosyal faaliyetlerin yanı
sıra sosyal sorumluluk projelerimiz ön planda.
Birkaç kez huzurevi sakinlerini ziyaret ettik. Birlikte
eğlenirken mutluluklarına tanık olduk. Tedavi gören
çocuklara faydalı olmak için Ege Üniversitesi’nde
Hasta Çocuk Evleri Derneği’ni ziyaret ettik. Desteğe
hazır olduğumuzu belirttik. Kızılay’a kan bağışında
bulunduk. Balçova’da bir kask heykelimiz var. Öğrencilere yönelik Motosiklet Bilinçlendirme Projemiz var. Gaziemir ilçesinde bu çalışmaya başladık.
Kadın Motosiklet sürücelerinin sürüşü dünyada
yapılıyor, Türkiye’de ilk kez geçen yıl mayıs ayında
İzmir Motosiklet Derneği olarak böyle bir etkinlik
yaptık. Bundan sonra her yıl mayıs ayının ilk pazar
günü tüm dünya ile beraber tekrarlamak istiyoruz.

Biz, kocaman ailemizle bu duyarlılığımızı sürdüreceğiz, siz otomobil ve diğer araç kullanıcılarından
tek ricamız lütfen motosikletlileri fark ediniz.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür ederek, topluma
duyarlı bir derneğin üyelerini konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Profesör Canda, “Sizler
birlik ve beraberlik içinde birçok yararlı şey gerçekleştirmişsiniz, kutluyorum. Trafikte akrobasi yapar
gibi motosiklet kullanmak, canları tehlikeye atmak
hiç doğru değil. Trafiği aksatmayacak şekilde hareket etmek, bilinçli olmak çok önemli. Bu konuda
sizler örnek olun” diye konuştu.
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İngiliz hasta
Dokuz
Eylül’de
şifa buldu
İngiliz hasta Gloria Karabina Rhodes, başarılı tedavi sonrası
Prof. Dr. Aydın Şanlı ve Uzm. Dr. İlknur Ulugün’e teşekkür etti.

BENİM HASTANEM

K

uzey Kıbrıs Türk Türk Cumhuriyeti’nde
(KKTC) yaşayan İngiliz uyruklu hasta Gloria Karabina Rhodes (66), geçen yıl tanı aldığı
akciğer kanseri tedavisi sürecinde geldiği DEÜ
Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçirerek
şifa bulmanın sevincini yaşadı.
Ocak 2015’te akciğerindeki kitle nedeniyle
KKTC’de kemoterapi tedavisi uygulanan ve rahatsızlığı kontrol altına alınan Gloria K. Rhodes,
daha sonra cerrahi işlem yapılmak üzere tavsiye ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne
geldi. Rhodes, DEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın
Şanlı ve ekibi tarafından ameliyat edildi ve akciğerinin sağ üst lobu alındı, yaklaşık bir ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olacak
duruma geldi.
Öneri üzerine geldiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çok iyi hizmet aldığını, moralinin yüksek olduğunu belirten Gloria Karabina Rhodes duygularını şöyle ifade etti: “14
yıldır Kıbrıs’ta yaşıyorum. Oradaki doktorlar,
Türkiye’de akciğer cerrahisi alanında uzmanlaşmış bir hastaneye gidebileceğimi belirtti. Dokuz
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Eylül Üniversitesi Hastanesi önerilince İzmir’e
geldim. Bu kente ilk kez geliyorum. Türk doktorların ve sağlık görevlilerinin yakın ilgi ve desteği
beni çok mutlu etti. Burada her şey mükemmel.
Doktorum ameliyatımın başarılı geçtiğini söyledi. Kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyorum.
Bu hastaneyi herkese öneririm.”
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aydın Şanlı, akciğerinin sağ üst lobunu
aldıkları Gloria Karabina Rhodes’un iyi durumda
olduğunu, çıkacak patoloji sonucuna göre tedavinin süreceğini belirterek şöyle konuştu: “Hastamız birkaç gün içinde taburcu olacak. Burada
uyguladığımız ameliyatın yanı sıra Türkiye’de
başka kuruluşlarda yapılmayan daha spesifik
operasyonları da kurumumuzda gerçekleştiriyoruz. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının çoğu tedavi için Türkiye’yi tercih ediyor ve
Türk doktorlara güveniyor. Bu bağlamda Dokuz
Eylül Üniversitesi büyük ilgi gören bir sağlık
kuruluşu. Cerrahi alanda öncülük ettiğim Diyafragma Pil uygulamalarını yurtdışında da
yapıyorum . Hastalarımızın memnuniyeti bizim
memnuniyetimizdir.”

Hasan Ece

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Başhekimliği’nin sevilen ve emektar personellerinden Hasan Ece 53 yaşında hayata
gözlerini yumdu. Hastane bünyesinde 1985
yılından itibaren idari hizmetler kapsamında görev yapmış olan, çalışkanlığı, çözüm
odaklı hizmeti ve güler yüzü ile iz bırakan
Ece’nin vefatı tıp camiasında büyük üzüntü
yarattı. Amansız hastalığa yenilerek erken
veda eden evli ve iki çocuk babası Manisa
Gördes doğumlu Hasan Ece, gözyaşları ile
sonsuzluğa uğurlandı.

Bilgi İşlem
Dairesi
ekibinin
acı kaybı

Mehmet Şan

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Dairesi Teknik Servisi’nin deneyimli
mühendislerinden Mehmet Şan bir süredir
devam eden tedavisinin ardından 54 yaşında
hayata gözlerini yumdu. 23 Ocak 2016’da vefat eden Şan, gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı. 7 yıldır DEÜ Hastanesi’nde görev yapan
ve çalışkanlığı, pozitif kişiliği ile sevilen Şan’ın
vefatı, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere
Dokuz Eylül Üniversitesi mensuplarını yasa
boğdu. Şan, evli ve iki çocuk babasıydı.

BENİM HASTANEM

Başhekimlik
personeli
sonsuzluğa
uğurlandı
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Prof. Dr. Tuğrul Pırnar

Türk Radyoloji
camiası
duayenini kaybetti

BENİM HASTANEM

Ü

lkemize Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve
Manyetik Rezonansı (MR) getiren öncü Türk
Radyoloğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin emekli Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi önceki Rektörlerinden ve Bilkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tuğrul Pırnar (80)
gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı. Türk tıbbında
ulusal ve uluslararası alanda yaptığı önemli çalışmalarla iz bırakan Profesör Pırnar’ın cenazesi,
2002 yılında emekli olduğu DEÜ Tıp Fakültesi’nde
düzenlenen törenin ardından Alsancak Hocazade
Camii’nde kılınan öğlen namazını takiben Urla Aile
Mezarlığı’nda defnedildi.
Profesör Pırnar için Tıp Fakültesi Kurucu
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda DEÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’nın ev sahipliğinde tören yapıldı. Törene, Pırnar’ın ailesi ve
yetiştirdiği hekimler başta olmak üzere, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin önceki rektörleri, DEÜ üst
yönetimi, Türk Radyoloji camiasının temsilcileri,
çeşitli üniversitelerden mesai arkadaşları, aka-
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Prof. Dr. Mehmet Füzün
Rektör

demisyenler ve sevenleri katıldı. Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde 1988-2002 arasında 14 yıl görev
yaparak yaş haddinden emekliye ayrılan Prof. Dr.
Tuğrul Pırnar’ın yaşam öyküsünü Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Dicle bir
slayt gösterisi ile anlattı. Profesör Dicle, gerçek
bir yurtsever ve çok değerli bir aydını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Tünay Canda
Dekan

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün konuşmasında, “Çok değerli bir hocamızı kaybettik, çok
üzüntülüyüz. Kibarlığı ve nezaketi ile hayatımda
gördüğüm en beyefendi insanlardan birisiydi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yetiştirdikleri var, ama
daha da önemlisi Dokuz Eylül Üniversitesi’ni yetiştirenler var. Ben yetişenler grubundayım. Bu
bağlamda Tuğrul Hoca’nın bizim için değeri çok
büyük. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyor, ailesine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun”
dedi.
DEÜ önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik
ve Prof. Dr. Emin Alıcı da ülke için örnek insan, çok
iyi bir hekim ve çok sayıda bilim insanını yetiştiren
değerli bir hocayı kaybetmenin büyük üzüntüsü
içinde olduklarını ifade etti. DEÜ Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da şöyle konuştu:
“Tuğrul Hocamız, Hacettepe Üniversitesi gibi bir
üniversitede Rektör olarak yetişmiş, ülke sorumluluğu olan çok özel bir insan. Bu ülke önemli

bir evladını kaybetti. Hocamıza tüm emekleri için
sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, ailesine sabırlar
diliyorum.”
Profesör Pırnar’ın yetiştirdiği isimler arasında
yer alan Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Handan Güleryüz konuşmasında, “Tuğrul hocamla 1990 yılında tanışma ve kendisinden eğitim
alma fırsatını yakaladım. Hem benim Radyolog
olmamda, hem de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın Türkiye’de
sayılı merkezlerinden birisi olmasında büyük
emeği var. Onun emeği Türkiye’deki tüm Radyoloji bölümlerine ve birlikte çalışma fırsatını yakalamış tüm kliniklere olmuştur. Hocamın o mutlu
bakışları bizi sonsuza kadar aydınlatacak bir ışık
olarak yanacaktır” ifadelerini kullandı. Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya da
tüm Radyologlar olarak Tuğrul Pırnar hocanın
idealleri doğrultusunda, gösterdiği yolda yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.
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Paramedikler suda hayat
kurtarmayı öğrendi

ÜNİVERSİTEMİZDEN

S

ağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nun İlk ve Acil
Yardım Teknikerliği Programı
öğrencileri, suda boğulma vakalarına müdahale için İnciraltı
Sağlık Yerleşkesi Havuzu’nda
düzenlenen uygulamalı eğitim
aldı.
İlk ve Acil Yardım Program
Başkanı Doç. Dr. Gürkan Ersoy
ile Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Öğretim Görevlilerinden Bennur Koca’nın
katılımı ile düzenlenen organizasyonda; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’ndan emekli olan
ve halen İzmir Üniversitesi’nde
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görev yapan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi
Türkmen gençlere yaşanacak tehlikelerde neler
yapılacağına ilişkin sözlü ve uygulamalı eğitim
verdi. Hayat kurtarmanın ‘zamanla yarış’ anlamına geldiğini belirten ve gençlerden hiçbir ayrıntıyı
atlamamalarını isteyen Türkmen, ortaya çıkabilecek boğulma durumları ve su içinde yapılması
gerekenleri havuzda uygulanan senaryo ile öğretti.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede karşılaşılan boğulma olaylarının önemli bir sorun olduğunu belirten Doç. Dr. Gürkan Ersoy, 1. ve 2. Sınıf
öğrencilerine verdikleri derste en basit yöntemle
boğulmaları önlemeye yönelik çalışma yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:
“Suda boğulan bir kişiyi kurtarmak ayrı bir beceridir. Can havli ve ölüm korkusu ile boğulmaktan

kurtulmaya çalışan kişi, kendisini kurtarmaya
çalışan kişiyi de batırır ve bu durum iki kişinin de
ölümüne neden olabilir. O nedenle suda boğulan
kişiye eğitim almamış bir vatandaşın değil, sudan
kurtarma konusunda eğitim almış ve ilk yardım
bilgisi olan kişi ya da kişiler müdahale etmeli.
En doğrusu da bu konuda profesyonel eğitim
alan paramediklerimizin müdahalesidir. Çünkü
onlara kurtarma yöntemi teknik olarak öğretiliyor. Kurtarma anında yapılacak şey; boğulmakta
olan kişiye çok basit bir şekilde iple veya sopa ile
ulaşamıyorsak, arkasından yani bizi görmeyecek
şekilde yanaşıp, kıyıya doğru çekmeliyiz. Özetle,
boğulan kişiyi kurtarma konusunda eğitimimiz
yoksa, suda müdahalede bulunmak yerine sadece 112 telefonunu arayarak profesyonellerin olay
yerine gelmesini sağlayalım.”
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Sağlık çalışanlarına
bel ve boyun sağlığını
koruma yolları anlatıldı

ÜNİVERSİTEMİZDEN

F

izik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
ile Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi,
sağlık çalışanlarının “Bel ve Boyun Sağlığı”nı
korumaya yönelik bir panel düzenledi.
İnciraltı Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda yapılan panelde; “Laboratuvar ve bilgisayar başı çalışanlarında Bel ve
Boyun Sağlığı” başlıklı sunumlar ile ofis ve laboratuvarlarda çok uzun süreli sabit pozisyonlarda
çalışmak durumunda olanların yaşadığı postür
(vücut kısımlarının dizilimi) sorunları anlatıldı.
Dünya genelinde çalışanların yaşadığı bel ve boyun sağlığı problemine ilişkin istatistikler verilirken, çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen bu
sorunların iş verimini düşürdüğü, motivasyonu
da olumsuz yönde etkilediği ifade edildi. Bel ve
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boyun sağlığının egzersizlerle nasıl korunacağı
uygulamalı örneklerle gösterildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Bilge Kara sunumunda şöyle konuştu: “Ofis
ve laboratuvarlarda çalışırken çok uzun süreler bilgisayar başında kalıyoruz. Sabit duruşlarda çalışıp, uygun olmayan pozisyonlarda tekrar
gerektiren işleri sürekli yapmak mecburiyetinde
kalınca, bizi bekleyen tehlikeler de kendini gösteriyor. Bunların farkına varmak gerekiyor. Aynı
hareketleri tekrarlı olarak yaparak aslında vücudumuza bir stres bindiriyoruz. Eklemlerimizde
yaralanma, zorlanma ve yırtılmalar oluşuyor.
Kas iskelet sistemi sorunları o kadar derin ki; iş
verimliliğimizi ve iş memnuniyetimizi de azaltı-

yor. Kısaca durum sadece çalışanı etkilemekle
kalmıyor. Yurtdışından örnek verecek olursak;
kas iskelet sistemi hastalıkları işe bağlı hastalıkların yüzde 50’sini oluşturuyor. Avrupa ülkelerinde her dört kişiden birinin sırt ağrısı ya da
kas ağrısı var. İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları kişilerin algısını da etkiliyor. İngiltere’de bir
çalışma yapılmış, çalışanların yüzde 85’i hastalık
ve yaralanma risklerinin kas iskelet sisteminden
olduğunu düşünüyor. Bilgisayarla ilgili veriler de
dehşet verici.
Dünya Sağlık Örgütü, yoğun bilgisayar kullanmanın, mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarına
yol açtığını ve bu hastalıkların sıklığının özellikle
1980’den itibaren giderek arttığını bildiriyor. Ofis
çalışanları ve bilgisayar kullananlarda boyun ağrısının yüzde 60’a varan oranlarda olduğu ifade
ediliyor. Bilgisayar monitörünün açısının aşağıda
olması bile bel boyun problemlerinin görülme
sıklığı ile ilişkilendiriliyor. Burada postürün (vücut kısımlarının dizilimi) önemi ortaya çıkıyor. İyi
postürün etkilerinden bahsedersek, iyi postür
iyileşmeyi hızlandırıyor, canlılığı artırıyor, kişinin
kendine güvenini, esnekliği, dengeyi artıryor, vücudunuza daha az stres biniyor. Daha az kas iskelet sorunu yaşanıyor, enerji tüketiminiz azalıyor,
yorgunluğunuz azalıyor, daha çabuk öğreniyorsunuz.” .
Uzman Fizyoterapist Melda Soysal Tomruk
da, doktora tezinin temel konusu olan boyun
sağlığı ve egzersizleri konusunda bilgiler verdiği sunumunda, ergonomik postürün niçin önemli
olduğunu anlattı, iş yerinde yapılacak egzersizlerden örnekler verdi. Uzman Fizyoterapist Murat Tomruk ve Uzm. Fzt. Melda Soysal Tomruk,
daha sonra bir grup gönüllü katılımcı ile birlikte
uygulamalı egzersiz yaptı. İş ortamı ve evde bel
ve boyun sağlığını korumaya yönelik neler yapılabileceği, kasların nasıl çalıştırılacağı ve egzersiz sırasında nasıl nefes alınacağı gibi ayrıntılar
belirtildi.
Panelde konuşan Türk Biyokimya Derneği İzmir
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hilal Koçdor, “Bizler der-

nek yöneticileri olarak yaptığımız bilimsel toplantılarımızda her ay bir konuyu seçiyor ve bu konu
kapsamında Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ya da
İzmir’den davet ettiğimiz hocalarımızla seminer
ve toplantılar düzenliyoruz. Bu kez kendimizi düşündük ve sağlık çalışanlarının laboratuvarlar ve
bilgisayar karşısında yaşadığı bel ve boyun sağlığı sorununu ele aldık. Dokuz Eylül Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu hocalarına bu güzel sunum ve destekleri için teşekkür
ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Hilal Koçdor

Prof. Dr. Bilge Kara
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DEÜ Tıp mezunu
doktordan

Homeopati
söyleşisi

Dr.Levent Buda

BENİM HASTANEM

D

okuz eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
mezun olan ve 2002-2005 yılları arasında
Wiesbaden Almanya’da Avrupa Homeopati
Enstitüsü’nde Klasik Homeopati Eğitimini tamamlayan Dr. Levent Buda, Tıp Fakültesi Sağlık Yerleşkesi etkinliklerine konuk olarak Homeopati hakkında merak edilenleri anlattı. 2006 yılından itibaren
homeopati eğiticiliği yapan ve 2011 – 2013 yılları
arasında Klasik Homeopati Derneği Başkanlığını
yürüten Dr. Buda, Homeopatinin Türkiye’de yasal
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zemine oturtulan 15 tamamlayıcı tıp dalından biri olduğunu belirtti.
Homeopati tedavisinde hastaların bütünsel bir yaklaşımla psikosomatik olarak değerlendirildiğini belirten Dr. Buda,
kişiye özel olan bu yaklaşımda sadece
bedensel şikayet ve belirtiler değil, hastanın ruhsal ve sosyal yönüne ilişkin tüm
verilerden yola çıkarak ilaç hazırladıklarını belirtti.
Dr. Levent Buda dünyada ve ülkemizde giderek daha fazla ilgi uyandıran bu
branşla ilgili şu bilgileri verdi:
“Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre
‘sağlık, çevresi ile birlikte bir bütün olarak
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali’dir. O zaman hastalık da bunlardan herhangi bir tanesinin bozulması ile ortaya
çıkan bir durumdur. Sağlık demek bireye özgü bir
şey. Herkesin sağlığı kendine özgü. Herkes kendince sağlıklı ya da sağlıksız. Belki farkettiği şeylerden
gözardı ettikleri var. Sağlık tekil bir kelimedir. Sağlıklar diye bir kelime yok. Sağlık tekil bir kelime ise,
hastalık da bunun tam karşıtı olarak tekildir. Hastalıklar diye bir kavram yok. Hastalık da bireye özel.
Biz asla senin hastalığın migren ya da vs diye bir

teşhis koymuyoruz. Bizim teşhimiz, Fatma Hanım
hastalığı ya da Ahmet Bey hastalığı gibi kişiye özel.
Bir hastanın aynı anda migreni, sol dirseğinin ağrısı,
ayağında tırnak mantarı olabilir. Bunların hepsi aslında bir kor hastalığın dışa vurumu olabilir. Biz bunların hepsini birarada değerlendiriyoruz. O yüzden
ilk anemnezimiz genel olarak uzundur. Hastanın bütün yaşam tarzını öğrenmeye çalışırız. Ne yiyor, ne
içiyor, hangi yemeği tercih ediyor ? Nasıl uyuyor?
vs. Hepsi bizim için çok önemli. Tüm ayrıntılara göre
kişiye özel ilaç seçiliyor.”
Hedef, hastalığı değil hastayı iyileştirmek
“Hastalık bedendeki uyumun bozulması yani o
zamana kadar dengede olan bir düzenin tehlikeye
girmesi. Bu uyum kaybı önce bilincimizde ortaya
çıkıyor, daha sonra bedende kendini gösteriyor. Beden bilinçte gerçekleşen tüm işlem ve değişikliklerin aslında gerçekleşme alanıdır. Kişi eğer bilincinde
bir dengesizlik yaşarsa bu bedeninde bir hastalık
belirtisi olarak görünür hale gelir. Bu nedenle de
bedenin hasta olduğunu söylemek aslında biraz da
yanıltıcı bir kavram. Sadece insan hasta olabiliyor
ve bunun belirtileri bedende ortaya çıkıyor. Homeopatide hastalığı herhangi bir organımızla veya bir
bölümü ile ilişkilendiremiyoruz. Çünkü hasta ya da
sağlıklı olan bedenin kendisi değildir. Beden sadece
bilincin kendisine gönderdiği bir takım bilgilere itaat
etmeye yarayan bir araçtır. Bizim için hedef hastalığı değil, hasta insanı sağlığına kavuşturmaktır. İkincisi de iyileştirme nasıl olacak ? Hastayı nasıl iyileştireceğimize sadece kendisini değil bütün çevresini
de değerlendirerek karar veririz. Sadece bedensel
değil ruhsal semptomlar da da yaklaşımımız aynı.
Zihinsel hastalık kavramı da tamamen yanıltıcı aslında. Çünkü zihin hastalanmıyor. Yine bilincimizde
oluşan hastalık durumu zihinde kendini ifade ediyor.
Aslında biliyoruz ki hepimizin fenotipi var görünü-

yor bir de genotipi var içerde. Hastalığın fenotipi,
belirtileri. Biz o belirtileri kullanarak hastalığın genotipine inerek hastalığı içerde iyileştirme derdindeyiz. Yaptığımz iş bu.”
Tüm belirtiler birarada değerlendiriliyor
“Bir hastalık belirtisi ortaya çıkmaya başladığında
yaşam akışında bir kısıntı ortaya çıkıyor ve bu belirti
bizi sürekli rahatsız etmeye başlıyor. Her belirti bizi
istediklerimizi ve istemediklerimize dikkat etmeye
zorluyor. Diyelim ki dirseğim ağrıyor. Dirseğimin
hangi harekette daha çok ağrıdığını mutlaka sorguluyorum. Hareket ettirmemi mi ya da hareket ettirmememi mi istiyor ? vs. gibi..Tüm bu soruları hastaya tek tek soruyoruz. Ağrının kalitesi çok önemli.
Batıyor, yanıyor, zonkluyor, yayılıyor gibi pek çok
kavram var. Bunların hepsi değerlendirmelerimizde
çok önemli. Çünkü her bir ilacın ayrı etkisi var. Örneğin aynı şikayetle gelen iki hasta var. İkisi de midesindeki yanmadan şikayetçi. Ama günlük yaşamda
farklı özellikleri var. Hastalardan birisi yaz kış buz
dolabından soğuk su içiyor. Diğeri ise sıcak su içiyor,
gün boyu elinde sıcak çayla geziyor. Baktığınızda ikisinin şikayetleri benzer ama alışkanlıkları farklı. Biz
bu farklara göre ilaç değiştirebiliyoruz. Özetleyecek
olursak, tüm belirtileri birarada değerlendirmemiz
bizim ilaç seçimimiz için bir anahtardır.”
Sunumun ardından, Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda ve DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda Dr. Levent Buda’ya teşekkür etti. Prof. Dr. Tülay
Canda, “Bizler bilim insanlarıyız. Bir şeyi inkar etmeden, ne olduğunu nasıl olduğunu bilirsek ufkumuz
genişliyor. Homeopati çok bildiğim bir konu değil.
Dr. Buda’dan, hastaların felsefik yaklaşım ile çok
yönlü değerlendirildiğini dinledik. Felsefik yaklaşımı
sevdim. Kendisine sunumu için teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

İletişim doktoru Cengiz Üzün ve perküsyon sanatçısı Kaan
Şolcum Sağlık Yerleşkesi’nde çok özel bir gösteri sundu, ilk
kez enstrüman çalan katılımcılar performanslarıyla alkışlandı
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ÜNLÜ İKİLİDEN
ETKİLEYİCİ ŞOV

okuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde, DEÜ
Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler
Koordinatörlüğü işbirliğiyle Sağlık Yerleşkesi’nde
düzenlenen Çarşamba Etkinliği, branşında iki
ünlü ismin hazırladığı çok özel bir gösteri ile unutulmaz bir etki ve renk yarattı.
Üniversite mensupları ve öğrencilerinin motivasyonunu yükseltmeye yönelik hazırlanan sunumda; Kişisel ve Kurumsal İletişim Stratejileri
Uzmanı, aynı zamanda DEÜ Kurumsal İletişim
ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörü olan
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün, “Bir Gölge Düşürmek”
başlıklı bir konferans verdi. Salondakilerin inte-
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raktif katıldığı etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi
Konservatuvarı’nın yetiştirdiği Uluslararası başarılara imza atmış ünlü perküsyoncu Kaan Şolcum da “Ritim Terapi” konulu gösterisi ile sıradışı
bir konsept sergiledi.
Üniversite yöneticileri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, idareciler ve
öğrencilerin izlediği programda sanatçı Kaan
Şolcum, çoğu daha önce hiç enstrüman çalmamış olan katılımcıları sahneye davet ederek
bir orkestra kurdu. Her biri farklı enstrümanlarla bir bütünün parçası olmayı deneyen grup,
Şolcum’un direktörlüğünde ritm tutarak çok başarılı bir uyum yakaladı ve şov içinde seslendiri-

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün

Kaan Şolcum
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len müzik eseri, izleyenlerin büyük beğenisi ile
alkış topladı.
Müziğe küçük yaşlardan itibaren tutku ile bağlandığını anlatan Kaan Şolcum, sanatta sergilenen doğal uyum ve ritmin, aslında yaşamın her
alanındaki uyum ve ritm ile benzerlik gösterdiğini ifade etti.
İletişim Doktoru Cengiz Üzün, terapi niteliğindeki sunumunda stresle başa çıkma, gülme ve
değişim konularında örneklerle dolu mesajlar
verdi.
İşte sunumdan bazı notlar:
“Strese girerseniz yapacağınıtz ilk iş; önce yaptı-
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Üzün ve Şolcum, program sonunda konuklar ve öğrencilerle selfie çekti.

ğınız işi bırakın. Çünkü aracınızla birinci viteste ileri doğru
giderken geriye gitmeniz için ilk iş önce durmanız gerekir.
Geri vitese takarsan şanzıman dağıtırsın. Önce duracaksın ki geri gidesin. Stresle başa çıkacağın o sürece girdiğini hissettiğin anda orada dur. Sonra gevşe ve düşün..
‘Beni bu noktaya iten mantıksızlıklarım nerede?..’ Üç gün
daha var projene, yetişmiyor, yetişmiyor !! Panik yapma.
Mantıklı olan şeylerin üzerinden yürü. Mantıksızları at,
mantıklıyı koy ve riske gir. Yapacağın şey planlama ile ilgili... Arabadasın, trafik çok yoğun,. Burada ortaya çıkan
stresin yüzde 88’i içsel, yüzde 12’si dış etkenlerdir. Yani
yüzde 88 sizin kendi dünyanızda yarattığınız tüm olgular.
Ne yaparsanız yapın, hangi işi yaparsanız yapın, her gün
vücudunuzdaki olumsuz enerjiyi, düşünceyi uzaklaştırmak için kendinizle en az yarım saat baş başa kalın. Eğer
günün olumsuz ve olumlu değerlerini düşünce içerisinde
atmazsanız, kesinlikle ve kesinlikle kendinize düşünmek
için zaman ayırın.”
“Değişimler çok önemli. Değişim derken; çocuğunuz
oldu değişim, evlendiniz değişim, sınıfta kaldınız değişim,
yüz lira harçlık alırken 150 lira harçlık almaya başladınız değişim, ve bunların katsayıları var. O değişim eğer
iyi yönetemezseniz sizi götürür. Beyin diyor ki bu aptal
insan bunalıma girmek üzere, unutkanlıklar başladı.. Noluyor kortizon alınıyor, kaynaktan uzaklaştırıyoruz uyku
halleri gelmeye başlıyor… Değişimin içerisinde bizim yer
almamız gerekir. Örneğin günümüzde bilgi sistemlerinin,
teknolojik araçların varlığını gözardı edemezsiniz. Ancak
neyi ne zaman nerede yapacağını da bilmek gerek. Akıllı
telefonunu kullan ama derste değil.!... ”
“Hayatta beceremediğimiz ikinci şey, ‘hayır’ demekle alakalı. Her gereksiz evet, üzerinizde bir çuval dolusu taş
demektir. Her şeye ‘evet’ yaşamın en büyük riskidir. Hayır demesini bileceksin...”
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KAAN ŞOLCUM KİMDİR?
1978 yılında İzmir’de doğan Kaan Şolcum, 2 yaşında bir çift mika havaneli
kullanarak ilk davul deneyimini yaşadı. 4
yaşında özel bir müzik okulunda piyano
öğretmeni olan annesinden müzik dersleri alarak, müzik ile olan bağını güçlendirmeye başladı. 1994’te Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar
Bölümü’ne girdi. 1999’da konservatuvarın Sahne Sanatları Opera ve Ses Eğitimi
Bölümü’ne geçiş yaparak mezun oldu.
Müzisyen kimliğinin yanı sıra solist olarak da bir çok işe imza attı. Aydın Uştuk’la
başladığı ses eğitimine, Gökhan Koç ile devam etti. Varlam Nikoladze ve opera rejisörü ve yönetmeni Mehmet Ergüven ile
sahne, rol, mimik çalışmaları yaptı. Bunların yanı sıra güzel konuşma ve diksiyon
eğitimi aldı. Solist olarak “kontrtenor”
ses aralığına sahip olan Kaan Şolcum,
“Figaro’nun Düğünü” Operasında Kont rolünü aldı ve sonrasında “Defolu Zevkler”
oyununda baş solist olarak yer aldı. Konservatuvardan mezun olduğu günden bu
yana müzisyen ve solist kimliğiyle bir çok
projede yer aldı, 18 yaşından itibaren müzik okullarında şan, kulak eğitimi, piyano,
davul ve grup perküsyon dersleri verdi.
Bunların dışında özel gruplara ve şirketlere perküsyon dersleri vermeye devam
etti. Hem ülke çapında hem de uluslararası bir çok şirkete özel olarak hazırladığı
ve “Ritim Terapi” adı altında gerçekleştirdiği konseptleriyle adından sıkça söz
ettirdi. Halen Takım çalışmaları üzerine
workshop’lar vermektedir.

sizi sadece öldürür. Bugün vücudunuzdaki şeker
oranından beyin aktivasyonlarına kadar her şeyin
zemininde sağlığınıza katkı için gülmeyi yerleştirebilirsiniz. İnsanın yaşı ilerledikçe daha az güler.
Bu nedenle tatil yaptığınız otellerde gülmeniz için
animasyon gösterileri yapılır… Sizler daima gülen
insan olun…”
Etkinlik sonunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu ve Okul
Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr, Ayşegül Yurt,
Üzün ve Şolcum’a birer çiçek vererek keyifli ve
sürükleyici sunumları için teşekkür etti.
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“Gülmek diye bir terapi var. Dünyanın en önemli rahatlama tekniği. Gülen insan özgür insandır.
Çocuklar yetişkinlere göre üç kat daha fazla güler. Kadın gülüşü erkeklerden aşağı yukarı 10 kat
daha uzundur, bu kadının fizyolojik yapısı ile ilgili.
Bunları bilmek ve bilerek sosyal zemin oluşturmak lazım. Bunun dışında yapılanlar, gelenek, görenek, kültür ve coğrafya ile ilgilidir. Gülmekten
korkmayın. Biz bunu 25 yıldır anlatıyoruz. Kendi
kendinize gülmeye başladığınızda sirayet ediyor
bu durum. Yani bulaşıcı. Sonra herkes gülüyor.
Ben asla gülmem gibi bir klişe ve kalıbın içerisi
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22 ayda

ülke ülke gezdi
seyahat öyküsünü
anlattı
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V

eteriner hekim seyahat yazarı blogger Kemal
Kaya, 2008 yılında çalıştığı işten ayrılması ile
başlayan 22 aylık dünya seyahati öyküsünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin konuğu olarak geldiği İnciraltı Yerleşkesi’nde sağlık
çalışanlarına anlattı. 14 yıl çalıştığı şirketi ile yollarını ayırınca, kendi deyimi ile hayatının fırsatını
yakalayıp Türkiye’ye en uzak masal ülkesi Yeni
Zelanda’ya giden, buradan daha farklı coğrafyalara uzanan Kaya, macera dolu serüvenini slayt
gösterisi eşliğinde sundu. Bu seyahatin kısa bir
yurtdışı tatili ile eşdeğer olmadığını vurgulayan
Kaya, zaman baskısını hissetmeden hikayenin parçası olma duygusunun kendisine çok şey kattığını
ifade etti. Kaya, seyahat konusundaki tecrübelerini
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen seyahat sitelerinden www.yoldaolmak.com adresinde meraklıları
ile paylaşıp tüyolar verdi.
Bilgi yönetimi de okuyan, pazarlama üzerine
İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA - Master of
Business Administratio) yapan Kaya, az para harcayarak gezip görmenin, yenilenme ve keşfetmenin herkesin yapabileceği şeyler olduğunu dile getirdi. Sırt çantası ile Avustralya’dan Tazmanya’ya,
Endonezya’dan,
Malezya’ya,
Singapur’dan
Borneva’ya, Filipinler’den, Kamboçya ve Tayland’a
pek çok ülkeye giden, kimi zaman 1 ay kimi zaman
6 ay yöre insanlarının yaşam tarzına ayak uyduran
Kaya, Uzakdoğu’nun gizemli hayatını nasıl keşfettiğini anlattı. Bazen yerde bir şilte üzerinde uyuduğunu, bazen menemen pişirerek karnını doyurduğunu, konuğu olduğu ailelerin ev işlerine yardımcı
olduğunu, kendisi ile sofrasını paylaşan insanların
hikayelerini dinleme şansı yakaladığını belirtti.
Uzun süreli seyahate çıkmak için ilk iş olarak
mutlaka iyi İngilizce öğrenmek gerektiğini hatırlatan Kemal Kaya deneyimlerini şöyle özetledi:
“Benim seyahat öyküm hiç beklemediğim zamanda ve tamamen plansız şekilde oluştu. Böyle bir
seyahatin içinde yer alacağımı daha önce söyle-

seler inanmazdım. Biraz deneyimlemek için yola
çıktım. Fiji’nin bir köyünde misafir olduğum 10-15
kişilik bir ailenin 2 odalı evde sürdürdükleri yaşam
ve ev sahibi Fiyona’nın söylediği, ‘Bizim gün batımlarımız güzeldir. Sahile bir gitsene…’ cümlesi
aslında uzun seyahat öykümün çıkış noktası oldu.
Sahile inip baktığımda, bildik hayattan koptum.
Sanki beni bir gezegenden aldılar, başka bir gezegene ışınladılar. Onun parçasıydım. Bir tarafta çocuklar plajda hindistan cevizi ile suda top oynuyor,
bir tarafta şahane yer ve gökyüzü. O an hayatımda daha önce böyle iyi duygular hissetmediğimi
farkettim. Aldığım radikal karar şu oldu; bundan
sonra hep yolda olacağım… Hesabımda olan para
ne ise bitirinceye kadar seyahat edip, hayallerimin
peşinden gideceğim…”
“Hikayenin parçası olmak için biraz risk almanız,
biraz hayal gücünüzün olması, biraz pozitif olmanız yeterli. Zaman ve para bizim kendi ürettiğimiz
engeller. Yeni Zelanda’da yabancı dil eğitimine
katıldım. Hiç tanımadığım insanlarla yemek yedim, sohbet ettim. Seyahat süresinde öğrenmeye
devam ettim. Türkiye’den ayrılmadan önce evim
vardı onu kiraya verdim. Buradan gelen gelir ve
çok az harcama ile seyahatlerimi sürdürdüm. Konuğu olduğum ailelerin bahçesindeki otları yolup,
budanmış ağaçları öğütme makinesinden geçirip
onlardan kompost (doğal gübre) yapmayı bile
öğrendim. Kısacası bir yeri gezip görmekten çok
farklı bir seyahat oldu bu … Hikaye böyle devam
etti, 22 ay sonra değişmiş, dönüşmüş, daha sakin,
daha huzurlu ve mutlu, öğrendiği herşeyi yazan
ve paylaşan biri olarak Türkiye’ye döndüm.
Sizlere tavsiyem, zaman, para veya diğer
sorun olmayan şeyleri kendinize engel olarak görüp hayallerinizi, geleceğinizi dar alanlara sıkıştırmayın. Seyahat etmek için çok fırsat var, tek yapmanız gereken, okumak, ilham almak, denemek,
cesaret etmek. Bilmiyorsanız bunu gerçekleştirenlere sorun, onlarla biraraya gelin.”
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Fotoğraf ve popüler
kültür söyleşisi
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S

anat sevgisi
ile
büyüyen ve
1968’de
ilkokul
öğrencisiyken
UNICEF’in
açtığı Dünya
Ço c u k l a r a rası
Resim
Yarışması’nda
Dünya Üçüncülüğü alan
Enver Akmaner
Dokuz Eylül
Ü n i ve r s i t e s i
Rektörlüğü Okutmanlarından Enver Akmaner,
İnciraltı Sağlık Yekleşkesi’nde deneyimlerini
anlattı, “Kuşlar” isimli sergide fotoğraflarını
beğeniye sundu. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atila Akkoçlu’nun ev
sahipliğindeki Çarşamba Etkinlikleri’ne konuk
olan Akmaner, resim yapmak ve fotoğraf çekmenin hayatında önemli yer tuttuğunu belirtti
ve fotoğrafın popüler kültürde geldiği nokta ile
deneyimlerini şöyle özetledi:
“1969 yılında 10 yaşında iken ilk fotoğrafımı çektim. Çocukluğumdan itibaren fotoğraf ve resme
hep ilgim oldu. Doğa resimleri yerine, soyut
şeyleri çizdim. Flaş kullanmadan televizyon ekranından fotoğraf çekerdim. Üniversite çağında
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girdim. O dönemde
okul Bornova’daydı. Aldığım ilk fotoğraf ödülü İstanbul Yeni Camii’nin arkasında çekilmiş
fotoğraf ile oldu. Benim hem ilk ödülüm hem
de tarihi bir bankanın yer aldığı belgesel nitelikteki görüntüdür bu. Daha sonra Alman Kültür
Merkezi’nde resim sergisi açtım. 2 ay boyunca uzatıldı, büyük ilgi gördü. Öğrenci olmama
rağmen sürekli sergi açıyorduk. Yüksek lisansı
bitirdiğimde açtığım sergide pop art etkileri görülüyor. Sonra Yeni Yüzler sergisi açtım ve bu
bana ikinci ödülümü kazandırdı. Canlı modeller
kullanarak boyayıp bastığım resimler oldu.”
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Gençlere hep sanat aşılıyorum

“5 Kasım 1995 benim için dönüm noktası.
İzmir’de inanılmaz bir yağmur yağdı, sel oldu ve
atölyemle birlikte tüm çalışmalarımı kaybettim.
Herşeye yeniden başlamam gerekiyordu. Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde kendimi odaya kapatıp sürekli çalıştım. Büyük boyutlu alışılmışın dışında
resimler yaptım, 2001 yılında sergi açtım. Sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’nden ayrıldım, kısa
film çekmeye başladım. Kısa film, sinema dünyası ile buluştu. Yerli ve yabancı sinema sanatçılarının portlerini yapmaya başladım. İki yıl üst
üste Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde
sergim açıldı. GSF’den ayrıldıktan sonra fotoğraf çalışmalarım devam etti ve Rektörlük bünyesinde okutman kadrosunda göreve başladım.
2003’ten itibaren Sağlık Yerleşkesi’nde okutman
olarak hizmet vermeye devam ettim. Eğitimciliğimde en çok önemsediğim öğrencilerimi sergilere götürerek sanata duyarlılığını artırmak oldu.
Her yıl birlikte sergileri geziyoruz. 3-4 kişi ile ders
yaparken şimdi 50-60’lara çıktık.”

Sosyal medya ve yanlışlıklar

“Popüler Kültürde fotoğrafın geldiği noktaya
bakacak olursak; popüler kültür aslında halkın
içinde bulunduğu bir sanat. İlk 1950’li yıllarda
İngiltere’de başlıyor. Küreselleşme ile birlikte
dünyaya yayılıyor. Daha çok gelişmekte olan ülkelerde kendisini gösteriyor. Türkiye bu bakımdan
çok zengin bir ülke. Popüler kültür aslında bir yozlaşma, bir kültürsüzlük olarak ifade edilebilir. Popüler kültürde fotoğrafı çok yanlış kullanıyoruz.

Örneğin selfie çılgınlığı tüm dünyada var ama
bir sergide, müzede sanat eserine zarar verme
pahasına süren uygulamaları görüyoruz. Sosyal
medyayı doğru kullanamadığımız için yayınlar
çok ilginç boyutlara ulaşabiliyor. Cep telefonu ile
fotoğraf çekip, ben fotoğraf sanatçısıyım (!) diye
dolaşanlar da var. Popüler kültürün mantığında

hep gündeme gelmek var, ‘Ne yaparsam yapayım meşhur olayım’ isteği hakim. Oysa sosyal
medyada bir şey paylaştığınızda 15 dakikalığına
çok sansasyonel olursunuz, 15 dakika sonra ise
yoksunuz, çünkü milyonlarca yeni görüntü akıyor. Özetle popüler kültürde fotoğrafı ne yazık ki
yanlış kullanıyoruz.”
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ÜNİVERSİTEMİZDEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Ailesi, yeni yılı Dekanlık Binası 4.
Kat fuayede düzenlenen geleneksel toplantıda kutladı. Dokuz Eylüllüler;
2016 yılının tüm dünyaya ve ülkemize barış ve huzur getirmesini diledi, daha
mutlu yarınlar için hoşgörü temennisinde bulundu.
Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, DEÜ Hastanesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Onkoloji Enstitüsü, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe DEÜ üst yönetimi, akademisyenler, idari personel ve
sağlık çalışanları katıldı.
Tüm Dokuz Eylüllüler ve insanlık için 2016’da sağlık, barış ve mutluluk dileyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün şöyle konuştu: “Çok değerli çalışma arkadaşlarım, yeni yıla umutlarla girmek için buradayız. Dokuz Eylüllüler
olarak hepberaber buradayız inşallah bu birlik ve beraberliğimiz hep devam
eder temennisindeyim. Bu vesile ile bir iki şey söyleyeceğim; tabii ki üniversite hastanelerinin sorunları var ve gerçekten eğer el atılmazsa çalışamaz duruma geleceğimizi maalesef söylemek zorundayım. İnşallah buna izin verilmeyecektir. Borçları artan bir kurum olarak 2016’dan gerekli düzenlemelerin
yapılmasını bekliyoruz. 2016’da rektörlük seçimi yaşayacağız. Benim rektör
olarak sizlerle beraber son yılbaşı kutlamam. Bu bağlamda rektörlük seçiminin dostluk, kardeşlik havasında geçmesini diliyorum. Tüm adaylarımızın,
son yıllarda oluşturduğumuz dostluk havasını sürdürmelerini istiyorum. Benim çok önemsediğim dört temel prensip var, bunlardan birisi hizmet etmek,
ikincisi edep. Edebin içinde etik var, saygı var, sevgi var, üçüncüsü adalet ve bir
diğeri hoşgörü. En önemlisi hoşgörü. Hoşgörü yöneticiden beklenir. Üst yöneticilerden mutlaka beklenir. Ben dolayısıyla yeni gelecek yönetimde, rektörümüzün de oluşturacağı ekibin de en çok hoşgörüye önem vermelerini rica
ediyorum. Hoşgörü bir çok kapıyı açmıştır, açacaktır. Tabii ki son olarak da
maalesef dünyada ve ülkemizde sıkıntılı dönemden geçiyoruz. 2016’nın hem
ülkemizde hem de dünyada barışın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum.
Sağlık ve huzurla kalınız.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda da 2015 yılını sıkıntılı bir yıl olarak
geride bıraktıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Yeni yıl kutlamalarında hepimizin iyi dileklerinin bir sonraki yılı karşılamak üzere olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok kişi aynı duyguyu paylaşırsa bunun olacağına inanıyorum.
Umutsuz yaşam olmaz. 2016 yılının ülkemiz için, ailemiz, kurumumuz ve
çevre ülkeler, dünya için barış, mutluluk yılı olmasını diliyorum. Tıp camiası
açısından ben her zaman şunu düşünürüm, bizler güzel bir kolyenin halkaları
gibiyiz. Halkalardan bir tanesi olmasa bu güzellik bozulur, herkes birbirinin
daima destekçisidir, hepimizin birbirine ihtiyacı var. Çok daha güzel yeni yıllar
diliyorum.”
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ÜNİVERSİTEMİZDEN

Radyoloji ailesi
yeni yılı kutladı

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı ailesi yeni yıla sağlık, mutluluk
ve iyilik dilekleri ile girdi. Başhekim Yardımcısı ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan
Güleryüz’ün ev sahipliğindeki kutlama etkinliğine; Başhekim Prof. Dr. Can Karaca, akademisyenler,
Hastane Başmüdürü Tevfik Eser, Hastane Müdürü Yaşar Akar ve sağlık çalışanları katıldı. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı mensupları güzel bir yeni yıl geçirmeyi diledi.
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BİLİMİN IŞIĞINDA

Yrd. Doç.Dr. Sema ALP ÇAVUŞ
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji AD.

GRİP SEZONU BAŞLADI…
virüsü 2009’ dan sonra artık insana adapte olup
mevsimsel grip virüsü halini almıştır. Yani artık
domuz gribi isimlendirmesi doğru değildir. Günümüzde mevsimsel gribe en sık A(H1N1) ve
A(H3N2) virüsleri ve B tipi virüsler yol açmaktadır.
Aşı içeriğinde de bu virüsler yer almaktadır. C alt
tipi çok nadiren hastalığa yol açar, bu nedenle aşının içinde yoktur.

G

rip, her yıl dünyada yaklaşık 3-5 milyon kişiyi etkileyen, 250-500 bin kişinin ölümüne
neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığa yol açan influenza virüsü, 8 parçalı genomik
yapıya sahip olduğu için bölünerek çoğalması sırasında her seferinde bu parçalar değişik birleşmeler gösterir. Bu da virüsün sürekli yapısının değişmesine ve bağışıklık sistemimizden kaçabilmesine
neden olur. Virüsün başta kanatlılar ve domuzlar
olmak üzere pek çok hayvanı da hasta edebilen
türleri vardır. Bu türler arasında da genetik alışveriş olması yine yapı değişikliği ile bağışıklık sisteminden kaçışı sağlar. Küçük yapısal değişiklikler
bizim hastalığa her yıl yakalanmamızın nedenidir.
Her 8-10 yılda bir ortaya çıkan büyük değişiklikler
ise pandemi dediğimiz tüm dünyayı etkileyen büyük salgınlara yol açar. Tarihteki bilinen en büyük
salgınlardan biri I.Dünya Savaşı sırasında yaşanan
ve savaşın kendisinden daha fazla ölüme yol açan
1918 İspanyol Gribi’dir. En son salgını 2009 yılında
Meksika’dan başlayan H1N1pndm (Domuz Gribi) virüsü ile yaşadık.

Kimler risk altındadır?
Grip, tüm yaştaki bireyleri etkiler, okul devamsızlıklarına, iş kayıplarına neden olur. Özellikle 65 yaş üstündekiler, 2 yaş altındakiler, akciğer,
kalp hastalığı olanlar, böbrek, karaciğer yetmezliği olanlar, kanser, diyabet gibi bağışıklık sistemi
zayıf kişiler daha çok etkilenirler, hatta hastaneye
yatışlara, ölümlere neden olur. Özellikle bu kişilerin aşılanarak hastalıktan korunmaları gerekir.
Son salgında gebeler ve obezler de hastalığın sık
görüldüğü ve ölümlere yol açtığı gruplar olarak
dikkati çekmiştir.

Domuz gribi mi mevsimsel grip mi?
İnfluenza virüsünün A, B ve C olmak üzere
3 farklı tipi vardır. Domuz gribi dediğimiz A(H1N1)
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Grip nasıl bulaşır? Bulaşı nasıl engelleriz?
Grip virüsü damlacık yoluyla bulaşır. Ök-

sürüp hapşıran kişi, virüs içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun
ya da gözlerimize ulaşması ile hastalık bulaşır. Bu
nedenle gripli bir kişinin öksürüp hapşırırken yüzünü kolları ile kapaması gerekir. Ellere hapşırmak
en tehlikeli olanıdır. Ellere bulaşan virüs buradan
dokunulan her yere yayılır. Gripli kişi sık sık ellerini
yıkamalıdır.
Gribin yayılmaması için virüsün en çok saçıldığı hastalığın ilk günlerinde okula, işe gidilmeyip evde istirahat edilmelidir. Ev halkını korumak
için eller sık sık yıkanmalı, oda havalandırılmalı,
öksürüp hapşırırken önkola öksürülmelidir. Özellikle yakınında hastalığın ağır seyredeceği gruplar
varsa hasta kişinin maske takması yararlı olacaktır. Maske, ağız ve burunu tam kapamalı, ıslandığında değiştirilip eller yıkanmalıdır.

ğu sinüslere ve orta kulağa bakterilerin ulaşarak
sinüzit ve otit tablolarına yol açması da hastalığın
istemediğimiz, antibiyotik tedavisi gerektirebilecek
sonuçlarındandır. Öne eğilmekle artan baş ağrısı,
kulak ağrısı uyarıcı olmalıdır.
Antiviral ilaç kullanalım mı?
Sağlık Bakanlığı ekte görülen risk grubunda yer alanlara oseltamivir tedavisi başlanmasını
önermektedir. Bu grupta yer alan hastalara hekim önerisi ile oseltamivir başlanması değerlendirilmelidir.

Grip olduğumu nasıl anlarım?
Grip, ani başlangıçlı ateş yüksekliği, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem
ağrıları ile seyreder. Ateş, eklem ve kas ağrılarının
olmaması nezle vb gibi daha hafif seyreden diğer
solunum yolu hastalıklarını düşündürür. Gribin tedavisi istirahat ve destek tedavisidir. Ateş düşürücü ilaçlar,
bol
sıvı
alımı önerilir. Ateşin uzun
sürmesi,
koyu renkli balgam,
g ö ğ ü s
ağrısının
eklenmesi
grip virüsünün zayıflattığı
akciğerlere bakt e r i le r i n
ulaştığını
düşündürür. Bu
durumda
mutlaka
doktora
başvurulm a l ı d ı r.
Özellikle
daha önce
belirttiğimiz bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu durum tehlikeli olabilir. Yine virüsün yapısını bozdu-

Kimler grip aşısı olmalıdır? Ne zaman?
Ülkemizde Ulusal Sentinel Sürveyans Ağı
ile grip aktivitesi izlenmektedir. Hastanemiz de
bu sürveyans ağına dahildir. Bu ağ Dünya Sağlık
Örgütü’nün Global İnfluenza Sürveyans ve Yanıt
Sistemi ile de bağlantılıdır. Buna göre Türkiye’de
grip sezonunun her yıl aralık ayında başladığını
görüyoruz. Bu nedenle grip aşısının Ekim-Kasım
aylarında yaptırılması gerekmektedir, daha erken
yapılması etkisinin azalmasına neden olur. Aşı, 6
ay-2 yaş çocuklara, 65 yaş üstündekilere, gebelere, kronik hastalığı olanlara önerilmektedir. Virüsün yapısı değiştiği için sürveyans verilerinden
elde edilen bilgilere göre aşı içeriği her yıl değiştirilmektedir, bu nedenle risk gruplarında aşının her
yıl yaptırılması gerekir. Ayrıca bu kişiler, gribin en
önemli komplikasyonu, ölümlerin büyük oranda
nedeni olan pnömoni açısından da risk altındadırlar, doktorlarından bilgi alarak pnömokok aşısı da
olmalıdırlar. Sağlık çalışanlarının da hem kendilerini, hem aile bireylerini hem de hastalarını koru-
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maları için her yıl grip aşısı olmaları önerilmektedir.
El yıkama gripten koruyor
Enfeksiyon hastalıklarından korunmada
önerdiğimiz en etkili, en kolay uygulanabilen yöntem el yıkamadır. Sadece gripten değil, başta ishal
olmak üzere bizi başka birçok bulaşıcı hastalıktan
korur. DSÖ, Batı Afrika’da yaşanan ölümcül Ebola
Salgını’ndan korunmada da en etkili yöntemin el
yıkama olduğunu duyurmuştur.
Ellerin dışarıdan eve, işyerine gelince, yemekten
önce, sonra, tuvaletten önce, sonra, hayvanları
sevdikten sonra ve ayrıca kirlendiği her durumda
yıkanması gerekir. El yıkarken dikkat edilmezse
gözden kaçan bölgeler vardır. Avuç içleri, tırnak
dipleri, parmak araları ve başparmaklar özellikle
yıkanmalıdır. Toplu yerlerde katı sabun yerine sıvı
sabun kullanılmalıdır. Katı sabunun eriyen bölgeleri
mikroorganizmaları barındırabilir. Kurutucu havalandırma sistemleri de zamanla mikroorganizma
saçılımına neden olabilir, bunun yerine kağıt havlu
kullanılmalıdır. Musluk, eller kurulandıktan sonra
bu kağıt havlularla kapatılmalıdır. Su ve sabuna
ulaşılamayan durumlarda, örneğin seyahatlerde,
yanımızda bulunduracağımız el dezenfektanları ile
ellerimizi ovalamak da etkili bir yöntemdir.

El yıkama basamakları
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Sağlık Çalışanlarına Duyuru
* Hastanemiz, 2004 yılından bu yana “Ulusal
Sentinel İnfluenza Sürveyans Ağı”na dahil olan
merkezlerden birisidir. Sağlık Bakanlığı tarafından
ayrıca 2014-2015 sezonundan itibaren “Günlük
Viral Pnömoni Sürveyansı” başlatılmıştır. Bu sür-

veyansa doğru veri sağlayabilmek için influenza
kuşkulu vakalar J11, influenza pnömoniSİ kuşkulu
vakalar J11.0 ICD koduyla sisteme kayıt edilmelidirler. Yatırılan her hastadan Sağlık Bakanlığı’na
nazofarengeal sürüntü örneği gönderilmelidir

(Dahili Tel: 24329 / 24301 )
* Sağlık çalışanları influenza kuşkulu hastalara
bakım verirken cerrahi maske takmalıdırlar. Polikliniklerde öksüren hastalara cerrahi maske taktırılması sağlanmalıdır.
* Sağlık çalışanlarının da hem kendilerini, hem aile
bireylerini hem de hastalarını korumaları için her
yıl grip aşısı olmaları önerilmektedir. Henüz aşı olmayan sağlık çalışanları grip geçirmedilerse grip
sezonu boyunca aşı yaptırabilirler, 15 gün içinde
koruyuculuğu başlayacaktır. Aşı, “Çalışan Sağlığı
Merkezi”miz (23020) tarafından yapılmaktadır.
Kaynaklar:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs211/en/
http://www.tkhk.gov.tr/2592_influenza-vaka-

BİLİMİN IŞIĞINDA

Prof. Dr. Tonay İnceboz
Parazitoloji Anabilim Dalı

ALTIN ORAN VE TIP
İ

Fi (Phi), ya da

lkokul çağlarından bu yana
matematik, bazılarımızın başına dert, bazılarımız için ise merak konusu olmuştur. Çalışma
hayatı başladıktan sonra da,
ekonomik durumumuzu değerlendirmek için sadece bir araç
olarak kullanmaktayız. Mümkün
olsa tamamen hayatından çıkarmak isteyenlerin parmaklarını
görür gibi oluyorum. Oysaki matematiğin temellerinden birisi
olan, altın oran, evrende birçok
alanda bulunmaktadır. Matematiksel olarak evrenin oluşumu
ile ilgili olarak altın oranın ne kadar önemli olduğu ile ilgili birçok
kanıt vardır. Bu şekilde evrenin
uyum içinde kusursuz çalışmasının sırları ortaya çıkmaktadır.
Bu sistemin matematiksel olarak açıklaması, doğal sayılar bir
sonraki ile toplanarak (0+1=1,
1+1= 2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8,
8+5=13…∞) elde edilir.
Buradan elde edilen diziye Fibonacci Sayıları denir. Elde edilen sayılar (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610, 987, 1597, 2584, 4181,
6765, 10946...∞) şeklinde sonsuza kadar sıralanabilir. Bu elde
edilen dizideki herhangi bir sayıyı, bir önceki sayıya bölerseniz,
1.618 sayısını elde edersiniz.
Buna “Altın Oran” denir ve
simgesi ile gösterilir. Altın oranın diğer ilginç yanı; bir sayının tersi, o sayının 1’e
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bölünmesi ile elde edilen sonuçtur. Örneğin 2‘nin
tersi 1/2=0,5‘tir. Altın oranın tersi ise, 1 / 1,618
= 0,618‘dir. Yani altın oranın tersi, kendisinin 1
eksiğine eşittir. Aynı şekilde altın oran’ın karesi
(1,618)2 = 2,618‘e, yani kendisinin bir fazlasına
eşittir. Bu özellikte başka bir sayı yoktur.
Altın Oran, Euclid (M.Ö. 365 – M.Ö. 300), “Elementler” adlı tezinde, bir doğruyu 1.6180339...
noktasından bölmekten söz edilmiştir. Leonardo
Fibonacci adındaki İtalyan matematikçi, adıyla
anılan nümerik serinin olağanüstü özelliklerini
keşfetmiştir. Fibonacci, modern çağda en fazla Hint-Arap Sayılarını Avrupa’ya getirmesiyle,
“abaküs kitabı” veya “hesaplama kitabı” anlamına
gelen “Liber Abaci” (1202) isimli kitabıyla tanınır.
Leonardo da Vinci, 1509’da Luca Pacioli’nin yayımladığı İlahi Oran adlı bir çalışmasına resimler
vermiştir. Bu kitapta Leonardo da Vinci tarafından yapılmış Five Platonic Solids (Beş Platonik
Cisim) adlı resimler bulunmaktadır. Bunlar, bir
küp, bir Tetrahedron, bir Dodekahedron, bir Oktahedron ve bir Ikosahedronun resimleridir. Altın
Oran’ın Latince karşılığını ilk kullanan muhtemelen Leonardo da Vinci ‘dir.
Leonardo da Vinci’nin günlüklerinin birinde
bulunan, insan ve doğayı birbiriyle ilgilendirmebütünleştirme çalışması için bir dönüm noktası
kabul edilen ve insan vücudundaki oranları gösteren Vitruvius Adamı çalışmasını (1492) gerçek-
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leştirmiştir. Vitruvius
Adamı, Leonardo’nun
oranlara duyduğu ilgi
ve merakın bir kanıtıdır.
Bunun yanında resim,
Leonardo’nun
insan
ve doğayı birbiri ile ilgilendirme-bütünleştirme çalışması için de
bir dönüm noktasıdır.
Leonardo’nun maddesel varlığı kare, ruhsal varlığı ise daire ile
sembolize ettiği ve insanoğlunun iki yönünü
çizimde bu şekilde ifade
ettiği sanılmaktadır.
Evrenin en görkemli
canlısı insan, tabi ki mükemmel olmak için birçok altın oran ile donatılmış olmalıdır. Durum
gerçekten de öyledir.
Tabi ki kendi vücuduna bakmayan kişilerden
söz etmiyorum. En ideal bakımlı vücutlardan
söz ediyorum. Örneğin, üst çenedeki ön iki dişin
enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı
verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe
oranı da altın oran’a dayanır. Bunlar bir diş hekiminin estetik ve ideal bir gülüş yaratırken dikkate alabileceği oranlardır. İngiliz estetikçi William
Charlton, insanların sarmalları hoş bulmaları ve
binlerce yıl öncesinden beri kullanmalarını “sarmallardan hoşlanırız, çünkü sarmalları görsel
olarak kolayca izleyebiliriz” diyerek açıklamıştır.
Amerikalı fizikçi B. J. West ile Dr. A. L. Goldberger, (1987) yürüttükleri araştırmalarında, akciğerlerin yapısındaki altın oranının varlığını ortaya
koydular. Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir
özelliği, asimetrik olmasıdır. Örneğin, soluk borusu, biri uzun (sol) ve diğeri de kısa (sağ) olmak
üzere iki ana bronşa ayrılır. Bu asimetrik bölünme, bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp
gider. İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak
1/1,618 değerini verdiği saptanmıştır. Eğer iyi bir
genel cerrah, ortopedist, göz veya tıbbın herhangi bir alanında başarılı olmak istiyorsanız, matematiksel olarak altın oran kuralını her zaman dikkate almalısınız. KBB uzmanı iseniz; zaten çoktan
kulaktaki Cochlea (Salyangoz) ve burun size altın
oranın ne olduğunu göstermiştir. Kalp atışlarında
büyük kapak ve küçük kapak açılışları arasında

geçen zaman, iki büyük kapağın açılışının zamana
oranı da altın orandır. Eğer ben temel tıp alanında
çalışıyorum, altın oran ile ne işim olur diyorsanız,
yanılıyorsunuz.
Evrenin her parçasında altın oran olduğunu
bütün anatomistler bilir. Mikrobiyolog iseniz; birçok virüs ikosahedron yapısında bir biçime sahip
olduğunu çoktan bulmuşlardır. Bunların en ünlüsü adenovirüstür. Adeno virüsünün protein kılıfı,
252 adet protein alt biriminin düzenli bir biçimde
dizilmesi ile oluşur. İkosahedronun köşelerinde
yer alan 12 alt birim ise beşgen prizmalar biçimdedir. Bu köşelerden diken benzeri yapılar uzanır.
Virüslerin altın oran olduğunu ilk A. Klug ile
D. Caspar (1950) saptamıştır. Rhino 14 virüsü de,
Polyo virüsü ile aynı formu gösterir. Eğer moleküler yöntemlerle çalışıyorsanız, canlıların tüm
fiziksel özelliklerinin depolandığı DNA molekülü
altın orana dayanmıştır. DNA düşey doğrultuda
iç içe açılmış iki sarmaldan oluşur. Bu sarmallarda her birinin bütün yuvarlağı içindeki uzunluk
34 angström genişliği 21 angström’dür. (1 angström; santimetrenin yüz milyonda biridir) 21 ve
34 art arda gelen iki Fibonacci sayısıdır. Benim bu
konuda kendi saptadığım şey ise; hangi parazit simetrik, orantılı ve organize ise o parazitin daha

patojen olduğudur.
Görüldüğü gibi tıp alanında çalışıyorsanız, sizin
matematikle mutlaka bir bağınız var demektir.
Eğer mükemmeliyetçi iseniz, altın oransız ve simetrisiz yapamazsınız. Tabi ki bu, sizin obsessif
kompulsif kişilikli olma sınırlarını zorlamanıza
neden olabilir. O nedenle biraz dağınık kalmaya
ayrı bir özen göstermek gerekebilir.
Şekilci bakış açımızın yoğunlaştığı bu noktada,
Leonardo da Vinci üstadın, Vitruvius Adamı çalışmasındaki daire ile sembolize ettiği altın oran,
kalbimizin duygusal altın oranı olduğunu söylemek gerekir. İnsanlıkta biz hangi altın orandayız
acaba? Doğayı, canlıları, insanları ne kadar koruyabildik? Doğanın en mükemmel, en akıllı, en
orantılı canlısıyız demesi kolaydı. Önemli olan bu
mükemmeliyeti, altın oranı akıl alanında ne kadar
kullanabildiğimizdir. İnsanları kırmıyorsak, üzmüyorsak, her koşulda saygı gösteriyorsak, ağaçları, börtü böceği, doğayı koruyabiliyorsak, ekmeği öpüp başımıza koyup kenara koyabiliyorsak,
insanlık borcumuzu en küçük canlıya, hücreye
ve anlamasalar dahi cansıza, her moleküle, elemente saygıyla yaklaşabiliyorsak, kendimize 2/
çevreye 1 ya da tersini diyebiliyorsak, altın oran
budur işte…
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güzel örnekleri sunuyor. Bütün bunları büyük bir ustalıkla gerçekleştirirken dinleyenin kulağında tat, yüreğinde iz bırakıyor…
Yaşamına enerji katan bir dizi etkinlik var
Eğitimcilikte 35 yılı geride bırakan Nilgün Yener,
fırsat buldukça doğa gezilerine çıkıyor, spor yapmayı
ihmal etmiyor ve de çok okuyarak dinleniyor. Yener’in
dolu dolu geçen meslek yaşamından paragraflar ve
derginiz Arpaboyu’na özetlediği notlar şöyle:
“Benden bir başkasını anlatmamı isteseydiniz,
elimden geldiği dilim döndüğünce o kişinin inceliklerini, güzelliklerini, fakültemize ve topluma kazandırdıklarını şiirlerle süsleyerek anlatırdım. Ya da önemli
bir günle ilgili yapılacak toplantı ya da bir törende sunum yapılacaksa o olayı araştırır, toplumsal ve insani
boyutlarıyla ele alır ve tabi yine şiirlerle anlamlandırarak sunmaya, anlatmaya çalışırdım. İş kendimden
bahsetmeye gelince zor… Zaman zaman; neyim, kimim, neredeyim’ diye bir soluklanıp düşünürüm kendimi ve çoğunlukla da kaybolur giderim… 1989 yılında
DEÜ Tıp Fakültesi’ne Konya Selçuk Üniversitesi’nden
geldim. Selçuk Ünviversitesi’nde dolu dolu 8 yılım
geçti. Önce asistan, sonra araştırma görevlisi olarak. Sonra DEÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı
için çıkan kimyager ilanını görünce başvuru yaptım.
Akademik kadrodan teknisyen kadrosuna geçmeme
şaşıranlar çok olmuştu o zamanlar. Çok şanslıydım,
kabul gördüm ve artık en çok yaşamak istediğim kent
olan İzmir’deydim. Oğlum daha o zamanlar ilkokul 5.
sınıftaydı... Yeni ortam, yeni insanlar ve tutunmak
için çabalar, çalışmalar… O dönemde Merkez Laboratuvarı yoktu ve bina olarak şimdiki Zeytin binasının
(DEPARK) bulunduğu yerdeydik. Tıp Fakültesi ‘Tıbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü’ vardı (4 yıllık). Öğrenci Laboratuarında Kimya/Organik Kimya dersi uygulamalarını yaptırıyordum. Dersin teorik kısmına dışarıdan
bir hoca geliyordu. Öğrencilerden gelen istek üzerine
teorik derslere de girmeye başladım.”
“Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı rahmetli Prof. Dr.
Ruhi Töre hocamız, ‘öyleyse sizi öğretim görevlisi
kadrosuna alalım’ dedi. Ve böylece Öğretim Görevlisi oldum. Yüksek lisansımı bitirmiş fakat doktoramı
yarım bırakıp gelmiştim Konya’dan. Ege Üniversitesi
Kimya Bölümü’nde yeniden, sil baştan doktora yaptım. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü kapatılmış, ancak
SHMYO kurulmuştu tam da o sıralarda. SHMYO’nun
3 programında da birçok derse girmeye başladım.
Ek olarak Tıp Fakültesi Dönem I’in kimya ve organik
kimya konularını da anlatmaya başladım. O zamanlar entegre sistem eğitimi vardı. Doktoram bittikten
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sonra, 2000 yılında SHMYO’da yardımcı doçent kadrosuna atandım. O gün bu gündür aynı kadroda devam ediyorum. Hem SHMYO’da derslerim var hem
de Tıp Fakültesi’nde sunum, PDÖ ve uygulamalarım
var. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde de bazı derslere
giriyorum.”
Çok değerli anılar ve değerli insan biriktirdim
“Yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışırım, hangi
iş olursa olsun. Rutini değil, hareketi severim. Ders
anlatmak büyük bir iştahla, şevkle yaptığım bir iş. Bu
meslekte 35 yılımı doldurdum, sevdiğim işi yaptığım
için çok şanslıyım. Gençliği, öğrencilerimizi seviyorum. Onlardan öğrendiğim şeyler, öğrettiklerimden
çok daha kıymetli benim için. 1997’de ‘Aktif Eğitim’le
başlayan ‘Tıp Fakültesi Çarşamba Etkinlikleri’ kendimi bulma alanı oldu. Öğrencilerle yaptığımız, ‘Şiir
Dinletileri’, ‘Halk Oyunları’ gibi etkinliklerde nefes
aldım, daha motive oldum. Çarşamba günleri saat
12.30’da sahnelenen gösteriden çok, o işe hazırlandığımız zamanları sevdim. Bu etkinlikler sayesinde
birçok yazar, düşün adamı ile tanışma fırsatım oldu.
Hıfzı Topuz, Ataol Behramoğlu, Sunay Akın, Genco
Erkal gibi yazar ve sanatçıları tanıdım. Bazıları ile
dostluğumuz ve iletişimimiz hala devam etmekte.
Hiçbir maddi değerle kıyaslanmayacak kadar çok değerli anı ve değerli insan biriktirdim bu güne kadar.
Sonra törenler… Nejla Kılıç olmazsa olmaz, Eğitim
Açılışları, Kuruluş Yıldönümleri ve Mezuniyet Törenleri… Zaman zaman yaptığım protokol gaflarıma ve
başıma gelen bir sürü stresli olaya rağmen yine de
genel olarak iyi gittiler. Her şeyden önemlisi kendimi
bu kuruma ait hissetmeme neden oldular.”
Yaklaşık on yıldır koro çalışmalarına katılıyorum
“Her yıl 1- 14 Mart tarihleri arası, fakültemizin kuruluş yıldönümü ile başlayan ve Tıp Bayramı ile sonlanan ‘etkinlik’ yoğunluklu bir süreç yaşarız. 8 Mart
‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ de bu aralığa rastlar.
Bu arada şarkı söylemeyi de çok sevdiğimi belirteyim. Ve yaklaşık on yıldır koro çalışmalarına devam
ediyorum. En son geçen yıl 8 Mart için düzenlenen
çarşamba etkinliğinde bir konser verdik. Benim de
korist olarak yer aldığım ‘Kadınlar Korosu Konseri’
Sağlık Yerleşkesi’nde çok büyük keyif ve beğeni ile izlenen etkinliklerden biri oldu. Tıp Fakültesi’nden öğretim üyelerinin de bulunduğu koromuz, her yıl Kadınlar Günü’nde böyle konser vermeyi gelenek haline
getirdi .. Şefimiz Devlet Opera Balesi’nden soprano
Selmin Günöz önderliğinde bu yıl yine bir konserimiz olacak. Koro arkadaşlarımla birlikte geçirdiğim
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anlar, benim için çok verimli ve eğlenceli zamanlar.
Ayrıca Tıp Fakültesi’nin Halk Oyunları ekibinde de yer
alıyorum. Her yıl mutlaka 1-2 kez bir Halk Oyunları
gösterimiz oluyor. Örneğin bu yıl, Uluslararası İzmir
Biyotıp ve Genom Merkezi’nin (İBG İzmir) resmi açılış
töreninde bir gösteri yaptık.”
En keyifli anlar torunum Ayşe ile olanlar
“Şiirin hayatımdaki yeri başka. Şiirler yaşamın özünü, damıtılmış duyguları anlatan özlü sözler. İyi şairler, başkalarının sayfalar dolusu anlatamayacağı
şeyleri, 2-3 dizede anlatıverirler. Binlerce yıllık geçmişi olan Anadolu toprakları, öylesine güzel kültürlere beşik olmuş ki. Bu toprağın kültürüne kulaklarımızı tıkamayalım, çünkü bize çok şey anlatıyor...
Homeros’un bize aktardıklarını dinleyelim ve bu
topraklarda yetişen bütün ozanların sesini duyalım
mesela… Karacaoğlan’dan Yunus Emre’ye, Pir Sultan Abdal’dan Aşık Veysel’e ve Nazım’a kadar öyle
müthiş ozanlarımız ve onların öyle derin anlatıları
var ki… Kültürel yozlaşmaya inat, kendimize yabancılaşmadan, dünya kültür denizinde bir Anadolu kayığı
içinde olalım mesela… Hayal bu ya ; o kültür denizinin sularında ıslanıyoruz hep beraber, ve bizden de o
sulara karışıyor bize ait bir şeyler… Daha başka bir
sürü kayık var o denizin içinde.. Onlardan da karışıyor
o suya bir şeyler ve onlar da alıyorlar, umudun rengi
olan o masmavi sulardan bir şeyler… Ve böylece yuvarlanıp gidiyoruz hep beraber kainatın zifiri karanlıklarında minik, mavi bir su damlası olan şu koskoca
dünyamızla…dirlik, düzen ve barış içinde..
Yolculukları daha doğrusu yolda olmayı severim.
Alıp başımı gidebilme ihtimalini severim. Hareketli olmayı severim. Her sabah 10-15 dakikalık beden
hareketlerim var, hafta sonları da uzun yürüyüşler
yaparım. Son bir yıldır da bisiklete binmeye çalışıyorum. Şizofreni hastası kız kardeşimle birlikte yaşıyorum. O’nu çocuğum gibi seviyorum ve sosyalleşmesi için çok emek veriyorum. Ailem benim için çok
önemli. Aslında en keyifli anlarım çocuklarımla özellikle de torunum Ayşe ile geçirdiğim zamanlar. Bana
böylesine güzellikteki bir duyguyu yaşattıkları için
hayattaki en kıymetli varlığım biricik oğluma ve biricik gelinime sonsuz teşekkürler ediyorum… Hayatın
en gerçek ve en güzel mucizesi çocuklar diyorum...
Çocukların ölmediği, savaşların olmadığı, barış içinde
bir dünya diliyorum.
Ve son olarak, Nazım ustanın çok sevdiğim dizeleri
ile seslenmek istiyorum herkese;
Ve dünya… Öyle büyük, öyle güzel, öyle sonsuz ki deniz kıyıları / Her gece, hepimiz yan yana uzanıp yaldızlı
kumlara / Yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz…
YAŞAMAK NE GÜZEL ŞEY..
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ÖZEL RÖPORTAJ
Hazırlayan: Nalan Ülker

Dokuz Eylüllü
tıbbiyelileri
bir de sahnede izleyin
O

nlar; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geleceğin başarılı doktorları olmak için ter
döken genç tıbbiyeliler… Özellikleri; ruhlarına zenginlik katan, ilham ve güç veren sanata
sımsıkı sarılarak, hayatlarına farklı bir pencere açmış olmaları… Onlar; Tıp Fakültesi bünyesinde 1998-99 yılından itibaren faaliyet gösteren Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Tiyatro Kulübü’nün
(DETO) en yeni temsilcileri, oyuncu kadrosunu oluşturan yetenekler…
İyi birer hekim olmak için yoğun eğitim programını sürdürürken, hobi olarak başlayıp bir anda
oyunculuk kariyerine odaklandıkları sahnede hem eğleniyor, hem eğlendiriyor, iyi vakit geçiriyor ve
grup çalışmasından da en güzel örnekleri sergiliyorlar… Bilim ve sanatı harmanlayarak “Doktordan iyi sanatçı da olur” mesajını veriyorlar.
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Tiyatro Kulübü oyuncuları; Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Funda Aksu’nun danışmanlığında, 2’si güldürü, 1’i çocuk oyunu olmak üzere yılda en az 3 oyun
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hazırlayarak sahneliyor. Perde arkasında çok
çalışma, emek ve büyük sanat aşkı olunca,
oyunlarını herkese sunma ve izlenme arzusu da
doğal olarak çok ağır basıyor. Dönem 1,2,3 ve
4’lerden oluşan aktif üyelerin yanı sıra 5. ve 6.
sınıflardan onursal üyelerle birlikte DETO üyelerinin sayısı 70’i buluyor. Biri başkan 7 kişiden
oluşan Yönetim Kurulunda isimler Gaye Dalkıran (Başkan), Gökay Gedik, Tolgacan Kurtuluş,
Defne Ekinsu Yüksel, Beril Genç, Enes Güneş,
Hande Öğretmen’den (Üyeler) oluşuyor.
Onlar, kendileri gibi böyle bir hobiye ortak olmak, sanat faaliyetinde bulunmak isteyen
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herkesi çalışmalarına davet ediyor. Tiyatronun
her şeyden önce bir gönüllülük işi olduğunun altını çizen DETO ekibi, derginiz Arpaboyu’nun sorularını yanıtladı, çalışma ve projelerini anlattı:
+DETO’nun tarihçesi hakkında
bilgi verir misiniz?
- Topluluğumuz 1998-1999 döneminde, okulumuzun “Hadi topluluk kuralım, sosyalleşelim”
çılgınlığının yaşandığı yıllarda kuruldu. O zamanlar kurulan birçok topluluk, alt yapı ve imkanların yetersizliği nedeniyle dağılmış. Biz kendi
şartlarımızı zorlayarak,
tiyatroya gönüllü insanların bir araya toplanması, bu işi yapmak isteme
azmi ve çabası ile sürekliliği sağladık. Sahnemizin olmaması büyük bir
olumsuzluktu. Eksiklere
rağmen ailemiz her sene
daha da büyüdü. Sonraları okulumuzun temin
ettiği bir odaya geçerek
minyatür bir sahne yaptırdık. Ancak bu küçük
alan da sınırlı ölçüde ihtiyacımıza yanıt veriyor,
hala yer sıkıntımız var.

+Eğitim çalışmalarınız nasıl gidiyor?
-Geçmişte bazı dönemlerde profesyonel
destek ile, bazı dönemlerde de üst dönemlerden eğitim almış kişilerin liderlik
yapması ile çalışmalarımızı yaptık. Son
iki dönemdir Ortak Sahne’nin kurucuları
Mahmut Ünver ve Şirin Erol hocalarımız
ile eğitimizi sürdürüyoruz. Eğitimimizde
fiziksel çalışmalar, ses çalışmaları, doğaç çalışmaları vb. gibi pek çok şeye yer
veriyoruz. Nitelikli bir oyuncunun yanında
empati kapasitesi gelişmiş, insana değer
veren hekimler şeklinde yetişmek konusunda çabalıyoruz.
+ Yılda kaç oyun hazırlıyorsunuz ?
-Yılda en az 2 oyun ve 1 çocuk oyunu olmak üzere 3 oyun hazırlıyoruz. Örneğin
geçtiğimiz dönemde 1 dram, 2 güldürü, 1
çocuk oyunu olmak üzere 4 oyun sahneledik.
+Sanat ve tıp hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
-Öncelikle tıbbın sanata yansımasından
bahsedecek olursak; geçmiş çağlardan
bugüne resim, heykel ve edebiyat gibi
sanatın pek çok dalında hasta, hastalık
gibi olguların sıkça işlenmiş olduğunu
görüyoruz. Rembrandt’ın “Anatomi Dersi”, Brugel’in “Körler” konulu tabloları,
Moliére’in “Hastalık Hastası” veya Türk
edebiyatından “34. Koğuş” ilk akla gelen
örnekler. Anatomi bilgisi, Güzel Sanatlar
Akademisi’nin kaçınılmaz temel öğesi olduğu gibi, sibernetik ilmi, biyolojik fenomenleri ilim ve sanata uygulamayı üstlenmektedir. Sanat Tarihi’nde bunun en
çarpıcı örneklerinden birisi de Leonardo
da Vinci’nin St. Pietro Katedrali’nin kubbesini inşa ederken, kafatası yapısını model alarak değerlendirmiş olmasıdır hiç
kuşkusuz. Daha antik çağlarda Bergama
Asklepion Terapiası’nda ruh hastaları flüt
ve lir ile yapılan müziğin sağaltıcı etkisiyle
tedavi edilirlerdi. Bir zaman sonra Selçuklu Dönemi şifahanelerinde su sesi refaka-
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tinde uygulanan saz ve ney nağmeleri bir tür terapi yöntemi olarak değerlendirildi. Günümüzde
resim psikoterapi ve rehabilitasyonda uygulanmakta, psikodrama ise psikanalize yardımcı olmaktadır.
Tıbbın uygulamalarında kullanılan tıbbi apareyaj ve protezler, tıbbi teknik tablo ve fotoğraflar, birer
sanat ürünüdürler. Sanatla tıbbın birbirlerine en çok yakınlaştıkları alan şüphesiz estetik ve reconstructive cerrahidir. Daha da ileriye gidip, bugün uygulanmakta olan endoskopik cerrahi prensibinin,
şişe içine monte edilen maket gemiciklerin yapımından kaynaklandığı söylenebilir. Hekimler arasında
profesyonele yakın düzeyde eserler veren sanatçılara rastlanmasının nedenlerinden biri de, aslında
sanatçı olmak için küçük yaşta kendini hazırlamış ve sanata oldukça yetenekli gençlerin, aile ve toplumsal etkilerle başka
mesleklere
yönlendirilmesindendir.
Bu bağlamda genelde
sanatın yerine tıp önerilir. Tüm bunlardan sonra
tarihte sanatla
uğraşmış pek
çok hekime
rastlanmasına şaşmamak gerekir.
V i yo lo n s e list cerrah
Dr. Bilroth,
organist cüzam hekimi
Misyoner
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Dr. Schweitzer, yazar cerrah Dr. Henri
Mondor, Türk hekimlerinden şair, cildiye
uzmanı Dr. Cenap Şahabettin, ressam,
hattat, minyatürcü tıp tarihçisi Dr. Süheyl
Ünver, bestekar, Nöroşirurjiyen Dr. Bülent
Tarcan ve daha niceleri insana duydukları
sevgiyi yalnızca hekimlikleriyle değil, kişilikleri ve yapıtları ile de dile getirmişlerdir.
Hekimi sanata yaklaştıran bir diğer şey
de, yorucu ve bazen üzücü bir mesaiden
sonra sanatla relaksasyona erişmesidir.
Ayrıca perfonksiyonist kişiliğinin tatminini tıpta olduğu kadar sanatta da bulur.
Hekimin sanatla uğraşmasının bir başka
nedeni de kalıcı olma isteğidir. Hekimin
eseri olan hasta fani olduğu gibi metotlar
ve bilgiler de çok kısa ömürlüdür. Tıpta
değişiklik ve yeniliğin kaçınılmaz oluşu
sevindirici olmakla birlikte, hekim kalıcı
eser bırakma ve ileride hatırlanma isteğini bir nebze de olsa sanatla dile getirir.
+DETO’da yönetim nasıl oluşuyor ?
-Yönetimimiz herkesin adaylığına açık bir
seçimle oluşturulur. Kapalı oylama, açık
sayım ile sonuçlar belirlenir. En çok oy
olan kişi başkan, başkana en yakın oyları
alan 6 kişi de yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 7 kişiden oluşan bir yönetim
oluşturulur. 2015-2016 döneminde başkanlığa Gaye Dalkıran getirildi. Yönetim
Kurulu üyelerimiz; Gökay Gedik, Tolgacan Kurtuluş, Defne Ekinsu Yüksel, Beril
Genç, Enes Güneş, Hande Öğretmen’den
oluştu.
+ Bu topluluğa katılmak isteyenler
için süreç nedir ?
- Sene başında dönem 1’lere tanıtım haftasında sunum yapılır ve stant açılarak
kayıtlar alınır. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla tanıtımımızı yaparak daha çok
kişiye ulaşıyoruz. Her yıl çok sayıda yeni
kayıt alıyoruz. Başlangıçta “Çok çekingenim, sahneye çıkamam” ya da “Tiyatroya ilgim yok” diyen kişilerin bile zamanla
DETO’nun vazgeçilmez olduğunu söylediğine tanık oluyoruz.
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ELEŞTİRİ

BİLİMİN FELSEFEYLE
İMTİHANI
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yayınlanan ‘Astrolojinin Bilimle İmtihanı’
(Tevfik Uyar) adlı kitabi hemen alıp ilk
okuyanlardan oldum. ‘Yıldızlar Size
Ne Söylemiyor?’ alt başlıklı kitabın
bir eleştiri kitabı olduğundan hiç şüphem yoktu. Rasyonel düşünmede
her şeyin mümkün olabileceğine dair
sarsılmaz bir inancım olduğundan,
oldukça bilimsel yazılmış bu kitabı
büyük hevesle bir çırpıda bitiriverdim. Kitapta sadece astrolojiye değil, ‘sözde-bilim’ olarak nitelendirilen
homeopati, akupunktur vs gibi pek
çok akıma da ağır eleştiriler yöneltiliyordu. Bilimi baz alan düşünceye
ve yazılara hep saygı duymuşumdur,
bu kez de öyle oldu. Astroloji gibi bir
tahmin sisteminin %100 geçerli olamayacağını ve bilimsel temelinin olmadığını zaten biliyordum. Ancak kitabın tümüyle karşıt bakış açısından yazılmış olduğunu, tarafsızlık
ilkesini gözetmiyor oluşunu da oldukça kaba buldum. Kendisini ‘bir bilim insanı’ olarak nitelendiren yazarın son sözü ise bana ilham kaynağı oldu: ‘..Bir eksik varsa bu noktayı fark etmeyi ve kitabın sonraki
baskısında bunu düzeltme imkanına sahip olmayı çok isterim.’ Artık yirmi küsur senedir bilimin içinde
olan ve bir ‘bilim insanı’ olduğunu iddia edebilecek çalışmalara imza atmış olan naçizane ben’in de bu
konuda söyleyecek birkaç sözü vardı elbet..
1990’lardı, Ege Üniversitesi’nde Prof Doğan Özlem’in ‘Bilim ve Felsefe’ adlı bir konferansına
katılmıştım, orada ilk kez duyduğum bir kavram çok ilgimi çekti ve sonradan yaşamda oluşturacağım
pek çok fikrin de nüvesini oluşturan öğelerden biri oldu. Bu kavram ‘Nominalizm’ ya da nam-ı diğer
‘Adçılık’tı. Felsefenin ‘F’sinden anlamayan benim gibi bir tıpçı için yeni ve oldukça şaşırtıcı bir deneyim
olacaktı..
Nominalizm (Adçılık), genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğretiye
verilen isim. Nominalizme göre genel kavramlar, bir takım seslerden başka bir şey değildirler, bunlar
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insanların düşünce biçimlerine yakıştırdıkları birer addır ve hiçbir gerçeklikleri yoktur. Nominalizme
göre hiçbir şey objektif olamaz.
Prof. Doğan Özlem kendisini ‘nominalist’ olarak tanımlıyordu. O’na göre, XVI. Yüzyıldan bu
yana bilimin şöyle bir tanımı vardır: Bilim olgu ve olaylardan belirli yöntemlerle yasalara ve teorilere
ulaşmaya, denetlenebilir bilgi üretmeye çalışan, açıklamacı bilgi faaliyetidir. Bilim yapmanın koşullarından biri de ‘değer yargılarından arınmış olmaktır’. Yani insani eğilimler, istek ve çıkarlar bilimsel faaliyete taşınamaz. Yani bilimi bilim olmayandan ayıran şey şudur: Bilimsel bilgi, denetlenebilir bilgidir.
Ancak ilginçtir ki, XIX. Yüzyılın ortalarından itibaren bu bilim anlayışına karşı eleştiriler ve muhalefetler, hatta akımlar ortaya çıkmaya başlamış. Tüm bu karşıt akımların iki yönden eleştiri yaptığını
görüyoruz: Birincisi bilimin bizzat yapısını ve yöntemini eleştiren, daha çok epistemolojik bir eleştiri,
ikincisi ise, bilimi tarihin ve toplumun içerisinde, bizzat bilimin kendisini tarihsel ve toplumsal bir ürün
olarak değerlendirenlerin getirmiş olduğu eleştiriler. Deniyor ki, bilimi bilim olmayandan yöntemi ayıramaz. Çünkü onlara göre, bilimsel bilgi hiçbir şekilde tam doğrulanabilir bilgi olamaz. Oysa biz biliyoruz ki, bilimi bilim yapan şey, her zaman onun yöntemi olarak kabul edile gelmiştir. Bilimi bilim
kılan en önemli ölçütlerden biri ‘doğrulama ölçütü’dür. Yani bilimsel bilgi kanıtlanabilir bilgidir derken,
aslında kast edilen onun doğrulanabilir bir bilgi olmasıdır. Bunu Doğan Özlem hoca, 1990’larda verdiği
bir konferansta bize şöyle açıklamıştı: Bir taşı havaya attığımızda yere düşer. Bunu bilimsel bir bilgiye
ya da doğrulamaya dönüştürmek için taşı birçok kez havaya atar ve düştüğünü görürüz. Ve bu bilgiyi
kanıtlanmış sayarız; oysa eğer 1000 kez atıp bu bilgiyi doğruluyorsak, 1001. Kez havaya attığımızda
ne olacağı hakkında da kesin bilgimiz olduğu yanılgısına kapılmışız demektir. Oysa kesin olarak bilebilmek için o eylemi gerçekleştirmiş olmamız şarttır. Dolayısıyla diyordu Doğan Özlem, bilimsel bilgi
ne tam olarak doğrulanabilir, ne de tam olarak yanlışlanabilir olan bir bilgidir. Yani bilimsel yöntemin
kendisi bir eleştiri konusu olmaya başlamıştır artık..
Diğer bir eleştiri ise şuydu: Bilim hiç de sanıldığı gibi olguya tam olarak denk gelen bir bilgi
üretemez. Yani olguyu bize aynen veren, yansıtan bir bilimsel bilgiden söz edilemez. Çünkü gözlemler
nötr olamaz. Gözlem yapan bir bilim insanı, nesnesi karşısında nötr bir varlık değildir. Gözlemlerin nötr
olabileceği asosyal bir durum mevcut olamadığından (çünkü en nihayetinde bilim insanı da duyguları olan ve kısıtlı duyuları ölçüsünde algılayabilen bir varlıktır) bilim insanının da nesneler karşısında
nötr olduğu da fiilen söylenemez. Örneğin Eskimoların beyaz algısının ekvator ya da ılıman kuşakta
yaşayanların beyaz algısından farklı olması gibi. İklim, algılarımızı etkileyen bir faktör olarak burada
karşımıza çıkıyor. O zaman ‘beyaz hangi beyaz; Eskimoların beyazı mı, benim algıladığım beyaz mı?’
sorusu ortaya çıkar.
Burada Alman Thomas Kuhn tarafından altmışlı yıllarda öne sürülmüş bir iddiadan bahsetmek gerekir. Kuhn, ‘normal bilim’ ve ‘bilimsel devrim’ kavramlarını bilim felsefesine kazandırmış bir
isim. Ve ona göre normal bilim yeni görüşlerce sarsıldığında bilimsel devrim ortaya çıkar, bilimsel
devrimler yaygınlaştıkça normal bilim haline dönüşür, bu iş böyle devam edip gider. Bu durumda
evrensel bir bilim ölçütü de olamaz der Kuhn. Ona göre bilimi bilim kılan, yani bilimde hangi model ve
koşulların geçerli olacağına karar veren bir grup var ve onlara ‘Epistemik Cemaat’ adını verir. Amerikalı filozof Feyerabend’in ise ‘Bilim Kilisesi’ adını verdiği daha acımasız bir terimi var. O’na göre bilim
insanları, tıpkı bir dine mensup gibi kendi aralarında belirli konularda açık ya da gizli bir mutabakat içerisinde bulunuyorlar. Buradan bir bilim kilisesi oluşuyor ve bu kilisenin vaat ettiği, dayattığı kurallara
karşı çıkarsanız aforoza uğrayabilirsiniz.
Sonuç olarak Doğan Özlem’e ya da nominalist anlayışa göre:
1.
Bilimsel bilgi kesin ve hele nesnel olamaz. Yapı ve yöntemi dolayısıyla tarihsel, toplumsal bir
kültür ortamının ürünü olması dolayısıyla bu mümkün değildir.
2.
Bilimsel faaliyet artışı, bilimsel bilgi artışı ve bilimde ilerleme anlamına gelmez. Artan sadece
sosyokültürel uzlaşımların izinde geliştirilmiş olan hipotezlerden ve teorilerden ibarettir.
3.
Tarihten bağımsız bir bilgi ve bilim faaliyeti söz konusu değildir.
Prof. Doğan Özlem bazılarının ‘Eyvah! Bilim elden gidiyor mu?’ diyeceklerini öngörüyor. Ancak bilimin
yerinde durduğunu, ve fakat bilim üzerinde yeniden irdeleme yapmamız gerektiğini, bu evrenselci
bilim anlayışının eleştirilmesinin ve bilimin tarih ve toplum bağlamının içinde kendi gerçek yerine oturtulması gerektiğinin de altını özenle çiziyor.
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BİZ İZLEDİK

TANGERINES
Savaş filmlerine çok farklı bir soluk getiren Gürcü yönetmen Zaza Urushadze’nin çeşitli festivallerden farklı dallarda birçok ödül kazanan filmi Tangerines (2013), savaşın, mizahın ve doğanın bir
araya geldiği dokunaklı bir film. Abhazya Savaşı’na ışık tutan ve savaştan etkilenen insanların yaşamına gerçekçi bir bakış fırlatan ‘’mandalinalar’’ mandalina yetiştiren yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor.
Baş rollerini ise Mikheil Meskhi, Misha
Meskhi ve Giorgi Nakaszhidze paylaşıyor. 1992
yılında başlayan Gürcü-Abhaz savaşını konu
edinen filmde savaşın nasıl mağduriyetlere yol
açtığı naif bir dille ortaya konuyor. Yönetmen,
bir yandan mandalina bahçelerinin arasında
sinematografik görüntüler eşliğinde içimizi
rahatlatırken, diğer yandan savaşın bütün gerginliğini ortaya seriyor. Lembit Ulfsak’ın başarılı oyunculuğuyla hayat verdiği Ivo üzerinden
çatışmalar arasında bir şekilde yolunu bulan
günlük hayatın izini süren film, düşman askerler arasında diyalog kurma arayışıyla farklı bir
yaklaşım sunuyor. Özellikle de aşırı dramatize
edilen ve devasa patlamalarla göz dolduran
savaş filmlerinden bunalan izleyiciye hayatın
içinden bir alternatif vermiş oluyor. Bu naif ve
yalın film, savaş filmlerinin takipçisi olanların
ve artık Hollywood yapımı ışıltılı parıltılı filmlerden sıkılanların imdadına yetişecek.
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BİZ OKUDUK

ROMALILAR

İZ YAYINEVİ
Yazar: Regnald H. Barrow
Çevirmen: Ender Gürol
Sayfa Sayısı: 231

Alışkanlıkların ve rutinlerin zamanımızda fazlasıyla teknolojiye tabi
ve dinamik olması okumak gibi temel bir eylemi dahi etkilemektedir. Medikal
içerikli yazıları artık pek çok meslektaşım elektronik ortamda okumakta ve
paylaşmaktadır. Buna rağmen maalesef düzenli kitap okumanın bir alışkanlık
olarak toplum geneline yayılamaması elektronik kitap okuyucu gibi yeni nesil
araçların bilinilirliğini kısıtlamaktadır. Elektronik mürekkep teknoloji si ile üretilen bu araçlar kağıt görünümüne oldukça yaklaşmıştır. Siyah beyaz olmaları,
internet erişimi sağlamamaları şimdilik bir dezavantaj olsa da uzun pil ömrü,
kolay taşınabilirliği ve en önemlisi gözleri yormaması sebebi ile giderek kullanımının artacağını düşünmekteyim. E-kitapların da çoğalması ile artık kitap
taşımanın kağıt romantizmine bağlı kalanlara has bir davranış olacağı günler
fazla uzakta olmayabilir.
Uzun bir girişten sonra anlatmak istediğim kitaba gelirsek, eser Roma
tarihine oldukça farklı bir perspektif sunmuş. Çoğunluğun magazinsel yönü
ile yarı rivayet içeren hikaye tadında bilgilere sahip olduğu bu dönem aslında
modern Avrupa tarihini oldukça etkilemiştir ve bu izleri bugün de görülebilir.
Kitap Livius’un kuruluş için verdiği tarihten başlayarak (MÖ 753) imparatorluk sancaklarının Konstantinopolis’e taşındığı MS 476 yılına dek imparatorlukta değişimlere yol açan dinamikleri inceliyor. Kişiler ve savaş odaklı
olmaktan çok iktisadi, askeri ve hukuksal reformların yansımalarını çarpıcı örneklerle sunarak Roma’ya dair
anlaşılması güç tarihi konularda aklınızdaki soru işaretlerini silmeyi ve neden sonuç ilişkilerini yerleştirmeyi
hedefliyor. Kitap multidisipliner bir eser olarak değerlendirilmeli. Dönemi bize yansıtırken arkeolojik verilerden, coğrafyadan ve sosyolojiden de fazlaca yararlanılmış. Bazı anekdotlarla anlatımını kuvvetlendiren yazar
oldukça başarılı bir üslup da yakalamayı başarmış. Tabi ki çevirmene de teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor.
Meraklıları ve bilgi sahibi olanlar dışında kalan çoğunluğu bile sıkılmadan okurken, zevk alabilecekleri bir eser
yaratmışlar.
Roma’nın erken krallık döneminden cumhuriyete geçişinin Patricilerin uzun yıllara dayanan yönetime
katılma çabalarının sonucu gerçekleşmiştir. Hatta ‘’Brutus’’ latince nohut anlamına gelmektedir. Bu lakap aileye
son kral Tarquinius Superbus tarafından alay amaçlı verilmiştir. Monarşiyi yıkan Brutusler bu ismi gururla taşırken yıllar sonra bu ada sahip birisinin, evlatlığı olmasına rağmen MÖ 44 te tiranlığını İmparatorluğa dönüşmesi
muhtemel Sezar’ın suikastine katılması çok da garip gelmiyor. Bu iki olay arasındaki 500 yıl Roma’nın cumhuriyet dönemi olup pek çok dönüşümü içerir. İmparatorluk ise cumhuriyet kadar uzun ve çarpıcıdır.
Siyasi açıdan Doğu Roma 1453’e kadar varlığını sürdürse de Romalı kimliğini tam taşımadığından Bizans
adıyla farklı olarak incelenir. Kitap bize bu kimliği oldukça güzel ve yalın bir anlatımla açıklıyor. Romalı kimdir
sorusunun cevaplarını buluyoruz. Romalı karakterini oluşturan unsurlar oldukça iyi yakalanmış ve canlı tasvirlerle anlatılmış. Yine de her şeyden önce Roma bir fikirdi ve bu fikir çoğunluğu oluşturan kırsal nüfusa karşın
kentliydi. Roma edebiyatı, sanatı ve stoacı felsefeye getirdiği yorumla ihtiyaçlarına yanıt veren bir kültür oluşturmuştu. Yunanistan’ın mirasından çokça faydalansa da genişleyen imparatorluktaki her bölgeden bir dokuyu
barındırıyordu. Akdeniz havzasındaki kısmen gönüllü ama çoğunlukla zorla da olsa gerçekleşen Romalılaşma
süreci ise bunun geri yansımasıydı. Roma’nın bu pragmatizmi ve karşılaştıkları sorunlara karşı kısa vadede hızlı
ve pratik çözümleri uygulamaya koymaları kitapta oldukça iyi anlatılmış. Maalesef Roma sahip olduğu ilkçağ
mirasını çoğunlukla askeri ve mimari açıdan zenginleştirirken enkazından geriye ortaçağ kalacaktı…
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2016 YILINDA SİZLERİ
KOÇ BURCU

Kariyerinize ilişkin bir takım olumlu gelişmeler bu yıl da yüzünü gösteriyor Sevgili Koçlar. Oğlak burcundaki Pluto sizi zorlasa bile, bir yandan da önünüzü aydınlatacak yepyeni alanlara yönelmenize olanak sağlıyor. Farklı deneyimler, daha önce hiç denenmemiş metotlar ya da planlar size büyük ölçüde
ilerleme kaydedebileceğiniz kapılar açabilir. Önümüzdeki iki yıllık süresince gerek duruşunuz, gerekse
kariyeriniz açısından yükselişe geçtiğiniz bir dönem. Kimi zaman çevreniz tarafından daha fazla dikkat
çekecek kimi zamansa yetenekleriniz ve varlığınız hiç olmadığı kadar değerli ve anlamlı olacak.

BOĞA BURCU

2016 sizin için aşk ve romantizmin kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu yıl, şans ve bolluk gezegeni Jüpiter, Eylül ayının ikinci haftasına kadar size şimdiye kadar tatmadığınız pek çok yenilik ve sürprizler
hazırlıyor. Yaratıcı yönünüz ortaya çıkabilir, sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissedebilirsiniz. Eğer yalnızsanız
bu “yeni bir aşk”, bir ilişkiniz varsa bu “evlilik hazırlıkları” anlamına gelebilir. Hiçbiri değilse de, sizin için
keyifli ve yepyeni oluşumların habercisi bir yıl olabilir.

İKİZLER BURCU

2016 Yılında, biraz çaba ve özveriyle sevdiklerinizin hayatına renk katabilir ve onları canlandırabilirsiniz. 2016’da, kendi işinizi kurabilir ya da kendi işinizi yapıyorsanız istediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.
İşte yepyeni fırsatlar, kariyer olanakları ya da mal-mülk satın alma gibi başlıklar bu yılın size sunacağı
yenilikler arasında olabilir. Ancak siz de biliyorsunuz ki hayatta hiçbir şey kimseye gümüş bir tepside
sunulmuyor. Çalışmaktan vazgeçmemelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, 2016 bir ihtimal evliliğe adım atma fırsatı olabilir sizin için. Ancak, aşk hayatınız ile
ilgili sabırlı ve anlayışlı olmanızda yarar var. Aksi takdirde, kaybeden siz olabilirsiniz. Bu yıl, çalışkan
Yengeç burçları terfi alma şansını bulabilir ya da iş nedeniyle sık sık seyahat edebilirler. Öğrenci Yengeçler yılın genelinde kendileri için parlak bir geleceğin temellerini atabilirler.

ASLAN BURCU

Geçtiğimiz yıl burcunuzda olan şans ve bolluk gezegeni Jüpiter ve Mars kendinize olan güveninizi artırdı ve hayatınızda köklü değişiklere olanak sağladı. Ancak bu yıl işler başkalarının kontrolünde seyrediyor gibi. Olaylar başkalarının yaklaşımlarına ya da sizin ikna yeteneğinize bağlı olarak şekillenebilir
hatta baştan aşağı değişebilir.

BAŞAK BURCU

Sadece 12 yılda bir kere her burcu ziyaret eden şans, büyüme, bolluk ve bereket gezegeni olan
Jüpiter’in şanslı kişisi bu yıl siz oldunuz Sevgili Başaklar! Jüpiter bu yıl sizi her alanda destekliyor ve
geleceğinize dilediğiniz gibi şekil vermenize olanak sağlıyor. Bununla da kalmıyor; Jüpiter, aşk arayanlara aşk, iş arayanlara da iş fırsatı sunuyor. Kimi zaman hayatınızı değiştirebilecek yeniliklere, kimi
zaman da keyifli başlangıçlara adım atacaksınız.
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NELER BEKLİYOR?
Doç. Dr. Funda Aksu
Anatomi Anabilim Dalı

TERAZİ BURCU

Ağustos ayının ikinci haftasından beri 12.evinizde bulunan ve Başak burcuna geçen şans, fırsat, bolluk ve
bereket gezegeni Jüpiter; 2016 Eylül ayının ikinci haftasına kadar arkadaşlık, gizli yürütülen işler, ruhsal
büyüme, yardım faaliyetleri, sağlık ve spritüel konularda size fırsatlar yaratmaya, olanaklar sunmaya
veya sizi koruması altına almaya devam edecek. Bu süreçte ihtiyacı olanlara yardım edebilir, gizlice
ileriye dönük planlamalar yapabilir veya önlem almak amacıyla muhtemel entrikalara karşı gizli konuşmalar yapabilirsiniz. Fakat Jüpiter, bu kapalı kapılar ardındaki konuşmaların gizliliğini zorlaştırabileceği
için kendinizi zor duruma düşürmekten kaçının. Jüpiter’in bu geçişi, sağlığınız açısından da olumlu.

AKREP BURCU

2016 yılında gelişmeleri tam olarak farkedemeyebilir, ileri gittiğinizi zannederken geride kaldığınızı görebilirsiniz sevgili Akrepler, tıpkı bir koşu bandında olmak gibi. Fakat Akrep burcunda bulunan Mars sayesinde 2016’ya güçlü bir giriş yapacaksınız. Mars, Mart ayının ilk hafta sonuna kadar, kişisel gelişim ve
başarı elde etme konusunda size yardım edecek. Fakat bütçenize de dikkat edin! Özellikle 17 Nisan - 27
Mayıs arasında daha dikkatli olun. Düşündüğünüz işler daha pahalıya çıkabilir.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, bu yıl hayata daha gerçekçi bakmaya başlayacaksınız. Artacak sorumluluklarla hedeflerinizi
yeniden gözden geçireceksiniz. Eğitmen ve kısıtlayıcı gezegen Satürn, 2014 Aralık ayından beri burcunuzda ve 2 yıl daha burcunuzda olacak. Satürn, farklı alanlarda size yeni deneyimler kazandıracak. Hayatınızı
2018 yılına kadar yeniden yapılandıracaksınız. Fakat bu süreç biraz zor ve engelli olabilir. Bugüne kadar
alıştığınızdan daha değişik bir sürece girebilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir.

OĞLAK BURCU

2016 yılında başarınızın ön plana çıkmasını istediğiniz alanlarda önemli sınavlardan geçebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Fakat zorlanmanıza rağmen içten gelecek gücünüzü fark edecek ve başarıyı yakalayacaksınız. Endişelerinizle başa çıkabileceğiniz ve hepsini geride bırakabileceğiniz yıllar bunlar. Sizi mutlu
eden şeylere yoğunlaşabilir ve artık ilginizi çekmeyen iş ve hedeflerden kurtulabilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar; size faydası olmayan ve yük olan, yüzeysel arkadaşlık ilişkilerinizden kopacağınız,
çevrenize bu gözle bakacağınız bir yıl sizi bekliyor. Fakat evlilik, ortaklık gibi ikili ve yakın ilişkilerde
daha olumlu bir hava hakim. Bu birlikteliklerden fayda görebilirsiniz ve partnerinizin yaşadığı olumlu
durumlar size de yansıyabilir. Sene boyunca sizin için önemli olan uçarı hayalleri gerçekleştirmek
isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar; 2016 yılında sizin için kariyer, itibar ve ilişkiler ön planda olacak. Her ne kadar bu alanlarda zorluklar yaşayabilecek olsanız da mücade etmeyen karşılığını alamaz. Ön planda olacaksınız
ve işiniz çok kolay olmayacak. 2016 senesi size evlilik, ortaklık ve iş birliği alanlarında şans getirebilir.
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Issız Ada
Temel, bir Fransız ve bir Amerikalı ile ıssız bir
adadaymış. Bir gün iyi huylu bir deniz perisi
gelip demiş ki:
- Uzun zamandır izliyorum sizi. Geminiz battıktan sonra cok acı çektiniz. Dileyin benden, ne
dilerseniz.
- N’olur beni Fransa’ya gönder, demiş Fransız.
Hoop gitmiş Paris’e.
- Beni de Amerika’ya lütfen demiş Amerikalı
ve o da hoop California’ya.
Sıra Temel’e gelmiş. Düşünmüş, düşünmüş...
- O Fransız ile Amerikali uşaklaru çok ozledum. Çağur onları geriye.

Doping
Çok miktarda doping hapı alan Temel maraton yarışına katılmış… Sonuncu olmuş…
İdris haklı olarak sormuş:
- Yahu neden sonuncu oldun?
- Doping yaptığım anlaşılmasın diye : )
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Başka Doktora
Oğlu, işten dönen babasına der ki:
-Sorma baba. Bugün doktora gittim. Beni muayene ettikten sonra
ne dedi biliyor musun?
Bir ay deniz kıyısında tatil yapmam gerekiyormuş. Nereye
gidelim dersin?
-Başka bir doktora gidelim evladım!

Çok Güzel Geçen Sınav
Üniversiteye giriş sınavından çıkan
gence babası sordu:
-Oğlum nasıl geçti sınavın?
Genç delikanlı, hafif sitemkar bir
cevap verdi:
-Çok iyiydi baba, o kadar iyi geçti ki
genel istek üzerine seneye bir daha
gireceğim.
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